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 ศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์ วศิรตุพชิญ ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ีไว 0้

๓๔ ว่า เจา้หน้าทีซ่ึง่

มอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการ

พจิารณาทางปกครอง” หรอื “เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอาํนาจทาํการพจิารณาทางปกครอง” และไมว่่า

จะอยูใ่นฐานะผูอ้อกคาํสัง่ทางปกครอง หรอืผูเ้สนอแนะใหอ้อกคาํสัง่ทางปกครอง หรอือนุมตัหิรอื

ใหค้วามเหน็ชอบในการออกคําสัง่ทางปกครองก็ตาม จะต้องมคีวามดํารงอยู่ในทางกฎหมาย 

ในเวลาที่กระทําการเหล่านัน้และกระทําการเหล่านัน้โดยเคารพและปฏิบัติตามหลักการ

ดําเนินงานบางประการดว้ย มฉิะนัน้แลว้ ในสายตาของกฎหมายไม่อาจถอืไดเ้ลยว่าการกระทํา

เหล่านัน้เป็นการอนัทาํลงโดยเจา้หน้าทีซ่ึง่มอีาํนาจหน้าทีใ่นเรือ่งนัน้ 

 หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัความดํารงอยู่ในทางกฎหมายและการดําเนินงานของเจา้หน้าที ่

ซึง่มอีาํนาจทาํการพจิารณาทางปกครองมคีวามแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
 

๑. “เจ้าหน้าท่ี” จะต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 บุคคลทีจ่ะทาํการพจิารณาทางปกครองในเรื่องใด ตอ้งไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง

ซึง่มอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองในเรื่องนัน้ การพจิารณาทางปกครองในเรื่องใดทีท่ํา

โดยบุคคลที่ไม่เคยไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองใน

เรื่องนัน้เลย ไมว่่าในเวลาใด ๆ แต่ไดแ้สดงตนว่าเป็นผูด้าํรงตําแหน่งดงักล่าวยอ่มไมช่อบดว้ย

กฎหมายและในสายตาของกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นโมฆะ เช่น ตามพระราชบญัญตัิสถาน

บรกิาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบ้ญัชาการตํารวจนครบาลเป็นเจา้หน้าที่ผูท้รงอํานาจออกใบอนุญาตตัง้

สถานบรกิาร ดงัน้ี ถา้พลตํารวจโท ก. ไมเ่คยไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งผูบ้ญัชาการตํารวจ

นครบาล และใช้อํานาจในตําแหน่งดังกล่าวออกใบอนุญาตตัง้สถานบริการให้แก่นาย ข. 

ใบอนุญาตฉบบัน้ียอ่มเป็นโมฆะ ไมม่ผีลทางกฎหมายมาตัง้แต่ตน้ 
                                                                          

 ๓๔ วรพจน์ วศิรุตพชิญ์, บทความเรื่อง “เจ้าหน้าที่ซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครอง” 

นําเสนอที่ประชุมวชิาการเรื่อง “พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” ณ โรงแรมรี

เจนท ์ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ีระหวา่งวนัที ่๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๑-๑๒ 

บทท่ี ๔ 
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอาํนาจทาํการพิจารณาทางปกครอง 
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 โดยสภาพแล้ว การแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณาทาง

ปกครองกเ็ป็นคําสัง่ทางปกครองเช่นกนั  ดงันัน้ จงึอาจชอบหรอืมชิอบดว้ยกฎหมายกไ็ด ้เหตุ

ทีท่าํใหก้ารแต่งตัง้บุคคลใหด้าํรงตําแหน่งซึง่มอีาํนาจทําการพจิารณาทางปกครองไม่ชอบดว้ย

กฎหมายนัน้มหีลายประการ เช่น ผูท้ําการแต่งตัง้มใิช่เจา้หน้าที่ซึ่งมอีํานาจแต่งตัง้ บุคคลที่

ไดร้บัแต่งตัง้ขาดคุณสมบตัทิีจ่ะเป็นผูด้ํารงตําแหน่งนัน้ได ้หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มมใิหด้าํรงตําแหน่งนัน้ ฯลฯ 

 บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใหด้ํารงตําแหน่งซึ่งมอีํานาจทําการ

พจิารณาทางปกครองย่อมจะต้องพน้จากตําแหน่งนัน้ในภายหลงั ปญัหามอียู่ว่าการพน้จาก

ตําแหน่งของเขาจะมผีลกระทบกระเทอืนความสมบูรณ์ของการพจิารณาทางปกครองทีเ่ขาได้

ทาํลงไปก่อนทีจ่ะพน้จากตําแหน่งนัน้หรอืไม ่เพยีงใด 

 พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัถิงึผลของการที่ “เจา้หน้าที่” ไดร้บัการแต่งตัง้โดยไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายไวใ้นมาตรา ๑๙ ดงัน้ี 

 “มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลงัว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อาํนาจพจิารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มหรอืการแต่งตัง้ไมช่อบดว้ย

กฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั ้นต้องพ้นจากตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่าน้ีไม่

กระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตามอาํนาจหน้าที”่ 
 

๒. “เจ้าหน้าท่ี” จะต้องเป็นผูมี้อาํนาจหน้าท่ีในเรือ่งนัน้ 

 (๑) มาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๑๒ คําสัง่ทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจา้หน้าที่ซึ่งมอีํานาจหน้าที ่

ในเรือ่งนัน้” 

 (๒) ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรือ่งน้ีไว 1้

๓๕ ดงัน้ี 

  ความสามารถในการมคีําสัง่ทางปกครองคอืการมอีํานาจกระทําการ เจา้หน้าที ่

ซึ่งมอีํานาจหน้าที่ในเรื่องใดจงึจะเป็นผูม้คีวามสามารถออกคําสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้ได ้

(มาตรา ๑๒) 

  ความสามารถน้ีอาจเกดิขึน้ไดโ้ดยกฎหมายกําหนดหรอืได้รบัมอบอํานาจโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กําหนดใหน้ายทะเบยีนมอีํานาจเพกิถอนทะเบยีนของวตัถุอนัตรายทีไ่ม่ถูกต้องได ้ซึ่งโดยหลกั

                                                                          

 ๓๕ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๘๕-๑๙๐ 
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แลว้การใหม้อีํานาจทางปกครองจะต้องกระทําดว้ยความระมดัระวงั เพราะอํานาจน้ีอาจใชไ้ป

ลบลา้งทาํลายสทิธขิองบุคคลได ้การใหผู้ใ้ดมอีาํนาจทางปกครองจงึตอ้งกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 

