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รฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศส 
• ทีม่าของรฐัธรรมนูญฝร ัง่เศส 

• ฝร ัง่เศส เป็นเป็นประเทศมหาอ านาจในประเทศหน่ึงในยุโรป เมือ่ประมาณ 

300-400 ทีแ่ลว้ เพราะรุง่เรอืงดว้ยศลิปะวทิยาการนานาประการ พระบรม

เดชานะภาพของกษตัรยิฝ์ร ัง่เศสกแ็ผ่ขยายไปทัว่ยุโรป เรยีกไดว้า่มอีทิธพิล

ไม่น้อยกวา่องักฤษซึง่เป็นเจา้สมุทรและเจา้ของดนิแดนมหาศาลใน

ขณะนัน้ 

• แตข่ณะทีอ่งักฤษเขา้สูพ่ฒันาการทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 

ระบบรฐัสภามาเป็นล าดบั  ต ัง้แตเ่ร ิม่จ ากดัพระราชอ านาจตามตามมหากฎ

บตัร(Magna Carta,1215) จนกระท ัง้การมรีฐัสภา มนีายกรฐัมนตร ีและ

มพีระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธพิลเมอืง(Bill of Right, 1689) ฝร ัง่เศสยงัคง
ยดึการปกครองดว้ยระอบสมบูรณาญาสทิธริาชอย่างหนกัแน่น ม ัน่คง และ

สมบูรณแ์บบ ท าใหก้ษตัรยิเ์ชือ่ม ัน่วา่พระองคท์รงมอี านาจอย่างมขีอบเขต

จ ากดั จนเกดิประโยคทีว่า่ “รฐัคอืตวัขา้”ขึน้ 
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ทีม่าของรฐัธรรมนูญฝร ัง่เศส(ตอ่) 
• ตอนปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18  ในยามทีป่ระชาชนทุกขย์าก 

ขา้วยากหมากแพง และเศรษฐกจิตกต า่อนัเน่ืองมาจากการใช้

จา่ยอย่างฟุ่มเฟือยในราชส านกั ขณะเดีย่วกนัสภาพสงัคมและ

การเมอืงฝร ัง่เศสกเ็สือ่มโทรมลงอย่างหนกั กอปรกบัความ

แตกตา่งระหวา่งชนช ัน้ตา่งเป็นผลท าใหเ้กดิการตอ่ตา้น

อ านาจอนัไม่ชอบธรรมของรฐักษตัรยิ ์โดยเฉพาะอย่างยิง่

กรณีการจบักุมคุมขงัผูท้ีต่อ่ตา้นรฐับาล ในทีสุ่ดกน็ าไปสู่การ

ปฏวิตัคิร ัง้ใหญ่เมอืวนัที ่14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 โดยชนช ัน้

กลางน าราษฎรเขา้ท าลายทีคุ่มขงันกัโทษทางการเมอืง คอื 

คุกบาสตลิ (Bastille)  และสามารถยดึอ านาจจากพระเจา้

หลุยสท์ี ่16 ได ้
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ทีม่าของรฐัธรรมนูญฝร ัง่เศส(ตอ่) 

•  ในอกีหน่ึงรอ้ยปีตอ่มา (หลงัจากการประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา

ประมาณ 13 ปี) รฐับาลฝร ัง่เศส ไดป้ระกาศใหถ้อืวา่วนัที ่14 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1789 เป็นวนัชาตฝิร ัง่เศส  

• การปฏวิตัใินปี 1789 น่าจะไดร้บัอทิธพิลบางสว่นมาจากการปฏวิตัใิน

สหรฐัอเมรกิาอยู่บา้งไม่มากกน้็อย และความพยายามคร ัง้นัน้คอืความ

ตอ้งการทีจ่ะน าระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย (ซึง่มตีวัอย่างชดัเจน

ในสหรฐัอเมรกิาและมเีคา้ใหเ้หน็ในองักฤษ)มาใชใ้นฝร ัง่เศส โดยไดม้กีาร

จดัต ัง้สมชัชาแหง่ชาต ิ(Nation Assembly) ซ ึง่แปรสภาพมาจากสภา

ฐานนัดร(Les Etats Genereaux) ในรชัสมยัพรดะเจา้หลุยสท์ี ่16 ซ ึง่เป็น
ทีร่วมของผูแ้ทน 3 ขนช ัน้ ทีม่ฐีานะทางกฎหมายตา่งกนั คอื ขนุนาง พระ 

ซ ึง่เป็นกลุ่มอภสิทิธชิน และสามญัชน แลว้จงึไดป้ระกาศใช ้“ปรญิญาวา่

ดว้ยสทิธมินุษยชนและพลเมอืง” (Declaration of the Rights of Man 
and of the Citizen,1789) ขึน้ เมือ่วนัท ี26 สงิหาคม ในปีเดยีวกนั 
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ปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนและพลเมอืง 

• สาระส าคญัของปฏญิญาเน้นเร ือ่ง 

• การยอมรบัสทิธมูิลฐานของมนุษย ์

• กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 

• เทดิทูนความเสมอภาพ เสรภีาพตามกฎหมาย และ
พลงัสาธารณะ 

• เน้นความส าคญัของการวางระเบยีบหลกัการปกครอง
แบบใหม่ใหอ้ านาจอธปิไตยเป็นของมวลชน 

• การแบ่งแยกอ านาจนิตบิญัญตั ิบรหิาร ตลุาการ 

• หลงัจากนัน้ปรชัญาทางการเมอืงของฝร ัง่เศสกไ็ดย้ดึ
ม ัน่ในหลกัการ “เสรภีาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” 
สบืมาโดยตลอด 
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สาระส าคญัของ”เสรภีาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 

• เสรภีาพ(Liberty) คอืการเน้นในเสรภีาพของบุคคลหรอื

ปัจเจกชนนิยม และขยายไปในเร ือ่งเสรภีาพในดา้นความคดิ 

ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาหาความรู ้การพมิพแ์ละ

เผยแพรข่่าวสาร รวมทัง้เสรภีาพในทางการเมอืง 

• เสมอภาค(Equality) คอืความเท่าเทยีมกนัตามกฎหมายของ

ปัจเจกชน ความเสมอภาคขัน้อยู่บนหลกัความเทีย่งธรรม 

ความเท่าเทยีมกนัในเร ือ่งสทิธแิละหน้าที ่เชน่ ความเท่าเทยีม

ในดา้นการเสยีภาษ ีการรบัใชช้าตโิดยการเป็นทหาร และ

สทิธใินการออกเสยีงเลอืกต ัง้ 

• ภราดรภาพ(Fraternity) คอื ความเป็นพีเ่ป็นน้องกนั มนุษย ์

ทุกคนจะตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนัและปฏบิตัติอ่กนัดุจพีน้่อง 

ความเป็นพีเ่ป็นน้องเป็นสิง่ทีธ่รรมชาตมิอบใหม้นุษย ์คอื การ

ไม่เน้นผวิพรรณหรอืเผ่าพนัธุ ์

Dr.nopphardol.T 6 JUNE 2019 



ทีม่าของรฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศส 
• เมือ่วนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 1791 ภายหลงัการปฏวิตัิ
ใหญ่ ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัแรกของ
ฝร ัง่เศส 

