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 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชได้ออกระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นแนวทำงและข้ันตอนปฏิบัติให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
สอบสวนวินัย ในกำรพิจำรณำทำงปกครองเรื่องของวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยสอบสวนพิจำรณำควำมผิด
และเสนอบทลงโทษ อันน ำไปสู่กำรออกค ำสั่งทำงปกครองที่กระทบต่อสิทธิของผู้กระท ำควำมผิด สิ่งที่ส ำคัญใน
กระบวนกำรสอบสวนของกรรมกำรสอบสวนวินัยคือ “ควำมเป็นกลำง” อันถือเป็นหลักกำรหนึ่งในหลักควำม
ยุติธรรม ซึ่งกำรพิจำรณำทำงปกครองเพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครองต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเป็นกลำง 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์และยุติธรรมตำมข้อเท็จจริง ปรำศจำกกำรใช้อ ำนำจตำม
อ ำเภอใจหรือโดยล ำเอียง อันอำจส่งผลให้เกิดนิติกรรมทำงปกครองอันไม่ชอบธรรมในท้ำยที่สุด จึงเป็นที่มำของ
กำรศึกษำปัญหำเรื่องของควำมเป็นกลำงของกรรมกำรสอบสวนวินัย เพ่ือเป็นแนวทำงให้กรรมกำรสอบสวน
วินัยได้ยึดเป็นแนวทำงปฏิบัติหน้ำทีใ่ห้เป็นไปดว้ยควำมยุติธรรมต่อไป 

นำยพชร ภูมิรัตน์ 
นิติกรปฏิบัติกำร 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1. ประวัติควำมเป็นมำ 
 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย  
นวมินทรำธิรำช พ.ศ. 2553 เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐมีสถำนะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วน
รำชกำรและไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ รวมทั้งถือเป็นหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่เป็นหน่วยงำนทำงปกครอง1 อยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำร ท ำกำรวิจัย สร้ำงและพัฒนำวิชำ  
กำรและวิชำชีพชั้นสูง เพื่อสร้ำงหรือพัฒนำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ กรุงเทพมหำนคร สังคมและ
ประเทศชำติ ให้บริกำรทำงวิชำกำรและสังคม ทะนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยฯ ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติงำน ฯลฯ 
ที่อยู่ภำยบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยฯ จึงเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ2 ซึ่งมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติงำน
ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดไว้ กฎ ระเบียบดังกล่ำวเป็นเครื่องมือในกำร
ควบคุมควำมประพฤติของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยฯ ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำฝืนหรือก่อให้ เกิดควำมเสียหำย 
ก็ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย โดยผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจจะแต่งตั้งองค์กรกลุ่มขึ้นมำเรียกว่ำ
คณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือท ำหน้ำที่แทนผู้บังคับบัญชำ ในกำรพิจำรณำควำมผิดและเสนอบทลงโทษ และอำจ
น ำไปสู่กำรออกค ำสั่งทำงปกครองที่กระทบต่อสิทธิของผู้กระท ำควำมผิด จำกข้อมูลสถิติ ปี2556 – 25613 
มหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยทั้งสิ้น จ ำนวน 15 ส ำนวน โดยแยกออกเป็นรำยปี ดังนี้ 

ป ีพ.ศ. จ ำนวน เรื่องเสรจ็ หมำยเหต ุ
2556 5 เรื่อง 5 เรื่อง - 
2557 5 เรื่อง 5 เรื่อง - 
2558 3 เรื่อง 2 เรื่อง แต่งตั้งเพ่ิมเติม 1 เรื่อง 
2559 - - - 
2560 - 1 เรื่อง เรื่องเสร็จของปี 2558 

2561 2 เรื่อง 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 เรื่อง 

 ผู้เขียนเสนอผลงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวน
วินัยที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่ำว จำกกำรได้รับกำรหำรือเป็นกำรภำยในจำกผู้ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำร และจำก
กำรทีผู่้เสนอผลงำนได้รับมอบหมำยให้พิจำรณำตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวนที่คณะกรรมกำรเสนอ ซึ่งผู้เสนอ
ผลงำนได้พบปัญหำที่ส ำคัญยิ่งประกำรหนึ่งเกิดขึ้นในเรื่อง “ควำมเป็นกลำงของกรรมกำรสอบสวน” ซึ่งอำจเกิด
จำกกำรขำดควำมตระหนักหรือควำมไม่รู้ของควำมเป็นกลำงในกำรเป็นกรรมกำร 

 

                                           
1 นิยำมค ำว่ำ “หน่วยงำนทำงปกครอง” มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำทำงปกครอง พ.ศ.
2542 
2 นิยำมค ำว่ำ “เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ” มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำทำงปกครอง พ.ศ. 2542 
3 ข้อมูลฝ่ำยนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  



2 
 

 ควำมเป็นกลำงถือเป็นหลักกำรหนึ่งในหลักควำมยุติธรรมตำมธรรมชำติ  (justice natural)
เป็นหลักกฎหมำยทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เกิดขึ้นจำกแนวควำมคิดพ้ืนฐำนที่ว่ำหำกบุคคลมีอ ำนำจสั่ง
กำรในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียอยู่ บุคคลนั้นก็จะสูญเสียควำมเป็นกลำงและไม่อำจวินิจฉัยสั่งกำร โดยปรำศจำก
อคติในเรื่องนั้นๆ ควำมไม่เป็นกลำงดังกล่ำวจะเข้ำมำมีบทบำทในทุกขั้นตอนของกำรพิจำรณำดังนั้นหลักกำรนี้จึง
น ำมำใช้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือคณะกรรมกำรใดๆ ที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครอง โดยห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ร่วมในกำรพิจำรณำและวินิจฉัยสั่งกำรหรือร่วมประชุมและลงมติในเรื่องที่ตนมี
ส่วนได้เสียอยู่4 เพ่ือจะป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐน ำเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำไปปะปนกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมข้อเท็จจริง ปรำศจำกกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจหรือ
ล ำเอียง อันส่งผลให้เกิดนิติกรรมทำงปกครองอันไม่ชอบธรรมในท้ำยที่สุด  ทั้งนี้หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
กรรมกำรฝ่ำฝืนหลักควำมเป็นกลำง จะมีผลต่อควำมสมบูรณ์ของค ำสั่งหรือกำรกระท ำทำงปกครองนั้น เรื่องนี้
จึงมีควำมส ำคัญและจึงเป็นที่มำของกำรศึกษำปัญหำเรื่องของควำมเป็นกลำงในกำรสอบสวนเพ่ือเป็นแนวทำงให้
กรรมกำรสอบสวนปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษำแนวคิดเรื่องควำมเป็นกลำงของกรรมกำรสอบสวน ที่ต้องมีควำมเป็นกลำงต่อ 
ผู้ถูกสอบสวนเพื่อเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน ในกำรพิจำรณำ
เรื่องทำงปกครองที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม 
 2.3 เพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม และเป็นหลักประกันว่ำผู้ถูกแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรสอบสวนไมมีส่วนไดเสียในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจใน
กำรลงโทษ และกรรมกำรสอบสวน ทรำบแนวคิดเรื่องควำมเป็นกลำงของกรรมกำรสอบสวน ที่ต้องมีควำมเป็น
กลำงต่อผู้ถูกสอบสวนเพือ่เป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติงำน 
 3.2 ผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนมีหลักในกำรปฏิบัติงำน ในกำรพิจำรณำเรื่องทำง
ปกครองที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม 
 3.3 กรรมกำรสอบสวนมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม และเป็นหลักประกันว่ำผู้ถูก
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนต้องไม่มีส่วนไดเสียในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว 

4. ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงำน 
 คู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้เขียนขึ้นเพ่ือศึกษำถึงหลักควำมเป็นกลำงของคณะกรรมกำรสอบสวน
โดยเริ่มกำรศึกษำตั้งแต่ผู้แต่งตั้งกรรมกำร บุคคลที่เป็นกรรมกำร ควำมไม่เป็นกลำงที่อยู่ภำยนอกควำมคิดหรือ
จิตใจ และควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำกสภำพภำยในควำมคิดหรือจิตใจ ที่มีผลต่อกำรพิจำรณำควำมผิด
และก ำหนดโทษ อันเป็นกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง เพ่ือน ำไปสู่กำรออกค ำสั่งทำงปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้กระท ำควำมผิด  
 

 