  การมอีํานาจอาจขึน้อยู่กบัเวลา หากไม่เป็นไปตามเวลาดงักล่าว กไ็ม่มอีํานาจ

กระทาํ เช่น ออกคาํสัง่ทางปกครองก่อนวาระการดาํรงตําแหน่งของตนจะเริม่หรอืเมื่อพน้วาระ

การดาํรงตําแหน่งของตนไปแลว้ 

  นอกจากนัน้การมอีาํนาจอาจขึน้อยูก่บัสถานที ่การใชอ้าํนาจนอกสถานทีจ่งึไมม่ี

ผลในกฎหมาย เช่น นายกเทศมนตรอีาจมคีําสัง่ใหป้ฏบิตักิารภายในเขตเทศบาลของตนได ้ 

แต่ถา้ไปสัง่บุคคลใหร้ือ้ถอนป้ายขา้งถนนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาลของตนเพราะเขา้ใจผดิว่าอยูใ่น

เขตเทศบาลของตน กเ็ป็นการบกพรอ่งในเรือ่งความสามารถ 
 

๓. คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครอง 

 พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ี มบีทบญัญตัใินหมวด 

๕ ว่าดว้ยคณะกรรมการที่มอีํานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครอง ซึ่งกําหนดรายละเอยีด

ต่าง ๆ เกี่ยวกบัคณะกรรมการไว้หลายประการ ตัง้แต่มาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๔ ซึ่ง ดร.

ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ได้ให้คําอธิบายไว้ 2 ๓๖ ว่า มีปญัหาพื้นฐานที่จะต้องพิจารณาก่อน ๓ 

ประการ คอื 

 (๑)  วตัถุประสงคข์องบทบญัญตัใินหมวดน้ี 

 (๒)  ประเภทของคณะกรรมการตามบทบญัญตัน้ีิ 

 (๓)  คณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้โดยบทบญัญตัปิระเภทใด 

 ๓.๑ วตัถปุระสงคข์องบทบญัญติัในหมวด ๕ 

  วตัถุของบทบญัญตัใินหมวด ๕ ม ี๒ ประการ คอื 

  (๑) ประการแรก เพื่อใหม้บีทบญัญตักิลางเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และการประชุม

ของคณะกรรมการไว้ในพระราชบญัญตัิน้ี และในอนาคตจะได้ไม่ต้องบญัญตัิซํ้าซ้อนไว้ใน

กฎหมายฉบับอื่น ๆ อีก ซึ่งกฎหมายที่จะบัญญัติใหม่อาจไม่ต้องบัญญัติส่วนที่เกี่ยวกับ

คณะกรรมการไว้เลยหรือบัญญัติไว้เฉพาะส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจาก

                                                                          

 ๓๖ ประสาท พงษ์สวุรรณ, “คณะกรรมการทีม่อีํานาจดาํเนินการพจิารณาทางปกครอง”, ในหนงัสอื 

“สาระสาํคญัของกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองและความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่,” เอกสาร

เผยแพรจ่ดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, พฤษภาคม ๒๕๔๐, หน้า ๓๑-๓๔ 
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พระราชบญัญตัน้ีิ เช่น มาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัใิหใ้ชค้วามในมาตรา ๗๖ โดย

เพิม่เตมิรายละเอยีดบางประการขึน้ 

  (๒) ประการทีส่อง เพื่อตกีรอบกําหนดบทบาทและเอกภาพของคณะกรรมการ

ไวเ้พื่อใหก้ารพจิารณาและการตดัสนิใจออกคาํสัง่ทางปกครองมรีะบบทีช่ดัเจน เน่ืองจากคาํสัง่ 

ทางปกครองนัน้จะต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายความรวมถึง “คณะบุคคล” ซึ่งได้แก่ 

คณะกรรมการดว้ย 

 ๓.๒ ประเภทของคณะกรรมการ 

  บทบญัญตัใินหมวดน้ีครอบคลุมถงึคณะกรรมการ ๒ ประเภท คอื 

  (๑) คณะกรรมการทีม่อีาํนาจพจิารณาทางปกครอง 

  (๒) คณะกรรมการทีม่อีาํนาจวนิิจฉยัขอ้พพิาท 

  โดยชื่อของหมวดน้ีอาจทําให้เข้าใจผิดว่าไม่เกี่ยวกบัคณะกรรมการวินิจฉัย 

ขอ้พพิาท แต่เมื่อดูในบทบญัญตัมิาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคสองและมาตรา ๘๔ แลว้ จะเหน็

ว่าบทบญัญตัใินหมวดน้ีครอบคลุมคณะกรรมการทัง้ ๒ ประเภท แต่บทบญัญตัน้ีิไม่ครอบคลุม

ถึงคณะกรรมการอื่นที่ไม่มอีํานาจหน้าที่ในการพจิารณาและวนิิจฉัยคําสัง่ทางปกครอง เช่น 

คณะกรรมการปรบัปรงุประมวลกฎหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ๓.๓ คณะกรรมการท่ีตัง้ขึน้โดยบทบญัญติัประเภทใด 

  คณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้ตามบทบญัญตัใินหมวด ๕ น้ีมทีัง้ทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

เช่น พระราชบญัญตั ิ(มาตรา ๗๖ (๖)) และคณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายลําดบัรองและ

คําสัง่ในทางบรหิารอื่น (มาตรา ๗๙ วรรคสอง) ฉะนัน้ บทบญัญตัใินหมวดน้ีจงึครอบคลุมถงึ

คณะกรรมการที่ตัง้ขึ้นโดยไม่จํากดัว่าเป็นคณะกรรมการระดบัใด เพยีงแต่ว่าเมื่อมบีทบญัญตัิ

เฉพาะไวแ้ลว้ กจ็ะไมนํ่าบทบญัญตัใินหมวดน้ีไปใช ้

  เมื่อพจิารณาจากหลกัทัว่ไปทัง้ ๓ ประการขา้งตน้ อาจจะสรุปไดว้่า บทบญัญตั ิ

ในหมวดน้ีเกีย่วพนักบัชวีติการบรหิารราชการแผน่ดนิในทุกระดบัและตลอดเวลา เพราะความ

ในหมวดน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดบัชาต ิเช่น ก.พ. ก.ค. ก.ตร. อ.ก.พ. 

คณะกรรมการตามพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ เช่น พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติจัดตัง้ร ัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการระดับตํ่ าลงมา เช่น 

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสอบสวนความผดิทางวนิัย คณะกรรมการ

จดัซื้อ จดัจ้าง ตรวจรบัพสัดุ คณะกรรมการสอบ คดัเลือก สอบแข่งขนั ฯลฯ ซึ่งในทุกวนั
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ขา้ราชการทุกระดบัจะตอ้งไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการดงักล่าวทัง้สิน้ โดยอาจจะเป็น

กรรมการเองหรอืเป็นคูก่รณกีบัคณะกรรมการดงักล่าว 

 ๓.๔ หลกัเกณฑ์การดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครอง 

  (๑) กรรมการผูท้รงคณุวฒิุต้องระบตุวับคุคล 

   มาตรา ๗๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๗๕ การแต่งตัง้กรรมการในลกัษณะทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒใิหแ้ต่งตัง้

โดยระบุตวับุคคล” 

  (๒) คณะกรรมการต้องมีองคป์ระกอบครบจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนดไว้ 

   ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วศิรุตพชิญ์ ได้ใหค้ําอธิบายในเรื่องน้ีไว้3๓๗ ว่า 

คณะกรรมการซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองในเรื่องใด ต้องมอีงค์ประกอบครบ

จํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้เสียก่อน จึงจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนัน้ได ้

กฎหมายทีจ่ดัตัง้คณะกรรมการซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองจะกําหนดไวเ้สมอว่า

ใหค้ณะกรรมการคณะนัน้ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการจาํนวนกีค่น 

   คณะกรรมการจะเริม่ตน้ใชอ้าํนาจทาํการพจิารณาทางปกครองได ้กต่็อเมื่อ

ได้มีการแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว การ

พจิารณาทางปกครองทีท่าํลงโดยคณะกรรมการซึง่ยงัไมม่อีงคป์ระกอบครบจํานวนทีก่ฎหมาย

กําหนดไว้ย่อมไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะได้มกีารแต่งตัง้ประธานและกรรมการจนมีจํานวนมาก

พอที่จะเป็นองค์ประชุมได้แล้วก็ตาม อน่ึง พึงสงัเกตว่า คณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองบางคณะประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า 

“กรรมการโดยตําแหน่ง” โดยสิน้เชงิ บางคณะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินวชิาการหรอืวชิาชพี

สาขาต่าง ๆ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กรรมการผูท้รงคุณวุฒ”ิ โดยสิน้เชงิ และบางคณะประกอบดว้ย

กรรมการโดยตําแหน่งผสมกบักรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเฉพาะแต่คณะกรรมการประเภทหลงั

เท่านัน้ทีม่ปีญัหาว่า ในเวลาทีเ่ริม่ต้นใชอ้ํานาจทําการพจิารณาทางปกครอง คณะกรรมการมี

องคป์ระกอบครบแลว้หรอืยงั คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยกรรมการโดยตําแหน่งโดยสิน้เชงิ

ยอ่มมอีงคป์ระกอบครบจาํนวนทีก่ฎหมายกาํหนดไวเ้สมอ ทัง้น้ี เพราะจะตอ้งมผีูด้าํรงตําแหน่ง

เหล่านัน้อยู่ตลอดเวลา หากตําแหน่งเหล่านัน้ว่างลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม และยงัไม่มกีาร

                                                                          

 ๓๗ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๑๔ 
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แต่งตัง้ใหผู้ใ้ดดาํรงตําแหน่งเหล่านัน้ กจ็ะตอ้งมผีูด้าํรงตําแหน่งอื่นเขา้มาดาํรงตําแหน่งนัน้เป็น

การชัว่คราวในฐานะผูร้กัษาราชการแทนอยูด่ ี

   เมื่อไดม้กีารแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมี

อํานาจพจิารณาทางปกครองครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว คณะกรรมการก็เริม่ต้น 

ใชอ้าํนาจทาํการพจิารณาทางปกครองไดต้ามกฎหมาย และถงึแมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่าการ

แต่งตัง้กรรมการบางคนเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่ผู้ทําการแต่งตัง้มิใช่

เจา้หน้าทีซ่ึง่มอีํานาจแต่งตัง้ กรรมการผูน้ัน้ขาดคุณสมบตัทิีจ่ะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

คณะนัน้ได ้หรอืกรรมการผูน้ัน้มลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการคณะนัน้ 

ฯลฯ อนัเป็นเหตุใหก้รรมการผูน้ัน้ตอ้งพน้จากตําแหน่งไปในภายหลงั การพน้จากตําแหน่งของ

กรรมการผูน้ัน้กไ็มก่ระทบกระเทอืนถงึความสมบูรณ์ของการพจิารณาทางปกครองทีก่รรมการ 

ผูน้ัน้ไดท้าํไปในหน้าทีก่รรมการ ทัง้น้ี จะเหน็ไดจ้ากความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๙ ทีว่่า “ถา้ปรากฏภายหลงัว่ากรรมการในคณะกรรมการ 

ที่มอีํานาจพจิารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามหรอืการแต่งตัง้ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย อนัเป็นเหตุใหผู้น้ัน้ต้องพน้จากตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่งเช่นว่าน้ีไม่

กระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตามอาํนาจหน้าที”่ 

   ปญัหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า เมื่อกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมี

อํานาจทําการพจิารณาทางปกครองพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น 

ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้าม 

ลาออก ตาย ฯลฯ และยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทนเพื่อใหค้ณะกรรมการคณะ

นัน้มอีงคป์ระกอบครบจํานวนทีก่ฎหมายกําหนดไว ้คณะกรรมการคณะนัน้จะทําการพจิารณา

ทางปกครองไดห้รอืไม่ หรอืว่าต้องรอการพจิารณาทางปกครองไวช้ัว่คราวจนกว่าจะไดม้กีาร

แต่งตัง้ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนเพื่อให้คณะกรรมการคณะนัน้มีองค์ประกอบครบจํานวนที่

กฎหมายกาํหนดไวเ้สยีก่อน จงึจะเริม่ทาํการพจิารณาทางปกครองใหมต่่อไปได ้

   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิซึง่บญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอํานาจ

แต่งตัง้อาจแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทนได ้และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยูใ่น

ตําแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน 
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   ในกรณีที่มกีารแต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ 

ไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการเพิม่ขึ้นอยู่ในตําแหน่ง

เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้” 

   “มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของ

คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่

บทบญัญตัแิหง่กฎหมายหรอืกฎหรอืคาํสัง่ทีจ่ดัใหม้คีณะกรรมการชุดนัน้จะกําหนดไวเ้ป็นอยา่ง

อื่น 

   ในกรณีมกีรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพจิารณาเรื่องใด 

ถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่

คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท หากไดม้กีารนดัประชุมเรื่องนัน้อกีภายในสบิสีว่นันบัแต่วนันดั

ประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครัง้หลงัน้ีมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด ใหถ้อืว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทัง้น้ี ต้องระบุความประสงค์ใหเ้กดิผล