• รฐัธรรมนูญฉบบันีไ้ดน้ าหลกัการในปฏญิญาวา่ดว้ย
สทิธพิลเมอืงฝร ัง่เศส ค.ศ. 1789 มาใชเ้ป็นสว่นหน่ึง
ของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญคอื 

• ยงัคงยดึการมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 

• อ านาจอธปิไตยเป็นของชาต ิอ านาจอธปิไตยแบ่ง
ออกเป็นอ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจ
ตุลาการ 

• พระมหากษตัรยิร์ยิผู์เ้ป็นประมุขไม่ไดเ้ป็นราชาธปัิตย ์
แตท่รงอ านาจอธปิไตยในฐานะผูแ้ทนของชาตแิละ
ทรงเป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิารดว้ย 
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รฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศส 
• การออกกฎหมายซึง่เคยเป็นพระราชอ านาจกลบัตกมาเป็นของสภานิติ

บญัญตั ิพระมหากษตัรยิไ์ม่สามารถยุบสภาได ้และสภานิตบิญัญตักิไ็ม่อาจ

ถอดถอนพระมหากษตัรยิห์รอืบุคคลในคณะรฐับาลได ้สว่นการบรหิาร

ประเทศ พระมหากษตัรยิย์งัคงเป็นหวัหน้าบรหิารและมรีฐัมนตรหีรอื

เสนาบดเีป็นผูร้ว่มงาน 

• ลกัษณะเชน่นีใ้กลเ้คยีงกบัระบบรฐัสภาอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข แต่

การจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รตา่งๆใกลเ้คยีงกบัระบบประธานาธบิดี

มาก แตอ่นัทีจ่รงิแลว้จะเป็นระบบพเิศษไม่ซ า้แบบใคร เสยีมากกวา่ 

• ระบอบพระมหากษตัรยิแ์บบใหม่ของฝร ัง่เศสไม่ส าเรจ็เทา่ทีค่วร เพราะความ

ไม่ไวว้างใจของพระมหากษตัรยิย์งัคงมอียู่ พลเมอืงนบัไม่ถว้นถูกตดัสนิ

ลงโทษประหารชวีติรวมทัง้ผูก้อ่การปฏวิตัหิลายคนดว้ย พระมหากษตัรยิ ์

เองกไ็ม่พอใจสภา เพราะทรงเสนอรา่งกฎหมายไม่ได ้หน้าทีข่องรฐัคอื การ

ปฏบิตัติามกฎหมายของสภาเทา่นัน้ จนในทีสุ่ดใน ค.ศ. 1792 จงึไดจ้ดัต ัง้

สภารา่งรฐัธรรมนูญ (ไดร้บัอทิธพิลจากสหรฐัอเมรกิา)เพือ่ลม้เลกิระบอบ

กษตัรยิแ์ละไดต้รารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ขึน้ 
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รฐัธรรมนูญฉบบัที ่2 ของฝร ัง่เศส 

• รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ประกาศใชใ้น ค.ศ. 1793 สถาปนารฐัใหม่ในรูปของ

สาธารณรฐั (Republic) โดยไดร้บัอทิธพิลจากแนวความคดิของนกั

ปรชัญาโดยเฉพาะอย่างยิง่ รุสโซ(Jean Jaque Rousseau) เท่ากบัเป็น
การเปิดฉากการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีป่ระชาชนเขา้มามบีทบาท

ทางการเมอืงมากขึน้ เหน็ไดจ้ากการจดัระเบยีบการปกครองทีใ่หป้ระชาชน

เลอืกต ัง้สมาชกิสภานิตบิญัญตั ิและสภานิตบิญัญตัเิลอืกคณะผูบ้รหิาร

ประเทศ 

• ในทางปฏบิตัริฐัธรรมนูญนีไ้ม่ไดถู้กน ามาใช ้เน่ืองจากการเกดิความไม่

สงบขึน้ในประเทศจงึตอ้งยกเลกิไปและประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ใน 

ค.ศ. 1795 ซึง่ยดึหลกัการแบ่งแยกอ านาจระหวา่งอ านาจนิตบิญัญตั ิซ ีง่อยู่

ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร(Conseil des cing cents) และวฒุสิภา (Conseil 

desAnciens) กบัคณะผูบ้รหิาร(Directoire) แตก่เ็กดิความขดัแยง้

วุน่วายขึน้ จน นโปเลยีนโบนาปารต์(Napolea Bonaparte)เขา้ยดึ
อ านาจ จึง่เป็นการยุตสิมยัทีฝ่ร ัง่เศสจดัการปกครองแบบสาธารณรฐัสมยั

แรก 
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 รฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศสยุคสมยัจกัรวรรดทิี ่1 

• เมือ่สิน้สมยัสาธารณรฐัสมยัแรก พระเจา้ นโปเลยีนมหาราช

เขา้มามอี านาจและประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ ค.ศ. 1799 มกีาร

จดัต ัง้สภานิตบิญัญตัหิลายสภา หลายประเภท และจดัต ัง้สภา

ทีป่รกึษาแหง่รฐั(Conseil d’ Etats)ฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย

คณะกงสุล 3 คน ไม่เรยีกวา่ กษตัรยิ ์นโปเลยีนเองกเ็ป็นผูน้ า

ในกงสุลผูห้น่ึง 

• ตอ่มามกีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญทีเ่น้นอ านาจฝ่ายบรหิาร จนมี

การเปลีย่นแปลงกลบัไปมสีถาบนัพระมหากษตัรยิ(์จกัรพรรด)ิ

อกีคร ัง้หน่ึง ลดจ านวนสภานิตบิญัญตัลิงเหลอื 2 สภาคอื สภา

ผูแ้ทนราษฎร ซึง่สมาชกิมาจากการเลอืกต ัง้และอยู่ในวาระ

ตามวาระ กบัวุฒสิภาซึง่สมาชกิมาจากการแตง่ต ัง้โดย

พระมหากษตัรยิแ์ละอยู่ในต าแหน่งตลอดชวีติ แตต่อ่มากเ็กดิ

การปฏวิตัอิกีจงึเป็นอนัยุตสิมยัจกัรวรรดทิี ่1 
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รฐัธรรมนูญฉบบัที ่3 ของฝร ัง่เศส 
• ใน ค.ศ. 1848 คณะปฏวิตัไิดส้ถาปนาสาธารณรฐัที ่2 ซ ึง่มโีครงสรา้ง

