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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยศึกษาในเรื่องของผลทางกฎหมายของกรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อหลักความเป็น
กลาง อีกทั้งศึกษาในเรื่องของความไม่ชัดเจน ในประเด็นที่บัญญัติว่า เหตุอื่นใดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
จากการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิได้มีบทบัญญัติในเรื่อง
ผลของการพิจารณาหรือคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 16 ไว้เป็นการเฉพาะ
กรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 16 จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องผลของคาสั่งทาง
ปกครอง ซึ่งมาตรา 42 วรรคสอง วางหลักว่าคาสั่งทางปกครองเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผ ลเรื่อยไปจนกว่าจะถูกเพิกถอน
หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น และบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดปัญหาในแง่ที่จะพิจารณาว่าพฤติการณ์อื่น
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 มีข้อพิจารณาและขอบเขตอย่างไรบ้างที่จะถือว่า เป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งมี
สภาพร้ายแรง เนื่องจากกฎหมายบัญญัติไว้ในลักษณะกว้างให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย โดยที่ไม่มีแนวทางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณา แนวทางการพิจารณาทาง
ปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงจึงออกมาในลักษณะหลากหลายไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะสาหรับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่จะได้ให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักความเป็นกลาง

คาสาคัญ: หลักความเป็นกลาง การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ เหตุที่มีสภาพร้ายแรง
Abstract
The research aims to study on the impartiality of the administrative’s official consideration
regarding the law on administrative procedure. Studies on the subject of legal effects of the cases that are
in violation of the neutrality a well educated on the subject of vagueness in that provision any other cause
about officials or directors the board has the authority to consider. The administrative has are serious
conditions may cause administrative considerations, is not neutral.
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The study found that legal problems encountered are according to the Administrative Procedure
Act 2539. which is not the provisions in the consideration or administrative orders issued in violation of the
provisions of section 13 and section 16 specifically in case of violation of the provisions of section 13 and
section 16 must be in accordance with the general guidelines regarding the outcome of the administrative
order. Which section 42 paragraph two put the principle that administrative orders when it happens will
result continuously until revoked or the end of by time or by other causes and the provisions pose the
problem in terms to consider circumstances other than as provided in section 13 that have some
considerations and scopes. How ever, the administrative considerations, has a serious condition because
of a wider manner. The discretion of the officials in each agency will determine the diagnosis without clear
guidelines as an aid in consideration for considering the rule that has various styles, are not standard in
practice. The results of this research lead to the conclusions and recommendations for consideration by
the officer to perform the correct neutrality.

Keywords: impartiality, administrative’s official consideration, serious conditions
นี้ เองที่ ท าให้ การด าเนิ นการใดๆ ของเจ้ าหน้ าที่ ฝ่าย
ปกครองภายใต้ นิ ติ รั ฐ จะต้ อ งมี วิ ธี พิ จ ารณาสั่ ง การที่
เหมาะสม (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2538) ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันว่าเจตจานงของสังคมในรูปตัวบทกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติจะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม และเพื่อป้องกันมิให้เจตจานงดังกล่าวถูกใช้ไป
ในทางที่ผิดกฎหมายหรือถูกบิดเบือนไป ดังนั้น จึงต้องมี
การบั ง คั บ ให้ ฝ่ า ยปกครองปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุม
และส่งเสริมให้การกระทาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น
ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการของนิติรัฐ
(กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2535)
หลั ก กฎหมายปกครองทั่ ว ไปในวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองที่สาคัญ ได้แก่ หลักความเป็นกลาง
หลักการฟังความทุกฝ่ายและหลักการให้เหตุผลประกอบ
คาสั่งทางปกครอง เป็นต้น หลักกฎหมายปกครองทั่วไปที่

ความเป็นมาของปัญหา
รัฐเสรี ประชาธิ ปไตยโดยทั่วไปต่ างยอมรั บถึ ง
ความดารงอยู่ของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครอง (Principle of the Legality of
Administrative Action) ซึ่ งถื อเป็ นหลั กการพื้ นฐานที่
