หลักการใช้ดุลพินิจ
ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึง อานาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะ
เลือกกระท าการหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอานาจ
ดุลพิ นิ จเป็ น อานาจที่ กฎหมายกาหนดให้ผู้ ใช้ อานาจสามารถเลื อกตั ด สิน ใจกระท าการอย่างใดหรือ
งดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างอิสระ ซึ่งการใช้ดุลพินิจนั้นอาจผูกพันกับแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ภายใน
ของฝ่ายปกครองที่ได้กาหนดขึ้นเองภายในขอบเขตวัต ถุประสงค์ ของกฎหมายหรือผูกพั นกับหลักการ
ในการวินิจฉัย เหตุที่กฎหมายจะต้องกาหนดให้ฝ่ายปกครองมีอานาจดุลพินิจ เนื่องจากเป็นข้อจากัดของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี
จึงจาเป็นต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอานาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท าให้เข้าใจผิดว่า
ฝ่ายปกครองสามารถใช้อานาจดุลพิ นิ จอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ การที่
กฎหมายกาหนดให้ฝ่ายปกครองมีอานาจเลือกตัดสินใจได้หลายทาง เพื่อต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะ
ผู้ใช้ กฎหมายสามารถปรับใช้กฎหมายให้ สอดคล้ องกั บข้ อเท็ จจริง อย่ างสมเหตุ สมผล และเป็ น ธรรม
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ดั งนั้ น การใช้ ดุ ลพิ นิ จโดยชอบด้ วยกฎหมายจึ งต้ องอยู่ บนพื้ นฐานของ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
การใช้ดุลพินิ จโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อานาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือก
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย
เป็น กลาง โปร่งใส ไม่บิด เบื อนวัต ถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อานาจเกินขอบเขตที่
กฎหมายกาหนด คานึงถึงสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ขณะเดียวกันจะต้องสงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของส่วนรวมด้วย นอกจากนี้การใช้ดุลพินิจจะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางไว้เป็น
แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจ
การใช้ดุลพินิ จของฝ่ายปกครองมี ๓ ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การปรับบท
กฎหมาย และการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ ๑ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐาน และต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ว่าได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงหรือไม่ ขั้นตอนนี้คือหลักการพิจารณาทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
พยานหลั ก ฐานทุ ก อย่ า งที่ เกี่ ย วข้ อ งและให้ โ อกาสคู่ ก รณี ได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง และมี โอกาสแสดง
พยานหลักฐานของตน ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่กฎหมายเฉพาะ

กาหนดแล้ว หากกฎหมายเฉพาะมิได้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้

การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ าหน้ าที่ ก็ ต้ อ งบั งคั บ ตาม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธีปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง
ขั้นตอนที่ ๒ การปรับบทกฎหมาย (ดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมาย) กล่าวคือ
บางกรณี ก ฎหมายจะบั ญ ญั ติข้ อ เท็ จ จริงที่ เป็ น องค์ ป ระกอบโดยใช้ถ้ อ ยค าที่ มี ค วามชั ด เจนแน่ น อน
แต่บางกรณีกฎหมายบัญญัติถ้อยคาที่มีความหมายกว้างๆ และไม่มีคาจากัดความไว้ หรือไม่อาจกาหนด
ความหมายได้ แ น่ น อน เช่ น ค าว่ า “สิท ธิป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารที่ เป็ น ธรรมโดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ”
ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คาว่า
“ความจาเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สาคัญ” ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยคาที่มีความหมายกว้างและ
ไม่ แ น่ น อนนั้ น แสดงให้ เห็ น ว่ ากฎหมายมี เจตนารมณ์ ให้ เจ้ าหน้ า ที่ จ ะต้ อ งปรั บ บทกฎหมายเข้ ากั บ
ข้อเท็จจริงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอันเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั่นเอง
ขั้น ตอนที่ ๓ การตัดสินใจ (ดุลพินิจในส่วนผลของกฎหมาย) กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า
กฎหมายกาหนดให้ฝ่ายปกครองกระทาการได้เพีย งประการเดียวหรือหลายประการ หากกฎหมายให้
อานาจดุลพินิ จฝ่ายปกครองจะกาหนดให้ฝ่ายปกครองมีท างเลือกตัดสินใจได้หลายทาง ซึ่งดุลพินิ จที่
บัญญัติอยู่ในกฎหมายแบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ
(๑) ดุลพินิจตัดสินใจ หรือดุลพินิจจะกระทาการหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้
ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจ แต่มิได้กาหนดผลของกฎหมาย กฎหมายปล่อยให้เป็นอิสระของฝ่ายปกครองที่
จะกระทาหรือไม่ก็ได้ สังเกตได้จากถ้อยคาในกฎหมายมักใช้คาว่า “มีอานาจ” “มีสิทธิ” “อาจ...ก็ได้”
(๒) ดุลพินิจเลือกกระทา ฝ่ายปกครองมีอานาจดุลพินิจว่าจะเลือกมาตรการใดมาตรการ
หนึ่งในหลายมาตรการ ซึ่งเป็นกรณีที่เมื่อข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมาย
กาหนด กฎหมายกาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
หรือภายในขอบเขตของกฎหมายกาหนดได้ โดยแยกได้ ๒ กรณี คือ
๑) ดุลพินิจที่จะเลือกกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายประการตามที่กฎหมาย
กาหนด ดุลพินิจในส่วนนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในวิสัยที่จะเลือกกระทาการได้หลายอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๖ กาหนดให้ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัย ตรวจพบว่าสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรของนายจ้างไม่ปลอดภัย พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอานาจ
ออกคาสั่งให้ผู้นั้น หยุด กระทาการ แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ เป็นต้น เห็นได้ว่ากฎหมาย
ดังกล่าวให้อานาจเจ้าหน้ าที่สามารถเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ต ามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แต่ละกรณี