คลา้ยของสหรฐัอเมรกิาขึน้ คอืมกีารแตง่ต ัง้ประธานาธบิดเีป็นประมุขของ

ประเทศและหวัหน้าฝ่ายบรหิาร มสีภานิตบิญัญตัทิ าหน้าทีอ่อกกฎหมาย 

และยดึหลกัการแบ่งแยกอ านาจเครง่ครดั 

• รฐัธรรมนูญสมยัสาธารณรฐัที ่2 ก าหนดใหป้ระธานาธบิดอียู่ในต าแหน่ง 4 

ปี และไม่อาจรบัการเลอืกต ัง้ซ า้ไดอ้กี ซ ึง่เป็นขอ้หา้มทีท่ าใหเ้กดิความตตงึ

เครยีดขึน้ 

• หลุยสน์โปเลยีนโบนาปารต(์พระราชนดัดาของนโปเลยีนพระองคแ์รก) เป็น

ประธานาธบิดคีนแรกและคนเดยีวในสมยันี ้เพราะตอ่มากไ็ดเ้กดิการ

รฐัประหารขึน้ กล่าวกนัวา่เป็นเพราะหลุยสน์โปเลยีนตอ้งการสมคัรเป็น

ประธานาธบิด ีแตไ่ม่อาจรวบรวมเสยีงเพือ่แกไ้ขรฐัธรรมนูญไดส้ าเรจ็ จงึ

ตอ้งใชว้ธิลีม้ลา้งรฐัธรรมนูญ 
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รฐัธรรมนูญฉบบัที ่4 ของฝร ัง่เศส 
• หลุยสน์โปเลยีน(พระราชนดัดาของพระองคแ์รก)

ด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธบิดหีลงัการรฐัประหาร 

โดยมกีฎหมายใหอ้ านาจไว ้10 ปี ประธานาธบิดเีป็นผู ้

แตง่ต ัง้รฐัมนตร ีมอี านาจเสนอรา่งกฎหมายและมี

อ านาจบรหิารอย่างเตม็ที ่

• แตต่อ่มามกีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญจนฝร ัง่เศส

กลายเป็นจกัรวรรดแิละกษตัรยิเ์ป็นผูท้รงอ านาจสูงสุด

ในประเทศ 

• ในทีสุ่ดจกัรวรรดฝิร ัง่เศสกเ็สือ่มลง ระบอบกษตัรยิจ์งึ

คอ่ยๆสลายตวั และเขา้สูส่มยัสาธารณรฐัที ่3 ในทีสุ่ด 
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รฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศส 
• ใน ค.ศ. 1870 ประชาชนไดเ้ดนิขบวนเคลือ่นไหวทางการเมอืง

คร ัง้ใหญ่ จนกระท ัง้มกีารจดัต ัง้สมชัชาแหง่ชาตขิึน้ และ

น าไปสู่การจดัท ารฐัธรรมนูญก าหนดรูปแบบสารารณรฐัขึน้

ใหม่อกีคร ัง้ 

• การปกครองตามรฐัธรรมนูญใหม่นีเ้ป็นแบบรฐัสภา มี

ประธานาธบิดเีป็นประมุขและไดร้บัการเลอืกจากสภานิติ

บญัญตั ิอยู่ในต าแหน่งได ้7 ปี รฐับาลสามารถยุบสภาได ้สภา

สามารถต ัง้กระทูถ้ามและเปิดอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐับาลได ้

• สาธารณรฐัที ่3 มอีายุประมาณ 70 ปีนบัเป็นสมยัมคีวาม

ยาวนานทีสุ่ดในประวตัศิาสตรฝ์ร ัง่เศสหลงัการปฏวิตัใิหญ่ แต่

รฐับาลไม่สูจ้ะมเีสถยีรภาพนกั เหน็ไดจ้ากการเปลีย่น

คณะรฐัมนตรกีวา่ 100 คร ัง้ท าใหใ้นทีสุ่ดสารารณรฐัที ่3 ก็

สิน้สุดลง 
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รฐัธรรมนูญฉบบัที ่5 ของฝร ัง่เศส 
• สารารณรฐัที ่4 เร ิม่ขึน้ใน ค.ศ. 1946 ซึง่เป็นปีทีป่ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญ

ฉบบัใหม่ 

• รูปแบบการปกครองตามรฐัธรรมนูญฉบบันีก้ย็งัคงเป็นแบบรฐัสภา มี

ประธานาธบิดเีป็นประมุขของรฐั ซ ึง่จะตอ้งผ่านการเลอืกต ัง้โดยออ้มจาก

คณะผูเ้ลอืกต ัง้ นายกรฐัมนตรเีป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิาร สภานิตบิญัญตัิ

ประกอบดว้ยสภาล่าง ซ ึง่สมาชกิมาจากการเลอืกต ัง้โดยตรง และสภาสูง

สมาชกิมาจากการเลอืกต ัง้โดยออ้ม 

• ตอ่มาพรรคการเมอืง เกดิการแตกแยก ประกอบเกดิปัญหาแอลจเีรยีขึน้ 

รฐับาลในขณะนัน้ไม่อาจแกไ้ขปัญหาได ้สภาผูแ้ทนราษฎรจงึลงมตใิห ้

นายพล ชารล์ชส ์เดอโกลล ์(General Charles De Gaulle)เป็นผูจ้ดัต ัง้
รฐับาล และมอบอ านาจให ้เดอโกลลร์า่งรฐัธรรมนูญใหม่ดว้ย โดยอาศยั

บทเรยีนจากอดตีการเมอืงการปกครองประเทศ แตม่เีง่ือนไขวา่ประชาชนมี

สทิธอิอกเสยีงแสดงประชามต ิ

• ผลปรากฎวา่รา่งรฐัธรรมนูญใหม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากประชาชนอย่าง

ท่วมทน้ 

• รฐัธรรมนูญใหม่ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 อนัเป็นการ

เร ิม่ตน้สาธารณรฐัที ่5 จนถงึปัจจุบนั 
Dr.nopphardol.T 14 JUNE 2019 



รฐัธรรมนูญฉบบัที ่6 ของฝร ัง่เศส 
• รฐัธรรมนูญสาธารณรฐัที ่5 หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ฉบบัเดอโกลล”์ ประกาศใช้

เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 จนกระท ัง้ถงึปัจจุบนั และเพือ่ใหเ้ขา้ไดก้บั

สภาพการเมอืงตามยุคสมยั รฐัธรรมนูญจงึถูกแกไ้ขเพิม่เตมิหลายคร ัง้ 

เชน่ ใหม้ีก่ารเลอืกต ัง้ประธานาธบิดโีดยตรง(1962) การเพิม่เตมิเกีย่วกบั

รายละเอยีดการรบัโทษทางอาญาของรฐัมนตร(ี1993) การใหม้กีารประชมุ

สภาสมยัเดยีว การขยายขอบข่ายทีจ่ะใหม้กีารออกเสยีงประชามต(ิ1995) 

การก าหนดบทเฉพาะกาลเกีย่วกบัสถานภาพของนิวแคลโีดเนีย(1998) 

การจดัต ัง้สหภาพเศรษฐกจิและเงินตรา การใหห้ญงิและชายมสีทิธเิทา่

เทยีมกนั การยอมรบัขอบข่ายของศาลอาญาระหวา่งประเทศ(1999) การ

ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานาธบิด(ี2000) เป็นตน้ 

• รฐัธรรมนูญฝร ัง่เศสฉบบัปัจจุบนั (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มที ัง้สิน้ 15 

หมวด(Title)จ านวน 90 มาตรา(Article) 
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เจตนารมณใ์นค าปรารภของรฐัธรรมนูญ 

• ใหน้ าหลกัการในปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงมาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงคอื 

• หลกัการประกนัความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัตามกฎหมายของพลเมอืงทุก

คนโดยปราศจากการแบ่งแยกชาตกิ าเนิด ผวิพรรณ เพศ หรอืศาสนา 

• รฐัตอ้งการยอมรบัหลกั เสรภีาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 