ตามบทบญัญตัน้ีิไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมดว้ย” 

   แสดงใหเ้หน็เป็นนัยว่า เมื่อกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมอีํานาจทําการ

พจิารณาทางปกครองพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และยงัมิได้มีการ

แต่งตัง้ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนเพื่อให้คณะกรรมการคณะนัน้มีองค์ประกอบครบจํานวนที่

กฎหมายกําหนดไว้ คณะกรรมการคณะนัน้ก็ทําการพิจารณาทางปกครองได้ ถ้าหากว่า

กรรมการทีย่งัเหลอือยูม่จีาํนวนมากพอทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมได ้

  (๓) การพิจารณาทางปกครองต้องทําโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

คณะนัน้ 

   ศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์ วศิรุตพชิญ์ อธบิายต่อไป 4

๓๘ ว่า การทีก่ฎหมาย

มอบให้คณะกรรมการคณะหน่ึงคณะใดใช้อํานาจทางปกครองของรฐัทําการพจิารณาทาง

ปกครองในเรื่องหน่ึงเรื่องใด ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะใหบ้รรดาบุคคลที่ประกอบกนัขึน้เป็น

คณะกรรมการคณะนัน้ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นทัง้ในปญัหาข้อเท็จจริงและปญัหา 

ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวกบัเรื่องที่จะต้องออกคําสัง่ทางปกครอง และร่วมกนัตดัสนิใจออกคําสัง่ 

ทางปกครอง เสนอแนะใหอ้อกคําสัง่ทางปกครองหรอือนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบในการออก

คําสัง่ทางปกครอง แลว้แต่กรณี ภายหลงัจากทีไ่ดอ้ภปิรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและหกัลา้ง 

                                                                          

 ๓๘ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๑๖-๑๗ 
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ซึ่งกนัและกนัอย่างกว้างขวางแล้ว โดยนัยน้ีคําสัง่ทางปกครอง ข้อเสนอแนะให้ออกคําสัง่ 

ทางปกครอง หรอืคาํอนุมตัหิรอืความเหน็ชอบในการออกคาํสัง่ทางปกครองจงึเป็นผลติผลของ

เจตนาอนัร่วมกนัของบรรดาบุคคลที่ประกอบกนัขึ้นเป็นคณะกรรมการคณะนัน้ที่ได้แสดง

ออกมาโดยทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน ความมุ่งหมายดงักล่าวของ

กฎหมายจะปรากฏเป็นจรงิขึน้มาได ้กแ็ต่โดยการทีค่ณะกรรมการคณะนัน้ประชุมกนัพจิารณา

เรื่องที่จะต้องออกคําสัง่ทางปกครองเท่านัน้  ดงันัน้ คําสัง่ทางปกครอง ขอ้เสนอแนะใหอ้อก

คาํสัง่ทางปกครอง หรอืคาํอนุมตัหิรอืความเหน็ชอบในการออกคาํสัง่ทางปกครอง แลว้แต่กรณ ี 

ทีป่ระธานกรรมการไดต้ดัสนิใจกระทาํลงไปภายหลงัจากทีไ่ดป้รกึษากรรมการอื่น ๆ ดว้ยวาจา

หรอืเป็นหนงัสอืแลว้ ยอ่มไมส่มบูรณ์แมว้่าประธานกรรมการจะตดัสนิใจกระทาํลงไปโดยคลอ้ย

ตามความเหน็ของกรรมการสว่นใหญ่กต็าม 

   ในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อทําการพจิารณาทางปกครองแต่ละ

ครัง้ ประธานกรรมการจะตอ้งเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนเขา้มสีว่นรว่มในการอภปิรายแสดง 

ความคดิเหน็และในการตดัสนิใจ ดว้ยเหตุน้ี ประธานกรรมการจงึตอ้งนดัประชุม ซึง่มาตรา ๘๐ 

แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๘๐ การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

   การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ

ล่วงหน้าไมน้่อยกว่าสามวนั เวน้แต่กรรมการนัน้จะไดท้ราบการบอกนัดในทีป่ระชุมแลว้  กรณี

ดงักล่าวน้ีจะทาํหนงัสอืแจง้นดัเฉพาะกรรมการทีไ่มไ่ดม้าประชุมกไ็ด ้

   บทบญัญตัใินวรรคสองมใิหนํ้ามาใชบ้งัคบัในกรณีมเีหตุจําเป็นเร่งด่วนซึ่ง

ประธานกรรมการจะนดัประชุมเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้

   การประชุมครัง้ใดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑน้ี์ เช่น การนัดประชุมไม่ได้

ทําเป็นหนังสอื ไม่ไดแ้จง้การนัดประชุมใหก้รรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวนั 

ฯลฯ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ดงันัน้ จงึส่งผลกระทบกระเทอืนถึงความสมบูรณ์ของมติที่

ประชุมดว้ย ทัง้น้ี โดยมพิกัตอ้งคาํนึงว่าการประชุมครัง้นัน้จะมกีรรมการมาประชุมมากพอทีจ่ะ

เป็นองคป์ระชุมหรอืไม ่

   หลกัเกณฑด์งักล่าวมขีอ้ยกเวน้ดงัน้ีคอื 

   (ก) ไดม้กีารบอกนดัประชุมแลว้ในทีป่ระชุมครัง้ก่อน และกรรมการทีไ่มไ่ด้

รบัหนังสือนัดประชุมหรอืที่ได้รบัหนังสอืนัดประชุมช้ากว่าเวลาที่กําหนด ก็อยู่ในที่ประชุม 

ครัง้ก่อนดว้ย (มาตรา ๘๐ วรรคสอง) หรอื 
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   (ข) กรรมการที่ไม่ได้รบัหนังสอืนัดประชุมหรอืกรรมการที่ได้รบัหนังสอื 

นัดประชุมช้ากว่าเวลาที่กําหนดมาประชุมด้วยและไม่ได้แสดงปฏิกิรยิาคดัค้านการประชุม 

แต่อยา่งใด5

๓๙ 

๔. “เจ้าหน้าท่ี” และกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณา 

ทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนัน้ 

 ๔.๑ กรณีท่ีถือว่า “เจ้าหน้าท่ี” หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ

ดาํเนินการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย 

  ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว้ 6 ๔๐ ว่า 

พระราชบญัญตัิน้ีได้บญัญตัิกรณีที่ถือว่าผู้ดํารงตําแหน่งหรอืกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อํานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครองมสี่วนไดเ้สยีไวใ้นสองมาตราดว้ยกนัคอื มาตรา ๑๓ 

กบัมาตรา ๑๖ กรณตีามมาตรา ๑๓ เป็นเรื่องทีบุ่คคลดงักล่าวมคีวามสมัพนัธส์ว่นตวักบัคู่กรณี 