                                           
4 ศูนย์ศึกษำคดีปกครองส ำนักวิจัยและวิชำกำร, “เรื่องหลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครอง,” ใน เอกสำรทำงวิชำ 
กำรของส ำนักงำนศำลปกครอง, หน้ำ 3 
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5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 กำรพิจำรณำทำงปกครอง หมำยถึง กำรเตรียมกำรและกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือจัด  
ให้มีค ำสั่งทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย  
 คณะกรรมกำรสอบสวน หมำยถึง คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย ตำมระเบียบมหำวิทยำลัย        
นวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
 กรรมกำรสอบสวน หมำยถึง ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรในคณะ 
กรรมกำรสอบสวน ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
 ค ำสั่งทำงปกครอง หมำยควำมว่ำ ค ำสั่งทำงวินัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิและสถำนะภำพกำรเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยของผู้ที่ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย เช่น ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง 
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บทที ่2 
ภำระหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 

1. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
 อธิกำรบดี มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำผู้นั้นว่ำกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงหรืออย่ำงไม่ร้ำยแรงหรือไม่ หำกเห็นว่ำมีมูลจึงลงนำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนอย่ำง
ร้ำยแรงหรืออย่ำงไม่ร้ำยแรง รวมทั้งกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 
 หัวหน้ำส่วนงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำผู้นั้นว่ำกระท ำ
ผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงหรือไม่ หำกเห็นว่ำมีมูลจึงลงนำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
รวมทั้งกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 
 คณะกรรมกำรสอบสวน มีหน้ำที่ ด ำเนินกระบวนกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวนตำม
ระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
 นิติกรผู้รับผิดชอบ มีหน้ำที่ ตรวจสอบและด ำเนินกระบวนกำรทำงวินัยทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.
2560 ประกอบกับพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539  

2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสอบสวนและคุณสมบัติของกรรมกำรสอบสวน 
 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสอบสวนและคุณสมบัติของกรรมกำรสอบสวน เป็นไปตำมข้อ 
23 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.
2560 ดังนี้ 
 2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสอบสวน  
  คณะกรรมกำรสอบสวนให้มีจ ำนวน 3 – 5 คน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธำนกรรมกำรสอบสวน 
 (๒) กรรมกำรอย่ำงน้อย ๒ คน โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรและในกรณีจ ำเป็น
จะให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้ 
  2.2 คุณสมบัติของกรรมกำรสอบสวน 
 (๑) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร แต่งตั้งจำกพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือผู้ปฏิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัย และผู้ช่วยเลขำนุกำรซึ่งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
 (๒) ประธำนกรรมกำรต้องด ำรงต ำแหน่งในระดับไม่ต่ ำกว่ำ หรือเทียบได้ในระดับไม่    
ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ แต่ไม่จ ำเป็นว่ำจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำ  
 (๓) กรรมกำรสอบสวนคนหนึ่งต้องมีผู้ได้รับปริญญำทำงกฎหมำย หรือผู้ได้รับกำรฝึก 
อบรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 (๔) กรณีที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว แม้ภำยหลังประธำนกรรมกำรจะ
ด ำรงต ำแหน่งในระดับต่ ำกว่ำ หรือเทียบได้ในระดับต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำก็ไม่กระทบถึงกำรที่ได้รับตั้งเป็น
ประธำนกรรมกำร 
 (๕) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน
ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรสอบสวนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
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  2.3 สำระส ำคัญของค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 (๑) ชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ 
 (๒) เรื่องท่ีกล่ำวหำ 
 (๓) ชื่อและต ำแหน่งของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน 

3. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบสวน 
  คณะกรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในระเบียบ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
 (๑) กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวน 
 (2) ก ำหนดประเด็นและแนวทำงกำรสอบสวน  
 (3) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำน รวมทั้งรวบรวมประวัติและ
ควำมประพฤติของผู้ถูกกล่ำวหำที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่ำวหำเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำและจัด 
ท ำบันทึกประจ ำวันที่มีกำรสอบสวนไว้ทุกครั้ง 
 (4) สอบปำกค ำพยำน 
 (5) แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
 (6) สอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำและให้ผู้ถูกกล่ำวหำได้ชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนเพ่ือแก้   
ข้อกล่ำวหำ 
 (7) พิจำรณำท ำควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อม
ควำมเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
  เพ่ือแสวงหำควำมจริงในเรื่องที่กล่ำวหำและดูแลให้เกิดควำมยุติธรรมตลอดกระบวนกำร
สอบสวน กระบวนกำรของคณะกรรมกำรสอบสวนมีขึ้นเพ่ือน ำไปสู่กำรวินิจฉัยสั่งกำร และด ำเนินกำรในกำร
ออกค ำสั่งทำงปกครอง กระบวนกำรเหล่ำนี้จะต้องด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเป็นกลำงและอยู่ภำยใต้
หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรกระท ำทำงปกครอง 

4. เหตุแห่งกำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 
  เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำหรือกรรมกำรสอบสวนได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว 
ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิคัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยกับตนได้ หรือกรรมกำรสอบสวนมีสิทธิ
คัดค้ำนตนเองจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนได้ หำกปรำกฏว่ำมีเหตุที่จะท ำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจริงและ
ไม่เป็นธรรม5 เหตุแห่งกำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน มีดังนี้6 
 (1) เป็นผู้กล่ำวหำเอง 
 (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่ำวหำ 
 (3) เป็นญำติของผู้กล่ำวหำ คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนไม่ว่ำชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้อง
หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสำมชั้น หรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงกำรสมรสนับได้เพียงสองชั้น 

                                           
5 ส ำนักงำนกฎหมำยปกครอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, รวมควำมเห็นของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง, “บันทึกของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองหำรือปัญหำข้อกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จ ที่ ๕๕๑/๒๕๔๒ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงของมหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช,” เล่ม 1 (พ.ศ. 2541-2550), หน้ำ 59 
6 ข้อ 27 และข้อ 30 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2560 
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 (4) เป็นผู้มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำ หรือกับคู่หมั้น หรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่ำวหำ 
 (5) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
 (6) เป็นผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำผิดตำมเรื่องที่กล่ำวหำ 
 (7) เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรสอบสวนไม่เป็นกลำงหรือเสีย
ควำมเป็นธรรม 

5. วิธีกำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 
  5.1 ผู้ถูกกล่ำวหำที่ประสงค์จะคัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน หรือกรรมกำร
สอบสวนที่ประสงค์จะคัดค้ำนตนเอง จำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนให้ด ำเนินกำรดังนี้7  
 (1) ท ำค ำคัดค้ำนเป็นหนังสือ โดยหนังสือต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์แสดงเหตุ
แห่งกำรคัดค้ำน ตำมข้อ 27 ระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนัก  
งำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
 (2) ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนภำยใน 7 วัน นับแต่วันทรำบหรือถือว่ำ
ทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
 5.2 เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนได้รับหนังสือคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนแล้วให้
พิจำรณำค ำคัดค้ำนและด ำเนินกำรดังนี้8 
 (1) กรณีกำรคัดค้ำนเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ส่งส ำเนำหนังสือคัดค้ำนไปให้ประธำนกรรมกำรเพ่ือทรำบ และต้องให้โอกำสผู้ถูกคัดค้ำนได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้ำนได้ลงลำยมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้
เป็นหลักฐำน ในกำรนี้ผู้ถูกคัดค้ำนต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 
 (2) กรณีกำรคัดค้ำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนสั่งไม่รับค ำคัดค้ำนนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบ 
 (3) กำรสั่งไม่รับค ำคัดค้ำนให้ถือเป็นที่สุด 
  5.3 เมื่อได้ด ำเนินกำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
พิจำรณำสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้9 
 (1) กรณีที่เห็นว่ำค ำคัดค้ำนรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้ำนพ้นจำกหน้ำที่ในกำรเป็น
กรรมกำรสอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมกำรสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้ำนก็ได้ แต่ถ้ำ
กรรมกำรสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ ำนวนน้อยกว่ำสำมคน ให้แต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมกำรสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้ำน 
และให้น ำข้อ 25 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (2) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำคัดค้ำนไม่อำจรับฟังได้ให้สั่งยกค ำคัดค้ำน และมีหนังสือแจ้งให้   
ผู้คัดค้ำน ผู้ถูกคัดค้ำน และประธำนกรรมกำรทรำบโดยเร็ว ค ำสั่งยกค ำคัดค้ำนให้เป็นที่สุด 