• เน้นย า้ถงึหลกัการของการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยเอาไวด้ว้ย  

• หลกัการส าคญัอกีประการหน่ึงอนัเป็นเนือ้หาของรฐัธรรมนูญนีใ้นล าดบั

ตอ่ๆไปนัน้กค็อื การแบ่งแยกอ านาจ ซึง่เป็นการแบ่งแยกอ านาจอย่างผ่อน

คลาย ไดม้กีารแบ่งแยกองคก์ร เป็น รฐัสภา รฐับาล และศาล แตก่ย็งัยอมให้

แตล่ะองคก์รมคีวามสมัพนัธแ์ละควบคุมกนัไดต้ามสมควรดว้ย 
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ระบบตวัส ารอง 
• ระบบตวัส ารอง เป็นการก าหนดลกัษณะพเิศษส าหรบัสมาชกิรฐั  คอื 

ก าหนดใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกต ัง้แตล่ะคนจะตอ้งมตีวัส ารอง(Running mate)
เอาไวด้ว้ย โดยมเีง่ือนไขวา่หากผูไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้หรอืเป็นสมาชกิรฐัสภา

แลว้ แลว้ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งในฝ่ายบรหิาร (นายกรฐัมนตร,ีรฐัมนตร)ี 

เกนิกวา่ 1 เดอืนหรอืไปด ารงต าแหน่งตุลาการรฐัธรรมนูญ ตวัส ารองกจ็ะ

เขา้รบัหน้าทีแ่ทน และมฐีานะเป็นสมาชกิรฐัสภาในเวลาทีเ่หลอืของตวัจรงิ 

ไดจ้นครบ 5 ปี หรอืจนกวา่จะมกีารยุบสภา 

• เหตุผลของการมตีวัส ารอง กเ็พือ่หลกีเลีย่งปัญหาการขดักนักบัต าแหน่ง

ของสมาชกิรฐัสภาและต าแหน่งในฝ่ายบรหิาร ตามหลกัการรฐัธรรมนูญ

ก าหนดไวว้า่ “สมาชกิรฐัสภาจะด ารงต าแหน่งรฐัมนตรใีนขณะเดยีวกนั

ไม่ได ้“ รวมทัง้ต าแหน่งอืน่ๆทีฝ่่ายนิตบิญัญตัไิม่สามารถด ารงต าแหน่งได ้

เชน่ ต าแหน่งตุลาการรฐัธรรมนูญ หรอืต าแหน่งหน้าทีท่ีม่รีายไดต้อบแทน

อนัมไิดม้าจากการเลอืกต ัง้อืน่ๆ 
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ความหมายและเนือ้หาของ “กฎหมายปกครอง” 
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กฎหมายปกครอง 

ในฝร ัง่เศส กฎหมายปกครอง 
เป็นกฎหมายทีม่หีลกัเกณฑเ์ป็น

พเิศษจากกฎหมายเอกชน 

ในองักฤษ กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายทีใ่ชก้บัฝ่าย

ปกครองโดยไมมลีกัษณะ

พเิศษแตกตา่งจาก

กฎหมายเอกชน ในประเทศไทย กฎหมายปกครอง 

เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดัองคก์รของรฐัในทาง

บรหิาร 

เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการกระท าทางปกครอง 

เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคุมการาใชอ้ านาจทาง

ปกครอง 

วชิากฎหมายปกครองในสว่นนี้

เป็นคูแ่ฝดของวชิา “การ

บรหิารรฐักจิ” 

JUNE 2019 
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หลกัการทีเ่ป็นรากฐานกฎหมายปกครองฝร ัง่เศส 

หลกัการแบ่งแยก

การใชอ้ านาจ

อธปิไตย 

หลกันิตริฐั 
ประโยชน์

สาธารณะ 

JUNE 2019 



การแบ่งแยกอ านาจและหลกันิติ

รฐั 

ตามแนวคดิของ มงเตสกเิยอ 
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แนวคดิของมงเตสกเิยอ  

เกีย่วกบัการแบ่งแยกอ านาจอธปิไตย 

ในรฐัทุกรฐัจะมอี านาจอยู่ 3 อย่างคอื อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร 

และอ านาจพจิารณาพพิากษาคด ี

บุคคลใดกต็ามซึง่มอี านาจมกัจะใชอ้ านาจนัน้เกนิเลยอยู่เสมอ และ

จะใชอ้ านาจนัน้จนกวา่จะถงึขดีจ ากดัเทา่ทีต่นจะใชอ้ านาจได ้

เพือ่มใิหก้ารใชอ้ านาจเกนิขอบเขต จงึตอ้งมใิหอ้ านาจท ัง้สามไปรวมอยู่ที่

บุคคลเดยีวกนัดงัเชน่ ในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์

JUNE 2019 
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หลกันติริฐั 
■ รฐัทีป่กครองโดยกฎหมาย 

 หลกัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย 

 หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย 

 เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะกระท าการใด 

   กระทบกระเทอืนสทิธเิสรภีาพของประชาชนได ้

   ตอ่เมือ่มกีฎหมายใหอ้ านาจไว ้

 ตอ้งกระท าภายในกรอบของกฎหมาย 

 หลกัการควบคมุความชอบดว้ยกฎหมาย 

  ของการกระท าทางปกครองโดยองคก์รตลุาการ 
Dr.nopphardol.T 
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง 

 ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดทีม่ี

ผลกระทบตอ่สทิธ ิเสรภีาพ หรอื

ประโยชนโ์ดยชอบธรรมของเอกชน

ได ้ ตอ่เมือ่มกีฎหมายใหอ้ านาจ และ
จะตอ้งกระท าการดงักล่าวภายใน
กรอบทีก่ฎหมายก าหนด 
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง 

• รูปแบบของกฎหมายทีใ่หอ้ านาจ
ฝ่ายปกครอง 
o  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
o  พระราชบญัญตั ิ
o  พระราชก าหนด  

• รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙ การจ ากดั
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลที่

รฐัธรรมนูญรบัรองไวจ้ะกระท ามไิด ้เวน้
แตโ่ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ
แหง่กฎหมาย... 
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง 

 เป็นแหล่งทีม่า 
ของอ านาจกระท าการ 

•ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นเหตุ
ใหใ้ชอ้ านาจ 

•ดลุพนิิจวนิิจฉยั 

•ดลุพนิิจ 

กฎหมาย 

 เป็นขอ้จ ากดัของ
การกระท า 

•กฎหมายนัน้เอง 
•กฎหมายอืน่ 

•รฐัธรรมนูญ เชน่ 
หลกัความเสมอ
ภาค หลกัแห่งความ
ไดส้ดัส่วน ฯลฯ 

•กฎหมายประเพณี 

•หลกักฎหมายทัว่ไป 
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หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 
• ระบบการควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง 

– การควบคุมโดยการบังคับบัญชา 
– การควบคุมโดยผู้ก ากับดูแล 
– การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
 

• ระบบการควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง 
– การควบคุมโดยรัฐสภา 
– การควบคุมโดยองค์กรอิสระต่าง ๆ 
– การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ 
Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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หลกัการระบบการควบคมุโดยองคก์รตลุาการ 

 เป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  

1) องคก์รตุลาการมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 เป็นประกนัวา่ ขอ้พพิาทจะไดร้บัการพจิารณาโดยอสิระ 

