
ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง : 
ศึกษากรณีมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙∗ 

       

 

๑. บทนํา 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เคยให้ความเห็นไว้ในบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการ
พิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (เร่ืองเสร็จท่ี ๕๒๓/๒๕๕๐) สรุปได้ว่า “กรณีท่ี
กระทรวงการคลังมีความเห็นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ
ละเมิดด้วย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจออกคําส่ังให้ตนเองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนได้ เพราะมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นคู่กรณีทําการพิจารณาทางปกครอง  ดังนั้น การท่ีนายชนม์สวัสดิ์ฯ ได้
ออกคําส่ังเทศบาลนครสมุทรปราการ ท่ี ๖๓๐/๒๕๔๙ เรียกให้ตนเองและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน จึงทําให้คําส่ังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงมี
อํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมายต้อง
ช้ีแจงแนะนําให้นายชนม์สวัสดิ์ฯ ดําเนินการเพิกถอนคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เม่ือได้เพิกถอนคําส่ัง
เทศบาลนครสมุทรปราการ ท่ี ๖๓๐/๒๕๔๙ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว นายชนม์สวัสดิ์ฯ ซ่ึงเป็นคู่กรณี
ต้องหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งทราบ เพ่ือท่ีผู้บังคับบัญชาจะ
ได้มีคําส่ังต่อไป ซ่ึงมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหมายความรวมถึงผู้ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจกํากับหรือ
ควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเหนือนายชนม์สวัสดิ์ฯ ขึ้นไป
ช้ันหนึ่งจึงหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอาจส่ังให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นหรือ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงตามกฎหมายอาจเป็นผู้ทําหน้าท่ีแทนได้เข้าทําหน้าท่ีนั้น ตามท่ีกําหนดในข้อ ๘ วรรคสาม 
แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากการออกคําส่ังเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ในกรณีนี้คือ นายชนม์สวัสดิ์ฯ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นผู้ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนด้วย และไม่สามารถส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนทําหน้าท่ีออกคําส่ังแทนได้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงต้องเป็นผู้ออกคําส่ังให้นายชนม์สวัสดิ์ฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่เทศบาลนครสมุทรปราการ”  

จากความเ ห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ข้ างต้น  ผู้ เขี ยน มีข้ อ สั ง เกต ว่า 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความมุ่งประสงค์ให้กระบวนการพิจารณา
ทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกลางและโปร่งใส เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่คู่กรณีท่ีอยู่ภายใต้
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ว่าจะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมและ
                                                           

∗โดยนางกรวรา บุญศิริ  นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  



๒ 

ปราศจากอคติใด ๆ ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๑๓ (๑)๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงบัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองท่ีตนเป็นคู่กรณีเอง เพราะ
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง แต่จากข้อเท็จจริง
ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และการพิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (เร่ืองเสร็จท่ี ๕๒๓/๒๕๕๐) ข้างต้น เป็นกรณีท่ี
กระทรวงการคลังได้ตรวจสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเทศบาลนคร
สมุทรปราการแล้วมีความเห็นให้นายชนม์สวัสดิ์ฯ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นผู้ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่เทศบาลนครสมุทรปราการด้วย ซ่ึงการท่ีนายกเทศมนตรี
นครสมุทรปราการจะดําเนินการออกคําส่ังเรียกให้ตนเองและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่เทศบาลนครสมุทรปราการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง นายกเทศมนตรีนคร
สมุทรปราการสามารถกระทําได้โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาทําคําส่ังแต่อย่างใด เนื่องจากตาม 
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ
ข้อ ๑๘๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ 
 

                                                           
๑มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณ ี
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณ ี
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณ ี
 (๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
๒มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ

รัฐท่ีผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดอายุความสองปีนับ
แต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ี ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

๓ข้อ ๑๘  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคํา ส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจ้งคําส่ังนั้นให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ แต่ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยส่ังการให้
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามท่ีเห็นว่าถูกต้อง 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายตามวรรคหนึ่งส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
ให้ผู้แต่งตั้งดําเนินการเพ่ือออกคําส่ังให้ชําระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
ผู้แต่งตั้งแจ้งคําส่ังให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ 