สาคัญของนิติรัฐที่เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎรจากการใช้อานาจตามอาเภอใจขององค์กรต่างๆ
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครองหมายความว่าฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แก่ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นๆของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือใน
การกากับดูแลของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจะกระทา
การใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชน
ได้ ก็ ต่ อเมื่ อมี กฎหมายให้ อ านาจและเฉพาะแต่ ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้นและด้วยเหตุดังกล่าว
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ยกขึ้นมากล่าวถึงเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะใช้
ประกอบการพิจารณาทางปกครองไม่ว่าจะเป็นในชั้นการ
วิ นิ จ ฉั ย คดี ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าททางปกครองขององค์ ก ร
ยุติธรรมทางปกครอง หรือในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใน
การวินิจฉัยสั่งการหรือออกคาสั่งทางปกครอง (ชาญชัย
แสงศักดิ์, 2558)
หลักความเป็นกลาง (Principle of Impartiality)
ถื อเป็ นหลั กการอย่ างหนึ่ ง ในหลั กความยุ ติ ธรรมตาม
ธรรมชาติ (Justice naturelle) ซึ่งเกิดจากแนวความคิด
ตามหลักนิติรัฐ ที่ว่าหากบุคคลมีอานาจสั่งการในเรื่องที่
ตนมีส่วนได้เสียอยู่ บุคคลนั้นก็จะสูญเสียความเป็นกลาง
และไม่ อ าจวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การในเรื่ อ งนั้ น ได้ หลั ก การนี้
สามารถนามาใช้ในองค์กรของรั ฐที่มีอานาจวินิจฉัยใน
เรื่ อ งต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น หลั ก ความเป็ น กลางของผู้
พิพากษาหรือตุลาการ หรือองค์กรฝ่ายปกครอง ซึ่งนามาสู่
การคั ดค้ านไม่ ให้ เป็ นผู้ วิ นิ จฉั ย พิ จ ารณาสั่ งการ ร่ ว ม
ประชุ ม หรื อลงมติ ใดๆ ที่ ตนมี ส่วนได้ เสี ยอยู่ การทั้ งนี้
หลักความเป็นกลางได้บัญญัติและรับรองไว้โดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ กฎหมาย
เกี่ ย วกั บองค์ กรและการควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ
กฎหมายการควบคุมธุรกิจของเอกชน โดยประเทศไทยมี
การใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับ
กั บเจ้ าหน้ าที่ และวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองตาม
กฎหมายต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกาหนดมาตรฐาน
กลางของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แต่ไม่ใช้บังคับ
กรณีที่กฎหมายเฉพาะที่ได้กาหนดไว้แล้ว และไม่ใช้บังคับ
องค์ กรและการด าเนิ นการบางประเภท หลั กกฎหมาย
เกี่ ยวกั บวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง นอกจากฝ่ าย
ปกครองจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ ณ เวลานั้นแล้ว การพิจารณาทางปกครอง เพื่อ

จัดให้มีคาสั่งทางปกครองยังต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเป็นกลาง (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2531)
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การพิ จารณาเป็ นไปตามหลั ก
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง
(Principle of the Legality of Administrative Action) ใน
ประเด็นปัญหาผลทางกฎหมายของการพิจารณาที่ขัดต่อ
หลั กความเป็ นกลาง และกรณี เกี่ ยวกั บเหตุ ซึ่ งมี สภาพ
ร้ายแรงอั นอาจท าให้ การพิจารณาทางปกครองไม่เป็ น
กลาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่ ง พบว่ า มี ปั ญ หาทางกฎหมายมี เ ป็ น ประเด็ น
ปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับผลของการฝ่าฝืนหลักความ
เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ มีผล
ใช้บังคับตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
2. การวิเคราะห์ความไม่ชัดเจนตามมาตรา 16
ในประเด็นที่บัญญัติว่าเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 13 เกี่ ย วกั บ เจ้ าหน้ า ที่ หรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการที่ มี อ านาจพิ จารณาทางปกครองซึ่ ง มี
สภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่
เป็นกลาง คาว่า เหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา
13 มีขอบเขตในการพิจารณาอย่างไร
ผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลางในการพิจารณา
ทางปกครองของเจ้ า หน้ า ที่ ต ามสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น
ศึ กษาระบบกฎหมายต่ างประเทศเพื่ อน ามาวิ เคราะห์
เปรียบเที ยบหาข้ อสรุปและแนวทางในการแก้ปั ญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากฎหมายต่อไป
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ปฏิบัติราชการทางปกครองและคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดว่าศาลปกครองสูงสุด บทความ งานวิจัย หนังสือ
วิ ท ยานิ พ นธ์ วารสาร ตลอดจนการค้ น คว้ า จาก
อิ นเตอร์ เน็ ตที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งในและต่ างประเทศ หลั ก
กฎหมายในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัย ผลทาง
กฎหมายของการพิจารณาทางปกครองที่ขัดต่อหลักความ
เป็นกลาง ขอบเขตหรือความหมายของคาว่ากรณีเหตุอื่น
ที่มีสภาพร้ายแรงพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทาง
ปกครอง มี ลักษณะเป็ นอย่ างไร เพื่ อให้ ได้ ข้ อสรุ ปและ
เสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวความคิ ด และหลั ก การ