ซึ่งเป็นเหตุชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัได้ว่าบุคคลดงักล่าวอาจจะทําการพจิารณา 

ทางปกครองโดยมอีคตหิรอืความลําเอยีง ส่วนกรณีตามมาตรา ๑๖ นัน้เป็นพฤตกิารณ์อื่นที่

ชวนใหเ้กดิความเคลอืบแคลงสงสยัได้ว่าบุคคลดงักล่าวอาจจะทําการพจิารณาทางปกครอง

โดยไมเ่ป็นกลาง 

  มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติ

เกีย่วกบัเรือ่งน้ีไวด้งัน้ี 

  “มาตรา ๑๓ เจา้หน้าทีด่งัต่อไปน้ีจะทาํการพจิารณาทางปกครองไมไ่ด ้

  (๑) เป็นคูก่รณเีอง 

  (๒) เป็นคูห่มัน้หรอืคูส่มรสของคูก่รณ ี

  (๓) เป็นญาตขิองคู่กรณี คอื เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดานไม่ว่าชัน้ใด ๆ หรอื

เป็นพีน้่องหรอืลกูพีล่กูน้องนบัไดเ้พยีงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนบัได้

เพยีงสองชัน้ 

  (๔) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทน

ของคูก่รณ ี

  (๕) เป็นเจา้หน้ีหรอืลกูหน้ีหรอืเป็นนายจา้งของคูก่รณ ี
                                                                          

 ๓๙ Michel Stassinopoulos, Traité des actes administratifs, Paris, L.G.D.J., ๑๙๕๔, 

réimprimé ๑๙๗๓, P. ๑๑๙ อา้งไวใ้นวรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๑๗ 

 ๔๐ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๒๒ 
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  (๖) กรณอีื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง” 

  “มาตรา ๑๖ ในกรณีมเีหตุอื่นใดนอกจากที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกบั

เจา้หน้าที่หรอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อีํานาจพจิารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพรา้ยแรง 

อันทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นัน้จะทําการ

พจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้

     ฯลฯ    ฯลฯ 

  ๔ .๑ .๑ “เ จ้าหน้าท่ี” หรือกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจ

ดาํเนินการพิจารณาทางปกครองมีความสมัพนัธส่์วนตวักบัคู่กรณี 

   ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพชิญ์ ได้ให้คําอธิบายไว้ 7๔๑ ว่า ตาม

มาตรา ๑๓ เมื่อผูด้ํารงตําแหน่งหรอืกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมอีํานาจทําการพจิารณา 

ทางปกครองมคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวักบัคู่กรณีในทางหน่ึงทางใดดงัต่อไปน้ีแล้ว ถือว่าบุคคล

ดงักล่าวมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีจ่ะตอ้งออกคาํสัง่ทางปกครอง จงึจะทาํการพจิารณาทางปกครอง

ในฐานะผู้ออกคําสัง่ทางปกครอง ผู้เสนอแนะให้ออกคําสัง่ทางปกครองหรอืผู้อนุมตัิหรอืให้

ความเหน็ชอบในการออกคาํสัง่ทางปกครองไมไ่ด ้

   (๑) “เจ้าหน้าที่” เป็นคู่กรณีเอง คอื เป็นฝ่ายตรงขา้มกบัตนเองซึ่งถือ

เป็นการรา้ยแรงที่สุด เช่น การยื่นขออนุญาตตัง้โรงงานในขณะที่ตนเองเป็นผูม้อีํานาจใหต้ัง้

โรงงาน8

๔๒ 

   (๒) เป็นคูห่มัน้หรอืคูส่มรสของคูก่รณ ี

   (๓) เป็นญาตขิองคู่กรณี คอื เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดานไมว่่าชัน้ใด ๆ 

หรอืเป็นพีน้่องหรอืลูกพีลู่กน้องนับไดเ้พยีงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงาน 

นบัไดเ้พยีงสองชัน้ 

    (ก) การเป็น “บุพการ”ี หรอือกีนัยหน่ึงญาตสิบืสายโลหติโดยตรง 

ขึน้ไป เช่น บดิา มารดา ปู่ยา่ ตายาย ทวด ฯลฯ ของคู่กรณีน่าจะหมายถงึการเป็นบุพการขีอง

คู่กรณีตามความเป็นจรงิเท่านัน้  ดงันัน้ จงึไม่น่าจะหมายความรวมถงึการเป็นผูร้บัคู่กรณีเป็น

บุตรบุญธรรมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นบุพการีของคู่กรณีตามความเป็นจริงน้ีไม่

                                                                          

 ๔๑ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๒๓-๒๔ 

 ๔๒ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๔๓ 
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จําเป็นต้องเป็นบุพการทีี่ชอบดว้ยกฎหมายเสมอไป จะเป็นบุพการนีอกกฎหมายของคู่กรณ ี  

กไ็ด ้

    (ข) การเป็น “ผู้สืบสันดาน” หรืออีกนัยหน่ึงญาติสืบสายโลหิต

โดยตรงลงมา เช่น ลูก หลาน เหลน ลื้อ ฯลฯ ของคู่กรณีน่าจะหมายถงึการเป็นผูส้บืสนัดาน

ตามความเป็นจรงิเท่านัน้  ดงันัน้ จงึไม่น่าจะหมายความรวมถึงการเป็นบุตรบุญธรรมของ

คูก่รณดีว้ย แต่อยา่งไรกต็าม การเป็นผูส้บืสนัดานของคู่กรณีตามความเป็นจรงิน้ีไมจ่าํเป็นตอ้ง

เป็นผูส้บืสนัดานทีช่อบดว้ยกฎหมายเสมอไป จะเป็นผูส้บืสนัดานนอกกฎหมายของคูก่รณกีไ็ด ้

    (ค) การเป็น “พีน้่อง” ของคู่กรณีนัน้จะเป็นพีน้่องร่วมบดิาหรอืร่วม

มารดาเดยีวกนั กล่าวคอื ถอืกําเนิดจากบดิาเดยีวกนั แต่ต่างมารดา หรอืถอืกําเนิดจากมารดา

เดยีวกนั แต่ต่างบดิากไ็ด ้อน่ึง บดิามารดาจะสมรสกนัหรอืไมก่ไ็ด ้

    (ง) การเป็น “ลูกพี่ลูกน้อง” นับได้เพยีงภายในสามชัน้ของคู่กรณี

นัน้มตีวัอย่าง เช่น เป็นลูกของลุง ป้า น้า อา ของคู่กรณี เป็นหลานลุง หลานป้า หลานน้า 

