
เรื่องต้องรู้

โดย นางสาวปรานี สุขศร ี
ผู้อ�านวยการกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร

ส�านักวิจัยและวิชาการ ส�านักงานศาลปกครอง

หลักความเป็นกลาง ถือเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจ เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติราชการท่ีดี ซ่ึงจะท�าให้การบริหารราชการอันเป็นบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 

“สภาพร้ายแรง”  
ท่ีอ�จทำ�ให้ก�รพิจ�รณ�ท�งปกครอง  
“ไม่เป็นกลาง”!!

วารสารยุติธรรมฉบับนี้ มีสาระความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในเรื่อง 
การคุม้ครองสทิธขิอง “คูก่รณ”ี ในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 
มาฝากท่านผู้อ่าน โดยคู่กรณีมีสิทธิ ท่ีจะได้รับการพิจารณา 
ทางปกครองจากเจา้หนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งมี “ความเปน็กลาง” ตามมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
หรือในทางกฎหมายปกครองเรียกว่า “หลักความเป็นกลาง”

โดยหลักกฎหมายนี้ จะบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ทางปกครอง ซึ่งหมายถึงเฉพาะผู้ท่ีมีอ�านาจพิจารณาเนื้อหาสาระ
หลักของเรื่องที่จะน�าไปสู่การออกค�าสั่งทางปกครองเท่านั้น (มิใช่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคน) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ล�าเอียงหรือ 
มีเหตุที่ท�าให้เคลือบแคลงสงสัยในการใช้อ�านาจท่ีไม่เป็นธรรม 
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อนัถอืเปน็รปูแบบ ข้ันตอนหรอื
วิธีการอันเป็นสาระส�าคัญที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับการพิจารณา 
ทางปกครอง ซึ่ งหากการพิจารณาทางปกครองขัดต่อหลัก 
ความเป็นกลางดังกล่าว ย่อมเป็นการด�าเนินการท่ีไม่ถูกต้องตาม 
รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส�าคัญ อันมีผลท�าให้ค�าสั่ง 
ทางปกครองที่ฝ่ายปกครองใช้อ�านาจเพื่อบังคับต่อคู่กรณีนั้น 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคู่กรณีมีสิทธิน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ “หลักความเป็นกลาง” ที่บัญญัติไว้
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 หรือเป็นความไม่เป็นกลาง “ในทางเนื้อหาหรือ 
โดยสภาพภายใน” (ต่างกับหลักความเป็นกลางตามมาตรา 13 แห่ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีถือว่า 
เป็นความไม่เป็นกลางโดย “สภาพภายนอก” ) จึงอาจเกิดปัญหา 
ในการปฏิบัติราชการมิใช่น้อยว่า เหตุไหน-อย่างไร? จึงจะถือว่า 
เจา้หน้าทีไ่มอ่าจท�าการพจิารณาทางปกครองได้เพราะมสีภาพรา้ยแรง
อันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 

เน่ืองจากมาตรา 16 ดังกล่าว บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เก่ียวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการทีม่อี�านาจพจิารณาทางปกครอง ซึง่มสีภาพรา้ยแรง 
อันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการผู้นั้นจะท�าการพิจารณาทางปกครอง ในเร่ืองน้ันไม่ได้” 
โดยมิได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “สภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้ 
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง” ไว้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ 
จงึถอืเปน็เรือ่งส�าคญัทีห่นว่ยงานของรฐั (ฝา่ยปกครอง) หรอืเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั หรอืแมก้ระทัง่คู่กรณ ี(หมายความวา่ ผู้ยืน่ค�าขอหรอืผูค้ดัคา้น 
ค�าขอ ผู้อยู่ในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับของค�าส่ังทางปกครอง 
และผูซ้ึง่ได้เขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง เนือ่งจากสทิธ ิ
ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค�าสั่งทางปกครอง)  
จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจแนวค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  

64 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
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เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการท่ีดีซ่ึงจะท�าให้การบริหาร 
ราชการอันเป็นบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคู่กรณี 
ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งเป็น 
ขัน้ตอนในการเตรียมการและการด�าเนนิการของเจา้หนา้ที ่เพือ่จดัใหม้ี
ค�าสัง่ทางปกครอง เช่น การสอบสวนข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ 
ขั้นตอนในการสอบสวนด�าเนินการทางวินัยตั้งแต่การออกค�าส่ัง  
การสอบสวนของคณะกรรมการและการพิจารณาโทษ การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากรม (อ.ก.พ.) กรม เป็นต้น