๓ 

เจ้าหน้าท่ี ต้องส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง๔ เว้นแต่ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหาย
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือ
ควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยส่ังการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามท่ีเห็นว่าถูกต้อง โดย
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นต้องนําความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาประกอบการพิจารณาว่า การปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลังจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดข้อง
ต่อการบริหารกิจการของหน่วยงานนั้น ๆ หรือไม่ และหากเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังได้ก็อาจวินิจฉัยส่ังการแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลังได้ แต่การวินิจฉัยส่ังการ
ท่ีแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าเป็นการ
วินิจฉัยส่ังการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ผู้ท่ีวินิจฉัยส่ังการดังกล่าวจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
ในเร่ืองเสร็จท่ี ๓๓๙/๒๕๔๒๕  ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุม
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมักจะวินิจฉัยส่ังการให้หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีได้รับความเสียหายดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ไม่ว่าจะเป็นประการใด กรณีเป็น
ท่ีเห็นได้ว่า การท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหายออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือตามความเห็นของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นการทําคําส่ัง
ทางปกครองโดยไม่มีการใช้ดุลพินิจหรือไม่สามารถใช้ดุลพินิจใด ๆ อันอาจมีผลเปล่ียนแปลงคําส่ังทาง
ปกครองท่ีจะทําขึ้นนั้นแต่อย่างใด  ดังนั้น กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหายเป็นหนึ่งใน
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย และจะต้องออกคําส่ังเรียกให้ตนเองชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับ
ดูแลหรือควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้น จึงไม่น่าจะเข้าเหตุต้องห้าม
มิให้ทําการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากเป็นคู่กรณีในเร่ืองท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครองนั้นเอง  
ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  บทความในเร่ืองนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาในเร่ือง
หลักความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพ่ือ
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป  
 

 

 

 

                                                           
๔เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีดูแลด้านการเงินการคลังของแผ่นดินตาม

นัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เม่ือกระทรวงการคลังตรวจสํานวนการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหายแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงต้องผูกพันตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง  

๕บันทึก เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี กรณีรัฐวิสาหกิจ 
มีความเห็นแตกต่างจากกระทรวงการคลัง 



๔ 

๒. หลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองตามระบบกฎหมายเยอรมัน๖ 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีท่ีมาจากรัฐบัญญัติว่าด้วย
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ดังนั้น ใน
การศึกษาหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายต่างประเทศ จึงได้ศึกษาหลัก
ความเป็นกลางตามระบบกฎหมายเยอรมัน ซ่ึงในระบบกฎหมายเยอรมัน บทบัญญัติเก่ียวกับความเป็น
กลางของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นหลักการสําคัญของกระบวนพิจารณาทางปกครองในเชิงนิติรัฐ มุ่งเน้น
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมถึงความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมาย ซ่ึงในคร้ังแรกมีความสําคัญในฐานะกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองท่ัวไป ปรากฏใน 
คําพิพากษาและในทางวิชาการ ภายหลังจึงนํามาบัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง
ปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี๗  

หลักความเป็นกลางพิจารณาในสองบริบท ได้แก่ (๑) ความเป็นกลางโดยสภาพภายนอก 
และ (๒) ความเป็นกลางโดยสภาพภายใน๘ ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
                                                           

�เอกสารจากการสืบค้นของนางสาววรนารี สิงโต นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมาย
ปกครอง เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเป็น
คู่กรณีและการคัดค้านคณะกรรมการประเมินผลงานท้ังคณะ (เรื่องเสร็จท่ี ๗๒๗/๒๕๕๔)  

๗

Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, Verlag C.H. Beck,  

7. Auflage, München 2008, §20 Rn.1. 
๘ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชการพิมพ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑,  

กรุงเทพฯ ๒๕๔๐, หน้า ๒๔๒-๒๕๐ 
๙

20. Persons excluded 

(1) The following persons may not act on behalf of an authority: 

1. a person who is himself a participant; 

2. a relative of a participant; 

3. a person representing a participant by virtue of the law or of a general authorization  

or in the specific administrative proceedings; 

4. a relative of a person who is representing a participant in the proceedings; 

5. a person employed by a participant and receiving remuneration from him, or one 

active on his board of management, supervisory board or similar body; this shall not apply to a 

person whose employing body is a participant; 

6. a person who, outside his official capacity, has furnished an opinion or otherwise 

been active in the matter. 