หลานอา ของคูก่รณ ีฯลฯ 

    (จ) การเป็น “ญาตเิกี่ยวพนัทางแต่งงาน” นับได้เพยีงสองชัน้ของ

คู่กรณีนัน้มตีวัอย่าง เช่น เป็นพ่อตา แม่ยายหรอืพ่อผวัของคู่กรณี หรอืเป็นพี่เขย น้องเขย 

สะใภ ้น้องสะใภข้องคูก่รณ ีฯลฯ 

   (๔) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอื

ตวัแทนของคูก่รณ ี

    (ก) กรณีที่ว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณี

หมายถงึเป็นหรอืเคยเป็นผูป้กครองคู่กรณีทีย่งัเป็นผูเ้ยาวห์รอืในระหว่างทีย่งัเป็นผูเ้ยาว ์หรอื 

ผูอ้นุบาลคูก่รณทีีเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืในระหวา่งทีเ่ป็นคนไรค้วามสามารถ 

    (ข) กรณีทีว่่าเป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนของคู่กรณี หมายถงึ เป็นหรอื

เคยเป็นผู้มอีํานาจดําเนินกิจการของคู่กรณีที่เป็นนิติบุคคล ทัง้น้ี ตามที่กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

หรอืตราสารจดัตัง้ไดก้าํหนดไว ้เชน่ กรรมการบรษิทัจาํกดั ผูจ้ดัการบรษิทัจาํกดั ฯลฯ 

    (ค) กรณทีีว่า่เป็นหรอืเคยเป็นตวัแทนของคู่กรณี หมายถงึเป็นหรอื

เคยเป็นผูท้าํการแทนคูก่รณตีามสญัญาตวัแทนระหวา่งตนกบัคูก่รณี 

   (๕) เป็นเจา้หน้ีหรอืลกูหน้ีหรอืเป็นนายจา้งของคูก่รณี 

    การเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของคู่กรณีน้ีจะเป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี 

ที่เกิดขึ้นจากนิติกรรมสัญญา จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้ หรือละเมิดก็ได้ อน่ึง 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจ้างตามสญัญาจา้งแรงงานกเ็ป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

เจ้าหน้ีและลูกหน้ีเช่นเดยีวกนั  ดงันัน้ ถึงแมก้ฎหมายจะกล่าวถงึแต่เฉพาะการเป็นนายจ้าง

ของคู่กรณี ไม่ได้กล่าวถึงการเป็นลูกจ้างของคู่กรณีไว้ด้วยก็ตาม แต่ก็คงต้องถือว่าการเป็น

ลกูจา้งของคูก่รณกีค็อืการเป็นเจา้หน้ีหรอืลกูหน้ีของคูก่รณอียูน่ัน่เอง 

   (๖) กรณอีื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

    ความสมัพนัธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการใน

คณะกรรมการทีม่อีํานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครองกบัคู่กรณีในทางอื่น ๆ ทีน่่าจะเป็น

เหตุให้บุคคลดังกล่าวทําการพิจารณาทางปกครองโดยมีอคติหรือความลําเอียง  ดังนัน้ 

นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองจงึอาจออก

กฎกระทรวงกําหนดเพิม่เติมได้ในภายหลงั มตีวัอย่างเช่น การเป็นผู้รบัคู่กรณีเป็นบุตรบุญ

ธรรม การเป็นบุตรบุญธรรมของคู่กรณี การเป็นหรือเคยเป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้อยู่ในความ

อุปถมัภข์องคูก่รณ ีฯลฯ 

    อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยงัไม่ได้มกีารออกกฎกระทรวง ก็คง

ต้องถือว่าความสมัพนัธ์เช่นน้ีเป็นพฤติการณ์อื่นที่ชวนใหเ้กิดความเคลอืบแคลงสงสยัได้ว่า

บุคคลดงักล่าวอาจจะทาํการพจิารณาทางปกครองโดยไมเ่ป็นกลางตามความในมาตรา ๑๖ 

  ๔ .๑ .๒  พฤติการณ์อ่ืนท่ีชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า 

“เจ้าหน้าท่ี” หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง

ปกครองอาจจะทาํการพิจารณาทางปกครองโดยไม่เป็นกลาง 

   ศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์ วศิรตุพชิญ ์ไดอ้ธบิายต่อไป9

๔๓ ว่า มาตรา ๑๖ 

แห่งพระราชบญัญตัิน้ีบญัญตัิว่า “ในกรณีอื่นใดนอกจากที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกบั

เจา้หน้าทีห่รอืคณะกรรมการทีม่อีํานาจพจิารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพรา้ยแรงอนัอาจทําให้

การพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรอืกรรมการผูน้ัน้จะทําการพจิารณาทาง

ปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด”้ 

   กรณีอื่นใดนอกจากที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับ “เจ้าหน้าที่” 

หรอืคณะกรรมการทีม่อีาํนาจดาํเนินการพจิารณาทางปกครองซึง่มสีภาพรา้ยแรงอนัอาจทําให้

การพจิารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลาง มตีวัอยา่งเชน่ 

                                                                          

 ๔๓ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๒๕ 
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   -   เป็นผูท้ี่มทีศันะเป็นปฏปิกัษ์กบัเรื่องที่จะทําการพจิารณาหรอืบุคคล 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   -   เป็นผูท้ีไ่ดถู้กอา้งเป็นพยานโดยทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็เหตุการณ์หรอืโดยเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามรูเ้ป็นพเิศษเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทาํการพจิารณามาแลว้ 

   -   เคยแสดงความคดิเหน็ต่อสาธารณชนในเรื่องที่จะทําการพจิารณา

นอกหน้าทีก่ารงานมาก่อนแลว้ 

   -   เคยพจิารณาเรือ่งทีจ่ะทาํการพจิารณามาก่อนแลว้ 

   -   ตนเอง คูส่มรส บุพการ ีหรอืผูส้บืสนัดานของตนกําลงัมคีดพีพิาทกบั

คูก่รณ ีคูส่มรส บุพการ ีหรอืผูส้บืสนัดานของคูก่รณ ีฯลฯ 

 ๔.๒ วิธีปฏิบติัเม่ือ “เจ้าหน้าท่ี” หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย 

  ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วศิรุตพชิญ์ ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว้1 0

๔๔ ว่า เมื่อ 

ผูด้ํารงตําแหน่งหรอืกรรมการในคณะกรรมการซึง่มอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองมสี่วน 

ไดเ้สยี ผูด้าํรงตําแหน่งนัน้และกรรมการในคณะกรรมการคณะนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์

ทีม่รีายละเอยีดแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

  ๔.๒.๑ “เจ้าหน้าท่ี” ซ่ึงมีอาํนาจทาํการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย 