ค�าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุทีว่นิจิฉยักรณเีจา้หนา้ท่ีไม่อาจ
ท�าการพิจารณาทางปกครองได้เพราะมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น กรณีอธิบดี
กรมการจัดหางานมีค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรณี 
ถกูกลา่วหาว่า เรยีกรับเงนิจากนายจา้งคนตา่งดา้วทีท่�างานผดิเงือ่นไข 
ต่อมาได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
และคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีความเห็นว่า สมควรไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.  
กรมการจัดหางานพิจารณา ต่อมาอธิบดีกรมการจัดหางานได้มี 
ค�าส่ังไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน 
หลังจากอุทธรณ์ค�าสั่งไล่ออกจากราชการ และนายกรัฐมนตรี 
มีค�าสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาล 
มีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าสั่งดังกล่าว

คดนีีม้ขีอ้เทจ็จรงิทีรั่บฟงัยตุโิดยมเีจา้หนา้ทีช่ือ่ นาย พ. (ชือ่สมมติุ) 
ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
และเปน็ อ.ก.พ. กรมการจดัหางาน ในการพจิารณาเรือ่งของผูฟ้อ้งคด ี
นาย พ. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะเปน็ อ.ก.พ. กรมการจดัหางานดว้ย 
โดยมิใช่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
ของ อ.ก.พ. กรมฯ 

ปัญหา คือ การที่ นาย พ. เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. กรมฯ ดังกล่าว 
ถอืเปน็เหตอัุนมสีภาพร้ายแรง ท�าใหก้ารพจิารณาไมเ่ป็นกลางหรือไม ่?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การประชุม อ.ก.พ. กรมฯ  
ถือเป็นการพิจารณาทางปกครอง และเม่ือนาย พ. ได้เข้าประชุม 
ในฐานะ อ.ก.พ. กรมฯ ซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณา 
ผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนมิใช่เข้าร่วม
ประชุม อ.ก.พ. เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามข้อสงสัย และเม่ือ อ.ก.พ. 
กรมฯ มีมติเป็นประการใด ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุต้องสั่งหรือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กรมฯ นาย พ. ย่อมต้องมีความเห็นเช่นเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งตนท�าหน้าที่ประธาน
กรรมการ อนัเปน็ความเหน็ทีเ่ปน็ปฏปิกัษต่์อผูฟ้อ้งคด ีดงันัน้ จงึยอ่มม ี
สภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มีผลท�าให้มติของ อ.ก.พ. กรมฯ และค�าสั่งลงโทษ 

ไลผู่ฟ้อ้งคดอีอกจากราชการและค�าสัง่ยกอทุธรณ ์เปน็ค�าสัง่ท่ีไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.795/2555)

ในการพิจารณาว่า มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงท่ีอาจท�าให้การพิจารณา 
ทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจาก 
สภาพภายใน (จิตใจ) ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้ด�าเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครอง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี

ดั งนั้น  เพื่ อ มิ ให้มีการโต้แย้ ง ในเรื่ องความไม่ เป็นกลาง 
ของเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  
หากฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการได้พิจารณาตั้งแต่ 
ก่อนการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือในระหว่าง
ด�าเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองว่า ตนเองอาจเป็นผู้มีเหตุ
อนัมสีภาพรา้ยแรงทีอ่าจท�าใหก้ารพจิารณาทางปกครองไมเ่ปน็กลาง 
เช่น มีอคติ ล�าเอียง (เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง) 
หรือมีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลาง 
เชน่ เคยใหค้วามเหน็ทีขั่ดแยง้กบัความเหน็ของคูก่รณ ีหรอืความเห็น 
ในลักษณะเป็นผลร้ายต่อคู่กรณีในเรื่องที่เกิดขึ้น หรือมีความเห็น 
ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับคู่กรณีในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน หรือมีปัญหาขัดแย้งกับคู่กรณีเอง 
ทีอ่าจเกิดเคลอืบแคลงสงสยัวา่ กลัน่แกลง้ หรอืมเีหตทุีว่ญิญูชนท่ัวไป 
ย่อมไม่อาจไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ น้ันใช้อ�านาจทางปกครองได้ 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่เป็นคุณหรือโทษท�าให้การพิจารณา 
ทางปกครองไม่มีความเป็นธรรม เป็นต้น เจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
ก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาในเรื่องนั้น และรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือประธานกรรมการทราบ ขณะเดียวกัน “คู่กรณี” ก็มีสิทธิท่ีจะ
คัดค้านได้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้น้ัน หรือกรณีคัดค้านกรรมการต้องยื่นต่อประธาน
กรรมการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือประธานคณะกรรมการพิจารณา
เหตุคัดค้านต่อไป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก�าหนดไว้ 

หลกัความเปน็กลางไดถู้กบญัญัตแิละรบัรองไวเ้ปน็ลายลกัษณ์
อกัษรในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าหน้าท่ี ผู้พิจารณาเร่ือง 
ทางปกครองและผู้ท�าค�าส่ังทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมนั่นเอง 
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