                                           
7 ข้อ 28 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2560 
8 ข้อ 28 วรรคสอง แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2560 
9 ข้อ 29 แห่งระเบียบมหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนนิกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
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  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำและสั่งกำรตำม  (1) และ (2) ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำคัดค้ำน ถ้ำไม่ได้สั่งภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ผู้ถูกคัดค้ำนนั้นพ้นจำก
กำรเป็นกรรมกำรสอบสวนนับแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว และให้ด ำเนินกำรตำม (1) ต่อไป 
  กำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนตำม (1) และ (2) ไม่กระทบถึงกำรสอบสวนที่ได้
ด ำเนินกำรไปแล้ว 
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บทที ่3 
เทคนคิหรอืแนวทำงกำรปฏิบตังิำน 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  หลักควำมเป็นกลำง หลักกำรฟังควำมทุกฝ่ำย และหลักกำรให้เหตุผลประกอบค ำสั่งทำงปกครอง
เป็นหลักกฎหมำยปกครองทั่วไปในวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองที่ส ำคัญ เป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะใช้ประกอบ 
กำรพิจำรณำทำงปกครอง ไม่ว่ำจะเป็นในชั้นกำรวินิจฉัยคดีชี้ขำดข้อพิพำททำงปกครองขององค์กรยุติธรรมทำง
ปกครอง หรือในชั้นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในกำรวินิจฉัยสั่งกำรหรือออกค ำสั่งทำงปกครอง โดยหลักควำมเป็น
กลำง (Principle of Impartiality) ถือเป็นหลักกำรอย่ำงหนึ่งในหลักควำมยุติธรรมตำมธรรมชำติ (Justice natural) 
ซึ่งเกิดจำกแนวควำมคิดตำมหลักนิติรัฐที่ว่ำ หำกบุคคลมีอ ำนำจสั่งกำรในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียอยู่บุคคลนั้นก็จะ
สูญเสียควำมเป็นกลำงและไม่อำจวินิจฉัยสั่งกำรในเรื่องนั้นได้ หลักกำรนี้ใช้ในองค์กรของรัฐที่มีอ ำนำจวินิจฉัยใน
เรื่องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหลักควำมเป็นกลำงของผู้พิพำกษำ ตุลำกำร หรือองค์กรฝ่ำยปกครอง กฎหมำยได้ให้
ควำมส ำคัญโดยมีบทบัญญัติให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถคัดค้ำนไม่ให้เป็นผู้วินิจฉัยพิจำรณำสั่งกำรร่วมประชุมหรือลง
มติใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสียอยู่10 
  ทั้งนี้ หลักควำมเป็นกลำงได้บัญญัติและรับรองไว้ในกฎหมำยเฉพำะเรื่องต่ำงๆ โดยเฉพำะกฎหมำย 
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ รวมทั้งในพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539  
ซึ่งถือเป็นกฎหมำยกลำงที่ใช้บังคับกับวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงของวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ซึ่งหมำยควำมว่ำเป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำที่จะต้องปฏิบัติ
หำกกฎหมำยใดไม่มีก ำหนดวิธีปฏิบัติรำชกำรไว้ หรือมีก ำหนดแต่ต่ ำกว่ำกฎหมำยกลำงก็จะต้องน ำหลักกฎหมำย
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองนี้ไปใช้กับกฎหมำยนั้น จำกหลักกำรนี้นอกจำกฝ่ำยปกครองจะต้องปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตำมตัวบทกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลำนั้นแล้ว กำรพิจำรณำทำงปกครองเพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครอง
ยังต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเป็นกลำง เพ่ือให้กำรพิจำรณำเป็นไปตำมหลักควำมชอบด้วยกฎหมำยของ
กำรกระท ำทำงปกครอง (Principle of the Legality of Administrative Action) 
  ดังนั้น คณะกรรมกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรในกระบวนพิจำรณำทำงปกครองได้นั้นจะต้องเป็น
ผู้ถูกแต่งตั้งและมีอ ำนำจตำมกฎหมำย โดยพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 ได้วำง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองใช้เป็นหลักใน
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ซึ่งหลักกฎหมำยปกครองที่ส ำคัญที่กฎหมำยก ำหนดไว้มีอยู่ด้วยกัน 2 หลัก
ได้แก ่หลักกฎหมำยว่ำด้วยอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และหลักกฎหมำยว่ำด้วยควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่
ดังนี้  
  1.1 หลักกฎหมำยว่ำด้วยอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
 เจ้ำหน้ำที่ที่จะด ำเนินกำรทำงปกครองใดๆ ได้จะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจในเรื่องนั้น 
ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้นจึงเป็นเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองได้ ดังนั้นในกำรเข้ำ
สู่กระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง ก็จะต้องมีกำรก ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่ที่จะเป็นผู้ด ำเนินกำรในเรื่องนั้น เพ่ือเป็น 
กำรแยกอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนทำงปกครองให้ชัดเจนแน่นอนซึ่งพระรำชบัญญัติวิธี

                                           
10 สมพร ฟุ้งสกุล, “ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับหลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครอง ของเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง,” วำรสำรวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, หน้ำ 22, ฉบับที่ 40, (เมษำยน – มิถุนำยน 
2560) 
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ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 ได้น ำหลักดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ในมำตรำ 1211 ซึ่งกำรพิจำรณำว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหรือไม่นั้นมีหลักในกำรพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ 4 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่  
 (1) เจ้ำหน้ำที่จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจทำงเนื้อหำ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องมีอ ำนำจ 
ที่จะกระท ำ “เรื่อง” นั้นๆ ได ้
 (2) เจ้ำหน้ำที่จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจทำงพ้ืนที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจที่จะกระท ำกำร
เรื่องหนึ่งเรื่องใดภำยในเขตพ้ืนที่ที่กฎหมำยก ำหนด 
 (3) เจ้ำหน้ำที่จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจทำงด้ำนเวลำ หมำยถึง ในขณะที่กระท ำกำรนั้นๆ      
เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องมีอ ำนำจอยู่ มิใช่พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วหรือยังไม่เข้ำรับต ำแหน่ง  
 (4) เกณฑ์ทำงด้ำนองค์กรหรือตัวเจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจจะต้องเป็น
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ12 
  จำกหลักกำรนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรในกระบวนพิจำรณำทำงปกครองจึงต้อง
ได้รับกำรแต่งตั้งโดยชอบให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
  1.2 หลักควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่  
 หลักควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่เป็นหลักกำรที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งของกระบวนกำรพิจำรณำ
ทำงปกครอง หลักกำรนี้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำทำงปกครองและผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง ต้องไม่มีส่วนได้
เสียในเรื่องนั้นเพ่ือประกันควำมเป็นธรรม เพรำะหำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองกระท ำกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
และพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรในเรื่องทำงปกครองอย่ำงมีอคติหรือไม่เป็นกลำงแล้ว ก็จะส่งผลในทำงลบต่อกำร
วินิจฉัยสั่งกำรของตนอย่ำงแน่นอน13 ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรประกันว่ำกำรพิจำรณำทำงปกครองจะกระท ำด้วยควำม
เป็นกลำง จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจำกหลักควำมเป็นกลำงมีควำมส ำคัญกฎหมำยจึง
ก ำหนดว่ำหำกเจ้ำหน้ำที่มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลำงแล้ว ต้องถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นเป็น ผู้ต้องห้ำม
หรือต้องถูกตัดออกจำกกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง ซึ่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. 2539 ได้แยกกรณีต่ำงๆ ที่กระทบต่อควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ควำมไม่
เป็นกลำงทำงภำวะวิสัย และควำมไม่เป็นกลำงทำงอัตตะวิสัย ดังนี้  
 (1) ควำมไม่เป็นกลำงทำงภำวะวิสัย หรือควำมไม่เป็นกลำงที่มีอยู่ภำยนอกควำมคิดหรือ
จิตใจหมำยถึง เป็นควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำก “สถำนภำพ” หรือ “ฐำนะ” ของตัวเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งควำมไม่
เป็นกลำงประเภทนี้ก ำหนดไว้ในมำตรำ 1314 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
                                           