   เมื่อ “เจา้หน้าที”่ ซึง่มอีํานาจทําการพจิารณาทางปกครองมสี่วนไดเ้สยี  

ผูน้ัน้ตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

   (๑) ถา้เป็นกรณทีีผู่น้ัน้มคีวามสมัพนัธส์ว่นตวักบัคู่กรณีตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในมาตรา ๑๓ ไม่ว่าผู้นัน้จะตระหนักเองหรือถูกคู่กรณีอื่นคดัค้านก็ตาม มาตรา ๑๔ แห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

    “มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่า

เจา้หน้าที่ผูใ้ดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหเ้จา้หน้าที่ผูน้ัน้หยุดการพจิารณาเรื่องนัน้ไวก่้อน 

และแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หน่ึงทราบ เพื่อที่ผู้บงัคบับญัชาดงักล่าวจะได้มี

คาํสัง่ต่อไป 

                                                                          

 ๔๔ วรพจน์ วศิรตุพชิญ,์ อา้งแลว้ใน (๓๔), หน้า ๒๕-๒๖ 
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    การยื่นคําคดัคา้น การพจิารณาคําคดัคา้น และการสัง่ใหเ้จา้หน้าที่

อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง” 

    ขณะน้ีได้มกีารออกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก

ตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสามแหง่พระราชบญัญตัน้ีิแลว้ดงัน้ี 

    “ขอ้ ๑ การคดัคา้นวา่เจา้หน้าทีผู่ใ้ดจะทาํการพจิารณาทางปกครอง

ในเรื่องใดไม่ได้ตามมาตรา ๑๓ หรอืตามมาตรา ๑๖ ให้คู่กรณีทําคําคดัค้านเป็นหนังสอืถึง

เจ้าหน้าที่ผูน้ัน้ โดยระบุขอ้คดัค้านพรอ้มด้วยขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการ

คดัคา้นไวใ้นหนงัสอืคดัคา้นนัน้ดว้ย 

    ขอ้ ๒ การยื่นหนังสอืคดัคา้น คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรอืส่งทาง

ไปรษณยีต์อบรบักไ็ด ้แต่ตอ้งก่อนไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครอง 

    ขอ้ ๓ ในกรณีที่มายื่นหนังสอืคดัค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งถูกคดัค้านนัน้เอง หรอืผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้าน เจ้าหน้าที ่

สารบรรณ หรอืเจา้หน้าทีค่นหน่ึงคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

    ขอ้ ๔ ในกรณีที่ส่งหนังสอืคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรบั ใหจ้่าหน้า

ซองถงึเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น 

    ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ าคํ าคัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นพน้จากหน้าทีใ่นการพจิารณาทางปกครองในเรื่องที่

ทําให้ถูกคดัค้านและสัง่ให้เจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนัน้หรือ

เจ้าหน้าที่อื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเป็นผูท้ําหน้าที่แทนได้เขา้ทําหน้าที่นัน้ และแจ้งใหคู้่กรณี

ทราบโดยไมช่กัชา้ 

    ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ยกคาํคดัคา้นและแจง้ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

    การพจิารณาสัง่การของผู้บงัคบับญัชาตามวรรคสามและวรรคสี ่

ไมต่ดัอาํนาจผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีส่งูกวา่ทีจ่ะพจิารณาสัง่การในเรือ่งดงักล่าว”  

   (๒) ถ้าเป็นกรณีมพีฤตกิารณ์อื่นที่ชวนใหเ้กดิความเคลอืบแคลงสงสยั 

ไดว้่าผูน้ัน้อาจจะทําการพจิารณาทางปกครองโดยไม่เป็นกลางตามที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๖ 

หากผูน้ัน้ตระหนกัเองหรอืถูกคู่กรณีคดัคา้นและผูน้ัน้เหน็พอ้งดว้ยกบัคาํคดัคา้น ผูน้ัน้ตอ้งหยุด

การพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หน่ึงทราบ เพื่อที่
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ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะได้มคีําสัง่หรอืเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมอีํานาจพจิารณาสัง่การมี

คาํสัง่ต่อไป (มาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑)) แต่หากผูน้ัน้ถูกคู่กรณีคดัคา้นและผูน้ัน้เหน็ว่าตนไม่มี

เหตุตามทีค่ดัคา้น ผูน้ัน้จะทําการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ด ้แต่ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือ

ตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบ เพือ่ทีผู่บ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดม้คีาํสัง่หรอืเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่

มอีาํนาจพจิารณาสัง่การมคีาํสัง่ต่อไป (มาตรา ๑๖ วรรคสอง (๒)) 

   ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณา 

ทางปกครองทีม่สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวขา้งตน้หมายความรวมถงึผูซ้ึง่กฎหมายกําหนดใหม้อีาํนาจ

กํากบัหรือควบคุมดูแลสําหรบักรณีที่ผู้นัน้ไม่มีผู้บังคบับญัชาโดยตรง และนายกรฐัมนตรี

สาํหรบักรณทีีผู่น้ัน้เป็นรฐัมนตรดีว้ย (มาตรา ๒๐) 

  ๔.๒.๒ กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณา 

ทางปกครองมีส่วนได้เสีย 

   เมื่อกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา 

ทางปกครองมสีว่นไดเ้สยี ผูน้ัน้ตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

   (๑) ถา้เป็นกรณทีีผู่น้ัน้มคีวามสมัพนัธส์ว่นตวักบัคู่กรณีตามทีบ่ญัญตัไิว้

ในมาตรา ๑๓ ไม่ว่าผูน้ัน้จะตระหนักเองและแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบหรอืผูน้ัน้ถูกคู่กรณี

คดัคา้นโดยยื่นคําคดัคา้นต่อประธานกรรมการกต็าม มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัิ

วา่ 

    “มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่า

กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว  

ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุข้อเท็จจริงและตอบข้อ

ซกัถาม แลว้ตอ้งออกจากทีป่ระชุม 

    ถ้าคณะกรรมการที่มอีํานาจพจิารณาทางปกครองคณะใด มผีูถู้ก

คดัคา้นในระหว่างทีก่รรมการผูถู้กคดัคา้นตอ้งออกจากทีป่ระชุม ใหถ้อืว่าคณะกรรมการคณะ

นัน้ประกอบดว้ยกรรมการทุกคนทีไ่มถู่กคดัคา้น 

    ถ้าที่ประชุมมมีติใหก้รรมการผูถู้กคดัค้านปฏบิตัิหน้าที่ต่อไปดว้ย 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคดัค้าน ก็ใหก้รรมการผูน้ัน้ปฏบิตัิ