2) ศาลมหีน้าทีต่อ้งพจิารณาพพิากษาคดเีสมอ จะปฏเิสธไม่
พจิารณาพพิากษาคดไีม่ได ้
 เป็นหลกัประกนัวา่ ทุกขจ์ะไดร้บัการเยยีวยา 

3) วธิพีจิารณาคดขีองศาลเป็นไปโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้
คูก่รณีน าพยานหลกัฐาน 
 เป็นหลกัประกนัวา่ ค าพพิากษาจะอยู่บนขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายที่

ถูกตอ้ง  

4) ศาลตอ้งใหเ้หตุผลประกอบค าพพิากษาของตนเสมอ  
 เป็นหลกัประกนัวา่ ศาลจะไม่พพิากษาตามอ าเภอใจ  บงัคบัใหต้อ้ง

ไตรต่รองโดยรอบคอบ มเีหตุผลทีว่ญิญูชนรบัฟังได ้ 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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บรกิารสาธารณะ 

ความหมาย 

เป็นกจิกรรมทีนิ่ตบุิคคล

ตามกฎหมายมหาชน (รฐั 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ 

องคก์ารมหาชน) มหีน้าที่

จดัท าหรอืจดัหา โดยอาจ

ด าเนินการเองหรอื

มอบหมายใหเ้อกชนเป็น

ผูด้ าเนินการแทน 

เป็นกจิกรรมทมีี

วตัถปุระสงคเ์พือ่

ประโยชนส์าธารณะ

และตองสนองความ

ตอ้งการของประขา

ชน 

JUNE 2019 
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หลกัเกณฑท์ีส่ าคญัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ 

หลกัวา่ดว้ยความ

เสมอภาค 

หลกัวา่ดว้ย

ความตอ่เน่ือง 

หลกัวา่ดว้ยการปรบัปรุง

ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประชาชน 

ผูใ้ชบ้รกิาร

สาธารณะ 

การเขา้

ท างานใน

หน่วยงาน

ของรฐั 

ผลทีม่ตีอ่

สญัญาทาง

ปกครอง 

ผลทีม่ตีอ่การนดั

หยุดงานของ

เจา้หน้าทีข่องรฐั 

JUNE 2019 



หลกัการจดัองคก์รของรฐัฝร ัง่เศส 
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แนวความคดิพืน้ฐาน

เกีย่วกบันิตบุิคคล 

ทฤษฎทีีถ่อืวา่นิตบุิคคลเป็น

สิง่สมมตทิีเ่กดิขึน้โดยอาศยั

อ านาจของกฎหมาย 

ทฤษฎทีีถ่อืวา่นิติ

บุคคลมสีภาพความ

เป็นอยู่อย่างแทจ้รงิ 

JUNE 2019 
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คณะตุลาการ

รฐัธรรมนูญ หรอืสภา

รฐัธรรมนูญ(Conseil 

Constitutional) 

ศาลยุตธิรรม ศาลปกครองสูงสุด หรอืสภาที่

ปรกึษาแหง่รฐั (Conseil d’etat) 

ระบบศาลของฝร ัง่เศสในปัจจบุนั  

ท าหน้าทีว่นิิจฉยัวา่

กฎหมายขดั

รฐัธรรมนูญหรอืไม่ 

กอ่นจะมกีารประกาศใช้

เป็นกฎหมาย 

คดแีพ่ง คดอีาญา 

ท าหน้าทีช่ ีข้าดคดี

ปกครอง 

Dr.nopphardol.T 

ระบบศาล

คู ่

JUNE 2019 
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คดปีกครองฝร ัง่เศส 

1) ศาลปกครองถูกจดัต ัง้ใหพ้จิารณา “คดปีกครอง” 

2) ความหมายของ “คดปีกครอง” 

  “คดปีกครองเป็นคดพีพิาทระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรอื

เจา้หน้าทีข่องรฐักบัเอกชน หรอืระหวา่งหน่วยงานทางปกครอง

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัดวัยกนั ซึง่เป็นขอ้พพิาทอนัเน่ืองมาจากการ

ทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัใชอ้ านาจทาง

ปกครองออกกฎ ค าส ัง่ หรอืกระท าการอืน่ใดโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย หรอืจากการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่อง

รฐัละเลยตอ่หน้าทีท่างปกครองตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง

ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร หรอืเป็นขอ้

พพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง” 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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3) ลกัษณะทีส่ าคญัของ “คดปีกครอง”  

3.1) คูก่รณี 
 หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักบัเอกชน 

 หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัดว้ยกนั 

3.2) มูลคด;ี การกระท าทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิคดพีพิาทอย่างใด
อย่างหน่ึง 

(1)  หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัใช้
อ านาจทางปกครองออกกฎ ออกค าส ัง่ หรอืกระท า
การอืน่ใด  
(ใชอ้ านาจฝ่ายเดยีวกระท าการ) 

(2)  หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัละเลย
ตอ่หน้าทีท่างปกครองตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร 

(3)  คดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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หน่วยงานทางปกครอง 

สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอืน่ของรฐั หน่วยงานอืน่ 

ส่วนกลาง องคก์ารมหาชน 

ส่วนภูมภิาค 

ส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ร.บ. 

พ.ร.ฎ. องคก์รอสิระ                        

ตามรฐัธรรมนูญ 

ใชอ้ านาจ 

ด าเนินกจิกรรม 

ทางปกครอง 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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“หน่วยงานทางปกครอง”  
■ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ 
 ราชการบรหิารส่วนกลาง  
 ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
 ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

■ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัต ัง้โดย พ.ร.บ. หรอื พ.ร.ฎ. 
(บรษิทัจ ากดั/บรษิทัจ ากดัมหาชน) 

■ หน่วยงานอืน่ของรฐั 
 อยู่ในบงัคบับญัชาหรอืก ากบัดูแลของฝ่าย

บรหิาร; องคก์ารมหาชน มหาวทิยาลยันอกระบบ องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ  
 หน่วยงานอสิระของรฐั; ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานศาลยตุธิรรม 

■ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจ
ทางปกครองหรอืด าเนินการกจิการทาง
ปกครอง (องคก์ารเอกชน) 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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“เจา้หน้าทีข่องรฐั” 
(1) ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง คณะบุคคลหรอืผูท้ี่

ปฏบิตังิานในหน่วยงานทางปกครอง 

 สภาทอ้งถิน่, สภามหาวทิยาลยั 

(2) คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พาท หรอื
คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มกีฎหมายใหอ้ านาจ
ในการออกกฎ หรอืค าส ัง่ หรอืมตใิด ๆ ทีม่ี
ผลกระทบตอ่บุคคลปกครอง 

 คณะกรรมการในฝ่ายบรหิาร ; ก.พ. ก.ค. กตร. ฯลฯ  

 องคก์รอสิระ ; กกต. ปปช. คตง.  