Anyone who may benefit or suffer directly as a result of the action or the decision 

shall be on an equal footing with the participant. This shall not apply when the benefit or 

disadvantage is based only on the fact that someone belongs to an occupational group or segment 

of the population whose joint interests are affected by the matter. 

(2) Paragraph 1 shall not apply to elections to an honorary position or to the 

removal of a person from such a position. 

(3) Any person excluded under paragraph 1 may, when there is a risk involved in 

delay, undertake measures which cannot be postponed. 

            (มีต่อหน้าถัดไป) 
 



๕ 

เร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองฯ จะกําหนดสถานะของบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีไม่อาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองได้ซ่ึงเป็นกรณีของความเป็นกลางโดยสภาพภายนอก ส่วนกรณีตาม
มาตรา ๒๑๑๐ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองฯ จะเป็น
กรณีของความเป็นกลางโดยสภาพภายใน ซ่ึงจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น เคยโกรธแค้นอาฆาตกัน
มาก่อน หรือเป็นผู้มีทัศนะเป็นปฏิปักษ์อย่างแข็งกร้าวกับเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณา เป็นต้น ซ่ึงกรณีมี
ประโยชน์ขัดกัน (conflict of interest) เป็นเพียงกรณีหนึ่งท่ีเห็นชัดเจน ถ้าจะกล่าวในทางทฤษฎี
เจ้าหน้าท่ีคนนั้นจะต้องมีทิศทางความคิดท่ีขัดแย้งกันกับปัญหาท่ีจะพิจารณา (issue) หรือบุคคลเก่ียวข้อง 
(person) ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ และไม่ว่าเป็นเหตุผลในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ๑๑ 

                                                                                                                                                                             

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๙) 
(4) If a member of a committee (section 88) considers himself to be excluded, or 

where there is doubt as to whether the provisions of paragraph 1 apply, the chairman of the 

committee must be informed. The committee shall decide on the matter of exclusion; the person 

concerned shall not participate in the decision. The excluded member may not attend further 

discussions or be present when decisions are taken. 

(5) Relatives for the purposes of paragraph 1, nos. 2 and 4 shall be: 

1. fiancé(e)s, 

2. spouses, 

3. direct relations and direct relations by marriage, 

4. siblings, 

5. children of siblings, 

6. spouses of siblings and siblings of spouses, 

7. siblings of parents, 

8. persons connected by a long-term foster relationship involving a shared dwelling 

in the manner of parents and children (foster parents and foster children). 

The persons listed in sentence 1 shall be deemed to be relatives even where 

1. the marriage producing the relationship in nos. 2, 3, and 6 no longer exists; 

2. the relationship or relationship by marriage in nos. 3 to 7 ceases to exist through 

adoption; 

3. in case no. 8, a shared dwelling is no longer involved, so long as the persons 

remain connected as parent and child. 
๑๐

21. Fear of prejudice 

(1) Where grounds exist to justify fears of prejudice in the exercise of official duty, or 

if a participant maintains that such grounds exist, anyone who is to be involved in administrative 

proceedings on behalf of an authority shall inform the head of the authority or the person appointed 

by him and shall at his request refrain from such involvement. If the fear of prejudice relates to the 

head of the authority, the supervisory authority shall request him to refrain from involvement where 

he has not already done so of his own accord. 

(2) Section 20, paragraph 4 shall apply as appropriate to a member of a committee 

(section 88). 
๑๑ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชการพิมพ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑,  

กรุงเทพฯ ๒๕๔๐, หน้า ๒๔๘ 



๖ 

๒.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้เป็นคู่กรณีของคําส่ังทางปกครองนั้นเองไม่อาจดําเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองได ้

      บทบัญญัติเก่ียวกับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในกระบวน
พิจารณาทางปกครองท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ประโยคท่ีหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองฯ จะมีสาระสําคัญเช่นเดียวกับมาตรา ๑๓ (๑)�� 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีเป็น “คู่กรณี” จะ
ไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองได ้

      ซ่ึงบทนิยามคําว่า “คู่กรณี”๑๓ ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครอง และผู้ซ่ึงได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง มีลักษณะเดียวกับคําว่า 
“คู่กรณี” (Beteiligte)๑๔ ในกระบวนพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓๑๕ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองฯ ได้แก่ 