๒) ดุลพินิจเลือกกระทาได้เอง ภายในขอบเขตที่ กฎหมายกาหนดโดยกฎหมาย
ไม่ได้กาหนดทางเลือกไว้ เช่น พระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
ขอบเขตที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลที่ หรือ ทางสาธารณะ คื อ
เพื่ อประโยชน์ ใช้สอยของประชาชนทั่วไป โดยมิได้กาหนดทางเลือกไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
กาหนดทางเลือกได้เองแต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
หลักการใช้ดุลพินิจ
การใช้ดุ ลพิ นิ จ ของฝ่ ายปกครองต้ องอยู่ภ ายใต้หลั ก กฎหมายทั่ วไป กล่าวคือ การใช้
ดุ ล พิ นิ จ นั้ น ต้ อ งผู ก พั น ตาม “หลั ก ความเสมอภาค” หรื อ “หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว น” หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
“หลักความสมควรแก่เหตุ ” ซึ่ง “หลักความได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) เป็นหลักการ
พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อานาจกับผู้อยู่ ใต้อานาจ ประกอบด้วยหลักการย่อย ๓ หลักการ
ด้วยกันคือ
๑. หลัก ความเหมาะสม (Principle of Suitability) คื อ การค้น หาวัต ถุป ระสงค์ข อง
การกระทาทางปกครอง เป็น หลักการที่บังคับให้องค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเลือก
ออกคาสั่งที่สามารถดาเนินการให้บรรลุความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อานาจได้กาหนด
ไว้ เท่ า นั้ น ค าสั่ ง ทางปกครองใดๆ ก็ ต ามที่ ในความเป็ น จริ งแล้ ว ไม่ อ าจท าให้ บ รรลุ ค วามมุ่ ง หมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อานาจได้กาหนดไว้ได้ ย่อมเป็นคาสั่งที่ไม่เหมาะสม
๒. หลักแห่งความจาเป็น (Principle of Necessity) เป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองต้อง
พิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บมาตรการที่ อ าจท าให้ บ รรลุ ผ ลที่ ต้ อ งการได้ อั น มี อ ยู่ ห ลายมาตรการนั้ น
ว่ามาตรการใดมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนรุนแรงมากน้อยอย่างไร ฝ่ายปกครองต้องเลือก
มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่ สุด แต่ถ้าเป็นมาตรการที่ให้ประโยชน์
แก่ประชาชน ฝ่ายปกครองต้องเลือกมาตรการที่มีผลทาให้รัฐเสียประโยชน์น้อยที่สุด
๓. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality
In The Narrow Sense) เป็นหลักการมุ่งพิจารณาที่ภาวะสมดุลระหว่างความเสียหายที่เอกชนจะได้รับ
กับประโยชน์อันสังคมจะพึงได้รับจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครอง หลักการนี้ประสงค์ให้
ฝ่ายปกครองออกคาสั่งทางปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในขณะเดียวกันต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐน้อยที่สุด และห้ามฝ่ายปกครองออกคาสั่งทางปกครองที่เมื่อปฏิบัติตามคาสั่งนั้นแล้วจะเกิด
ประโยชน์น้อยมาก ไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ดุลพินิจที่ผิดพลาด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได้หลายกรณี คือ
๑. การไม่ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ เป็ น กรณี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองไม่ ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ทั้ ง ๆที่ ตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องตัดสินใจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผู้
ชุมนุ มประท้วงปิด ถนนท าให้บุคคลทั่ว ไปไม่อาจสัญจรไปมาได้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจต้อง
ตัดสินใจสั่งให้สลายการชุมนุม หรือดาเนินการให้มีการสลายการชุมนุม เป็นต้น
๒. การใช้ดุลพินิจเกิน กว่าที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กฎหมายกาหนดให้เก็บค่าธรรมเนีย ม
ระหว่าง ๒๐๐ – ๕๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเก็บค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น
๓. การใช้ดุลพินิจอย่างบิดเบือน ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยไม่สนใจวัตถุประสงค์ของ
การที่ ก ฎหมายมอบดุ ล พิ นิ จให้ ต น การใช้ ดุ ลพิ นิ จ โดยไม่ น าพฤติก ารณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้น มาพิ จารณา
ชั่งน้าหนักก่อนตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจ เป็นต้น
๔. การใช้ดุลพินิ จโดยไม่คานึงถึงสิท ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ดุลพินิ จ
ขัดหลักความเสมอภาค
๕. การใช้ดุลพินิ จขัด กับหลักกฎหมายทั่วไป โดยไม่คานึงถึงถึงหลักการอันเป็นพื้น ฐาน
ของหลักนิติรัฐ
สรุปแล้ว ดุลพิ นิ จของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อานาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระทาการใดหรือไม่กระท าการใดเพื่อปรับ ใช้
กฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ต ามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม
และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิ จที่เหมาะสมตรวจสอบได้ หากฝ่ายปกครองใช้อานาจตามอาเภอใจหรือ
ใช้ดุลพินิ จโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยผู้บังคับบัญ ชาของ
ฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางวินัยจากผลการกระทานั้นได้

กองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา

