(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ ตวั ฉบับเดือนเมษายน 2555)
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดุลพินจิ ที่ใช้ก็ย่อมไม่เปลี่ยนไป
นายณัฐพล ลือสิงหนาท พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
การที่กฎหมายให้อานาจหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ “ดุลพินิจ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้น
เนื่องจากมีข้อจากัดในการออกกฎหมายที่ไม่สามารถจะบัญญัติให้ครอบคลุมหรือสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่อง
จึงให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเหตุผลอันสมควร
แต่ก็มิใช่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อานาจจะสามารถใช้อานาจได้ตามอาเภอใจเพราะการใช้อานาจดุลพินิจจะต้องสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อานาจ ดังนั้น ในกรณีทหี่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการให้แก่เอกชนรายใด การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบ
กับแนวนโยบายที่รัฐได้กาหนดไว้
แต่หากมีกรณีที่เคยได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนรายใดแล้วต่อมาใบอนุญาตได้สิ้นอายุลง และ
เอกชนรายดังกล่าวได้ยื่นคาร้องขอใบอนุญาตใหม่ โดยที่ข้อเท็จจริง บทบัญญัติแห่งกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องมิได้เปลี่ยนแปลงไป กรณีเช่นว่านี้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถใช้ดุลพินิจให้แตกต่างไป
จากเดิมโดยพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตได้หรือไม่ ? คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๔ ได้วินิจฉัยกรณี
ดังกล่าวไว้ดังนี้
ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงแรม ร. และเคยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ม. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๓
ประเภทไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยสถานบริการดังกล่าว
อยู่ภายในโรงแรมทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงแรม แต่ได้ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แจ้งว่าไม่สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจึงถือว่าใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุแล้ว
และหากประสงค์จะขออนุญาตตั้งสถานบริการขึ้นใหม่ให้ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารตามขั้นตอน
ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง ได้ ยื่ น ค าร้ อ งขออนุ ญ าตตั้ ง สถานบริ ก าร ขึ้ น ใหม่ แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ได้ แ จ้ ง ว่ า
กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ในภาพรวมเน้นเรื่องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสถานบริการของตนเคยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแล้ว และอยู่ในหลักเกณฑ์
การผ่อนผันตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถจัดตั้งสถานบริการได้ จึงอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคาสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสั่ง
ไม่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
การใช้ดุลพินิจออกคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งสถานบริการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๑๐ ได้กาหนดว่าการจัดตั้งสถานบริการประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบอนุญาตที่ได้รับให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต หากผู้ใด
จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือด่วนมาก
ที่ มท ๐๒๐๗/ว ๔๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓ กาหนดว่า จะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) เว้นแต่
เป็นการจัดตั้งสถานบริการเฉพาะประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการขึ้นในท้องที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐ หรื อ ในโรงแรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดมาตรฐานไว้

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้ง
สถานบริการดังกล่าวขึ้นใหม่อีก เว้นแต่ของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้คงมีอยู่ ต่อไป แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ อันมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาผ่อนผันนโยบายให้จัดตั้งสถานบริการเฉพาะประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริก ารขึ้นในเขต
ท้องที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือใน
โรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดมาตรฐานไว้
ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการสถานบริการประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ และมีสถานบริการตั้งอยู่ใน
โรงแรม ร. ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงแรม จึงได้รับ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและได้ทาการต่ออายุใบอนุญาตเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ขอต่อใบอนุญาต
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ใบอนุญาตจึงสิ้นอายุลง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องได้ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
การทีผ่ ู้ฟ้องคดีเคยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ม. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๓ หลังจากที่กระทรวงมหาดไทย
ได้มีนโยบายตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๗/ว ๔๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบริการแล้ว
และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับสถานบริการเป็น อื่น และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งยังได้ยึดถือแนวทางตามหนังสือดังกล่าว
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ จึงย่อมมีผลทาให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ซึ่ งได้ เคยออกใบอนุญ าตให้ผู้ฟ้อ งคดี จัดตั้ง สถานบริก ารจะใช้ดุลพินิ จออกใบอนุญ าตให้ผู้ฟ้อ งคดีตามค าขอ
ใบอนุญาตใหม่แตกต่างเป็นอื่นออกไปไม่ได้ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มา
ประกอบเป็ น เหตุ ผ ลในการออกค าสั่ ง พิ พ าทนั้ น เห็ น ว่ า แนวทางดั ง กล่ า วเป็ น นโยบายในการส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว
ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อมากาหนดเงื่อนไขของการอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวจึงย่อมไม่อาจนามาใช้บังคับในการอนุญาตตั้งสถานบริการได้
คาสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งสถานบริการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลทาให้คาวินิจฉัยอุทธรณ์
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
คดีนี้จึงเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีสาหรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้
ดุลพินิจออกคาสั่งทางปกครองว่า ไม่สามารถใช้อานาจได้ตามอาเภอใจหรือไม่มีขอบเขต แต่จะต้องปรับบทกฎหมายที่มีอยู่
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องแต่ละกรณีภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ดังนั้น จึงถือเป็นหลักการสาคัญที่ผู้ใช้อานาจ
จะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเรื่องนั้นๆ คืออะไร มีหลักกฎหมายกาหนดไว้อย่างไร และปรับข้อเท็จจริงกับหลักกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้หากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อานาจดุลพินิจพิจารณาย่อมไม่อาจ
ใช้ดุลพินิจให้แตกต่างไปจากเดิมได้ นอกจากนี้ หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่อาจนาแนวทางปฏิบัติใดๆ
ที่ไม่มีกฎหมายรองรับมาออกข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการนอกเหนือหรือเกินขอบเขตของกฎหมายได้