(3) บุคคลซึง่อยู่ในบงัคบับญัชา หรอืก ากบัดูแลของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 นายอ าเภอเกณฑร์าษฎรขดุลอกคูคลองทีต่ืน้เขนิ 

Dr.nopphardol.T 
JUNE 2019 
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 ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั “เจา้หน้าทีข่องรฐั” 

 ความแตกตา่งระหวา่งคณะกรรมการหรอืผูป้ฏบิตังิาน
ในหน่วยงานฯ กบั คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มี
กฎหมายใหอ้ านาจในการออกกฎฯ 

 กรณีกระท าละเมดิในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะฟ้องหน่วยงาน
ใด 
 คณะกรรมการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานฯ ฟ้องหน่วยงาน

นัน้ 

 คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มกีฎหมายใหอ้ านาจในการออก
กฎฯ ฟ้องกระทรวงการคลงักรณีไม่สงักดัหน่วยงานใด 

 คณะกรรมการเป็นค ากลาง ๆ อาจเรยีกอย่างอืน่ได ้เชน่ 
ครม.  

 อาจหมายถงึต าแหน่ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง 

 ผูด้ ารงต าแหน่ง ถา้กระท าในฐานะสว่นตวัไม่เป็นคดพีพิาทระหวา่ง
เจา้หนา้ทีข่องรฐักบัเอกชนฯ 

Dr.nopphardol.T 
JUNE 2019 
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ศาลปกครองมอี านาจพจิารณา “คดปีกครอง” 

 คูก่รณี (เป็นคดพีพิาทระหวา่ง) 
 หน่วยงานทางปกครอง/เจา้หน้าทีข่องรฐั กบัเอกชน 

 หน่วยงานทางปกครอง/เจา้หน้าทีข่องรฐั  ดว้ยกนัเอง 

 ลกัษณะคดพีพิาท (พพิาทในเร ือ่ง) 
 หน่วยงานฯ/จนท.ของรฐั กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย                             
จากการออกกฎ ค าส ัง่ หรอืการกระท าอืน่ 

 หน่วยงานฯ/เจา้หน้าทีข่องรฐั ละเลยตอ่หน้าที ่ปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้
เกนิสมควร 

 ละเมดิเจา้หน้าที ่และความรบัผดิอย่างอืน่ 

 สญัญาทางปกครอง 

 กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานฯ/เจา้หน้าทีข่องรฐั ฟ้องคดตีอ่ศาล
ปกครอง 

 กฎหมายก าหนดใหอ้ยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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หน่วยงานทางปกครอง / เจา้หน้าทีข่องรฐั  

กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• ออกกฎ ค าส ัง่ หรอืกระท าการอืน่ใด  

เน่ืองจาก 
 ไม่มอี านาจ 
 นอกเหนืออ านาจ 
 ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 ไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญั 
 ไม่สุจรติ 

 เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 
 สรา้งข ัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น 
 สรา้งภาระเกนิสมควร 
 ใชดุ้ลพนิิจโดยไม่ชอบ 

Dr.nopphardol.T 
JUNE 2019 
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•  ออกกฎ ค าส ัง่ หรอืกระท าการอืน่ใด  

เน่ืองจาก 
 ไม่มอี านาจ  

 กระท าโดยไม่มอี านาจเลย 

 ออกโดยเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่มอี านาจ (ออกโดยเจา้หน้าทีอ่ ืน่/
เจา้หน้าทีไ่ม่ไดร้บัมอบอ านาจ/การมอบอ านาจไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย) 

 ออกโดยเจา้หน้าทีท่ีม่สี่วนไดเ้สยี 

 นอกเหนืออ านาจ 
 เกนิกวา่ทีก่ฎหมายใหอ้ านาจ 

 ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 เนือ้หาของค าส ัง่ฯขดัหรอืแยง้ตอ่กฎหมาย 

 ออกกฎหรอืค าส ัง่ฯ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

1 November 2015 Dr.nopphardol.T 
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 ไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนั
เป็น  
 สาระส าคญั 

 รูปแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด (ท าเป็นหนงัสอื, เหตุผล
ประกอบค าส ัง่ฯ,รายการไม่ครบ ฯลฯ) 

 ข ัน้ตอนและวธิกีาร (การรบัฟังคูก่รณี,ไม่แจง้ขอ้เท็จจรงิ,
ไม่ใหโ้อกาสโตแ้ยง้, ไม่ผ่านขัน้ตอนความเหน็ชอบ ฯลฯ) 

 ไม่สุจรติ 
 เป็นการใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนส์่วนตวั (เฉพาะกรณีมี
ดุลพนิิจ) 

 เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 
 ขดัตอ่หลกัความเสมอภาค 

1 November 2015 Dr.nopphardol.T 
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สรา้งข ัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น หรอืสรา้งภาระ

เกนิสมควร 
 เกนิขอบเขตแห่งความจ าเป็นตามทีร่ฐัธรรมนูญ

ก าหนด 

 กระท าการโดยขดัตอ่หลกัความไดส้ดัส่วน 

ใชด้ลุพนิิจโดยไม่ชอบ 
 ใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนส์าธารณะอืน่

นอกเหนือจากกฎหมายทีใ่หอ้ านาจ 

 ใชดุ้ลพนิิจโดยไม่ชอบดว้ยเหตุผล  

1 November 2015 Dr.nopphardol.T 
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 การฟ้องคดตีอ่ศาลปกครองฝร ัง่เศส 
 หลกัท ัว่ไป : กระท าไดโ้ดยง่าย ไม่มขีอ้ยุ่งยาก 

 ตอ้งเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคด ี                                                                  

 เป็นผูเ้ดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอื
เสยีหาย 

 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

 ความสามารถของผูฟ้้องคด ี

 ด าเนินการตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด
แลว้  

 ตอ้งฟ้องคดภีายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 ค าฟ้องทีย่ืน่ตอ่ศาลไม่มรูีปแบบ แตต่อ้งมรีายการตามที่

กฎหมายก าหนด 

 ฟ้องซ า้ ฟ้องซอ้น 

 คา่ธรรมเนียมศาล 
Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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ลกัษณะของค าฟ้อง 
• ตอ้งท าเป็นหนงัสอื 

• ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และอย่างน้อยตอ้งมรีายการ 
1. ชือ่ทีอ่ยู่ของผูฟ้้องคด ี

2. ผูถู้กฟ้องคด ี(หน่วยงานทางปกครอง/ จนท.ของรฐั) 

3. การกระท าทีเ่ป็นเหตุแหง่การฟ้องคดตีามสมควร 

4. ค าขอ 

5. ลงลายมอืชือ่ของผูฟ้้องคด ี

6. ตอ้งจดัท าส าเนาค าฟ้อง และพยานหลกัฐาน                     เท่า
จ านวน ผูถู้กฟ้องคด ี
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 ระยะเวลาการฟ้องคด ี(อายุความการฟ้องคด)ี 
 คดปีกครองท ัว่ไป (ขอใหศ้าลส ัง่เพกิถอนกฎ ค าส ัง่ การกระท า) 

ภายใน 90 วนันบัแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูเ้หตุแหง่การฟ้องคด ี

                                         90 วนั 

รูห้รอืควรรูเ้หตุแห่งการฟ้องคด ี

ระยะเวลาฟ้องคด ี

 ผูอ้อกค าส ัง่ไม่ระบุวธิกีารยืน่ค าฟ้องและระยะเวลาการฟ้องในค าส ัง่ 

 ใหแ้จง้ใหผู้ร้บัค าส ัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ ใหเ้ร ิม่นบัระยะเวลาใหม่   