พื้นฐานเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ตามระบบกฎหมายต่างประเทศ ได้ แก่ ระบบกฎหมาย
อั ง กฤษ ระบบกฎหมายเยอรมั น และระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส
3. เพื่อศึกษาหลักความเป็นกลางตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4. เพื่ อศึ กษาวิ เคราะห์ ปั ญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
5. เพื่อเสนอแนะวิธีการพิจารณาทางปกครอง
ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ลั ก ษณะไม่ เ ป็ น กลางตาม บั น ทึ ก
ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาจากเอกสารของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด และบันทึกความเห็นคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพบว่าตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้บัญญัติถึงกรณีที่เป็นการ
กระทบต่อหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 2
กรณี คือความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย และความ
ไม่เป็นกลางในทางอัตตะวิสัย (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์,
2540)
1. ความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย หรื อ
ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก ได้แก่ ความไม่เป็น
กลางที่ มี อ ยู่ ภ ายนอกความคิ ด จิ ต ใจ มี เ หตุ ม าจาก
สถานภาพ หรือฐานะของตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่
กรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ มี ความสั มพั นธ์ ทางด้ านใดด้ า นหนึ่ ง
ใกล้ชิดกับคู่กรณี จนอาจเกิดความไม่เป็นกลาง โดยความ
ไม่เป็นกลางในลักษณะนี้ถูกกาหนดไว้ในมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จากบทบัญญัติ ในมาตรานี้ได้บัญญัติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่
จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เช่น เป็นคู่กรณีเอง
หรื อ กรณี มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น บุ ต รของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี

วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ใ ช้
วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary research) เป็น
หลัก โดยทาการศึกษาค้นคว้า ถึงแนวความคิดเบื้องต้น
เกี่ ยวกั บกระบวนพิ จารณาทางปกครองของเจ้ าหน้ าที่
หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการพิ จ ารณาทาง
ปกครอง นิ ติ กรรมทางปกครองที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
พิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกั บ แนวคิ ดของต่ างประเทศโดย
ศึ ก ษากรณี ตามระบบกฎหมายของอั ง กฤษ ระบบ
กฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายฝรั่งเศส ศึกษาถึง
ก ฎ ห ม า ย วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท า ง ป ก ค ร อ ง คื อ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ศึกษาและวิ เคราะห์บั นทึกความเห็ นคณะกรรมการวิ ธี
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เป็นต้น ประกอบกับได้วางกฎเกณฑ์สาหรับกรณีที่เกรงว่า
จะไม่เป็นกลางเอาไว้ และมีวิธีการกากับโดยถ้าเจ้าหน้าที่
นั้ นไม่ ถอนตั วโดยสมั ครใจก็ อาจถู กคั ดค้ านให้ ถอนตั ว
ออกไป โดยถูกผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรระดับสูงขึ้นไป
บังคับให้ต้องถอนตัวจากกรณีที่พิจารณา ซึ่งกรณีที่ถือว่า
เป็นความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอกมีดังต่อไปนี้
1.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเอง เป็นกรณีที่
จัดได้ว่าเป็นการ ร้ายแรงที่สุด เช่น การยื่นขออนุญาตตั้ง
โรงงานในขณะที่ ตนเองเป็ นผู้ มี อ านาจอนุ ญาตให้ ตั้ ง
โรงงาน
1.2 กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรส
ของคู่กรณี เป็นกรณีที่จะเห็นได้ว่าอาจทาให้เจ้าหน้าที่
เกิดความลาเอียงได้ง่าย
1.3 กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นญาติของคู่กรณี เป็น
กรณีที่อาจทาให้เกิดความลาเอียงได้แต่ความเป็นญาติ
นั้ นถู กจ ากั ดในขอบเขตของการเป็ นญาติ ส นิ ท และ
กฎหมายได้ บั ญ ญั ติ ป ระเภทของบุ ค คลไว้ โ ดยตรง
กล่าวคือ
1) บุพการี หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตสายตรงขึ้น
ไปไม่ว่าจะกี่ชั้น นับตั้งแต่บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด
ซึ่งการนับตามหลักนี้จะนับทั้งหมดไม่ว่าจะกาเนิดโดยการ
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2) ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตสาย
ตรงลงมาไม่ว่าจะกี่ชั้น นับตั้งแต่ลูก หลาน เหลน ลื่อ ซึ่ง
การนับตามหลักนี้จะนับทั้งหมดไม่ว่าจะกาเนิดโดยการ
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่นเดียวกับการนับ
บุพการี
3) ญาติด้านพี่น้องนับได้ภายในสามชั้น ซึ่ ง
พี่น้อง หมายถึ ง ผู้เกิดในครอบครั วจากบิดามารดา
เดียวกัน ไม่ว่าบิดามารดาจะสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่

4) ญาติด้านลูกพี่ลูกน้องนับได้ภายในสามชั้น
ซึ่งลูกพี่ ลูกน้อง หมายถึง ลูกของผู้เป็นพี่หรือน้องของบิดา
มารดาหรือมารดา ได้แก่ ลูกของลุง ป้า น้า อา ซึ่งนับกัน
ตามข้อเท็จจริง
5) ญาติ เ กี่ ย วพั น ทางแต่ ง งานนั บ ได้ ภายใน
สองชั้น
1.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี เป็นกรณีที่จะ
เห็นได้ว่ามีความใกล้ชิดและอาจทาให้เกิดความลาเอียง
ได้ ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ปกครองที่ดูแล
ผู้เยาว์
1.5 เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี
ในกรณีของการเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นกรณีที่อาจมี
ประโยชน์ที่จะเรียกร้องหรือจะต้องให้แก่กันนั่นเอง ส่วน
กรณีนายจ้างตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น หมายรวมถึง
กรณีการเป็นลูกจ้างด้วย แม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้
แจ้งชัดก็ตาม
1.6 กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง การ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง
เป็นเหตุให้คาสั่งทางปกครองที่ทาไปไม่สมบูรณ์และอาจ
ถูกเพิกถอนได้ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความลาเอียงขึ้นจาก
การมีส่วนได้เสียดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่
ผู้ นั้ น มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งไม่ รั บ ท าหน้ า ที่ ซึ่ ง การทราบ
ข้อเท็จจริงและจงใจฝ่าฝืนอาจเป็นความผิดทางวินัยได้
หากเมื่ อมี กรณี ความไม่ เป็ นกลางโดยสภาพภายนอก
จะต้องปฏิบัติอย่างไรนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณี
เจ้าหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยฐานะของ
ตนเองหรือในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ทาการแทนองค์กรฝ่าย
ปกครองก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณา
ในทันทีและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ทราบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งว่ากรณี มีข้อเท็จจริง
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หรื อไม่ และสมควรด าเนิ นการอย่ างไร และกรณี
เจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการฯผู้ นั้ น ต้ อ งแจ้ ง เรื่ อ งให้
ประธานคณะกรรมการทราบ ซึ่งประธานกรรมการจะต้อง
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาคัดค้านนั้น ซึ่ง
กรรมการที่ถูกคัดค้านจะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณา
ดังกล่าวด้วย โดยหากมีมติว่าเห็นควรให้กรรมการที่มี
ปั ญหาเรื่ อ งความเป็ นกลางปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต่ อไปต้ องมี
คะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของกรรมการอื่นที่
ไม่มีปัญหา
2. ความไม่เป็นกลางในทางอัตตะวิสัย หรือ
ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน ได้แก่ ความไม่เป็น
กลางอันมีเหตุ มาจากสภาพภายในความคิ ดจิ ตใจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรง ที่จะเห็นได้ว่า
อาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ เช่น เป็นคู่อริหรือมี
สาเหตุโกรธเคืองอย่างร้ายแรงกับคู่กรณีการที่เจ้าหน้าที่
ปฏิเสธไม่ยอมออกใบอนุญาตประกอบการสถานบริการ
ให้แก่ผู้ขออนุญาตรายหนึ่ง เนื่องจากเกรงว่าหากยอมให้
เปิดสถานบริการแล้วจะกระทบรายได้ของผู้ประกอบการ
อีกรายหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นภรรยาของ
ตนหรือญาติมีหุ้นส่วนในกิจการดังกล่าวอยู่ด้วย เป็นต้น
โดยความไม่เป็นกลางในลักษณะนี้ถูกกาหนดไว้ในมาตรา
16 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และหากเมื่อมีกรณีความไม่เป็นกลางโดย
สภาพภายในก็จะต้องปฏิบัติทานองเดียวกับกรณีความ
ไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก กล่าวคือ จะต้องแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาหรือประธานกรรมการ แล้วแต่ประเภทของ
เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ดาเนินการพิจารณาปัญหาความไม่เป็น
กลางโดยไม่ชักช้า ส่วนการพิจารณาและการสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปหรือให้ถอนตัวก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีความ
ไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก

ผลทางด้านกฎหมาย การปฏิบัติหรือดาเนินการ
ทางปกครองที่ดีจะต้องกระทาโดยปราศจากความไม่เป็น
กลาง หรือต้องดาเนินการโดยยึดถือหลักความเป็นกลาง
ซึ่ งหลั กความเป็ นกลางถื อเป็ นเรื่ องส าคั ญ หากมี การ
พิจารณาทางปกครองไปโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มี
ความเป็ นกลาง ย่ อมท าให้ กระบวนการพิ จารณาทาง
ปกครองเกิดความมัวหมองหรือความไม่เป็นธรรมไปตาม
ความไม่เป็นกลางนั้นด้วย ผลของการฝ่าฝืนหลักความ
เป็ นกลางและการด าเนิ นการตามกฎหมายวิ ธี ปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง อาจแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ
1. ผลของการกระท าใดๆ ของเจ้าหน้ าที่ หรื อ
กรรมการในคณะกรรมการที่ มี อ านาจพิ จ ารณาทาง
ปกครองที่ได้กระทาไปก่อนหยุดการพิจารณา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 17 วางหลักว่า การกระทาใดๆ ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อกรรมการในคณะกรรมการที่ มี อ านาจ
พิ จ ารณาทางปกครองที่ ไ ด้ ก ระท าไปก่ อ นหยุ ด การ
พิจารณานั้นย่อมไม่เสียไป บทบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่
จะรองรั บการกระท าที่ ได้ ด าเนิ นการมาแล้ วว่ าไม่ ต้ อง
กลับไปเริ่มต้นใหม่ เพราะการดาเนินการดังกล่าวยังไม่
เสร็จสิ้นยุติเป็นคาสั่งทางปกครองที่จะมีผลไปสู่การสร้าง
นิ ติ สั ม พั น ธ์ ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คลหรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล กล่าวคือ ผลของ
การกระท าที่ ไ ม่ เ ป็ น กลางในระหว่ า งก่ อ นหยุ ด การ
พิจารณานั้น หากจะมีอยู่จริงก็ยังไม่อาจมีผลกระทบต่อ
ผู้ใด เพราะยังไม่มีผลเป็นคาสั่งทางปกครอง และหากได้มี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีเจ้าหน้ าที่ใหม่หรือกรรมการใหม่