      (๑) ผู้ยื่นคําขอหรือผู้เป็นปฏิปักษ์ตามคําขอ 
           ผู้ยื่นคําขอ คือ ผู้ซ่ึงร้องขอให้หน่วยงานดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ท้ังนี้  

ผู้ยื่นคําขอย่อมมีได้เฉพาะในกระบวนพิจารณาทางปกครองท่ีหน่วยงานจะดําเนินการได้ก็ต่อเม่ือมีการยื่น
คําขอ  

                                                           
๑๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข้างต้น 
๑๓มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

    ฯลฯ   ฯลฯ 
   “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ ในบังคับหรือจะอยู่ ในบังคับ 
ของคําส่ังทางปกครอง และผู้ซ่ึงได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง 

๑๔รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
ระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พฤษภาคม ๒๕๔๘, หน้า ๕๓ – ๕๖ 

๑๕

13. Participants 

(1) Participants shall be: 

1. those making and opposing an application, 

2. those to whom the authority intends to direct or has directed the administrative 

act, 

3. those with whom the authority intends to conclude or has concluded an 

agreement under public law, 

4. those who have been involved in the procedure by the authority under paragraph 2. 

(2) The authority may ex officio or upon request involve as participants those whose 

legal interests may be affected by the result of proceedings. Where such result has a legal effect for 

a third party, the latter may upon request be involved in the proceedings as a participant. If the 

authority is aware of such third parties, it shall inform them that proceedings have commenced. 

(3) A person who is to be heard, but is not a participant within the sense of 

paragraph 1, does not thereby become a participant. 



๗ 

           ผู้เป็นปฏิปักษ์ตามคําขอ หมายถึง บุคคลท่ียื่นคําขอต้องการให้หน่วยงาน 
ส่ังการในทางท่ีสร้างภาระ หน่วยงานทางปกครองซ่ึงเป็นผู้ดําเนินกระบวนพิจารณานั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ท่ีเป็น
ปฏิปักษ์ตามคําขอไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยปกติแล้วผู้เป็นปฏิปักษ์ตามคําขอจะเกิดขึ้นในกระบวนพิจารณาทาง
ปกครองท่ีหน่วยงานจะออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลสองทาง  

      (๒) ผู้ท่ีจะตกอยู่ในบังคับหรือผู้ท่ีตกอยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครอง 
      (๓) ผู้ท่ีหน่วยงานจะตกลงทําสัญญาทางปกครองหรือผู้ท่ีหน่วยงานได้ตกลงทํา

สัญญาทางปกครองแล้ว 
      (๔) บุคคลท่ีเข้ามาในกระบวนพิจารณาเนื่องจากสิทธิของตนจะได้รับผลกระทบ  

มีสองกรณี ได้แก่ 
           กรณีท่ีหนึ่ง การเรียกบุคคลเข้ามาในกระบวนพิจารณาโดยสามัญ เป็นกรณีท่ี

หน่วยงานท่ีดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองเรียกให้บุคคลท่ีสามท่ีประโยชน์ของตนอาจถูกกระทบ
จากผลของการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองเข้ามาเป็นคู่กรณี การเรียกบุคคลท่ีสามดังกล่าว 
เข้ามาเป็นคู่กรณีเป็นดุลพินิจของหน่วยงานซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจอาจริเร่ิมด้วยตนเองหรือดําเนินการตาม 
คําขอของผู้ยื่นคําขอก็ได ้

           กรณีท่ีสอง การเรียกบุคคลเข้ามาในกระบวนพิจารณาโดยจําเป็น เป็นกรณีท่ี
ผลของกระบวนพิจารณาทางปกครองมีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิให้บุคคลท่ีสามโดยตรง หน่วยงานต้อง
แจ้งเร่ืองการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองให้บุคคลท่ีสามทราบ  ท้ังนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคล
ดังกล่าวยื่นคําร้องเข้ามาเป็นคู่กรณีในกระบวนพิจารณานั่นเอง (มาตรา ๑๓ วรรคสอง) 

           สําหรับบุคคลท่ีหน่วยงานต้องเรียกมารับฟังสิทธิหรือประโยชน์ของตนและไม่ได้
รับผลกระทบใด ๆ จากกระบวนพิจารณาทางปกครอง เช่น พยานผู้เช่ียวชาญ ไม่ถือว่าเป็นคู่กรณี  
(มาตรา ๑๓ วรรคสาม)  

๒.๒ การดําเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีส่วนได้เสีย 
      ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่าตนเป็นบุคคลท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกระบวน

พิจารณาทางปกครองหรือสงสัยว่าจะมีเหตุ เช่นนั้น เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายปกครองนั้นต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน หรือหน่วยงานท่ีบังคับบัญชาหน่วยงานของตน เพ่ือดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีอ่ืน 
ในช่วงท่ียังไม่มีการส่ังการนี้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองผู้นั้นมีหน้าท่ีดําเนินการตามความจําเป็นไปพลางก่อน
ได้ หลักการในส่วนนี้จะแตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ  

     ๒.๒.๑ การปรากฏเหตุแห่งความไม่เป็นกลาง 
               ในระบบกฎหมายเยอรมันใช้หลักการ Selbstanzeige โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปกครองเป็นผู้รายงานหรือยกเหตุแห่งความไม่เป็นกลางนั้นเอง๑๗ ส่วนสิทธิของคู่กรณีท่ีจะคัดค้าน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีเรียกว่า “สิทธิในการคัดค้านเจ้าหน้าท่ี (Ablehnungsrecht)” นั้นแยกพิจารณา
เป็น ๒ กรณี ได้แก่ 

                                                           
๑๖มาตรา ๑๔  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ให้เจ้าหน้าท่ี ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพ่ือท่ี
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคําส่ังต่อไป  การยื่นคําคัดค้าน การพิจารณาคําคัดค้าน และการส่ังให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ท่ีถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๑๗

Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, §20 Rn.6. 



๘ 

               กรณีท่ีหนึ่ง ในกระบวนพิจารณาทางปกครองท่ีไม่มีรูปแบบเป็นพิธีการ 
คู่กรณีสามารถกล่าวอ้างได้ว่าเจ้าหน้าท่ีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิคู่กรณีท่ีจะคัดค้านเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อ
กระบวนพิจารณาทางปกครองมากเกินไป  

               กรณีท่ีสอง สิทธิในการคัดค้านเจ้าหน้าท่ีปรากฏเฉพาะในกระบวนพิจารณา
ทางปกครองท่ีมีรูปแบบเป็นพิธีการซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการ โดยคู่กรณีจะต้องแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรว่ามีเหตุท่ีกรรมการต้องห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาก่อนการดําเนินกระบวน
พิจารณาด้วยวาจา หรือแถลงด้วยวาจาในวันดําเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาว่ามีเหตุเช่นนั้น มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสิทธิคัดค้านกรรมการเป็นอันระงับไป  

               ส่วนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ กําหนดไว้ท้ังกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นเองและคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใดเป็นบุคคลตาม 
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

     ๒.๒.๒ การพิจารณาเรื่อง 
               กรณีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองฯ นั้น หากเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าตนเองหรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเป็นบุคคลตาม 
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อน และแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งทราบ เพ่ือท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคําส่ังต่อไป แต่ในระบบ
กฎหมายเยอรมันนั้น หลักการปฏิเสธตนเอง (Selbstablehnung) มิได้ทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
พ้นจากกระบวนพิจารณาทางปกครองนั้นอย่างอัตโนมัติ๑๘ โดยในช่วงเวลาท่ีผู้บังคับบัญชาเหนือตน หรือ
หน่วยงานท่ีบังคับบัญชาหน่วยงานของตนยัง มิได้ มีการ ส่ังการอย่ างหนึ่ งอย่างใด เ จ้าหน้า ท่ี 
ฝ่ายปกครองผู้นั้นมีหน้าท่ีดําเนินการตามความจําเป็นไปพลางก่อนได้๑๙ 

๒.๓ ผลของคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยหลักความเป็นกลาง 
      ๒.๓.๑ ความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง  
     คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ออกคําส่ังให้แก่ตนเองในฐานะคู่กรณี และ

เห็นประจักษ์ชัดว่าการกระทําดังกล่าวบกพร่องอย่างรุนแรง คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ๒๐ ซ่ึง
ผู้เขียนเข้าใจว่า การท่ีระบบกฎหมายเยอรมันกําหนดให้คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ออกคําส่ังให้แก่
ตนเองในฐานะคู่กรณี ตกเป็นโมฆะ สืบเนื่องจากเม่ือพิจารณามาตรา ๔๔�� แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย 
                                                           

๑๘

Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, §20 Rn.6. 
๑๙รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน

ระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พฤษภาคม ๒๕๔๘, หน้า ๓๙ 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐ 
๒๑

44. Invalidity of an administrative act 

(1) An administrative act shall be invalid where it is very gravely erroneous and this 

is apparent when all relevant circumstances are duly considered. 

