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ท่ีผ่านมา การพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี (procédure administrative 
non contentieuse) หรือ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีลักษณะท่ี
แปลกแยกไปจากประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป เนื่องจากฝร่ังเศสเป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศท่ีไม่มี “กฎหมาย
กลาง” ในเร่ืองนี้๑ แตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปท่ีล้วนมีกฎหมายกลางหรือกฎหมายท่ัวไป 
ในเร่ืองนี้ด้วยกันแทบท้ังส้ิน๒ แต่เดิมนั้น หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองของฝร่ังเศส
ได้กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายมากมายหลายฉบับและบางส่วนก็เป็นหลักตามแนวคําวินิจฉัยของ  
สภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) ในฐานะศาลปกครองสูงสุด ทําให้ประชาชนท่ัวไปมีความยากลําบาก   
ในการเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อย่างไรก็ดี เม่ือไม่นานมานี้ ได้มีการ
จัดทํา “ประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง” 
(code des relations entre le public et l’administration - CRPA) โดยนําบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีมารวบรวมไว้ด้วยกันและจัด
หมวดหมู่ให้เป็นระบบ รวมท้ังนําหลักตามแนวคําวินิจฉัยในบางเร่ือง เช่น การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรม
ทางปกครองมาปรับปรุงให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นและบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ประมวลกฎหมายฉบับนี้ 
มีฐานะเป็น “กฎหมายท่ัวไป” (lex generalis) เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี 
โดยบทบัญญัติส่วนใหญ่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซ่ึงถือเป็นการ “เปิดศักราชใหม่” 
สําหรับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฝร่ังเศส  

๑. แนวคิดและความเป็นมาในการจัดทําประมวลกฎหมาย 

    แต่เดิมหลักกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีเป็นไป
ตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการวางหลักกฎหมาย
ปกครอง นักกฎหมายฝร่ังเศสรุ่นเก่ามีความเช่ือว่า โดยสภาพแล้วกฎหมายปกครองจําต้องเป็นหลัก
กฎหมายตามแนวคําวินิจฉัยของศาล (droit jurisprudentiel) ซ่ึงต่างจากกฎหมายแพ่งหรือกฎหมาย
อาญาท่ีมีประมวลกฎหมาย การทําตัวบทกฎหมายปกครองถือเป็นเร่ืองผิดธรรมชาติ เพราะกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรนั้นแข็งกระด้าง ไม่อาจปรับใช้แก่กรณีต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมเท่ากับ
หลักตามแนวคําวินิจฉัย ท้ังยังทําให้หลักกฎหมายหยุดนิ่ง ไม่พัฒนา  

                                           
∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปท่ีไม่มีกฎหมายกลางในเรื่องดังกล่าว เช่น สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และเบลเยียม  
๒สเปนเป็นประเทศแรกท่ีมีกฎหมายกลางในเรื่องนี้ (ค.ศ. ๑๘๘๙) ตามมาด้วยออสเตรีย (ค.ศ. ๑๙๒๕) และประเทศ
ในแถบยุโรปตะวันออก เช่น โปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก (ค.ศ. ๑๙๒๘) หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง หลายประเทศ 
ได้จัดทํากฎหมายทํานองเดียวกันขึ้น โดยเฉพาะเยอรมันตะวันตก (ค.ศ. ๑๙๗๖) ท้ังนี้ กฎหมายกลางของประเทศ
ต่าง ๆ มีท้ังท่ีเรียกว่ารัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ (Law, Act) และประมวลกฎหมาย (Code)  
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    ต่อมาเม่ือประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ทยอยกันตรากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองขึ้นใช้บังคับ ก็เร่ิมมีข้ออภิปรายในวงการกฎหมายฝร่ังเศสถึงความจําเป็นในการจัดทํา
กฎหมายทํานองเดียวกันบ้าง โดยมีแนวคิดว่า การมีตัวบทกฎหมายย่อมทําให้เกิดความม่ันคงแน่นอน
ในทางกฎหมาย เพราะประชาชนจะได้รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็มีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยในช่วงทศวรรษ 
๑๙๗๐ Céline WIENER ได้ทําการศึกษาค้นคว้ากฎหมายและร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของประเทศต่าง ๆ และวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการ “ประมวล” (codify) หลัก
เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองให้เป็นตัวบทกฎหมาย รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ๓ 
นับแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๗๐ เร่ิมมีการตรากฎหมายเก่ียวกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ
ฝ่ายปกครองในหลายเร่ือง เช่น รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๘-๗๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๘  
ท่ีว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ๔ หรือรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๙-๕๘๗ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๙ ว่าด้วยการระบุเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง๕ 

    ในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ เหล่านักวิชาการยังคงเน้นย้ําถึงความเป็นไปได้ในการจัดทํา
ประมวลกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี ดังปรากฏในข้อเขียนของ André 
LEGRAND

๖

 และ Yves GAUDEMET๗ และในส่วนของภาครัฐเอง ก็ได้มีความพยายามในการพัฒนา   
ตัวบทกฎหมายในเร่ืองนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยฝ่ายบริหารได้ตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕     
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองและ
ผู้รับบริการ๘ รัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองเป็นการเพ่ิมเติม 
เช่น การออกใบรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ การแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอส่งเอกสารเพ่ิมเติม การส่งเร่ืองต่อระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในกรณีคําขอท่ียื่นผิดหน่วยงาน การรับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครอง ฯลฯ 
รัฐกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีท่ีมาจากแผนงานปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ซ่ึงหนึ่งในมาตรการท่ี
กําหนดไว้ คือ การจัดทํา “กฎบัตรว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองและผู้รับบริการ” 
(Charte des relations entre l’administration et les usagers) เพ่ือกําหนดเก่ียวกับสิทธิของ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยแรกเร่ิมเดิมทีนั้น มีแนวคิดว่า จะจัดทําขึ้นในรูปของ “รัฐบัญญัติ” 
ฉบับใหม่ท่ีรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่าง ๆ ท่ีตราขึ้นในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ เข้าไว้ด้วยกัน 

                                           
๓

WIENER (C.), Vers une codification de la procédure administrative, (Paris : P.U.F., 1975)  
๔

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.  
๕

Loi n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations 

entre l'administration et le public.  
๖

LEGRAND (A.), “La codification de la procédure administrative en France”, Journées de la 

société de la législation comparée, 1981.  
๗

GAUDEMET (Y.), “La codification de la procédure administrative non contentieuse en France”, 