11 มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติวธิีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 “ค ำสั่งทำงปกครองจะต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำท่ี
ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีในเรื่องนั้น” 
12 สรญำ โสภำเจริญวงศ์, ส ำนักกรรมำธิกำร 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, บทควำมเรื่อง “ควำมไม่เป็นกลำงในกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองของฝ่ำยปกครอง,” หน้ำ 2  
13 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๓๑/๒๕๕๕ “ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ำมำพิจำรณำเรื่อง
และออกหรือร่วมออกค ำวินจิฉัยสั่งกำรในเรื่องนั้น” 
14 มำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 “เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้จะท ำกำรพิจำรณำทำง
ปกครองไม่ได้ 
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓) เป็นญำติของคู่กรณี คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนไม่ว่ำช้ันใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง
ภำยในสำมชั้น หรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองช้ัน 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕) เป็นเจ้ำหนี้หรือลูกหนี ้หรือเปน็นำยจ้ำงของคู่กรณี  
 (๖) กรณีอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 
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ได้แก่ กรณีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งอย่ำงใกล้ชิดกับคู่กรณี  จนอำจเกิดควำมไม่เป็นกลำง
ขึ้นได้ เช่น เจ้ำหน้ำที่เป็นคู่กรณี เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี เป็นญำติของคู่กรณี เป็นบุพกำรีผู้สืบสันดำน
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นนำยจ้ำงของคู่กรณี เป็นต้น 
 (2) ควำมไม่เป็นกลำงทำงอัตตะวิสัย หรือควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำกสภำพภำยใน
ควำมคิดหรือจิตใจ หมำยถึง ควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำกสภำพภำยในจิตใจของตัวเจ้ำหน้ำที่เอง ควำมไม่
เป็นกลำงประเภทนี้ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 1615 เช่น ควำมเกรงใจ เกรงกลัวบุญคุณ ควำมแค้น มิตรภำพ อิทธิพล 
เงินทอง ทรัพย์สิน ผู้บังคับบัญชำ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เช่นกรณีเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธไม่ยอมออกใบอนุญำต
ประกอบกำรสถำนบริกำรให้แก่ผู้ขออนุญำตรำยหนึ่ง เพรำะเหตุที่เกรงว่ำหำกยอมให้เปิดสถำนบริกำรแล้วก็จะ
กระทบรำยได้ของผู้ประกอบกำรอีกรำยหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งภรรยำของตนหรือญำติมีหุ้นส่วนใน
กิจกำรดังกล่ำว16 เป็นต้น 

2. หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้น ำเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๓ ถึงมำตรำ ๑7 ที่เป็นกฎหมำยกลำง
มำบัญญัติไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ถึงข้อ 30 เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบสวนมีหลักเกณฑ์ที่ประกันควำมเป็นธรรมและมี
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
  ระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ.2560 ข้อ 27 ได้ก ำหนดเรื่องของเหตุที่จะคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
  2.1 กรรมกำรในคณะกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง มีควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวกับคู่กรณ ี 
  เมื่อกรรมกำรสอบสวนซึ่งมีอ ำนำจท ำกำรพิจำรณำทำงปกครอง มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
คู่กรณีในทำงหนึ่งทำงใด ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 27 (1) – (6)17 แล้ว ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะต้องออกค ำสั่ง
ทำงปกครอง จึงจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองเพ่ือเสนอต่อผู้ออกค ำสั่งทำงปกครองไม่ได้ ได้แก่ 
 (1) เป็นผู้กล่ำวหำ เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้กล่ำวหำเอง 
 (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่ำวหำ เช่น กำรเป็นครอบครัวเดียวกันอำจจะท ำให้
เกิดควำมล ำเอียง 
 (3) เป็นญำติของผู้กล่ำวหำ คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนไม่ว่ำชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้อง
หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสำมชั้น หรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงกำรสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
 “บุพกำรี” คือ ผู้สืบสำยโลหิตโดยตรงขึ้นไป โดยถือตำมควำมเป็นจริงไม่จ ำต้องเป็นบุพกำรี
ที่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ไม่น่ำจะหมำยถึงกำรเป็นผู้รับคู่กรณีเป็นบุตรบุญธรรม 

                                           
15 มำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 “ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจำกที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๑๓ เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครองซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้
กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง เจ้ำหน้ำท่ีหรือกรรมกำรผู้นั้นจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้” 
16 สรญำ โสภำเจริญวงศ์, ส ำนักกรรมำธิกำร 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, บทควำมเรื่อง “ควำมไม่เป็นกลำงในกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองของฝ่ำยปกครอง,” หน้ำ 3 
17 ข้อ 27 (1) - (6) แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2560 
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 “ผู้สืบสันดำน” คือ ผู้สืบสำยโลหิตโดยตรงลงมำโดยถือตำมควำมเป็นจริงไม่จ ำต้องเป็นผู้สืบ 
สันดำนที่ชอบด้วยกฎหมำย  
 “พ่ีน้อง” คือ พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน หรือร่วมบิดำ หรือร่วมมำรดำเดียวกัน 
 “ลูกพ่ีลูกน้อง” คือ ลุง ป้ำ น้ำ อำ ของคู่กรณี หรือเป็นหลำนลุงหลำนป้ำ หลำนน้ำ หลำนอำ 
ของคู่กรณ ี
 “ญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำน” เช่น พ่อตำ แม่ยำย ของคู่กรณี พ่ีเขยน้องเขย พ่ีสะใภ ้น้องสะใภ ้
ของคู่กรณ ี
 (4) เป็นผู้มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำ หรือกับคู่หมั้น หรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่ำวหำ  
 (5) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
 (6) เป็นผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำผิดตำมเรื่องที่กล่ำวหำ 
  2.2 พฤติกำรณ์อ่ืนที่ชวนให้เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยได้ว่ำกรรมกำรสอบสวนในคณะกรรมกำร 
สอบสวน ที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองอำจจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองโดยไม่เป็นกลำง กรณี
ที่บัญญัติไว้ในข้อ 27 (7)18 ได้แก่ กรณีอ่ืนใดนอกจำกที่บัญญัติไว้ในข้อ 27 (1) – (6) เกี่ยวกับกรรมกำรสอบสวน 
ที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครอง ซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง
หรือเสียควำมเป็นธรรม19 กรรมกำรสอบสวนผู้นั้นจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้20  
 (1) เป็นผู้ที่มีทัศนะเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องที่จะท ำกำรพิจำรณำหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  
 (2) เป็นผู้ที่ได้ถูกอ้ำงเป็นพยำนโดยที่ได้รู้ได้เห็นเหตุกำรณ์ หรือโดยเป็นผู้เชี่ยวชำญมีควำมรู้
เป็นพิเศษเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะท ำกำรพิจำรณำมำแล้ว  
 (3) เคยแสดงควำมคิดเห็นต่อสำธำรณชนในเรื่องที่จะท ำกำรพิจำรณำนอกหน้ำที่กำรงำน
มำก่อนแล้ว  
 (4) เคยพิจำรณำเรื่องท่ีจะท ำกำรพิจำรณำมำก่อนแล้ว  
 (5) ตนเอง คู่สมรส บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของตนก ำลังมีคดีพิพำทกับคู่กรณี คู่สมรส 
บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่กรณี 

3. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรสอบสวน 
  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่ไม่ใช่กรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง โดยปกติต้องด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ดังนั้นค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจึงเป็นหลักฐำนส ำคัญที่แสดงว่ำผู้บังคับ 
บัญชำได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนถือเป็นสิทธิที่
ส ำคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่ำวหำ ที่จะท ำให้กำรสอบสวนเป็นไปอย่ำงยุติธรรมและปรำศจำกอคตินอกจำกนี้กรรมกำร 
สอบสวนเองหำกเห็นว่ำตนมีเหตุแห่งกำรคัดค้ำนที่จะท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง ก็สำมำรถยื่นหนังสือต่อ   
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เพ่ือขอถอนตัวจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนได้เช่นเดียวกัน  ซึ่งระเบียบ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 3021       

                                           
18 ข้อ 27 (7) แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำน มหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2560  
19 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๔ “ผู้บังคับบัญชำมีปัญหำควำมขัดแย้งกันอย่ำงรุนแรงในเรื่องส่วนตัวและ
หน้ำท่ีรำชกำรได้ร่วมเป็นกรรมกำรสอบสวนและได้พิจำรณำมีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ถือได้ว่ำมีสภำพร้ำยแรงที่อำจทำให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยไม่เป็นกลำง” 
20 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๔/๒๕๕๙ “เจ้ำหน้ำท่ีที่ไดรับค ำสั่งให้ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีสภำพร้ำยแรงอันจะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไมเป็นกลำง” 
21 ข้อ 30 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560  