(2) Regardless of the conditions laid down in paragraph 1, an administrative act shall 

be invalid if: 

1. it is issued in written or electronic form but fails to show the issuing authority; 

            (มีต่อหน้าถัดไป) 
 



๙ 

วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองไว้�� โดยมิได้

                                                                                                                                                                             

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๒๑) 
2. by law it can be issued only by means of the delivery of a document, and this 

method is not followed; 

3. it has been issued by an authority acting beyond its powers as defined in section 

3, paragraph 1, no. 1 and without further authorization; 

4. it cannot be implemented by anyone for material reasons; 

5. it requires an action in contravention of the law incurring a sanction in the form of 

a fine or imprisonment; 

6. it offends against morality. 

(3) An administrative act shall not be invalid merely because: 

1. provisions regarding local competence have not been observed, except in a case 

covered by paragraph 2, no. 3; 

2. a person excluded under section 20, paragraph 1, first sentence, nos. 2 to 6 is 

involved; 

3. a committee required by law to play a part in the issuing of the administrative act 

did not take or did not have a quorum to take the necessary decision; 

4. the collaboration of another authority required by law did not take place. 

(4) If the invalidity applies only to part of the administrative act it shall be entirely 

invalid where the invalid portion is so substantial that the authority would not have issued the 

administrative act without the invalid portion. 

(5) The authority may ascertain invalidity at any time ex officio; it must be 

ascertained upon application when the person making such an application has a justified interest in 

so doing. 
��สรุปได้ว่า “คําส่ังทางปกครองย่อมตกเป็นโมฆะ หากปรากฏความบกพร่องหรือความผิดพลาด

อย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง โดยคําส่ังทางปกครองใดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ปรากฏว่า
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานท่ีออกคําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังทางปกครองใดออกมาโดยฝ่าฝืนแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือคําส่ังทางปกครองใดออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมิได้มีเขตอํานาจตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑ และมิได้มีการมอบ
อํานาจให้ดําเนินการ หรือคําส่ังทางปกครองใดไม่อาจปฏิบัติได้ในความเป็นจริง หรือคําส่ังทางปกครองใดเรียกร้องให้ผู้รับ
คําส่ังทางปกครองกระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะส่งผลให้ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รับโทษทางอาญา หรือ
คําส่ังทางปกครองใดมีเนื้อหาท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี คําส่ังทางปกครองนั้นตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี 
คําส่ังทางปกครองยังไม่ตกเป็นโมฆะเพียงเพราะ กรณีดังต่อไปนี ้
   (๑ )  ไ ม่ สอดค ล้อง กับบท บัญญัติ ของกฎหมาย เ ก่ี ย ว กับ เขต อํ านาจของ เ จ้ าหน้ า ท่ี ใน 
เชิงพ้ืนท่ี ยกเว้นกรณีตามวรรคสอง (๓) 
   (๒) บุคคลท่ีต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ ถึง 
ข้อ ๖ มีส่วนร่วมในการออกคําส่ังทางปกครอง  
   (๓) คณะกรรมการท่ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้มีส่วนร่วมในการออกคําส่ังทางปกครองยัง
มิได้มีการพิจารณาเก่ียวกับการออกคําส่ังทางปกครอง 
   (๔) ยังมิได้ดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนมีส่วนร่วมในการออกคําส่ังทางปกครองตามท่ีกฎหมาย
กําหนด”  
  



๑๐ 

กําหนดให้คําส่ังทางปกครองท่ีทําโดยบุคคลท่ีต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง 
ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๑ (บุคคลท่ีเป็นคู่กรณี) ไม่เป็นโมฆะ จึงตีความในทางกลับกันได้ว่า คําส่ังทางปกครอง
ใดท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ออกคําส่ังให้แก่ตนเองในฐานะคู่กรณี คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ เพราะกรณี
ดังกล่าวถือเป็นความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง  

      ๒.๓.๒ ความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 
                การพิจารณาเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองต้อง