 หากไม่แจง้เลย หากระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปี ใหข้ยายเป็น 1 ปี 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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• ระยะเวลาการฟ้องคด ี(อายุความการฟ้องคด)ี 
o คดปีกครองท ัว่ไป (ขอใหศ้าลส ัง่เพกิถอนกฎ ค าส ัง่ การกระท า) 

• ภายใน 90 วนันบัแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูเ้หตุแหง่การฟ้องคด ี

• ผูอ้อกค าส ัง่ไม่ระบุวธิกีารยืน่ค าฟ้องและระยะเวลาการฟ้องในค าส ัง่ 
o ใหแ้จง้ใหผู้ร้บัค าส ัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ ใหเ้ร ิม่นบัระยะเวลาใหม่   

o หากไม่แจง้เลย ระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปี ใหข้ยายเป็น 1 ปี 

รูห้รอืควรรูเ้หตุแหง่การฟ้องคด ี              90 วนั 

ฟ้องคด ี

1 ปี 

กรณีไม่แจง้สทิธกิารฟ้องคด ีระยะเวลา

การฟ้องคดนี้อยกวา่ 1 ปี ขยายเป็น 1 

ปี 
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ค าขอใหศ้าลก าหนดค าบงัคบั 
 ฟ้องวา่ กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

   - ส ัง่ใหเ้พกิถอน กฎ หรอืค าส ัง่ทางปกครอง  หรอืหา้ม
กระท าการ 

 ฟ้องวา่ ละเลยตอ่หน้าที ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร 

  - ส ัง่ใหป้ฏบิตัติามหน้าทีภ่ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 ฟ้องวา่ กระท าละเมดิ หรอืความรบัผดิอย่างอืน่ หรอืสญัญา
ทางปกครอง 

  - ส ัง่ใหใ้ชเ้งิน หรอืสง่มอบทรพัยส์นิ หรอืกระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ 

 ฟ้องขอใหศ้าลแสดงความเป็นอยู่ของสทิธ ิหรอืหน้าที ่

  - ส ัง่ใหถ้อืปฏบิตัติอ่สทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล 

 ฟ้อง กรณีมกีฎหมายก าหนดใหฟ้้องเพือ่บงัคบับุคคลให้
กระท า/ละเวน้ 

  - ส ัง่ใหบุ้คคลกระท าการ หรอืละเวน้กระท าการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
1 November 2015 Dr.nopphardol.T 
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การยืน่ค าฟ้องตอ่ศาลปกครอง 
 ยืน่ฟ้องตอ่ศาลปกครอง 

 ศาลปกครองช ัน้ตน้ 
 ทีผู่ฟ้้องคดมีภูีมลิ าเนา “หรอื” 

 ทีมู่ลคดเีกดิ 

 ศาลปกครองสูงสุด 
 ยืน่ฟ้องตอ่ศาลปกครองสูงสุด 

 วธิกีารยืน่ค าฟ้อง 
 ยืน่ฟ้องดว้ยตนเอง 

 ยืน่ฟ้องโดยส่งค าฟ้องทางไปรษณีย ์
ลงทะเบยีน 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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ผูเ้กีย่วขอ้งในการพจิารณาคด ี

 คูก่รณี 
 ผูฟ้้องคด ี

 ผูถู้กฟ้อง
คด ี

 ผูร้อ้งสอด 

 ตลุาการ 
 ตลุาการองคค์ณะ 
  ศาลปกครองสูงสุดอย่าง
น้อย ๕ คน 

  ศาลปกครองกลางอย่าง
น้อย   ๓ คน 

 ตลุาการหวัหน้าคณะ  
 ตลุาการเจา้ของส านวน 

 ตลุาการผูแ้ถลงคด ี

 พนกังานคดปีกครอง 
Dr.nopphardol.T JUNE 2019 



49 

 ค าฟ้อง  ค าใหก้าร 

ขัน้ตอนการด าเนินคดใีนศาลปกครอง 

 แสวงหาขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิ /ไตส่วน 

ก าหนดวนัสิน้สุดการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ 

 สรุปขอ้เท็จจรงิ  สรุปส านวน 

 ส่งคูก่รณี  ส่งตุลาการผูแ้ถลงคด ี

 นั่งพจิารณาคด ี

 อา่นค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ 

ค าคดัคา้นค าใหก้าร ค าใหก้ารเพิม่เตมิ 

 อา่นสรุปขอ้เท็จจรงิ 

แถลงดว้ยวาจา 

อา่นค าแถลงการณ ์
Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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1. ลกัษณะรว่มกบัวธิพีจิารณาคดปีระเภทอืน่  

ลกัษณะส าคญัของวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

ของฝร ัง่เศส 

2. ลกัษณะเดน่ของวธิี

พจิารณาคดปีกครอง 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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1. หลกัการฟังความทุกฝ่าย 

**ลกัษณะรว่มกบัวธิพีจิารณาคดปีระเภทอืน่**  

2. หลกัการพจิารณาคดโีดยเปิดเผย 

3. หลกัการพจิารณาคดโีดยรวดเรว็ 
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1. หลกัการไตส่วน 

**ลกัษณะเดน่ของวธิพีจิารณาคดปีกครอง** 

2. หลกัการไม่เครง่ครดัเร ือ่งแบบพธิ ี

3. หลกัการพจิารณาเป็นหนงัสอืโดยสภาพ 

4. หลกัการถว่งดุลการใชอ้ านาจของตุลาการ 
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วธิกีารช ัว่คราวกอ่นศาลมคี าพพิากษา 

 การขอทุเลาการบงัคบัตามกฎ 

หรอืค าส ัง่ทางปกครอง 

 การบรรเทาทุกขช์ ัว่คราว 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 
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หลกัประกนัความส าเรจ็ของศาลปกครอง 

 ตลุาการศาลปกครอง 

 ระบบวธิพีจิารณา 

 ส านกังานศาลปกครอง 

 สถาบนัการศกึษา 

 สถาบนัวชิาชพี 

 การสนบัสนุนจากรฐั และสงัคม 

Dr.nopphardol.T JUNE 2019 



หลกัการควบคมุฝ่ายปกครองในฝร ัง่เศส 
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อ านาจผูกพนั 

 

อ านาจดลุพนิิจ 

 

ในการกระท าทางปกครอง เชน่ 

การออกค าส ัง่ ผูอ้อกค าส ัง่จะตอ้ง

ไดข้อ้เท็จจรงิตามทีก่ฎหมาย

ตอ้งการและตอ้งตดัสนิใจไปตามที่

กฎหมายก าหนดเท่านัน้ 

ในการกระท าทางปกครอง เชน่ 

การออกค าส ัง่ เมอืผูอ้อกค าส ัง่ได ้

ขอ้เท็จจรงิตามทีก่ฎหมายประสงค ์

แลว้ ผูอ้อกค าส ัง่มอี านาจเลอืกวา่

จะตดัสนิใจแบบใดทีต่นเห็นวา่

เหมาะสม 

JUNE 2019 



การจ าแนกประเภทของการควบคุมการใชอ้ านาจของ

องคก์รของรฐัฝ่ายบรหิารรฐัฝร ัง่เศส 
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การจ าแนกประเภท