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ผู้ถูกคัดค้านหรือกรรมการ
ที่ถูกคัดค้าน โดยเจ้าหน้าที่คนใหม่หรือกรรมการใหม่นั้น
ไม่มีปัญหาในเรื่องความเป็นกลางอีกต่อไป การพิจารณา
ทางปกครองก็คงดาเนินการไปจนถึงมีคาสั่งทางปกครอง
อย่างเป็นปกติได้ ซึ่งการดาเนินการต่อไปควรเป็นเรื่องที่
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จะต้องพิจารณาดูว่าเจ้าหน้าที่คนใหม่หรือกรรมการคน
ใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นไร กล่าวคือ มีการดาเนินการใดที่
ไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ การที่ กฎหมายบัญญัติให้
การกระทาก่อนหยุดการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เดิมหรือ
กรรมการเดิ มไม่ เสี ยไปย่ อมดี กว่ าการที่ จะต้ องไปเริ่ ม
กระบวนการพิจารณาทางปกครองใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็
ตาม บางกรณีอาจปรากฏว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่เดิม
หรือกรรมการเดิมนั้นมีการฝ่าฝืนต่อหลักความเป็นกลาง
ในลักษณะที่ค่อนข้างรุนแรง เจ้าหน้าที่ใหม่หรือกรรมการ
ใหม่ ก็ อาจด าเนิ นการในส่ วนหนึ่ งส่ วนใดเสี ยใหม่ ก็ ได้
มาตรา 17 จึ งบั ญญั ติ เป็ นกรณี ยกเว้ นไว้ โดยให้ ผู้ เข้ า
ปฏิบัติหน้าที่แทนมีอานาจดาเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสีย
ใหม่ก็ได้
2. ผลต่ อค าสั่ งทางปกครองที่ มี การพิ จารณา
ทางปกครองอันฝ่าฝืนต่อหลักความเป็นกลางตามมาตรา
13 และมาตรา 16 (พัชฌา จิตรมหึมา, 2559) ความเป็น
กลางในการพิจารณาทางปกครอง เปรียบเทียบแนวคิด
และหลั กความเป็ นกลางตามกฎหมายของสาธารณรั ฐ
ฝรั่งเศส
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 13 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่จะทาการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้ เช่นเดียวกันกับมาตรา 16 ที่
ก าหนดว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการผู้ นั้ น จะท าการ
พิ จ ารณาทางปกครองในเรื่ อ งนั้ น ไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น เมื่ อ
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการได้ดาเนินการมาจนครบถ้วนและ
ได้จัดให้มีคาสั่งทางปกครองแล้ว ย่อมถือเป็นคาสั่งทาง
ปกครองที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เพราะฝ่ า ฝื น ต่ อ
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 13 หรื อ มาตรา 16 แล้ ว แต่ ก รณี
อย่ างไรก็ ตาม พระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครองฯ ก็ มิได้มี บทบัญญั ติในเรื่องผลของค าสั่ งทาง
ปกครองที่ ออกโดยฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 13 และ
มาตรา 16 ไว้เป็นการเฉพาะ กรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

มาตรา 13 และมาตรา 16 จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทั่ วไปในเรื่ องผลของค าสั่ งทางปกครอง ซึ่ งมาตรา 42
วรรคสอง วางหลักว่า คาสั่งทางปกครองเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะมีผลเรื่ อยไปจนกว่าจะถู กเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย
เงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองอาจเป็นการเพิก
ถอนในกระบวนการอุทธรณ์ตามมาตรา 44 หรือเพิกถอน
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
มาตรา 49 หรือเพิกถอนโดยการพิจารณาใหม่ตามมาตรา
54 หรื อ โดยการน าคดี ไปสู่ ก ารพิ จ ารณาขององค์ ก ร
วินิจฉัยคดีปกครอง (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2549)
ประเด็ น ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า เหตุ อื่ น ใดนอกจากที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่
เป็นกลาง คาว่า เหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา
13 มีขอบเขตในการพิจารณาและมีตัวอย่างคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด และบันทึกความเห็นคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีตามตัวอย่าง เช่น
1. การถือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นคู่กรณี
การที่ผู้บริหารของการทางพิ เศษแห่งประเทศ
ไทยได้รับมอบหุ้นจากบริษัทที่จะรับการทาสัญญาว่าจ้าง
ให้ก่อสร้างทางด่วนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ก่อนที่บริ ษัทดังกล่ าวจะเข้ าตลาดหลักทรัพย์ นั้น แม้ว่ า
ผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมิไ ด้เป็น
ผู้แทนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก็ตาม แต่การที่ผู้บริหาร
ดังกล่าวนั้นถือหุ้นอยู่ก็อาจถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรง
อันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตาม
มาตรา 2 ได้ ซึ่งการพิจารณาว่าการถือหุ้นในจานวนและ
ลั กษณะใดจะถื อว่ ามี เหตุ ซึ่ งมี สภาพร้ ายแรงดั งกล่ า ว
จาต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป เช่น ตามข้อ
หารือนี้ หากการได้รับมอบหุ้นของผู้บริหารการทางพิเศษ
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แห่งประเทศไทยเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหารนั้นสั่งการเพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทที่ตนได้รับหุ้นมา ก็ต้องถือว่า
เป็นการสั่งการของเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีส ภาพร้ายแรง
อันทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางและทาให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นไม่สามารถทาคาสั่งทางปกครองเกี่ยวกับบริษัทนั้นได้
2. ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี แ นวโน้ ม ในการ