12 
 

ได้ก ำหนดวิธีกำรคัดค้ำนตนเองออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนไว้ว่ำ เมื่อกรรมกำรสอบสวนซึ่งมีอ ำนำจ   
ท ำหน้ำที่กำรพิจำรณำทำงปกครองมีส่วนได้เสียกับคู่กรณีตำมที่บัญญัติไว้ในข้อ 27 ไม่ว่ำผู้นั้นจะตระหนักเอง
หรือโดยผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำนโดยยื่นค ำคัดค้ำนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ตำม ผู้นั้นต้องปฏิบัติดังนี้ 
  3.๑ พิจำรณำว่ำตนมีเหตุแห่งกำรคัดค้ำนว่ำจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองเรื่องใดไม่ได้ตำม
ข้อ 27 (1) – (7)22 หรือไม่ ถ้ำมีให้ท ำค ำคัดค้ำนเป็นหนังสือถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยระบุข้อ 
เท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือคัดค้ำน 
  3.2 กำรยื่นหนังสือคัดค้ำนจะต้องยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ภำยในเวลำ ๗ วัน 
นับแต่วันที่ทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน หรือภำยในเวลำ ๗ วัน23 นับแต่วันที่ทรำบเหตุแห่งกำร
คัดค้ำน แต่ต้องยื่นก่อนผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนออกค ำสั่งทำงปกครอง 
  3.3 ในกรณีท่ีค ำคัดค้ำนไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อ 27 ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำคัดค้ำนสั่ง
ไม่รับค ำคัดค้ำนและแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  
  3.4 เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำหนังสือคัดค้ำนแล้วให้ด ำเนินกำรแจ้ง  
 (๑) ประธำนกรรมกำร  
 (๒) กรรมกำรสอบสวนผู้ถูกคัดค้ำน เพ่ือให้กรรมกำรสอบสวนผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้ำที่และ
ด ำเนินกำรชี้แจง ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งจำกผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
  3.5 กำรพิจำรณำหนังสือคัดค้ำน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้ดังนี ้ 
 (1) เห็นว่ำค ำคัดค้ำนฟังไม่ได้ ให้ยกค ำคัดค้ำนโดยแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกคัดค้ำนทรำบ  
 (2) เห็นว่ำค ำคัดค้ำนฟังได้ ให้กรรมกำรสอบสวนผู้ถูกคัดค้ำนพ้นจำกหน้ำที่และให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน ตำมข้อ ๒524 โดยอำจลดหรือเปลี่ยน
กรรมกำรสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อ 2325  
  3.6 กำรพิจำรณำสั่งกำรค ำคัดค้ำนนี้จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  ๑๕ วัน ตำมข้อ   
๒926 โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนได้รับค ำคัดค้ำน  
  3.7 ในกรณีท่ีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่มีกำรสั่งกำรใดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   
ให้ถือว่ำกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกคัดค้ำนพ้นจำกหน้ำที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน27 ตำมข้อ 25 
  3.8 กำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน ไม่กระทบถึงกำรสอบสวนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 

 

 

                                           
22 ข้อ 27 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560  
23 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒, ตอบข้อหำรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวน
กลำง, เรื่องขอหำรือข้อกฎหมำย  
24 ข้อ 25 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560  
25 ข้อ 23 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
26 ข้อ 29 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 
27 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๙.๒/ ป ๙๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๓๖, ตอบข้อหำรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
ประถมศึกษำแห่งชำติ, เรื่องขอหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรสอบสวน 
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4. ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 
  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวน ถือเป็นกำรพิจำรณำทำงปกครองที่จะต้อง 
ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและขั้นตอนโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย กรรมกำรสอบสวนวินัยจึงต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อยและเป็นธรรม โดยมิให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำที่   
มิชอบด้วยกฎหมำย โดยกรรมกำรสอบสวนต้องค ำนึงถึงเรื่องส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 กรรมกำรสอบสวนต้องยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ไม่น ำเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำไป
ปะปน อันอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่เป็นกลำง 
  4.2 กรรมกำรสอบสวนต้องค ำนึงถึงควำมไม่เป็นกลำง ในเรื่องของสถำนภำพหรือฐำนะของ
เจ้ำหน้ำที ่ร่วมกับควำมเป็นกลำงที่มำจำกเหตุอ่ืนด้วย อันจะท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง 
  4.3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรสอบสวนต้องเป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมข้อเท็จจริงที่
ปรำกฏ โดยปรำศจำกกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจหรือล ำเอียง 
  4.4 กรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำว่ำ ตนเองเป็นผู้มีเหตุที่จะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครอง  
ไม่เป็นกลำงหรือไม ่

5. จรรยำบรรณและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 กรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 
  5.2 กรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ รวดเร็ว ถูกต้องสมเหตุสมผล  
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัย  
  5.3 กรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้อยู่ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไม่ปฏิบัติ  
งำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
  5.4 กรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำกกำรครอบง ำด้วยอิทธิพลหรือผล 
ประโยชน์ใดๆ 
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บทที ่4 
ปญัหำ อปุสรรคและแนวทำงแกไ้ข 

1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องควำมเป็นกลำงที่ผู้เสนอผลงำนพบจำกกำรได้   
รับหำรือเป็นหนังสือหรือโดยวำจำเป็นกำรภำยในจำกผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และจำกกำรที่ผู้เสนอผลงำน
ได้รับมอบหมำยให้พิจำรณำตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวนที่คณะกรรมกำรเสนอ รวมถึงจำกกำรที่ผู้เสนอได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรได้แก่ 
  1.1 ผู้ถูกกล่ำวหำและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน ไม่ทรำบถึงสิทธิและขั้นตอนใน
กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 
  1.2 ควำมไม่เป็นกลำงของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสภำพ
ภำยนอกที่บุคคลอ่ืนสำมำรถทรำบได้ แต่เกิดขึ้นจำกสภำพภำยในจิตใจของกรรมกำรสอบสวนเอง อันเป็นเหตุ
ให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรพิจำรณำของกรรมกำรสอบสวน 
  1.3 ผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนส่วนใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชำเบื้องต้นของผู้ถูกกล่ำวหำ
หรือเป็นผู้ที่มีควำมรู้จักคุ้นเคยกัน และกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวไม่ได้พิจำรณำว่ำตนอำจมีเหตุที่ท ำให้กำร
พิจำรณำไม่เป็นกลำง แม้จะไม่มีกฎหมำยก ำหนดข้อห้ำมเรื่องของกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำเบื้องต้นของ         
ผู้ถูกกล่ำวหำเป็นกรรมกำรสอบสวนก็ตำม 
  1.4 ควำมไม่เป็นกลำงที่เกิดขึ้นจำกผู้สั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนที่มีเหตุตำมข้อ 27 กับผู้ถูก
กล่ำวหำกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดแนวทำงในเรื่องดังกล่ำวนี้ไว้เป็นกำรเฉพำะ 
  1.5 กรรมกำรสอบสวนไม่ทรำบถึงควำมหมำยของ “เหตุอ่ืนอันมีสภำพร้ำยแรง” อันเป็นเหตุ
ให้ไม่ทรำบว่ำกรณีใดควรต้องขอคัดค้ำนจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน 

2. ผลกำรด ำเนินกำรที่ขัดกับหลักควำมเป็นกลำง 
  ผลของกำรฝ่ำฝืนหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง ที่ต้องแจ้งเหตุที่อำจท ำให้กำรพิจำรณำทำง
ปกครองไม่เป็นกลำง 

 

 

     

   

 

 

 

   
 
 
 

พบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน 
ระหว่ำงกำรพิจำรณำทำงปกครอง 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมกำร 