ตามองคก์ร 

การจ าแนกประเภท

ตามระยะเวลา 
การจ าแนกประเภท

ตามลกัษณะของ

การใชอ้ านาจ 

การควบคมุ

ภายใน 

การควบคมุโดย

องคก์ร

ภายนอก 

การควบคุม

กอ่นการ

ด าเนินการ 

การควบคุม

หลงัการ

ด าเนินการ 

การควบคมุการใช้

อ านาจทีม่ปัีญหา

ทางการเมอืง 

การควบคุมการ

ใชอ้ านาจทีม่ี

ปัญหาดา้น

ความชอบธรรม 

การควบคุมการใช้

อ านาจทมีปัีญหา

ดา้นความชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

การควบคุมการ

ใชอ้ านาจทีม่ี

ปัญหาดา้นการ

ทุจรติ 

JUNE 2019 
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การควบคุมการใชอ้ านาจขององคก์รของรฐัฝ่ายบรหิารจ าแนกตาม

ลกัษณะของการใชอ้ านาจรฐัฝร ัง่เศส 

ถา้เป็นการใชอ้ านาจ

ของฝ่ายบรหิารเร ือ่ง

การเมอืง เชน่

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศฯ 

ถา้เป็นการใช้

อ านาจของฝ่าย

บรหิารทมีปัีญหา

ดา้นความไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

ถา้เป็นการใชอ้ านาจ

ของฝ่ายบรหิารทมีี

ปัญหาดา้นความไม่

เหมาะสมหรอืความไม่

เป็นธรรม 

ถา้เป็นการใช้

อ านาจของ

ฝ่ายบรหิารที่

มปัีญหาดา้น

การทุจรติ 

ควรใชก้ารใชก้าร

ควบคุมทางการเมอืง

โดยรฐัสภา 

ควรใชก้าร

ควบคุมโดย

องคก์รตุลาการ 

ควรใชก้ารควบคุมโดย

ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ของรฐัสภา 

ควรใชก้าร

ควบคุมโดย 

ป.ป.ช. 

JUNE 2019 



การควบคมุการกระท าทางปกครอง 
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การควบคุมแบบป้องกนัและ

การควบคุมภายในฝ่าย

ปกครอง 

การควบคุมแบบแกไ้ขและ

การควบคุมโดยองคก์รของ

รฐัฝ่ายตุลาการ 

กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง 

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัต ัง้

ศาลปกครองและวธิี

พจิารณาคดปีกครอง 

JUNE 2019 
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กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

แนวความคดิพืน้ฐาน 

เป็นกฎหมายทีว่างหลกัเกณฑท์ ัว่ไปวา่ดว้ยกระบวนการ

พจิารณาทางปกครองของเจา้หน้าทีข่องรฐัฝ่ายปกครอง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการออกค าส ัง่ทางปกครองโดยก าหนด

เป็นขัน้ตอนต ัง้แตก่ารเตรยีมการ การพจิารณา การออกค าส ัง่

ทางปกครอง การทบทวนค าส ัง่ทางปกครอง และการบงัคบัตาม

ค าส ัง่ทางปกครอง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายคุม้ครองสทิธขิองประชาชนและดูแลรกัษาประโยชน์

สาธารณะ 

JUNE 2019 



หลกัวา่ดว้ยความรบัผดิของฝ่ายปกครองฝร ัง่เศส 
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หลกัความรบัผดิละเมดิของเจา้หน้าทีข่องรฐัฝร ัง่เศส  

มรีะบบกฎหมายปกครองเร ือ่งละเมดิแยกตา่งหากจากกฎหมายเอกชน 

ถอืหลกัวา่รฐัจะตอ้งรบัผดิชอบในการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

มกีารวางหลกัละเมดิทางปกครองในคด ี Blanco,T.C.(1873)วา่ตอ้งมี
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมของระบบราชการและการประสานสทิธแิละ

ประโยชนข์องรฐัและเอกชน 

JUNE 2019 



หลกัทีพ่ฒันามาถงึปัจจุบนั จ าแนกความรบัผดิ 

เป็น 3 ประเภทคอื(กฎหมายปกครองฝร ัง่เศส) 

• 2. 
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 1.Faute personnelle-ละเมดิโดยวตัถุประสงคส์่วนตวั เจา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิกบั
บุคคลภายนอกเอง โดยรฐัไม่เขา้ไปรบัผดิชอบดว้ย 

 2.Faute de service-ละเมดิโดยการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละไม่มี
วตัถปุระสงคเ์ป็นการสว่นตวั-รฐัรบัผดิชอบโดยตรงและเจา้หน้าทีไ่ม่ตอ้ง

รบัผดิชอบและไม่ถูกฟ้องเป็นสว่นตวั 

 3.Cumul  - ละเมดิโดยมคีวามรบัผดิผสมกนัท ัง้ความรบัผดิของรฐัและ
เจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นสว่นตวั 

  - นโยบายทางกฎหมายทีจ่ะเยยีวยาผูเ้สยีหายและรฐักจ็ะตอ้งมี

ระบบบรหิารทีค่วบคุมดูแลเจา้หน้าทีท่ีเ่หมาะสม 

  -อาจฟ้องเจา้หน้าทีเ่ป็นสว่นตวัหรอืฟ้องรฐักไ็ด ้และท ัง้ 2 ฝ่าย

ไล่เบีย้กนัไดต้ามความรุนแรงแหง่การกระท า 

JUNE 2019 



ตวัอย่างคด ี

• 1. คด ีLemonnier (1918) เทศบาลจดังานรืน่เรงิ มกีารแข่งขนัยงิปืน มผูีม้า
บอกวา่เกอืบถูกกระสุนปืน แตน่ายกเทศมนตรไีม่ยอมรบัฟังและใหแ้ข่งขนัตอ่ไป

จนเกดิอบุตัเิหต ุ

 ศาลปกครองฝร ัง่เศสเหน็วา่เป็นกรณีความรบัผดิผสมกนั/องคก์รของรฐั

(เทศบาล)ตอ้งรบัผดิรว่มกบัเจา้หน้าที(่นายกเทศมนตร)ี 

2.คด ีDelvillle (1951) เจา้หน้าทีน่ ารถราชการไปขบัขณะเมาสุราไม่ไดส้ติ

จนเกดิอบุตัเิหต ุเกดิเพราะระบบรถไม่ดดีว้ย รบัผดิรว่ม เพราะมสีว่นผดิ 

เจา้หน้าทีท่ีใ่ชค้า่เสยีหายแลว้กม็าไล่เบีย้ไดต้ามสว่น ศาลใหค้ร ึง่หน่ึง 

3. คด ีLaruelle(1951)เจา้หน้าทีร่ฐัขโมยรถราชไปใชส้ว่นตวั เกดิอบุตัเิหต ุ
ศาลปกครองเหน็วา่ รฐัควบคุมดูแลบกพรอ่ง จงึเกดิการขโมยรถไปใชไ้ด ้เป็น

การละเมดิผสม แตค่วามเสยีหายเกดิเพราะเจา้หน้าทีเ่ป็นหลกั เมือ่รฐัใช ้

คา่เสยีหายแลว้ไล่เบีย้ไดเ้ตม็จ านวน   
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