Dalloz 1986 chron. p. 107. 
๘

Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les 

usagers. 
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และเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหม่ ๆ เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองให้สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดี แนวคิด
ดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี François MITTERRAND ท่ีมองว่า การปฏิรูป
ระบบราชการน่าจะเป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานหรือทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี มากกว่า
การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ และหากจะต้องมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ก็ควรเป็นเพียงกฎหมายของ
ฝ่ายบริหาร มิใช่กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ท้ังนี้ Anicet LE PORS รัฐมนตรีผู้ผลักดันให้มีการจัดทํา
กฎหมายในเร่ืองนี้เคยเปิดใจว่า ถึงแม้จะมีการจัดทําร่างรัฐบัญญัติขึ้น แต่ก็คงมีกระแสคัดค้านท้ังจาก
กระทรวงมหาดไทยท่ีไม่ต้องการให้กฎเกณฑ์ใหม่ใช้บังคับแก่บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จากสภาแห่งรัฐท่ีเกรงว่าจะถูกจํากัดบทบาทในการวางหลักกฎหมาย๙ ท้ายท่ีสุด รัฐบาลจึงทําได้เพียง
ตรารัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองบางส่วนเท่านั้น โดยมี
ขอบเขตใช้บังคับแก่ส่วนราชการและองค์การมหาชนของรัฐ แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโดยท่ีกฎเกณฑ์ในรัฐกฤษฎีกาซ่ึงเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารมีลําดับศักดิ์ทางกฎหมายท่ีต่ํากว่า 
“หลักกฎหมายท่ัวไป” (principes généraux du droit) ท่ีสภาแห่งรัฐใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ในบางกรณีสภาแห่งรัฐจึงอ้างหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือปฏิเสธไม่ใช้หลักเกณฑ์ตาม 
รัฐกฤษฎีกา ซ่ึงทําให้บทบัญญัติของรัฐกฤษฎีกาไร้ผลบังคับไปโดยปริยาย๑๐ 

    ในช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐ เม่ือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองเร่ิม 
“เสถียร” ภาครัฐก็ตัดสินใจผลักดันการจัดทํา “ประมวลกฎหมาย” ในเร่ืองนี้ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ 
คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมาย (Commission supérieure de codification)๑๑ ได้กําหนด
แผนงานในการจัดทํา “ประมวลกฎหมายฝ่ายปกครอง” (code de l’administration) การจัดทํา
ประมวลกฎหมายได้เร่ิมต้นขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ มีการกําหนด “ขอบเขต” ของประมวลกฎหมายท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมท้ังการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีและการจัดโครงสร้างและอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ดี การจัดทําประมวลกฎหมายก็ยืดเยื้อเร่ือยมาและไม่มีความคืบหน้า
จนต้องหยุดชะงักไปในท่ีสุด เนื่องจากไม่มีกําลังบุคลากรเพียงพอในการดําเนินการ และไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีควร๑๒  

                                           
๙

LE PORS (A.) et FORMERY (S.), “Du nouveau dans les relations administrations-citoyens ?  Le décret 

du 28 novembre 1983 : suites et fin”, A.J.D.A. 2007, pp. 626 et s. 
๑๐กรณีของมาตรา ๑ ของรัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดให้บุคคลสามารถอ้างหนังสือเวียน (circulaires) ของฝ่ายปกครองท่ี 
ไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎขึ้นใช้ยันต่อฝ่ายปกครองได้ โดยผู้ตรารัฐกฤษฎีกามีความมุ่งหมายให้หมายถึงหนังสือเวียน
ทุกประเภท แต่สภาแห่งรัฐยังคงยึดถือหลักตามแนวคําวินิจฉัยท่ีมีมาแต่เดิมว่า หนังสือเวียนท่ีมีเนื้อหาเป็นกฎเท่านั้น 
(circulaire réglementaire) ท่ีอาจยกขึ้นใช้ยันต่อฝ่ายปกครองได้ แต่ไม่รวมถึงหนังสือเวียนท่ีเป็นการตีความหรือ
อธิบายกฎหมาย (circulaire interprétative) 
๑๑

“คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมาย” เป็นองค์กรกลางท่ีรับผิดชอบการจัดทําประมวลกฎหมาย มีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดทําแผนงานจัดทําประมวลกฎหมาย กําหนดระเบียบวิธีและวางแนวปฏิบัติในการจัดทําประมวล
กฎหมาย ตลอดจนริเริ่ม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําประมวล
กฎหมาย 
๑๒

SCHWARTZ (R.), “Le code de l’administration”, A.J.D.A. 2004, pp. 1860-1861 ; GONOD (P.), “La 

codification de la procédure administrative”, A.J.D.A. 2006, pp. 489 et s. 
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    ในระหว่างท่ีการจัดทําประมวลกฎหมายกําลัง “ติดหล่ม” อยู่นั้น ก็ได้มีการตรา 
รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานทางปกครอง๑๓ กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการนําหลักเกณฑ์
ตามรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕ มาปรับปรุงและบัญญัติไว้ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ อันเป็น
การยกฐานะของหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีค่าบังคับสูงขึ้น (และสูงกว่า “หลักกฎหมายท่ัวไป” ท่ีสภา
แห่งรัฐใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี) และเนื้อหาอีกส่วนหนึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติขึ้นใหม่ เช่น 
สิทธิของบุคคลในการทราบช่ือ ตําแหน่ง และท่ีทําการของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีรับคําขอและพิจารณา
คําขอ การลงลายมือช่ือและการระบุช่ือและตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังไว้ในคําส่ังทางปกครอง 
หรือหลักท่ีถือว่าการยื่นคําขอ การแจ้ง การส่งเอกสาร หรือการชําระเงินต่อหน่วยงานทางปกครอง 
โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ มีผลนับแต่วันท่ีส่งซ่ึงปรากฏหลักฐานตามตราประทับของไปรษณีย์ รวมท้ัง   
มีการปรับปรุงหลักเก่ียวกับ “คําส่ังทางปกครองโดยปริยาย” (décisions implicites) ซ่ึงเป็นกลไก
แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาทางปกครอง โดยมีหลักท่ัวไปว่า หากครบกําหนดเวลาสองเดือน
นับแต่ฝ่ายปกครองได้รับคําขอของประชาชนแล้ว ยังไม่มีคําส่ังใด ๆ ถือว่ามีคําส่ังปฏิเสธคําขอนั้นโดย
ปริยาย เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีการตรารัฐกฤษฎีกากําหนดให้การนิ่งเงียบของฝ่ายปกครองมีผลเป็นการ
เห็นชอบกับคําขอ หรือมีรัฐกฤษฎีกาท่ีกําหนดระยะเวลาในการเกิดคําส่ังปฏิเสธโดยปริยายไว้เป็นอ่ืน 
นอกจากนี้ ยังบัญญัติหลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ด้วย  

    นอกจากรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ แล้ว ยังมีการตรากฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นใช้บังคับอีกหลายฉบับ เช่น รัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๔-๑๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๔ ว่าด้วยวิธีการและผลของการประกาศใช้กฎหมายและนิติกรรม
ทางปกครองบางประเภท๑๔ รัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๕-๑๕๑๖ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ ว่าด้วย  
การติดต่อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง และระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองด้วยกัน๑๕ หรือรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๑๑-๕๒๕ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. 
๒๐๑๑ ว่าด้วยการลดความซับซ้อนของกฎหมายและการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย ท่ีกําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนการออก
กฎของหน่วยงานทางปกครอง๑๖ และในส่วนกฎหมายของฝ่ายบริหาร ก็มีการตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี 
๒๐๐๖-๖๗๒ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ ว่าด้วยการจัดตั้ง องค์ประกอบ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางปกครอง๑๗ 

                                           
๑๓

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration. 
๑๔

Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication 

des lois et de certains actes administratifs.  
๑๕

Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 

usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.  
๑๖

Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. 
๑๗

Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 

de commissions administratives à caractère consultative. 
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    แม้ว่ารัฐบัญญัติฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ จะกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณา
ทางปกครองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีขอบเขตการใช้บังคับท่ีกว้างกว่ารัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕  
โดยใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ก็ยังเรียกไม่ได้เต็มปากว่าเป็น “กฎหมายกลาง” 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพราะยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหลักเกณฑ์ในบางเร่ือง
ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ และหลักเกณฑ์ในบางเร่ืองก็ยังเป็นไปตามแนวคําวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐ ดังท่ีฝ่ายตําราได้ให้ทัศนะไว้ว่า “กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ใช่กฎหมายกลางท่ีเราเฝ้ารอ   
ยังไม่ใช่ประมวลกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีอย่างแท้จริง”๑๘  

    ท้ังนี้ แนวคิดในการจัดทําประมวลกฎหมายได้ถูกหยิบยกขึ้นมาปัดฝุ่นอีกคร้ังในปี 
ค.ศ. ๒๐๐๔ คราวนี้ฝ่ายการเมืองได้แสดงเจตจํานงท่ีจะผลักดันการจัดทําประมวลกฎหมายอย่างจริงจัง 
โดยรัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๔-๑๓๔๓ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ มอบอํานาจให้
รัฐบาลตรารัฐกําหนดเพ่ือให้ความเห็นชอบประมวลกฎหมาย ซ่ึงจะรวดเร็วกว่าการจัดทําร่างรัฐบัญญัติ
เสนอต่อรัฐสภาตามกระบวนการนิติบัญญัติปกติ แต่สุดท้ายประวัติศาสตร์ก็ซํ้ารอยอีก เพราะการจัดทํา
ประมวลกฎหมายไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาในเร่ืองขอบเขตของประมวลกฎหมาย
ท่ียังไม่ได้ข้อยุติ อีกท้ังในช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีภารกิจสําคัญหลายเร่ืองท่ีต้องคิดต้องทํา เช่น การปฏิรูป
ระบบงบประมาณ ทําให้งานจัดทําประมวลกฎหมายไม่ได้รับการสานต่อ และต้องล้มเลิกไปในท่ีสุด  

    จะเห็นได้ว่าเส้นทางในการจัดทําประมวลกฎหมายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่
ต้องประสบอุปสรรคขวากหนามนานัปการ อย่างไรก็ตาม หลังจากคว้าน้ําเหลวมาหลายคร้ัง การจัดทํา
ประมวลกฎหมายก็เร่ิมต้นใหม่อีกคร้ังหนึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และประสบผลสําเร็จในท่ีสุด 

๒. กระบวนการจัดทําประมวลกฎหมาย 

      การจัดทําประมวลกฎหมายคร้ังใหม่นี้มีท่ีมาจากแนวคิดของข้าราชการระดับสูง
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองประธานคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมาย    
รองประธานสภาแห่งรัฐ๑๙ และประธานองค์คณะระบบราชการของสภาแห่งรัฐ๒๐ ท่ีเห็นพ้องต้องกันว่า  
ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องมีการจัดทําประมวลกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองขึ้นใช้บังคับเสียที 
เพ่ือมิให้ฝร่ังเศสต้อง “โดดเดี่ยว” อีกต่อไปในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วท่ีล้วนมี “กฎหมายกลาง” ใน
เร่ืองนี้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากฝ่ายการเมือง โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวง
เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานของภาครัฐ (Comité interministériel pour la modernisation de 
l’action publique - CIMAP) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกับการจัดทําประมวล 
กฎหมายในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒๒๑  

                                           
๑๘

RICCI (J.-C.), “Commentaire de la loi du 12 avril 2000 relative à l’amélioration des relations de 

l’administration avec ses usagers”, R.G.C.T. 2000, p. 220. 
๑๙นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาแห่งรัฐโดยตําแหน่ง แต่มีบทบาททางพิธีการเท่านั้น ขณะท่ีรองประธานสภาแห่งรัฐ
ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดตัวจริงขององค์กร 
๒๐“องค์คณะระบบราชการ” (section de l’administration) ของสภาแห่งรัฐมีหน้าท่ีตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและ
ให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การจัดซ้ือ    
จัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินของรัฐ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการปฏิรูประบบราชการ 
๒๑

VIALETTES (M.) et BARROIS DE SARIGNY (C.), “La fabrique d’un code”, R.F.D.A. 2016, p. 4. 
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      เพ่ือให้กระบวนการจัดทําประมวลกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัฐบาลได้
ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการตรารัฐกําหนดเช่นเดียวกับในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยรัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๒๐๑๓-๑๐๐๕ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๓๒๒ มอบอํานาจให้รัฐบาลตรารัฐกําหนดเพ่ือ   
ให้ความเห็นชอบกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานทางปกครองภายในกําหนดเวลายี่สิบส่ีเดือนนับแต่วันประกาศใช้รัฐบัญญัติดังกล่าว 