หน้าทีต่่อไปได ้มตดิงักล่าวใหก้ระทาํโดยวธิลีงคะแนนลบัและใหเ้ป็นทีส่ดุ 

    การยื่นคําคัดค้านและการพิจารณาคําคัดค้านให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง” 
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    ขณะน้ีได้มกีารออกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ดงัน้ี 

    “ข้อ ๑ การคัดค้านว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดใน

คณะกรรมการที่มอีํานาจพจิารณาทางปกครองจะทําการพจิารณาทางปกครองเรื่องใดไม่ได้

ตามมาตรา ๑๓ ใหท้าํคาํคดัคา้นเป็นหนงัสอืถงึประธานกรรมการโดยระบุขอ้คดัคา้นพรอ้มดว้ย

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคดัค้านไว้ในหนังสือคดัค้าน แต่ถ้าเป็นการ

คัดค้านตามมาตรา ๑๖ ให้ทําเป็นหนังสือถึงผู้ถูกคัดค้านโดยระบุข้อคัดค้าน พร้อมด้วย

ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีเ่ป็นเหตุแหง่การคดัคา้นไวใ้นหนงัสอืนัน้ดว้ย 

    ขอ้ ๒ การยื่นหนังสอืคดัคา้น คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรอืส่งทาง

ไปรษณยีต์อบรบักไ็ด ้แต่ตอ้งก่อนไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครอง 

    ขอ้ ๓ ในกรณีที่มายื่นหนังสอืคดัค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อ 

ผูถู้กคดัคา้น กรรมการคนหน่ึงคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

    ขอ้ ๔ ในกรณีที่ส่งหนังสอืคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรบั ใหจ้่าหน้า

ซองถงึประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระสงคจ์ะคดัคา้น แลว้แต่กรณ ี

    ขอ้ ๕ เมื่อไดร้บัหนังสอืคดัคา้นแลว้ ใหผู้ร้บัดําเนินการประทบัตรา

รบัและลงทะเบยีนรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัรบัหนงัสอืคดัคา้นตามระเบยีบว่าดว้ยงานสารบรรณ 

และในกรณทีีคู่ก่รณยีืน่หนงัสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบัใหด้ว้ย 

    ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รบัหนังสือคัดค้านมิใช่ประธานกรรมการหรือ 

ผูถู้กคดัคา้น แลว้แต่กรณี ใหผู้น้ัน้แจง้การรบัพรอ้มทัง้หนงัสอืคดัคา้นใหป้ระธานกรรมการหรอื 

ผูถู้กคดัคา้น แลว้แต่กรณ ีทราบโดยเรว็ 

    ขอ้ ๗ เมื่อไดร้บัหนังสอืคดัคา้นตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แลว้แต่กรณ ี

แลว้ 

    (๑) ในกรณีคดัค้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียก

ประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

    (๒) ในกรณคีดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ถา้ผูท้ีถู่กคดัคา้นเหน็ว่าตนไมม่ี

เหตุตามทีถู่กคดัคา้น จะทาํการพจิารณาเรือ่งต่อไปกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบ 

    ขอ้ ๘ ในการพจิารณาคําคดัค้าน คณะกรรมการจะต้องใหโ้อกาส 

ผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบ
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ขอ้เทจ็จรงิไดต้ามความเหมาะสมในเรือ่งนัน้ ๆ โดยไมต่อ้งผกูพนัอยูก่บัคาํคดัคา้นหรอืคาํชีแ้จง

ของผูถู้กคดัคา้นหรอืพยานหลกัฐานของคูก่รณ”ี 

   (๒) ถ้าเป็นกรณีมพีฤตกิารณ์อื่นที่ชวนใหเ้กดิความเคลอืบแคลงสงสยั 

ไดว้่าผูน้ัน้อาจจะทําการพจิารณาทางปกครองโดยไม่เป็นกลางตามที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๖ 

หากผูน้ัน้ตระหนักเอง หรอืถูกคู่กรณีคดัค้านและผูน้ัน้เหน็พอ้งด้วยกบัคําคดัค้าน ผู้นัน้ต้อง

หยดุการพจิารณาเรือ่งไวก่้อนและแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบ เพื่อทีป่ระธานกรรมการจะได้

เรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและมมีติว่าสมควรใหผู้น้ัน้ร่วมพจิารณาเรื่องต่อไป

หรอืไม่ (มาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑)) แต่หากผูน้ัน้ถูกคู่กรณีคดัคา้นและผูน้ัน้เหน็ว่าตนไม่มเีหตุ

ตามที่คดัคา้นผูน้ัน้จะทําการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ด ้แต่ต้องแจ้งใหป้ระธานกรรมการทราบ

เพื่อทีป่ระธานกรรมการจะไดเ้รยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและมมีตวิ่าสมควรใหผู้้

นัน้รว่มพจิารณาเรือ่งต่อไป หรอืไม ่(มาตรา ๑๖ วรรคสอง (๒)) 

    ในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้

กรรมการผูถู้กคดัคา้นร่วมพจิารณาเรื่องต่อไปหรอืไม่น้ี กรรมการผูน้ัน้เมื่อไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ

และตอบขอ้ซกัถามแลว้ ตอ้งออกจากทีป่ระชุม (มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึงประกอบกบัมาตรา ๑๖ 

วรรคสาม) 

    อน่ึง ในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม

กฎหมายใหถ้อืว่าคณะกรรมการคณะนัน้ประกอบดว้ยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคดัคา้น (มาตรา 

๑๕ วรรคสองประกอบกบัมาตรา ๑๖ วรรคสาม) ถ้าที่ประชุมมมีติให้กรรมการผูถู้กคดัค้าน

ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทีไ่ม่ถูกคดัคา้น กใ็ห้

กรรมการผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้มตดิงักล่าวตอ้งกระทาํโดยวธิลีงคะแนนลบัและกฎหมาย

กาํหนดใหเ้ป็นทีส่ดุ (มาตรา ๑๕ วรรคสามประกอบมาตรา ๑๖ วรรคสาม) 

 ๔.๓ ข้อยกเว้นบทบงัคบัเรื่องความไม่เป็นกลาง 

  มาตรา ๑๘ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๑๘ บทบญัญตัมิาตรา ๑๓ ถงึมาตรา ๑๖ ไมใ่หนํ้ามาใชบ้งัคบักบักรณ ี

ทีม่คีวามจาํเป็นเรง่ดว่น หากปล่อยใหล้่าชา้ไป จะเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรอืสทิธขิอง

บุคคลจะเสยีหายโดยไมม่ทีางแกไ้ขได ้หรอืไมม่เีจา้หน้าทีอ่ื่นปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูน้ัน้ได”้ 

 

 