ก่อให้เกิดอคติหรือความโกรธเคืองอย่างรุนแรงจนอาจทา
ให้การใช้ดุลพินิจทางปกครองไม่เป็นกลางหรือเสียความ
เป็นธรรม
สาหรับเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา 16 วรรค
หนึ่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมี
ความเห็นไว้ว่าจาเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็น
กรณีๆ ไป โดยในเบื้องต้นต้องคานึงถึงการใช้ดุลพินิจที่
จะตัดสินว่าคู่ความในคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่อาจทา
การพิจารณาทางปกครองได้ ซึ่งต้องอยู่ภายในขอบเขต
ของความชอบด้วยกฎหมายและหลักการบริหารราชการที่
ดี (good governance) โดยหากหน่วยงานของรัฐมุ่ง
คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ถูก
กล่ าวหาอาจใช้ การฟ้ องกรรมการสอบสวนเพื่ อประวิ ง
เวลาการทางานของกรรมการฯ ทาให้กรรมการฯ ไม่อาจ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือหากมุ่ง
คุ้มครองกรรมการฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยถือว่าการเป็น
คู่ความกันในคดีไม่เป็นเหตุที่อาจทาให้การพิจารณาไม่
เป็ น กลางหรื อเสี ย ความเป็ น ธรรม กรรมการฯ อาจมี
ความเห็นไปในลักษณะที่ทาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความ
เสียหายโดยไม่เป็นธรรมได้ แนวทางการใช้ดุลพินิจที่อยู่
บนพื้นฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักการ
บริหารราชการที่ดี (good governance) นั้น จึงต้อง
พิ จารณาถึ งข้ อเท็ จจริ งของข้ อพิ พาทในแต่ ละคดี เพื่ อ
พิจารณาว่าการฟ้องคดีในแต่ละกรณีจะมีแนวโน้มในการ
ก่อให้เกิดอคติหรือความโกรธเคืองกันอย่างรุนแรงจนอาจ

ทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมได้
มากน้อยเพียงใด
3. การด ารงต าแหน่ งเป็ นประธานกรรมการ
นิติบุคคลที่เป็นคู่กรณี หรือดารงตาแหน่งในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นคู่กรณี
การที่ประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนั้นดารง
ตาแหน่งเป็นประธานกรรมการในบริษัทที่จะยื่นข้อเสนอ
หรือดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่ง
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ที่ จ ะยื่ น ข้ อ เสนออยู่ ห ลายแห่ ง
ประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอฯ จึงมี
สองฐานะในขณะเดี ย วกั น กล่ า วคื อ เป็ น ทั้ ง ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษั ทที่ ยื่ นข้ อเสนอให้ พิ จารณาและเป็ น
ผู้ พิ จารณาผลของการยื่ นข้ อเสนอนั้ นเอง ด้ วยเหตุ ผล
ดั งกล่ าวจึ งพิ เคราะห์ ได้ ว่ า การด ารงต าแหน่ งประธาน
กรรมการในบริ ษั ทที่ จะยื่ น ข้ อเสนอ หรื อเป็ นประธาน
กรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่จะ
ยื่นข้อเสนอนั้น อาจเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทา
ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา 16
จึงไม่ อาจท าการพิจารณาต่ อไปได้ และต้องงดเว้ นการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต่ างๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องหรื อต้ องเปลี่ ยน
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้น
4. การเป็ นคณะกรรมการซ้ าซ้ อนกั นทั้ งสอง
คณะถือว่าอาจเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
กรณี เลขาธิการ ก.พ. และจเรตารวจแห่งชาติ
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการคัดเลือกและยังเป็นกรรมการ
ข้าราชการตารวจโดยตาแหน่งสองฐานะในขณะเดียวกัน
จึ ง อาจเป็ น เหตุ ซึ่ ง มี สภาพร้ า ยแรงอั น อาจท าให้ ก าร
พิ จ ารณาทางปกครองไม่ เ ป็ น กลางได้ ห รื อ กรณี ข อง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ทาหน้าที่
ทบทวนคาสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งออก
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โดยมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบสวนทาง
วิ นั ย ซึ่ งกรณี นี้ เจ้ าหน้ าที่ คนเดี ยวกั นจะมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนพิ จ ารณาทางปกครองทั้ ง ในคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้ เพราะการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของบุ ค คล
ดังกล่าวย่อมมีความโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตน
ได้ เ คยพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ไปแล้ ว อั น ถื อ ได้ ว่ า มี ส ภาพ
ร้ายแรงที่อาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง

นอกจากนี้ จากศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตกรณีข้อ
ต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองเพราะเหตุที่
มีสภาพร้ายแรงตามมาตรา 16 นั้น ยังมีความไม่ชัดเจนว่า
จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา เพราะไม่มีบทนิยาม
ให้ความหมายหรือยกตัวอย่างว่า ได้แก่เหตุใดบ้างที่เข้า
ข่ายมีข้อต้องห้ามในมาตรานี้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่หรือ
หน่ ว ยงานทางปกครองแต่ ละแห่ ง มี ดุ ลยพิ นิ จในการ
ตีความที่แตกต่างกันออกไป ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
อาศั ยการพิ จ ารณาในแต่ ละกรณี ไปๆ ต่ างจากระบบ
กฎหมายของเยอรมันที่ได้ให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่า
มีกรณีใดบ้าง เช่น ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน ความเป็นมิตร
ต่อกันของคู่กรณีกับเจ้าหน้าที่ ความมีผลประโยชน์ในทาง
ธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งกรณีเคยแสดงความคิดเห็นต่อต้าน