    รัฐบัญญัติมอบอํานาจได้กําหนด “กรอบเนื้อหา” ของประมวลกฎหมายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ี 
แต่ไม่รวมถึงการจัดโครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีขององค์กรฝ่ายปกครอง เพราะเป็นเร่ืองภายในของ
ฝ่ายปกครอง มิได้เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง รัฐสภาได้อนุญาตให้รัฐบาลจัดทําประมวลกฎหมาย
แบบนําบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วมารวบรวมไว้ในท่ีเดียวกันโดยไม่แก้ไขหลักการของกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี โดยท่ีการจัดทําประมวลกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ลดความซับซ้อนของกฎหมาย” ด้วย 
รัฐสภาจึงเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ในเร่ืองต่าง ๆ ได้ หากเป็นไปเพ่ือลดขั้นตอน
ของทางราชการ โดยปรับปรุงให้สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเลิก
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา
นิติกรรมทางปกครอง หรือสร้างหลักประกันมิให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีตราขึ้นใช้บังคับใหม่มีผล 
กระทบจนเกินสมควรต่อนิติฐานะของบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  
      เพ่ือให้การจัดทําประมวลกฎหมายมีเจ้าภาพท่ีชัดเจนและได้รับความร่วมมือ   
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (secrétariat général   
du gouvernement) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง 
“คณะทํางานยกร่างประมวลกฎหมาย” (mission de préparation du code) ประกอบไปด้วย 
Maud VIALETTES ตุลาการประจําสภาแห่งรัฐ และ Cécile BARROIS DE SARIGNY ตุลาการศาล
ปกครองปารีส โดยในช่วงท้ายของการจัดทําประมวลกฎหมาย มีคณะทํางานเพ่ิมอีกหนึ่งคน คือ Florian  
ROUSSEL ตุลาการศาลปกครองปารีส ท่ีมาช่วยยกร่างบทบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวกับดินแดนโพ้นทะเล 
ของฝร่ังเศส โดยการดําเนินงานของคณะทํางานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดของ 
Thierry-Xavier GIRARDOT รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

    คณะทํางานได้กําหนดหลักปฏิบัติในการยกร่างประมวลกฎหมายไว้สามประการ
ด้วยกัน ประการแรก ประมวลกฎหมายต้องมีโครงสร้างและเนื้อหาท่ีเป็นเหตุเป็นผล และเปิดกว้าง
สําหรับหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีอาจจะบัญญัติเพ่ิมเติมในอนาคต ประการต่อมา ประมวลกฎหมายจะต้อง
มีเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายสําหรับประชาชนท่ัวไป แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย ประการสุดท้าย ต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
ทางวิชาการ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมท้ังกฎหมายของสหภาพยุโรป๒๓ 

                                           
๒๒

Loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 

entre l’administration et les citoyens. 
๒๓

VIALETTES (M.) et BARROIS DE SARIGNY (C.), “Le projet d’un code des relations entre le public 

et les administrations”, A.J.D.A. 2014, pp. 402 et s. 
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      คณะทํางานได้เน้นการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้ง 
“คณะผู้เชี่ยวชาญ” (cercle des experts) ขึ้นให้คําปรึกษาแก่คณะทํางาน คณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้
ประกอบไปด้วยตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการระดับสูง ทนายความ และนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ 
โดยหนึ่งในนั้น เป็นอาจารย์ท่ีอยู่ใน “เครือข่ายการศึกษาวิจัยกฎหมายปกครองของสหภาพยุโรป” 
(Research Network on EU Administrative Law - ReNUAL) ท่ีมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ คณะทํางานยังได้รับคําปรึกษาแนะนําท่ีเป็นประโยชน์จากคณะกรรมการจัดทํา
ประมวลกฎหมาย (Commission supérieure de codification) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ในการจัดทําประมวลกฎหมายมายาวนาน รวมท้ังมีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่าย
กฎหมายของกระทรวงต่าง ๆ ตลอดกระบวนการจัดทําประมวลกฎหมาย ตั้งแต่ในช้ันการพิจารณา
กําหนดเค้าโครงของประมวลกฎหมายจนถึงขั้นตอนการจัดทําร่างสุดท้าย และในส่วนของประชาชน
ท่ัวไปท่ีจะเป็นผู้ใช้ประมวลกฎหมาย ก็มีการเปิดเว็บเพจรายงานความคืบหน้าในการจัดทําประมวล
กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย๒๔   
      คณะทํางานได้ยกร่างประมวลกฎหมายเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๕ 
และมีการส่งร่างประมวลกฎหมายให้สภาแห่งรัฐตรวจพิจารณา ซ่ึงสภาแห่งรัฐได้แก้ไขร่างบทบัญญัติ
บางส่วน จากนั้นได้มีการเสนอร่างฯ ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และ
ต่อมาประธานาธิบดีได้ตรารัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๑๕-๑๓๔๑ ลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วย
บทบัญญัติกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติของประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
และหน่วยงานทางปกครอง๒๕ รวมท้ังมีการตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๒๐๑๕-๑๓๔๒ ลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยบทบัญญัติกฎหมายฝ่ายบริหารของประมวลกฎหมายเดียวกัน๒๖ โดยบทบัญญัติ
ส่วนใหญ่ของประมวลกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖๒๗ เป็นอันเสร็จส้ิน
ภารกิจของคณะทํางานท่ีสามารถดําเนินการจัดทําประมวลกฎหมายให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาท่ี
กําหนดในรัฐบัญญัติมอบอํานาจ ซ่ึงมีผู้ช่ืมชมว่าคณะทํางานชุดนี้ปฏิบัติภารกิจได้อย่าง “ขยันขันแข็ง” 
และมีส่วนสําคัญในความสําเร็จของการจัดทําประมวลกฎหมาย๒๘ 

                                           
๒๔

VIALETTES (M.) et BARROIS DE SARIGNY (C.), “Questions autour d’une codification”, A.J.D.A. 

2015, pp. 2421 et s. 
๒๕

Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l’administration.  
๒๖

Décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des 

relations entre le public et l’administration. 
๒๗ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๖ 
ซ่ึงเหตุท่ีต้องทอดเวลาการมีผลใช้บังคับออกไปนานกว่าบทบัญญัติในส่วนอ่ืน ๆ เพราะบทบัญญัติในเรื่องนี้ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมบางส่วน 
๒๘