สอบสวนวินัย 

พบเหตุแห่งกำร
คัดค้ำนก่อนกำร

พิจำรณำทำงปกครอง 

พบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน
หลังจำกออก 

ค ำสั่งทำงปกครอง 

กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็น
กลำง 

ค ำสั่งทำงปกครอง
ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

ผล 
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  พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ มำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่งและมำตรำ ๑๖ 
วรรคสอง (๑) ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองที่พบว่ำตนเองมีเหตุที่ห้ำมเข้ำร่วมกำรพิจำรณำทำงปกครอง
มำตรำ ๑๓ หรือเหตุร้ำยแรงที่อำจท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำงมำตรำ ๑๖ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทรำบ เห็นได้ว่ำกำรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทรำบเป็น “หน้ำที่” ของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองคนดังกล่ำวตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดังนั้นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองไม่แจ้งเหตุที่อำจ
ท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง นอกจำกจะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ 
อำจน ำไปสู่กำรยกเลิกเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองแล้ว เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองนั้นอำจถูกด ำเนินกำรทำงวินัยได้
เนื่องจำกมิได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด28 ในส่วนของมหำวิทยำลัยฯ ก็ได้ก ำหนดเรื่องดังกล่ำวในระเบียบ 
มหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 ไว้ในข้อ 28 วรรคสอง
และข้อ 30 เช่นเดียวกัน 
  กรณีที่กำรจัดท ำค ำสั่งทำงปกครองยังไม่เสร็จสิ้น ผลควำมเป็นกลำงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใด และถ้ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำออกไปแล้ว เจ้ำหน้ำที่คนใหม่หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เหลืออยู่ไม่มี
ปัญหำเกี่ยวกับควำมเป็นกลำงแล้ว ก็สำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองเพ่ือให้มีค ำสั่งทำงปกครองต่อไป
ได้โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนกำรพิจำรณำใหม่ แต่ถ้ำในกรณีที่ควำมไม่เป็นกลำงรุนแรงเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำใหม่จะ
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำบำงส่วนใหม่ก็ได้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนหลักควำมเป็นกลำงโดยไม่มีกำร
เปลี่ยนตัวเจ้ำหน้ำที่ และกำรพิจำรณำทำงปกครองได้ด ำเนินกำรไปจนจบและมีค ำสั่งทำงปกครองขึ้นแล้วผล
ของกำรฝ่ำฝืนหลักควำมเป็นกลำงสำมำรถ แยกได้เป็น 2 กรณ ีคือ  
 (๑) กรณีควำมไม่เป็นกลำงโดยสภำพภำยนอก ต้องเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองนั้น 
 (๒) กรณีควำมไม่เป็นกลำงโดยสภำพภำยใน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหำกควำมไม่เป็นกลำงมี
อยู่และเกิดขึ้นจริง และควำมไม่เป็นกลำงนั้นมีผลโดยตรงให้เกิดค ำสั่งทำงปกครองในลักษณะที่เป็นกำรกล่ำวหำ
หรือในทำงลบ คู่กรณีก็สำมำรถขอให้เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองนั้นได ้

3. ข้อยกเว้นเรื่องหลักควำมไม่เป็นกลำง 
  พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 มำตรำ 18 ได้ก ำหนดข้อยกเว้น
เรื่องหลักควำมไม่เป็นกลำงซึ่งมี 2 กรณีคือ 
 (๑) ในกรณีเร่งด่วนจะผัดผ่อนไปไม่ได้ จ ำเป็นที่จะต้องมีค ำสั่งทำงปกครองเพื่อรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะหรือประโยชน์ของเอกชน ซึ่งหำกปล่อยล่ำช้ำจะเกิดควำมเสียหำยที่ไม่มีทำงแก้ไขได้ 
 (๒) ไม่มีเจ้ำหน้ำที่อ่ืนปฏิบัติหน้ำที่แทน 

4. แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ 
  กำรแก้ไขปัญหำในเรื่องควำมเป็นกลำงนั้น สิ่งที่พิสูจน์ได้ยำกคือควำมเป็นกลำงอันเกิดขึ้นจำก
สภำพภำยในจิตใจ ซึ่งหำกเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นจำกสภำพภำยนอกจิตใจหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถรับรู้ได้ผู้ร่วม
เป็นกรรมกำรสอบสวนยังสำมำรถร่วมกันพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรได้ แต่หำก
เป็นเรื่องสภำพภำยในจิตใจนั้นเป็นเรื่องเฉพำะตัวกรรมกำรสอบสวนผู้นั้นโดยเฉพำะ จึงอำจมีอคติในกำรพิจำรณำ 
ท ำให้เกิดควำมไม่เป็นกลำงได้ ดังนั้นกรรมกำรสอบสวนต้องมีควำมซื่อสัตย์โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์และสภำพ
ภำยในจิตใจด้วยควำมซื่อตรงตำมข้อเท็จจริง โดยอำจต้องพิจำรณำให้รอบด้ำนและเปรียบเทียบด้วยว่ำหำก
ตนเองเป็นฝ่ำยถูกสอบสวนแล้ว จะยินดีให้ผู้มีสภำพภำยในจิตใจเช่นนี้มำเป็นกรรมกำรสอบสวนหรือไม่อย่ำงใด 
และในกรณีที่ตนเองคิดว่ำมีเหตุซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรสอบสวนไม่เป็นกลำงหรือเสียควำมเป็นธรรม  

                                           
28 นำงสำววรนำรี สิงห์โต, วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยไทยและกฎหมำยเยอรมัน, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักควำมเป็นกลำง
ของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปกครองตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำทำงปกครอง พ.ศ. 2539,” หน้ำ 7, (มกรำคม ๒๕๖๐)  
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ก็ต้องยื่นค ำคัดค้ำนออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนโดยทันที เพื่อเป็นหลักประกันควำมเป็นธรรมอันน ำไปสู่
กำรออกค ำสั่งทำงปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 
  4.1 ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจใน
กำรลงโทษ และผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน มีหน้ำที่ต้องศึกษำและทรำบถึงกระบวนกำรเรื่องควำมเป็น
กลำง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจำกสภำพภำยนอกหรือภำยในจิตใจกรณีใดก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมใน
กำรพิจำรณำทำงปกครอง  
  4.2 นิติกรผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน ถือเป็นผู้มีควำมรู้ในทำงกฎหมำยมีหน้ำที่ต้อง
แจ้งและอธิบำยให้ผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนทรำบถึงเรื่องดังกล่ำว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมยุติธรรมและปรำศจำกอคติ  
  4.3 มหำวิทยำลัยฯ ควรจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรสอบสวนวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
และมุ่งเน้นในเรื่องควำมเป็นกลำงของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เพ่ือให้กรรมกำรมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
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บทที ่5 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

1. บทสรุป 

  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวน ถือเป็นกำรพิจำรณำทำงปกครองที่จะ 
ต้องด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและขั้นตอนโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย คณะกรรมกำรสอบสวนจึงมีหน้ำที่แทน
ผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำทำงปกครอง เพ่ือสอบสวนพิจำรณำควำมผิดและเสนอบทลงโทษ อันน ำไปสู่กำร
ออกค ำสั่งทำงปกครองที่กระทบต่อสิทธิของผู้กระท ำควำมผิด จึงต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
เรียบร้อยและเป็นธรรม โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือเดือดร้อนจำกกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หลักควำม
เป็นกลำงเป็นหลักที่ส ำคัญที่มีขึ้นเพ่ือควบคุมกำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรสอบสวน กล่ำวคือหำกกรรมกำรสอบสวน 
ผู้ได้รับมอบให้ใช้อ ำนำจในกำรพิจำรณำทำงปกครองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนพิจำรณำแล้วควำมไม่เป็นกลำง
ดังกล่ำวจะท ำให้เกิดอคติซึ่งจะเข้ำมำมีบทบำทในทุกขั้นตอนของกำรพิจำรณำ ซึ่งหลักควำมเป็นกลำงจะเป็น
เครื่องมือป้องกันมิให้กรรมกำรสอบสวนน ำเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำไปปะปนกับกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมข้อเท็จจริง ปรำศจำกกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจหรือล ำเอียง อันส่ง  
ผลให้ผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบธรรมในท้ำยที่สุด ควำมเป็นกลำงของกรรมกำรสอบสวนเกิดขึ้น
ได้ใน 2 กรณี คือ 
  1.1 ควำมไม่เป็นกลำงทำงภำวะวิสัย หมำยถึง ควำมไม่เป็นกลำงที่มีอยู่ภำยนอกควำมคิดจิตใจ
ของกรรมกำรสอบสวน ซึ่งเป็นควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำก “สถำนภำพ” หรือ “ฐำนะ” ของตัวกรรมกำร
สอบสวนเอง  
  1.2 ควำมไม่เป็นกลำงทำงอัตตะวิสัย หมำยถึง ควำมไม่เป็นกลำงอันมีเหตุมำจำกสภำพภำยใน
ควำมคิดจิตใจของตัวกรรมกำรสอบสวน 
  เมื่อพิจำรณำถึงปัญหำแล้วหลักส ำคัญๆ เกิดจำกผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนส่วนใหญ่
ไม่ใช่ผู้จบกำรศึกษำทำงกฎหมำยหรือผ่ำนกำรอบรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย อำจไม่ทรำบหรือไม่ได้ค ำนึงถึงเหตุ
แห่งควำมเป็นกลำง ซึ่งเหตุดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกในกำรพิจำรณำทำงปกครอง และเมื่อไม่มีควำมเป็นกลำง
แล้วก็จะเป็นเหตุให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นธรรม ท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมำย
และน ำไปสู่กำรยกเลิกเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองในที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือลดปัญหำกำรใช้ดุลพินิจและปัญหำอันเกิดจำกหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำของกรรมกำร
สอบสวนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ว่ำตนเองถูกต้องห้ำมพิจำณำทำงปกครองหรือไม่  หรือมีพฤติกำรณ์อย่ำงไรที่เข้ำ
ข่ำยมีเหตุอ่ืนอันมีสภำพร้ำยแรงลงได้บ้ำง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมชัดเจน มีควำม
สุจริตมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีมำตรฐำนและเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติงำนจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 นิติกรผู้ได้รับมอบหมำยมีหน้ำที่ต้องปรึกษำและตรวจสอบก่อนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมกำรสอบสวนว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ถูกกล่ำวหำกับผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนมีเหตุตำมข้อ 
27 (1) – (6) แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2560 หรือไม่ หำกเป็นเหตุที่พึงรับรู้ได้โดยสภำพภำยนอกให้แจ้งผู้บังคับบัญชำเพ่ือขอเปลี่ยนตัวผู้ถูก
แต่งตั้งเปน็กรรมกำรสอบสวน  



