โดย นางสาวปรานี สุขศรี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สำ�นักวิจัยและวิชาการ สำ�นักงานศาลปกครอง
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“สภาพร้ายแรง”
ทีอ่ าจทำ�ให้การพิจารณาทางปกครอง
“ไม่เป็นกลาง”!!
หลักความเป็นกลาง ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีห่ น่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จะต้องศึกษาทำ�ความเข้าใจ เพือ่ เป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบตั ริ าชการทีด่ ี ซึง่ จะทำ�ให้การบริหารราชการอันเป็นบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเทีย่ งธรรม
วารสารยุติธรรมฉบับนี้ มีสาระความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในเรื่อง
การคุม้ ครองสิทธิของ “คูก่ รณี” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
มาฝากท่ า นผู้ อ่ า น โดยคู่ ก รณี มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณา
ทางปกครองจากเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะต้องมี “ความเป็นกลาง” ตามมาตรา
16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หรือในทางกฎหมายปกครองเรียกว่า “หลักความเป็นกลาง”
โดยหลักกฎหมายนี้ จะบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ทางปกครอง ซึ่งหมายถึงเฉพาะผู้ที่มีอำ�นาจพิจารณาเนื้อหาสาระ
หลักของเรื่องที่จะนำ�ไปสู่การออกคำ�สั่งทางปกครองเท่านั้น (มิใช่
เจ้าหน้าที่ทุกคน) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ลำ�เอียงหรือ
มี เ หตุ ที่ ทำ�ให้ เ คลื อ บแคลงสงสั ย ในการใช้ อำ�นาจที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อันถือเป็นรูปแบบ ขัน้ ตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระสำ�คัญที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับการพิจารณา
ทางปกครอง ซึ่ ง หากการพิ จ ารณาทางปกครองขั ด ต่ อ หลั ก
ความเป็นกลางดังกล่าว ย่อมเป็นการดำ�เนินการที่ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำ�คัญ อันมีผลทำ�ให้คำ�สั่ง
ทางปกครองที่ ฝ่ า ยปกครองใช้ อำ�นาจเพื่ อ บั ง คั บ ต่ อ คู่ ก รณี นั้ น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคู่กรณีมีสิทธินำ�คดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
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อย่ า งไรก็ ต าม สำ�หรั บ “หลั ก ความเป็ น กลาง” ที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 หรื อ เป็ น ความไม่ เ ป็ น กลาง “ในทางเนื้ อ หาหรื อ
โดยสภาพภายใน” (ต่างกับหลักความเป็นกลางตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ถือว่า
เป็นความไม่เป็นกลางโดย “สภาพภายนอก” ) จึงอาจเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติราชการมิใช่น้อยว่า เหตุไหน-อย่างไร? จึงจะถือว่า
เจ้าหน้าทีไ่ ม่อาจทำ�การพิจารณาทางปกครองได้เพราะมีสภาพร้ายแรง
อันอาจทำ�ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
เนื่องจากมาตรา 16 ดังกล่าว บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการทีม่ อี ำ�นาจพิจารณาทางปกครอง ซึง่ มีสภาพร้ายแรง
อันอาจทำ�ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการผู้นั้นจะทำ�การพิจารณาทางปกครอง ในเรื่องนั้นไม่ได้”
โดยมิได้ให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “สภาพร้ายแรงอันอาจทำ�ให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง” ไว้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้
จึงถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีห่ น่วยงานของรัฐ (ฝ่ายปกครอง) หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือแม้กระทัง่ คูก่ รณี (หมายความว่า ผูย้ นื่ คำ�ขอหรือผูค้ ดั ค้าน
คำ�ขอ ผู้อ ยู่ ในบัง คั บ หรื อจะอยู่ ใ นบั งคั บของคำ�สั่ งทางปกครอง
และผูซ้ งึ่ ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนือ่ งจากสิทธิ
ของผู้ นั้ น จะถู ก กระทบกระเทื อ นจากผลของคำ�สั่ ง ทางปกครอง)
จะต้ อ งศึ ก ษาทำ�ความเข้ า ใจแนวคำ�พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
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เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีซึ่งจะทำ�ให้การบริหาร
ราชการอันเป็นบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคูก่ รณี
ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งเป็น
ขัน้ ตอนในการเตรียมการและการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่ เพือ่ จัดให้มี
คำ�สัง่ ทางปกครอง เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ขั้ น ตอนในการสอบสวนดำ�เนิน การทางวินัยตั้งแต่การออกคำ�สั่ ง
การสอบสวนของคณะกรรมการและการพิจารณาโทษ การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการสามัญประจำ�กรม (อ.ก.พ.) กรม เป็นต้น
คำ�พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทีว่ นิ จิ ฉัยกรณีเจ้าหน้าทีไ่ ม่อาจ
ทำ�การพิจารณาทางปกครองได้เพราะมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำ�ให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น กรณีอธิบดี
กรมการจัดหางานมีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ผู้ ฟ้ อ งคดี ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการตำ�แหน่ ง นั ก วิ ช าการแรงงาน กรณี
ถูกกล่าวหาว่า เรียกรับเงินจากนายจ้างคนต่างด้าวทีท่ ำ�งานผิดเงือ่ นไข
ต่อมาได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
และคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีความเห็นว่า สมควรไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.
กรมการจัดหางานพิจารณา ต่อมาอธิบดีกรมการจัดหางานได้มี
คำ�สัง่ ไล่ผฟู้ อ้ งคดีออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน
หลั ง จากอุ ท ธรณ์ คำ�สั่ ง ไล่ อ อกจากราชการ และนายกรั ฐ มนตรี
มีคำ�สั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาล
มีคำ�พิพากษาเพิกถอนคำ�สั่งดังกล่าว
คดีนมี้ ขี อ้ เท็จจริงทีร่ บั ฟังยุตโิ ดยมีเจ้าหน้าทีช่ อื่ นาย พ. (ชือ่ สมมุต)ิ
ทำ�หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
และเป็น อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ในการพิจารณาเรือ่ งของผูฟ้ อ้ งคดี
นาย พ. ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็น อ.ก.พ. กรมการจัดหางานด้วย
โดยมิ ใช่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แจงตอบข้ อ ซั ก ถามหรื อ ข้ อ สงสั ย
ของ อ.ก.พ. กรมฯ
ปัญหา คือ การที่ นาย พ. เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. กรมฯ ดังกล่าว
ถือเป็นเหตุอนั มีสภาพร้ายแรง ทำ�ให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การประชุ ม อ.ก.พ. กรมฯ
ถือเป็นการพิจารณาทางปกครอง และเมื่อนาย พ. ได้เข้าประชุม
ในฐานะ อ.ก.พ. กรมฯ ซึ่ ง มี อำ�นาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณา
ผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนมิใช่เข้าร่วม
ประชุม อ.ก.พ. เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามข้อสงสัย และเมื่อ อ.ก.พ.
กรมฯ มีมติเป็นประการใด ผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุต้องสั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กรมฯ นาย พ. ย่อมต้องมีความเห็นเช่นเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งตนทำ�หน้าที่ประธาน
กรรมการ อันเป็นความเห็นทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ผูฟ้ อ้ งคดี ดังนัน้ จึงย่อมมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทำ�ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มีผลทำ�ให้มติของ อ.ก.พ. กรมฯ และคำ�สั่งลงโทษ

ไล่ผฟู้ อ้ งคดีออกจากราชการและคำ�สัง่ ยกอุทธรณ์ เป็นคำ�สัง่ ทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.795/2555)
ในการพิจารณาว่า มีเหตุอนั มีสภาพร้ายแรงทีอ่ าจทำ�ให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจาก
สภาพภายใน (จิตใจ) ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้ดำ�เนินกระบวน
พิจารณาทางปกครอง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
ดั ง นั้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารโต้ แ ย้ ง ในเรื่ อ งความไม่ เ ป็ น กลาง
ของเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
หากฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการได้พิจารณาตั้งแต่
ก่อนการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือในระหว่าง
ดำ�เนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองว่า ตนเองอาจเป็นผู้มีเหตุ
อันมีสภาพร้ายแรงทีอ่ าจทำ�ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
เช่น มีอคติ ลำ�เอียง (เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง)
หรือมีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลาง
เช่น เคยให้ความเห็นทีข่ ดั แย้งกับความเห็นของคูก่ รณี หรือความเห็น
ในลักษณะเป็นผลร้ายต่อคู่กรณีในเรื่องที่เกิดขึ้น หรือมีความเห็น
ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั คูก่ รณีในเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ หรือมีปญั หาขัดแย้งกับคูก่ รณีเอง
ทีอ่ าจเกิดเคลือบแคลงสงสัยว่า กลัน่ แกล้ง หรือมีเหตุทวี่ ญ
ิ ญูชนทัว่ ไป
ย่ อ มไม่ อ าจไว้ ว างใจให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ใช้ อำ�นาจทางปกครองได้
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่เป็นคุณหรือโทษทำ�ให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่มีความเป็นธรรม เป็นต้น เจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาในเรื่องนั้น และรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือประธานกรรมการทราบ ขณะเดียวกัน “คู่กรณี” ก็มีสิทธิที่จะ
คัดค้านได้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น หรือกรณีคัดค้านกรรมการต้องยื่นต่อประธาน
กรรมการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือประธานคณะกรรมการพิจารณา
เหตุคัดค้านต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำ�หนดไว้
หลักความเป็นกลางได้ถกู บัญญัตแิ ละรับรองไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณาเรื่อง
ทางปกครองและผู้ทำ�คำ�สั่งทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมนั่นเอง
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