TERNEYRE (P.) et GOURDOU (J.), “L’originalité du processus d’élaboration du code : le point de 
vue d’universitaires membres du “cercle des experts” et de la Commission supérieure de la 

codification”, R.F.D.A. 2016, pp. 9 et s. 
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      มีผู้วิเคราะห์ไว้ว่า การจัดทําประมวลกฎหมายในคร้ังนี้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ 
เพราะมีปัจจัยท่ีแตกต่างไปจากคราวก่อน ๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนของฝ่ายการเมือง   
ท่ีต้องการผลักดันการจัดทําประมวลกฎหมาย การจัดตั้งคณะทํางานท่ีอุทิศตนให้กับภารกิจนี้โดยเฉพาะ 
โดยอยู่ภายใต้กํากับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นองค์กรท่ีประสานงานกับฝ่ายการเมือง
และสภาแห่งรัฐได้อย่างใกล้ชิด วิธีการทํางานท่ีเน้นความร่วมมือกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
ฝ่ายกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ ทําให้ร่างประมวลกฎหมายได้รับฉันทานุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในช้ันสุดท้าย การบริหารจัดการ “เวลา” อย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจท่ีเหมาะสมโดยเลือก
กําหนดกรอบเนื้อหาของประมวลกฎหมายให้กระชับและไม่ยากแก่การดําเนินการจนเกินไป๒๙  
      ท้ังนี้ ปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ “จุดยืน” ของสภาแห่งรัฐ
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีทรงอิทธิพลต่อระบบกฎหมายปกครองฝร่ังเศส แต่เดิมนั้น ประมวลกฎหมายว่าด้วย
การพิจารณาทางปกครองถือเป็น “ของแสลง” สําหรับตุลาการประจําสภาแห่งรัฐ ตัวอย่างท่ีรู้กันดี คือ 
กรณีของ Raymond ODENT ประธานองค์คณะคดีปกครอง ท่ีเคยแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการจัดทํา
ประมวลกฎหมาย โดยมองว่า การจัดทําประมวลกฎหมายจะทําให้หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้แข็งกระด้าง 
พัฒนาได้ยาก ต่างจากหลักตามแนวคําวินิจฉัยท่ีมีลักษณะเป็นพลวัตร๓๐ ซ่ึงฝ่ายตําราก็เคยวิเคราะห์ว่า 
สาเหตุท่ีฝร่ังเศสไม่มีประมวลกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองเสียทีนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ   
มี “แรงต้าน” จากศาลปกครองท่ีต้องการรักษาอํานาจในการวางหลักกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว๓๑ แต่
ในการจัดทําประมวลกฎหมายคร้ังนี้ สภาแห่งรัฐมีท่าทีท่ีเปล่ียนไป เห็นได้จากการท่ีรองประธานสภา
แห่งรัฐเป็นผู้เสนอแนวคิดให้รัฐบาลดําเนินการจัดทําประมวลกฎหมาย และถึงกับ “เปิดบ้าน” จัดงาน
สัมมนาทางวิชาการในเร่ืองนี้๓๒ โดย Jean-Marc SAUVÉ รองประธานสภาแห่งรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์
เปิดงานสนับสนุนการจัดทําประมวลกฎหมายอย่างเต็มท่ี๓๓ ซ่ึงสร้าง “บรรยากาศ” ท่ีเอ้ือแก่การจัดทํา
ประมวลกฎหมายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
 

  

                                           
๒๙

LEVÊQUE (M.-A.) et VEROT (C.), “Comment réussir à simplifier ? Un témoignage à propos du code”, 

R.F.D.A. 2016, pp. 14-16. 
๓๐ส่ิงท่ีน่าท่ึง ก็คือ Raymond ODENT แสดงความคิดเห็นนี้ใน “คํานิยม” สําหรับหนังสือท่ีสนับสนุนให้มีการจัดทํา
ประมวลกฎหมาย ! โปรดด ูWIENER (C.) อ้างแล้วใน (๓), pp. 7-9. 
๓๑

AUBY (J.-B.), General report, in Codification of administrative procedure, (Bruxelles : Bruylant, 

2014), p. 27. 
๓๒การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ค้นหาหลักกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาทางปกครอง” (“À la recherche des 
principes du droit de la procédure administrative”) จัดท่ีสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ 
ซ่ึงมีนักวิชาการฝรั่งเศสและของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป รวมท้ังสมาชิกสภาแห่งรัฐเข้าร่วมการสัมมนาและอภิปราย
ในหลากหลายประเด็น เช่น การพิจารณาทางปกครองในมุมมองกฎหมายเปรียบเทียบ ความสําคัญของกฎหมายว่าด้วย
การพิจารณาทางปกครองในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประโยชน์ของการนําหลักกฎหมายมาจัดทําเป็น
ประมวลกฎหมาย ฯลฯ 
๓๓โปรดดู http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/A-la-recherche-des-principes-
du-droit-de-la-procedure-administrative 



ประมวลกฎหมาย “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ของฝรั่งเศส                                                   ๙                                           
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

___________________________________________________ 

  

๓. เนื้อหาสาระของประมวลกฎหมาย 

    ประมวลกฎหมายฉบับนี้มีฐานะเป็น “กฎหมายท่ัวไป” ท่ีใช้บังคับแก่การติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษกําหนด
หลักเกณฑ์ในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ รวมท้ังใช้บังคับแก่การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าท่ีด้วย เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายในส่วนใดท่ีกําหนดไว้เป็นอ่ืน    
ประมวลกฎหมายได้ให้ความหมายของ “หน่วยงานทางปกครอง” ว่าหมายถึง ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนทางปกครองของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
องค์กรหรือนิติบุคคลมหาชนและเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทําบริการสาธารณะทางปกครอง 
ตลอดจนองค์กรท่ีบริหารจัดการเงินสวัสดิการสังคม ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
ในส่วนใดท่ีกําหนดไว้เป็นอ่ืน๓๔ ส่วน “ประชาชน” ซ่ึงมีสิทธิและหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ ได้แก่ 
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลเอกชน ยกเว้นนิติบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทําบริการสาธารณะ 
หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะนั้น  

    ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ประมวลกฎหมายยังมีบทเบ้ืองต้นท่ัวไป
ท่ีกําหนดว่า หน่วยงานทางปกครองต้องดําเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะและเคารพหลักการพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเป็นกลาง หลักรัฐฆราวาส (หรือการปลอด
ซ่ึงข้อพิจารณาเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนา) รวมท้ังหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ๓๕ 
      ผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้นําบทบัญญัติกฎหมายนับสิบฉบับท่ีตราขึ้นต่างยุค
ต่างสมัย ท้ังกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและกฎหมายของฝ่ายบริหาร รวมท้ังหลักตามแนวคําวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐ มารวบรวมไว้ด้วยกันในประมวลกฎหมาย จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ โดยพยายามบัญญัติ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ประมวลกฎหมายมีเนื้อหาแบ่งเป็น ๕ บรรพ 
ไล่เรียงไปตามลําดับขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง เร่ิมจากการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง 
(บรรพ ๑) ไปสู่การออกนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวโดยหน่วยงานทางปกครอง (บรรพ ๒) ต่อด้วย
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ (บรรพ ๓) ก่อนจะปิดท้ายด้วยการระงับข้อพิพาทกับหน่วยงาน
ทางปกครอง (บรรพ ๔) ส่วนบรรพ ๕ เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับดินแดนโพ้นทะเล ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะ
ของประเทศฝร่ังเศส  
      สําหรับเนื้อหาของบทบัญญัติในบรรพต่าง ๆ มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้๓๖ 