พิจารณาท้ังในด้านรูปแบบ (formelle Rechtmäßigkeit) ได้แก่ เขตอํานาจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
(Zuständigkeit) รูปแบบ (Form) และกระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง (Verfahren) และในด้านเนื้อหา 
(materielle Rechtmäßigkeit) เช่น ความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให้อํานาจในการออก
คําส่ังทางปกครอง หรือขอบเขตการใช้ดุลพินิจ  

                 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีส่วนได้เสียในการดําเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองถือเป็นความบกพร่องในกระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง (Verfahren) ด้วยเหตุนี้ 
คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาเร่ืองทางปกครอง�� เพราะมี
เหตุต้องห้าม คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย�� และอาจเป็นเหตุ
ให้มีการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้  
 

๓. บทวิเคราะห์ 
  จากการศึกษาหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองและผลของคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยหลักความเป็นกลางในระบบกฎหมายเยอรมันข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองมีส่วนได้เสียในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองถือเป็นความบกพร่องใน
กระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงเป็นการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ และอาจ
เป็นเหตุให้มีการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้ ยกเว้นคําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ออกคําส่ัง
ให้แก่ตนเองในฐานะคู่กรณี และเห็นประจักษ์ชัดว่าการกระทําดังกล่าวบกพร่องอย่างรุนแรง คําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ด้วยเหตุนี้ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาทางปกครองเป็นคู่กรณีใน
เร่ืองท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครอง แม้ในการพิจารณาทางปกครองนั้น เจ้าหน้าท่ีจะไม่มีดุลพินิจ
หรือไม่สามารถใช้ดุลพินิจใด ๆ อันอาจมีผลเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองท่ีจะทําขึ้นนั้นได้เลย เจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นก็ไม่อาจทําคําส่ังทางปกครองให้กับตนเองได้ เพราะถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืน 
                                                           

๒๓เจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครองได้ คือ บุคคลท่ีต้องห้ามมิให้
พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ประโยคท่ีหนึ่ง ข้อ ๒ ถึง ข้อ ๖ ได้แก่ ผู้ท่ีมีความเก่ียวพันหรือเป็นญาติ
ของคู่กรณี, ผู้ท่ีกระทําการแทนคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคู่กรณีแต่งตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทําการแทนท่ัวไป หรือกระทําการแทนเฉพาะในกระบวนพิจารณาทางปกครอง, ผู้ท่ีมีความเก่ียวพันหรือเป็นญาติของ
ผู้แทนคู่กรณี, ผู้ท่ีเป็นลูกจ้างหรือผู้ท่ีทํางานให้แก่คู่กรณีโดยได้รับค่าตอบแทน หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
หรือตําแหน่งอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันของคู่กรณี เว้นแต่ผู้ท่ีปฏิบัติงานให้แก่องค์การปกครองซ่ึงทรงอาณัติ กรณีท่ีองค์กร
ดังกล่าวเป็นคู่กรณี, ผู้ท่ีเคยให้ความเห็นหรือกระทําการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีพิจารณาซ่ึงไม่ใช่การกระทําตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี อ้างใน รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
ระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พฤษภาคม ๒๕๔๘, หน้า ๓๗-๓๘ 

��รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
ระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พฤษภาคม ๒๕๔๘, หน้า ๔๐ 
 



๑๑ 

คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของไทย ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองไว้ การพิจารณา
ว่าการออกคําส่ังทางปกครองลักษณะใดเป็นโมฆะ จึงขึ้นอยู่กับองค์กรวินิจฉัยตีความกฎหมายท่ีจะ
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ซ่ึงในการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ (เร่ืองเสร็จท่ี ๕๒๓/๒๕๕๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นแต่เพียงว่า การท่ีนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการออกคําส่ังให้
ตนเองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น (ไม่ได้ถึงขั้นเป็นโมฆะ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงมี
อํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดให้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมายต้อง
ช้ีแจงแนะนําให้นายกเทศมนตรีนครสมุทราปราการดําเนินการเพิกถอนคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป 
การให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เก่ียวกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเร่ืองเสร็จท่ี ๕๒๓/๒๕๕๐ จึงเป็นไปตามหลักความเป็นกลางในการ
พิจารณาทางปกครองของระบบกฎหมายเยอรมัน ซ่ึงเป็นท่ีมาแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ของไทย 
 

    

 

 

 