18 
 

  2.2 กรรมกำรสอบสวนเมื่อได้รับค ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว มีหน้ำที่ต้อง
พิจำรณำตนเองว่ำมีเหตุตำมข้อ 27 (7) แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 หรือไม่ หำกเป็นเหตุจำกสภำพภำยในจิตใจของตัวกรรมกำรสอบสวน 
เองกรรมกำรสอบสวนผู้นั้นต้องพิจำรณำว่ำตนมีเหตุอันถือได้ว่ำมีสภำพร้ำยแรงจนเป็นเหตุให้ส่งผลต่อกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองหรือไม่ หำกมีเหตุอันร้ำยแรงก็ให้ถอนตัวจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน หรือแม้ว่ำเหตุที่เกิดดังกล่ำว
จะมีสภำพไม่ร้ำยแรงจนส่งผลต่อกระทบกำรพิจำรณำทำงปกครอง แต่ในทำงจรรยำบรรณของกรรมกำรสอบสวน
ก็ต้องยึดถือหลักกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม เพ่ือให้กำรพิจำรณำทำง
ปกครองเกิดควำมชอบธรรมโดยปรำศจำกอคติและข้อครหำใดๆ และน ำไปสู่กำรออกค ำสั่งทำงปกครองที่เป็น
ธรรมต่อผู้ถูกกล่ำวหำ 
  2.3 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชควรจัดอบรมให้ควำมรู้ แก่ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจในกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจในกำรลงโทษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องกำรสอบสวน
วินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 และมุ่งเน้นเรื่องหลักควำมเป็นกลำงของผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน
รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนและผลกระทบของกำรพิจำรณำทำงปกครองที่ขัดต่อหลักควำมเป็นกลำง 
รวมทั้งควำมหมำยของ “ผู้ที่มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภำพร้ำยแรง” อันอำจท ำให้กำรสอบสวนไม่เป็นกลำงหรือเสียควำม
เป็นธรรม พร้อมยกตัวอย่ำงค ำพิพำกษำของศำลปกครองให้กับผู้เป็นกรรมกำรเกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
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บรรณำนกุรม 

 1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช พ.ศ. 2553 
 2. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
 3. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำทำงปกครอง พ.ศ. 2542 
 4. ระเบียบมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2560  
 5. ศูนย์ศึกษำคดีปกครองส ำนักวิจัยและวิชำกำร, “เรื่องหลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำง
ปกครอง,” ใน เอกสำรทำงวิชำกำรของส ำนักงำนศำลปกครอง 
 6. ส ำนักงำนกฎหมำยปกครอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, รวมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง, “บันทึกของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองหำรือปัญหำข้อ
กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 เรื่องเสร็จ ที่ ๕๕๑/๒๕๔๒ กรณี
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช,” เล่ม 1 (พ.ศ. 2541-2550) 
 7. สมพร ฟุ้งสกุล, “ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับหลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครองของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง,” วำรสำรวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, ฉบับ
ที่ 40, (เมษำยน – มิถุนำยน 2560) 
 8. สรญำ โสภำเจริญวงศ์, ส ำนักกรรมำธิกำร 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, บทควำมเรื่อง “ควำมไม่
เป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครองของฝ่ำยปกครอง” 
 9. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙ .๒/๗๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒, ตอบข้อหำรือ
กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง, เรื่องขอหำรือข้อกฎหมำย 
 10. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๙๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๓๖, ตอบข้อหำรือ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ, เรื่องขอหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรสอบสวน 
 11. วรนำรี สิงห์โต, วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยไทยและกฎหมำยเยอรมัน, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
หลักควำมเป็นกลำงของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
(มกรำคม ๒๕๖๐) 
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ภำคผนวก 

(ก) ค ำพิพำกษำศำลปกครอง/แนวค ำวินิจฉัยที่น่ำสนใจ 

(ข) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มหนังสือคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวน 

(ค) แบบ ดว. 2 ค ำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน 

(ง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(จ) ประวัติของผู้จัดท ำ 

 



(ก) 

ค ำพพิำกษำศำลปกครอง/แนวค ำวนิจิฉยัทีน่ำ่สนใจ 

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ ที ่อ.๗๓๑/๒๕๕๕  

  กำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองของเจ้ำหน้ำที่จะต้องใช้วิธีพิจำรณำที่เป็นธรรม  โดยค ำนึงถึง
ควำมยุติธรรมเป็นหลักและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำง อันเป็นหลักกฎหมำยปกครองทั่วไปที่ห้ำมมิให้
เจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เข้ำมำพิจำรณำเรื่องและออกหรือร่วมออกค ำวินิจฉัยสั่งกำรในเรื่อง
นั้น เพ่ือเป็นหลักประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ว่ำเรื่องของตนจะได้รับกำรพิจำรณำโดยเจ้ำหน้ำที่ที่
ปรำศจำกอคติและควำมล ำเอียง 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองเรื่องเสรจ็ ที่ ๕๕๑/๒๕๔๒ 

  เมื่อเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่เป็นบุคคลธรรมดำ มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คู่กรณีในกำรพิจำรณำทำงปกครองมีสิทธิคัดค้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๔ วรรค
สองแห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่ไม่อำจคัดค้ำนเจ้ำหน้ำที่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำทำงปกครอง หรือในกรณีที่กำรคัดค้ำนเจ้ำหน้ำที่ระหว่ำงนั้นไม่เป็นผล คู่กรณีในกำร
พิจำรณำทำงปกครองยังมีสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค ำสั่งทำงปกครอง  โดยอ้ำงว่ำกำรเตรียมกำรและกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครองนั้น กระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ซึ่งไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะกระท ำ
ได้เพรำะมีอคติล ำเอียงหรือไม่เป็นกลำง ทั้งนี้ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ส่วนที ่๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ ที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๔  

  กรณีที่นำย ค. (ผู้บังคับบัญชำ) และนำง ง. (ผู้ใต้บังคับบัญชำ) มีปัญหำควำมขัดแย้งกันอย่ำง
รุนแรงในเรื่องส่วนตัวและหน้ำที่รำชกำร ถึงขั้นร้องทุกข์กล่ำวโทษซึ่งกันและกันต่อพนักงำนสอบสวน ต่อมำนำย ค. 
ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิดนำง ง. ซึ่งนำย ค. ได้ร่วมเป็นกรรมกำรสอบสวนอยู่ด้วย
และได้พิจำรณำมีค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนำง ง. กรณีถือได้ว่ำมีสภำพร้ำยแรงที่อำจทำให้กำรด ำเนินกำรทำง
วินัยไม่เป็นกลำง 

 หนังสอืส ำนกังำน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๕ ลงวนัที ่๒๔ กันยำยน ๒๕๔๒ ตอบข้อหำรอืกองบญัชำ 
กำรต ำรวจสอบสวนกลำง  

  เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแก่ตน
ตำมที่มีเจ้ำหน้ำที่น ำค ำสั่งไปส่งแล้ว กำรยื่นหนังสือคัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน  จึงต้อง
นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบว่ำมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นต้นไป 

 หนังสอืส ำนกังำน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๙.๒/ป ๙๘๕ ลงวนัที ่๒๙ ตลุำคม ๒๕๓๖ ตอบข้อหำรือเลขำธกิำร
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ  

  กำรที่ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ได้ท ำหนังสือคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนคน
ใดคนหนึ่ง แต่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่สั่งยกค ำคัดค้ำนภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้ำน ย่อมถือว่ำกำรคัดค้ำนนั้นมีเหตุผลรับฟังได้  กำรสอบสวนที่ได้ด ำเนินกำรภำยหลังจำกนั้นโดยผู้ถูก
คัดค้ำนร่วมอยู่ด้วยจึงเป็นกำรมิชอบ หำกกรณีที่เห็นควรลงโทษในควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็จะท ำให้กำร
สอบสวนและมติของคณะกรรมกำรสอบสวนที่ไม่ครบองค์ประชุมเสียไปด้วย  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนควรมีค ำสั่งให้คณะกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร แล้วแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรต่อไป แต่ถ้ำหำกเป็นกำรลงโทษในควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงผู้บังคับบัญชำสำมำรถสั่งลงโทษ
ได้ตำมควรแก่กรณี 



  

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ ที ่อ.834/2555 และ อ.87/2556  

  กรณีคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกันกับคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยด้วย ซึ่งถือว่ำขัดต่อหลักควำมเป็นกลำงตำมมำตรำ 16 วรรคหนึ่ ง เพรำะในกำรที่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วมีควำมเห็นว่ำพฤติกำรณ์ของคู่กรณีมีมูลเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง เมื่อกรรมกำรในชุดสอบสวนข้อเท็จจริงจ ำนวน 2 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยร้ำยแรงอีก ประกอบกับคณะกรรมกำรสอบสวนอย่ำงร้ำยแรงมีเพียง 3 คน บุคคลทั้งสองจึง
เป็นเสียงข้ำงมำก ท ำให้ผลกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงย่อมคำดหมำยได้อยู่แล้ว ว่ำจะไม่ต่ำงไปจำกผลกำร
สอบสวนข้อเท็จจริง กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 2 คนซึ่งเป็นกรรมสอบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นกรรมกำรสอบสวนวินัย
อย่ำงร้ำยแรงด้วยจึงเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ ที ่อ.๒๔๕-๒๔๖/๒๕๕๒  

  กำรท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมของนำย ศ. ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรควบคุมก ำหนดทิศ
ทำงกำรประชุม และอนุญำตหรือไมอนุญำตให้กรรมกำรที่มีควำมเห็นสนับสนุนหรือคัดค้ำน ไดมีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นของตนหรือไมก็ได ทั้งยังท ำหน้ำที่ในฐำนะผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชำของกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด และเป็นผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลองคก์ำร
บริหำรรำชกำรสวนจังหวัด ย่อมท ำให้นำย ศ. มีอิทธิพลเหนือกว่ำกรรมกำรอ่ืน ดังจะเห็นไดจำกไมมีกรรมกำร
คนใดแสดงควำมเห็นในลักษณะที่แตกต่ำง ขัดแย้ง คัดค้ำน หรือไมเห็นด้วยกับนำย ศ. หรือควำมเห็นของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ที่นำย ศ. เป็นประธำนจึงพิพำกษำเพิกถอนค ำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำร 

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุที่ อ. ๖๐๐/๒๕๕๔  

  กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยจ ำนวนสองในสำมคน เคยเป็นกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งคำดหมำยได้ว่ำผลกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ไม่อำจแตกต่ำงไปจำกผลกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง ถือเป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครอง มีเหตุอันมีสภำพร้ำยแรงทำให้ค ำสั่งลงโทษ  
ทำงวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ ที ่อ. 501/2558  

  กรณีท่ีกระบวนพิจำรณำทำงปกครองตั้งแต่กำรเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนกำรนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองไม่เป็นกลำง ทั้งเพรำะเหตุควำมสัมพันธ์ส่วนตัวและมี
พฤติกำรณ์ที่มีสภำพร้ำยแรง 

 ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุที ่อ. ๔/๒๕๕๙  

  ขั้นตอนในกำรสอบสวนด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นกำรเตรียมกำรและกำรด ำ เนินกำรของ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครอง เป็นกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติวิธี  
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้ำหน้ำที่ที่ไดรับค ำสั่งให้ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย จะต้องไมใช่บุคคลที่มีสภำพร้ำยแรงอันจะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไมเป็นกลำง 



(ข) 

 
 
สว่นงาน   คณะกรรมการสอบสวนวินัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     

ที ่                                     วนัที่                              

เรือ่ง   ขอยื่นหนังสือคัดค้านกรรมการสอบสวน                 

เรยีน อธิการบดี 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ ................./................ลงวันที่ ................................ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ราย........................................................
ต าแหน่ง.......................................... (ต าแหน่งเลขที่ พวช. ................) สังกัด................................................ 
ส่วนงาน.......................................  โดยข้าพเจ้า (ผู้คัดค้าน) ได้รับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อ            
วันที่................................. มีความประสงค์ขอคัดค้านกรรมการสอบสวน ราย (ชื่อกรรมการสอบสวนที่ต้องการ
คัดค้าน) เนื่องจาก (เหตุผลการคัดค้านตามข้อ 27) และเห็นว่าหากมีการด าเนินกระบวนการสอบสวนต่อไปจะ
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้การ
ด าเนินการสอบสวนไม่เป็นกลาง และไม่ยุติธรรมต่อข้าพเจ้า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

 
 

   (ลงชื่อ) 
   ผู้คัดค้าน 

    
 

 

บนัทกึขอ้ความ 



 
 
สว่นงาน   คณะกรรมการสอบสวนวินัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      

ที ่                                     วนัที่                               

เรือ่ง   ขอยื่นหนังสือถอนตัวจากการเป็นกรรมการสอบสวน                          

เรยีน อธิการบดี 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่  ........./.............. ลงวันที่  ............................          
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ราย........................................................
ต าแหน่ง.......................................... (ต าแหน่งเลขที่ พวช. ................) สังกัด................................................ 
ส่วนงาน.......................................  โดยข้าพเจ้า (กรรมการผู้ขอถอนตัว) ต าแหน่ง...............................................  
ฝ่าย........................................... สังกัด...................................... ส่วนงาน.......................................................     
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่.....................................................  มีความประสงค์ขอถอนตัว
จากการเป็นกรรมการสอบสวน เนื่องจาก (เหตุผลการขอถอนตัวตามข้อ 27) และเห็นว่าหากมีการด าเนิน
กระบวนการสอบสวนต่อไปจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้การด าเนินการสอบสวนไม่เป็นกลาง และไม่ยุติธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

 
 

   (ลงชื่อ) 
   กรรมการผู้ขอถอนตัว 

    
 

 

บนัทกึขอ้ความ 



(จ) 

ประวัติผู้จัดท ำ 

ชื่อ – สกุล  นำยพชร  ภูมิรัตน์ 

วัน เดือน ปีเกิด  19  มกรำคม  2530 

ที่อยู่   155 ซอยบำงกระดี่ 8  แขวงแสมด ำ  ถนนพระรำม 2  เขตบำงขุนเทียน  
   กรุงเทพฯ 10150 

สถำนที่ท ำงำน  ฝ่ำยนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำร  มหำวิทยำลัยนวมิทรำธิรำช  

ต ำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติกำร 

ประวัติกำรท ำงำน  

พ.ศ. 2555-2559 นิติกรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล 

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน นิติกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประวัติกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2548-2552 นบ. (นิติศำสตร์)  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

พ.ศ. 2552-2555 นมบ. (นิติศำสตร์) มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 

ประวัติกำรอบรม  

พ.ศ. 2558  โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ส ำนักงำน ก.พ. 

พ.ศ. 2559  โครงกำรอบรมกำรจัดท ำคู่มือ (work manual) เพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสำย 
   สนับสนุน 

ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

พ.ศ. 2560  วิทยำกรบรรยำยโครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร รุ่นที่ 1 เรื่อง กำรสอบสวน 
 ข้อเท็จจริงและวินัยของบุคลำกรหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช   

  วิทยำกรบรรยำยโครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร รุ่นที่ 2 เรื่อง กำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินัยของบุคลำกรมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  
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