                                           
๓๔บทบัญญัติของประมวลกฎหมายในบางเรื่องได้ขยายขอบเขตของ “หน่วยงานทางปกครอง” ให้รวมถึงหน่วยงาน
ประเภทอ่ืนด้วย ขณะท่ีบางเรื่องได้จํากัดขอบเขตของ “หน่วยงานทางปกครอง” ท่ีอยู่ภายใต้บังคับให้แคบลง 
๓๕ประมวลกฎหมายของฝรั่งเศสเลือกท่ีจะอ้างถึงหลักกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดเท่านั้น มิได้กล่าวถึงหลักปลีกย่อยอ่ืน ๆ 
เช่น ความสุจริตซ่ือตรง (loyauté) หรือความรวดเร็ว (célérité) ในการพิจารณาทางปกครอง เพราะหลักปลีกย่อย
เหล่านี้มีอยู่เป็นจํานวนมาก มีเนื้อหาไม่ชัดเจนนัก และหากนํามาอ้างอิงไว้ ก็อาจทําให้บทบัญญัติท่ัวไปดูไม่ “ขลัง” 
เท่าท่ีควร ประมวลกฎหมายของฝรั่งเศสจึงแตกต่างจากกฎหมายของบางประเทศท่ีบัญญัติหลักปลีกย่อยไว้ด้วย เช่น 
ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของโปรตุเกส ท่ีบัญญัติหลักเก่ียวกับการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง
ไว้ถึง ๑๗ ประการด้วยกันในมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๙ 
๓๖ในบทความนี้ ผู้เขียนคงไม่อธิบายหรือวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยละเอียด เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างมาก 
แต่จะขอกล่าวพอให้เห็นภาพว่าบทบัญญัติในส่วนต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเท่านั้น  



ประมวลกฎหมาย “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ของฝรั่งเศส                                                   ๑๐                              
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

___________________________________________________ 

  

      บรรพ ๑ การติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง เร่ิมด้วยลักษณะ ๑ คําขอของ
ประชาชนและการพิจารณาคําขอ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับภาษาท่ีใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานทาง
ปกครอง สิทธิของบุคคลในการรับทราบช่ือ ตําแหน่ง และท่ีทําการของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีรับคําขอ
และพิจารณาคําขอ หลักท่ีถือว่าการยื่นคําขอ การแจ้ง การส่งเอกสาร หรือการชําระเงินต่อหน่วยงาน
ทางปกครองโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ มีผลนับแต่วันท่ีส่งซ่ึงปรากฏหลักฐานตามตราประทับของ
ไปรษณีย์ การออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอ การยื่นคําขอและการติดต่อกับหน่วยงานทางปกครอง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งต่อคําขอท่ียื่นผิดหน่วยงาน การแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขคําขอท่ีมีความบกพร่องในรูปแบบหรือวิธีพิจารณา การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองด้วยกัน ฯลฯ บทบัญญัติในหมวดนี้นํามาจากรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๒๓๑ และ
รัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๕-๑๕๑๖  

    สําหรับลักษณะ ๒ สิทธิในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคําส่ัง
ทางปกครองบางประเภท เป็นการนําบรรดาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกับการรับฟังคู่กรณีท่ีเคยมี
มาก่อน แต่ดํารงอยู่แยกต่างหากจากกัน มารวมไว้ด้วยกัน โดยส่วนหนึ่งเป็นบทบัญญัติของรัฐบัญญัติ 
ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๒๓๑ ในส่วนท่ีว่าด้วยการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ังทางปกครองท่ีอยู่ในข่ายต้องให้
เหตุผลตามท่ีกําหนดในรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๙-๕๘๗ และอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักตามแนวคําวินิจฉัยของ
สภาแห่งรัฐในคดี Dame Veuve Trompier-Gravier ในปี ค.ศ. ๑๙๔๔ ท่ีรับรองหลักท่ัวไปว่าด้วย
สิทธิของบุคคลในการปกป้องสิทธิของตน (principe général du droit de la défense) ท่ีใช้กับ
การออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการลงโทษบุคคล หรือเป็นคําส่ังท่ีมีผลร้ายอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อผู้รับคําส่ังและทําขึ้นโดยมีข้อพิจารณาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้รับคําส่ัง ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการ
นําหลักกฎหมายท่ัวไปดังกล่าวมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

    ลักษณะ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงาน
ทางปกครอง เป็นบทบัญญัติเก่ียวกับการปรึกษาหารือประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์ใหม่   
ท่ีไม่เคยมีมาก่อน คือ “หลักท่ัวไป” เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการปฏิรูป 
จัดทําโครงการ หรือจัดทํานิติกรรมทางปกครอง สําหรับกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติกฎหมายบังคับให้ต้อง
ปรึกษาหารือประชาชน แต่ฝ่ายปกครองเห็นสมควรปรึกษาหารือประชาชนเอง ส่วนหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ท่ีนํามาจากบทบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่แล้ว เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงนํามาจากรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๑๑-๕๒๕ หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับ “คณะกรรมการ        
ท่ีปรึกษาทางปกครอง” (commissions administratives à caractère consultatif)๓๗ ซ่ึงนํามาจาก
รัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๒๐๐๖-๖๗๒ หรือหลักเกณฑ์การไต่สวนสาธารณะ (enquête publique) แบบ
ท่ัวไป ซ่ึงแต่เดิมเคยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการออกเสียงประชามติและการปรึกษาหารือประชาชนในระดับท้องถิ่น ซ่ึงอ้างถึง
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

                                           
๓๗

“คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางปกครอง” หมายถึง “บรรดาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรวมถึงการให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมายหรือร่างนิติกรรมทางปกครอง แม้ว่าจะมีอํานาจหน้าท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วยก็ตาม” 
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      บรรพ ๒ นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง  
ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ “นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว” (actes administratifs unilatéraux) 
ประเภทต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ “กฎ” (décisions réglementaires) “คําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” 
(décisions individuelles) และ “นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ใช่ท้ังกฎและคําส่ังทางปกครองเฉพาะราย” 
(décisions ni réglementaires ni individuelles) หรือท่ีในทางวิชาการเรียกว่า “กฎเกณฑ์เฉพาะ
กรณี” (décisions d’espèce) ซ่ึงอาจเทียบได้กับ “คําส่ังทางปกครองท่ัวไป” ในระบบกฎหมายไทย  