เป็นอคติต่อกัน ความเป็นคู่แข่งในทางการค้าหรือธุรกิจ
เป็นต้น

อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กาหนดข้อต้องห้าม
ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาทางปกครองเพราะ มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวและกรณีอื่นอันขัดต่อหลักความเป็น
กลาง แต่ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ กรณีที่
มีการฝ่าฝืนไว้ว่ามีผลทางกฎหมายอย่างไร เป็นโมฆะหรือ
ใช้บังคับไม่ได้ จึงยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ พิ จ ารณาทางปกครอง เพี ย งแต่ ผ ลการ
พิจารณาทางปกครองนั้น อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
อาจเพิกถอนในภายหลัง และแม้ว่าคาสั่งนั้น จะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ไม่มีกาหนดเงื่อนเวลาสิ้นสุด หากไม่มีการ
คั ดค้ านหรื อถู กเพิ กถอน ก็ ยั งคงมี สถานะบั งคั บได้ อยู่
ต่อไป ซึ่งในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมาย
เยอรมัน ได้มีบทบัญญัติของการฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็นการพิจารณาทางปกครองถึงขั้นเป็นโมฆะหรือไม่มีผล
ตามกฎหมาย หรือเป็นคาสั่งที่อาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งสอง
กรณีหากมีการคัดค้าน จะมีผลแตกต่างกัน คือไม่มีการ
คัดด้านหรือไม่ติดใจผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือ
คาสั่งทางปกครองนั้น จะคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าหากมีว่ าการ
คั ดค้ านค าสั่ งทางปกครองและมี เหตุ ที่ น่ าเชื่ อว่ ามี การ
ปฏิบัติขัดต่อหลักความเป็นกลางแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอน
ได้

สรุปผลการวิจัย
จะเห็ นได้ ว่ า การที่ พระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิ ได้ ก าหนดผลทาง
กฎหมายกรณีมีการพิจารณาทางปกครองไว้อย่างชัดเจน
โดยแนวค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด และบั น ทึ ก
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนใหญ่จะเกี่ยว
ของกับการบริหารงาบุคคล เช่น การดาเนินการทางวินัย
การอุ ทธรณ์ ร้ องทุ กข์ การให้ รั บหรื อตั ดสิ ทธิ ประโยชน์
หากเจ้ าหน้ าที่ ละเลยข้ อห้ ามมิ ให้ พิ จารณาการกระท า
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด ตาม
ระบบกฎหมายไทยเพียงแต่กาหนดไว้ว่าการพิจารณาหรือ
ค าสั่ งทางปกครองนั้ น อาจถู กเพิ กถอนได้ ในภายหลั ง
ซึ่งแปลความได้ว่าแม้จะเป็นการพิจารณาที่ขัดต่อหลั ก
ความเป็นกลาง หากยังไม่ถูกเพิกถอนผลการพิจารณานั้น
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ก็ยังมีผลตามกฎหมาย ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่ สอดคล้องกับ
หลักความชอบด้วยกฎหมาย
การพิ จารณาทางปกครองที่ มี สภาพร้ า ยแรง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มิได้ก าหนดค านิยามศั พท์ ที่ ให้ ความหมาย หรื อ
กรณีตัวอย่างไว้ วิธีการตีความของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน
ต้ องอาศั ยพฤติ การณ์ ในแต่ ละกรณี เป็ นเกณฑ์ ในการ
วินิจฉัย มาตรา 16 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 จึ งมี ปั ญหาในการตี ความว่ าเหตุ
ดังกล่าวได้แก่เหตุใดบ้าง ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ไม่ ชั ดเจน เป็ นเหตุ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ใช้ ดุ ลยพิ นิ จ หรื อแปล
ความหมายที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน จนถึงขั้นขัดต่อ
หลักความชอบด้วยกฎหมายได้

นั บได้ เพี ยงภายในสามชั้ น หรื อเป็ นญาติ เกี่ ยวพั นทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
4. เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ แทนโดยชอบธรรมหรื อ
ผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของ
คู่กรณี
6. กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีตาม 1- 6 หากทาการ
พิจารณาทางปกครอง ผลของการพิจารณาทางปกครอง
ดังกล่าวให้เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 โดยควรจะบัญญัติให้มี
ลักษณะที่เป็นรูปธรรม (Concrete) มากขึ้น และเป็นการ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองใช้อานาจที่
เหนือกว่ากลั่นแกล้ง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียนว่า
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี พ ฤติ ก รรมท าผิ ด กฎหมาย แต่ ถู ก
ผู้บังคับบัญชาสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้น จึง
น่ าจะน าแนวค าวิ นิ จฉั ยพฤติ การณ์ ที่ เกิ ดจากการการ
พิจารณาทางปกครองที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางของ
ศาลปกครองสูงสุด และส่วนราชการต่างๆ เห็นเป็นข้อยุติ
แล้วว่าเป็นการพิจาณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรง
ซึ่งกรณีที่ว่านี้คือ ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน ความเป็นมิตร
ต่อกันของคู่กรณีกับเจ้าหน้าที่ ความมีผลประโยชน์ในทาง
ธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งกรณีเคยแสดงความคิดเห็นต่อต้าน
เป็นอคติต่อกัน ความเป็นคู่แข่งในทางการค้าหรือธุรกิจ
และผลของการฝ่าฝืนของเจ้าหน้าที่ว่ามีผลบังคับไม่ได้ ซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นการกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเอง
โดยนามาบัญญัติเพิ่มเติมใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนี้
มาตรา 16 ในกรณี มี เ หตุ อื่ น ใดนอกจากที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมี
สภาพร้ ายแรงอั นอาจท าให้ การพิ จารณาทางปกครอง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลพินิจและลดปัญหาอัน
เกิ ดจากหลั ก เกณฑ์ ในการพิ จารณาของเจ้ าหน้ าที่ ว่ า
ตนเองถู กต้ องห้ ามพิ จาณาทางปกครองหรื อไม่ หรื อมี
พฤติการณ์อย่างไรที่เข้าข่ายมีเหตุอื่นอันมีสภาพร้ายแรง
ลงได้บ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแผ่นดิน
ให้ เกิ ดความชั ดเจน มี ความสุ จริ ต โปร่ ง ใส ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตรวจสอบได้ มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อทางราชการ ส่งผลให้ประเทศชาติมีความ
เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป ผู้วิจัยเห็นควร
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 13 ดังนี้
มาตรา 13 เจ้ า หน้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะท าการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้
1. เป็นคู่กรณีเอง
2. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
3. เป็ นญาติ ของคู่ กรณี คื อ เป็ นบุ พการี หรื อ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้อง
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ไม่ เ ป็ น กลาง เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ กรรมการผู้ นั้ น จะท าการ
พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
กรณีมี เหตุอื่ นใดซึ่ งมี สภาพร้ ายแรงตามวรรค
หนึ่ง ได้แก่ ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน ความเป็นมิตรต่อกัน
ของคู่กรณีกับเจ้าหน้าที่ ความมีผลประโยชน์ในทางธุรกิจ
ร่วมกัน รวมทั้งกรณีเคยแสดงความคิดเห็นต่อต้านเป็น
อคติต่อกัน ความเป็นคู่แข่งในทางการค้าหรือธุรกิจ หรือ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ในกรณี มี เ หตุ อื่ นใดซึ่ ง มี สภาพร้ ายแรง หาก
เจ้ า หน้ า ที่ ท าการพิ จ ารณาทางปกครองผลของการ
พิจารณาทางปกครองดังกล่าวให้เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังนี้
1. ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าวให้ผู้นั้น
หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
เหนื อ ตนขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง หรื อ ประธานกรรมการทราบ
แล้วแต่กรณี
2. ถ้ามี คู่กรณีคั ดค้ านว่ าผู้ นั้นมี เหตุดัง กล่ าว
หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้น จะทา
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
เหนื อ ตนขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง หรื อ ประธานกรรมการทราบ
แล้วแต่กรณี
3. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการ
ที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่
มี ค าสั่ ง หรื อ มี มติ โดยไม่ ชั ก ช้ า แล้ ว แต่ ก รณี ว่ าผู้ นั้ น มี
อานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 14 วรรคสอง และ
มาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคั บ
โดยอนุโลม
การบัญญัติไว้ในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความ
ชั ดเจนในตั วบทกฎหมาย เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี อ านาจ
พิจารณาทางปกครอง มีความกระจ่างชัดในการวินิจฉัย
และปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขกฎหมายคงเป็นเรื่องที่

กระทาได้ยากและต้องใช้เวลา ดังนั้น เพื่อจะลดปัญหาใน
การพิจารณาทางปกครองนี้ลง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า จึงควรดาเนินการดังนี้
ประการแรก สานักคณะกรรมการกฤษฎีกาออก
หนั งสื อแจ้ งเวี ยน (Circular Notice) ให้ ทราบว่ า การ
พิจารณาทางปกครองเช่นใดที่เคยมีการตัดสินวินิจฉัยวาง
แนวไว้ว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรง
และผลการพิจารณาทางปกครองดังกล่าว ควรจะได้ มี
การรวบรวมกรณีตัวอย่างคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
หรือบันทึกความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง แล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ส่วนราชการต่างๆ แจ้ง
ให้ เจ้ าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้ เพื่ อเจ้าหน้ าที่ จะได้ ทราบว่ามี
พฤติการณ์ใดบ้างที่ต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทาง
ปกครอง เพื่อที่จะได้ไม่กระทาการพิจารณาทางปกครอง
ที่ขัดต่อหลักความเป็นกลาง เป็นการป้องกันการกระทา
เกินกว่าที่กฎหมายให้อานาจไว้ และในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ
จะได้สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายที่ว่าบทบัญญัติ
ทางการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่ามีข้อ
ห้ ามปฏิ บั ติ อะไรบ้ าง และถ้ าฝ่ าฝื นแล้ วจะมี ผลเช่ นใด
นอกจากนี้ส่วนราชการ ต่าง ๆ จะได้ใช้เป็นแนวบรรทั ด
ฐานในการพิ จ ารณาทางปกครองของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ลั กษณะที่ ใกล้ เ คี ยงกั น หรื อคล้ ายคลึ ง กั น ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ภายหลังได้
ประการที่ สอง สานั กคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควรดาเนินการจัดให้มีการฝึกอบรม (Train) ชี้แจงให้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ท ราบว่ า มี พ ฤติ ก ารณ์ ใ ดบ้ า งที่ เ ป็ น การ
พิ จารณาทางปกครองซึ่ งมี สภาพร้ ายแรง เพื่ อเป็ นการ
เสริมสร้างให้ ข้าราชการมีความรู้ความเข้ าใจและจะไม่
กระทาการตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้
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