    บรรพนี้เร่ิมต้นด้วยลักษณะ ๑ การระบุเหตุผลและการลงนามในนิติกรรมทาง
ปกครอง โดยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการระบุเหตุผลในคําส่ังทางปกครองเฉพาะรายได้นํามาจากรัฐบัญญัติ 
ฉบับท่ี ๗๙-๕๘๗ ส่วนหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงนามในนิติกรรมทางปกครองได้นํามาจากรัฐบัญญัติ 
ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๒๓๑ ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

    สําหรับลักษณะ ๒ เป็นบทบัญญัติเก่ียวกับการมีผลใช้บังคับของนิติกรรมทาง
ปกครอง ทั้งกฎ กฎเกณฑ์เฉพาะกรณี (คําสั่งทางปกครองทั่วไป) และคําสั่งทางปกครองเฉพาะราย  
ซ่ึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้นํามาจากรัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๐๐๔-๑๖๔ และรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๘-๗๕๓ 
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกกฎต้องกําหนด “มาตรการเฉพาะกาล” 
(mesures transitoires) ในกรณีท่ีการใช้บังคับกฎท่ีตราขึ้นใหม่โดยทันทีจะเป็นการพ้นวิสัย หรือจะ
ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของบุคคลจนเกินสมควร ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ได้นํามาจากหลักตามคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐในคดี KPMG และคดี Madame Lacroix ในปี ค.ศ. 
๒๐๐๖ ท่ีมุ่งคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยประมวลกฎหมายได้
ให้ตัวอย่างของ “มาตรการเฉพาะกาล” ไว้ด้วยว่า อาจเป็นมาตรการลักษณะใดได้บ้าง ซ่ึงถือเป็นการ 
“ต่อยอด” หลักตามแนวคําวินิจฉัยให้มีเนื้อหาสาระชัดเจนยิ่งขึ้น 

    ลักษณะ ๓ คําส่ังทางปกครองโดยปริยาย ได้กําหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับ
คําส่ังทางปกครองประเภทดังกล่าว ตั้งแต่หลักท่ัวไปท่ีว่า หากครบกําหนดเวลาสองเดือนนับแต่ฝ่าย
ปกครองได้รับคําขอของประชาชนแล้ว ยังไม่มีคําส่ังใด ๆ เก่ียวกับคําขอ ถือว่ามีคําส่ังเห็นชอบกับคําขอ
นั้นโดยปริยาย เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ถือว่าการนิ่งเงียบของฝ่ายปกครองมีผลเป็นการ
ปฏิเสธคําขอ หรือเป็นกรณีท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการเกิดคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายไว้เป็นอ่ืน 
นอกจากนี้ ยังกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหลักประกันในกระบวนพิจารณา เช่น การประกาศคําขอให้
บุคคลท่ีสามรับทราบ การออกใบรับรองคําส่ังเห็นชอบโดยปริยายแก่ผู้ยื่นคําขอ หรือการแจ้งเหตุผล
ของคําส่ังปฏิเสธโดยปริยายให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบ บทบัญญัติส่วนใหญ่ได้นํามาจากรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๒๐๐๐-๓๒๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๑๓-๑๐๐๕ 
ท่ีกลับหลักเดิมท่ีถือว่าการนิ่งเงียบของฝ่ายปกครองเป็นการปฏิเสธ (silence vaut rejet) เป็นหลักใหม่
ท่ีถือว่าการนิ่งเงียบเป็นการเห็นชอบ (silence vaut acceptation) 

    ลักษณะ ๔ การส้ินผลใช้บังคับของนิติกรรมทางปกครอง กําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองโดยองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง แต่เดิมหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้
มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลบล้างคําส่ังทางปกครอง เพราะมีหลักเกณฑ์ท่ีแยกย่อย
สําหรับกรณีต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับผลของคําส่ัง (คําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิหรือไม่ก่อตั้งสิทธิ) รูปแบบของคําส่ัง 
(คําส่ังโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ัง (เป็นคําส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย
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หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย) และผลของการลบล้าง (“ยกเลิก” : ลบล้างโดยให้มีผลในอนาคต หรือว่า 
“เพิกถอน” : ลบล้างโดยให้มีผลในอนาคตรวมท้ังย้อนหลังไปในอดีต) หลักเกณฑ์ท่ีหลากหลายนี้ดํารง
อยู่อย่างกระจัดกระจาย โดยส่วนหนึ่งเป็นหลักตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย ร้ายไปกว่านั้น สําหรับบางกรณียังมีความคลุมเครือว่าจะ
มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ด้วยเหตุนี้ ในการจัดทําประมวลกฎหมาย รัฐสภา
จึงอนุญาตให้รัฐบาลลดความซับซ้อนของหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและเสริมสร้างความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย ซ่ึงผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้
ใช้โอกาสนี้ “สังคายนา” หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นเหตุเป็นผล เรียบง่าย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยแบ่งแยกหลักเกณฑ์เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ 
และการยกเลิกเพิกถอนกฎและคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิ หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการนําหลัก
ตามแนวคําวินิจฉัยมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะคําวินิจฉัยคดี Ternon ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ 
ท่ีกําหนดระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดยชัดแจ้งท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ส่ีเดือน
นับแต่วันทําคําส่ัง โดยผู้จัดทําประมวลกฎหมายได้นําหลักดังกล่าวไปใช้กับกรณีอ่ืน ๆ ด้วย๓๘  
      บรรพ ๓ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นการนําบทบัญญัติท่ีเคย
กําหนดไว้ในรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๗๘-๗๕๓ ท่ีว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ มารวบรวมไว้
ในประมวลกฎหมาย ประกอบด้วยลักษณะ ๑ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ลักษณะ ๒ 
การนําข้อมูลข่าวสารของราชการกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะ ๓ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และลักษณะ ๔ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
      บรรพ ๔ การระงับข้อพิพาทกับหน่วยงานทางปกครอง ประกอบด้วยลักษณะ ๑ 
ว่าด้วยการยื่นคําอุทธรณ์โต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง ลักษณะ ๒ ว่าด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ในการระงับข้อพิพาท 
เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท หรือการระงับข้อพิพาทโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน และลักษณะ ๓ การฟ้องคดี
ต่อศาลและการอนุญาโตตุลาการ บทบัญญัติส่วนใหญ่ในบรรพนี้เพียงแต่อ้างถึงบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายหรือกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ เท่านั้น  
      เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้ว ประมวลกฎหมายของฝร่ังเศสมีเนื้อหาท่ีค่อนข้าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และหากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ของประเทศไทย ประมวลกฎหมายของฝร่ังเศสก็มีบทบัญญัติในหลายเร่ืองท่ีกฎหมายไทยยังไม่มี 
โดยเฉพาะบทบัญญัติท่ีอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
เช่น การออกใบรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ การส่งต่อคําขอท่ียื่นผิดหน่วยงาน หรือหลักท่ีถือว่าการยื่นคําขอ 
การแจ้ง การส่งเอกสาร หรือการชําระเงินต่อหน่วยงานทางปกครองโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ มีผล
นับแต่วันท่ีส่งซ่ึงปรากฏหลักฐานตามตราประทับของไปรษณีย์ ซ่ึงน่าพิจารณาว่ากฎหมายไทยสมควร
มีบทบัญญัติทํานองเดียวกันหรือไม่ อย่างไร๓๙ ในส่วนท่ีเก่ียวกับ “กฎ” ซ่ึงประมวลกฎหมายฝร่ังเศส
                                           
๓๘สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ ผู้เขียนตั้งใจจะจัดทําเป็นบทความอีกชุดหนึ่งมานําเสนอในโอกาสต่อไป  
๓๙ผู้เขียนเคยเสนอบทวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “วันท่ีการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองมีผล กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์”, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓) หน้า ๓-๕๕ 
และ “หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในกรณีคําขอท่ียื่นผิดหน่วยงาน”, www.krisdika.go.th 

(มิถุนายน ๒๕๕๗)  
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ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในหลายเร่ืองไว้ ก็น่าคิดว่า กฎหมายไทยสมควรมีหลักเกณฑ์กลางท่ีใช้บังคับกับ
กฎของฝ่ายปกครองหรือไม่ ไม่ว่าจะกําหนดเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
หรือจัดทําเป็นกฎหมายกลางอีกฉบับหนึ่ง๔๐ หรือบทบัญญัติเก่ียวกับ “คําส่ังทางปกครองโดยปริยาย” 
ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งซ่ึงน่าสนใจในประมวลกฎหมายของฝร่ังเศส หากต่อไปประเทศไทยหันมาใช้กลไก
ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น สักวันหนึ่งก็อาจจําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองประเภทนี ้
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์การติดต่อกับหน่วยงานทางปกครองโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่ากฎหมายไทยจะมีหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้อยู่บ้าง โดยบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีออกตาม
ความในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔๔๑ 
แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าจะนําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้กับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้แค่ไหน เพียงใด ในโอกาสต่อไป จึงสมควรท่ี
ผู้ตรากฎหมายจะได้ “บูรณาการ” หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ โดยบัญญัติเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยตรงในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในทํานอง
เดียวกันกับประมวลกฎหมายของฝร่ังเศส 
  ส่งท้าย 

  ประมวลกฎหมายฉบับใหม่ของฝร่ังเศสสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของกฎหมาย
ปกครอง จากเดิมท่ีมี “มายาคต”ิ ว่า กฎหมายปกครองต้องเป็นหลักกฎหมายตามแนวคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง กฎหมายปกครองยุคใหม่ก็มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรมากยิ่งขึ้น เร่ิมจากการตรา
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ในบางเร่ือง ก่อนท่ีจะนําบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่าง ๆ มารวบรวมไว้
ด้วยกันเป็น “ประมวลกฎหมาย” ปัจจุบันเม่ือมีประมวลกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง 
ต่อไปหากจะมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเร่ืองนี้ ก็ย่อมต้องกระทําโดยการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมาย เพราะคุณลักษณะสําคัญของประมวลกฎหมาย ก็คือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ โดยนัยนี้ จึงคาดเดาได้ไม่ยากว่า ผู้ตรากฎหมายจะมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ ในการกําหนดทิศทางของกฎหมายปกครอง อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐก็คงไม่ถึงกับ    
ถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ตีความและปรับใช้ตัวบทกฎหมายแก่กรณีพิพาท แต่น่าจะยังคงมีอิทธิพล   
ในการวางหลักกฎหมายอยู่ต่อไปในเร่ืองท่ีไม่มีตัวบทกฎหมายใช้บังคับโดยตรง ซ่ึงในท้ายท่ีสุดผู้ตรา
กฎหมายก็อาจนําหลักตามแนวคําวินิจฉัยมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายก็เป็นได ้  

                                           
๔๐น่าสังเกตว่า คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็เคยมีแนวคิดในการพัฒนาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ให้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออก “กฎ” ด้วย โปรดดู คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง, รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๑, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๑, หน้า ๑๓. 
๔๑พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้บัญญัติเก่ียวกับ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” ไว้ โดย
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําส่ังทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ
หรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้
ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด 
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ในอีกแง่หนึ่ง ประมวลกฎหมายของฝร่ังเศสแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแนวคิด
ว่าด้วย “การเข้าถึงและเข้าใจกฎหมาย” (accessibilité et intelligibilité du droit) ท่ีเรียกร้องให้
กฎหมายต้องเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายสําหรับประชาชนท่ัวไป การนําบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองมารวบรวมไว้ด้วยกันในประมวลกฎหมาย ย่อมช่วยให้ประชาชน 
“เข้าถึง” กฎหมายในเร่ืองนี้ได้ง่ายขึ้น และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเร่ืองท่ีซับซ้อนให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น 
ตามแนวคิดว่าด้วยการลดความซับซ้อนของกฎหมาย (simplification du droit) ก็ช่วยให้ประชาชน
สามารถ “เข้าใจ” กฎหมายได้ง่ายขึ้น ซ่ึงการเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายนี้ถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วย
ส่งเสริมความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมายและลดความเหล่ือมลํ้าทางกฎหมายในหมู่ประชาชน 
  ย้อนกลับไปเกือบห้าสิบปีท่ีแล้ว เคยมีผู้เปรียบเปรยไว้ว่า การพิจารณาทางปกครอง
ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสเข้าถึงได้ยาก ราวกับมีม่านหมอกหนาปกคลุมอยู่๔๒ บัดนี้ เม่ือมีการจัดทํา
ประมวลกฎหมายในเร่ืองนี้แล้ว ประชาชนท่ัวไปก็น่าจะเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการพิจารณา
ทางปกครองได้ง่ายยิ่งขึ้น ซ่ึงประมวลกฎหมายฉบับใหม่นี้คงมิใช่ “จุดหมาย” ของการพัฒนากฎหมาย
ในเร่ืองนี้ แต่เป็นเพียง “จุดเร่ิมต้น” ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป๔๓ 

หาก “ประมวลกฎหมายคืออนาคตของกฎหมาย”
๔๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฝร่ังเศสก็น่าจะมีอนาคตท่ีสดใสรออยู่ข้างหน้า 
_________________ 
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