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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
  คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา
ขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ) ได้มหีนังสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่นร ๐๔๐๔ (คนป.)/๑๓๗๙๔ ลงวันที ่๙ ธนัวาคม 
๒๕๕๙ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่ายฯ ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการแต่งต้ังโดยฝ่ายบริหาร จะถือเป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะตามบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในข้อกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการด�ารง
ต�าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ท่ีประชุม
จึงได้มีมติให้หารือกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่ว่า “กิจการของคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ถือเป็นกิจการของสภา หรือเป็นกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะตามบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่”

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการประสานงาน                             
รวม  ๓  ฝ่าย (คณะรฐัมนตร ีสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ) โดยมผีูแ้ทน
ส�านักนายกรัฐมนตรี (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วได้ความตามที่
ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงในทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ มคีวามประสงค์จะหารอืด้วยว่า

เรื่อง ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติในคณะกรรมก�ร
ประส�นง�น รวม ๓ ฝ่�ย (คณะรัฐมนตรี สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และสภ�ขับเคลื่อน
ก�รปฏิรูปประเทศ)
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จุลนิติ

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับผ่านการประชามติ) ประกาศใช้แล้ว การที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ นั้น 
จะถือว่าเป็นกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญฯ 
หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
  โดยท่ีร่างมาตรา ๒๖๓ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับผ่านการประชามติ) 
ได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�าดับ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้น นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้
ส�าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติด้วย อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าในวรรคสอง (๒) (ข) ของร่างมาตรา ๒๖๓ จะได้บัญญัติให้น�าเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๐๑ (๗) ซึ่งเป็นกรณีกระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ 
มาใช้กับกรณีนี้ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ก�าหนดข้อยกเว้นในส่วนที่เก่ียวกับการกระท�าอันเป็นการต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑) อันได้แก่ การไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะไม่น�ามาเป็นเหตุสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ดังนั้น การที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับแต่งต้ังตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี
ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๑๑ (๖) และ (๙) แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จึงได้รับยกเว้นไม่เป็นเหตุให้ต้อง
สิ้นสุดสมาชิกภาพตามร่างมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ของร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวข้างต้น
กรณีจึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่ากิจการของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ 
เป็นกิจการของสภาหรือเป็นกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามข้อยกเว้น
ตามร่างมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ของร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ แต่อย่างใด
  อย่างไรกต็าม ปกตคิณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความเห็นทางกฎหมายเฉพาะทีเ่ก่ียวกับกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น แต่ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหานี้ยังมิได้ประกาศใช้บังคับแต่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จึงวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เป็นกรณีพิเศษ

97-102-MAC6.indd   98 5/18/2560 BE   5:16 PM



99

สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐ จุลนิติ

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘

เรื่อง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติขอทบทวนคว�มเห็นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เกี่ยวกับ
ม�ตร� ๙๔ แห่งพระร�ชบัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๖.๒/๒๖๘๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง ตามเรื่องเสร็จท่ี ๑๕๑/๒๕๕๗ โดยในเรื่องเสร็จดังกล่าวคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นว่า การด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู้บังคับบัญชาและอยู่ในความหมายของการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ัน การที่พลต�ารวจตรี วิชัย  
สังข์ประไพ กับพวก ได้ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไว้แล้วก่อนที่จะลาออก
จากราชการ จึงเป็นกรณีที่ถูกสอบสวนอยู่แล้วก่อนออกจากราชการ และการสอบสวนได้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจากราชการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงยังมีอ�านาจและหน้าที่ที่จะต้อง
ด�าเนินการลงโทษ พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป นั้น ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติได้รายงานผลการหารือให้คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) ทราบ และต่อมา
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจได้มีบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๑๒.๑๒/๓๒๐
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า ก.ตร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) และเห็นชอบ
ให้มีการทบทวนความเห็น โดยมีเหตุผลดังนี้
  ๑. พระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้มีการบัญญัติ
ยดึโยงถ้อยค�าในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดรบักบั
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไว้โดยชัดเจน
โดยในเรื่องการด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจนั้นปกติแล้วจะไม่สามารถด�าเนินการทางวินัย
กับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วได้ แต่มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นให้สามารถด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต�ารวจที่ออกจากราชการไปแล้วไว้สองประการ
คือ ประการแรก ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการต�ารวจผู้นั้นถูกสอบสวนในกรณีการกระท�าความผิด
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จุลนิติ

วินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้วก่อนออกจากราชการ และประการที่สอง ข้าราชการต�ารวจผู้นั้น มีกรณีที่ถูก
ชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว
ก่อนออกจากราชการ โดยในกรณีที่มีการสอบสวนต้องด�าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้าราชการต�ารวจผู้นั้นออกจากราชการ ซึ่งในกรณีของพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก น้ัน
ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติชีม้ลูความผดิภายหลงัจากท่ีพลต�ารวจตร ีวชัิยฯ
กับพวก ออกจากราชการไปแล้ว โดยไม่มีกรณีถูกสอบสวนในกรณีกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
โดยผูบ้งัคบับัญชาผูมี้อ�านาจในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิว้ ดงันัน้ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
จึงไม่สามารถด�าเนินการทางวินัยพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ได้
  ๒. การทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑) มคีวามเหน็ว่า การด�าเนนิการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู ้บังคับบัญชาและอยู ่ในความหมายของ
การสอบสวนตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ น้ัน เป็นการตีความในลักษณะ
ขยายความของค�าว่า “สอบสวน” ซึง่ไม่น่าจะสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย เน่ืองจากในเรือ่งการ
สอบสวนต้องเป็นการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น ๆ  
โดยในส่วนของข้าราชการต�ารวจได้มกีารก�าหนดไว้แล้วอย่างชดัเจนในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบญัญตัิ
ต�ารวจแห่งชาติฯ กล่าวคือ เม่ือข้าราชการต�ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู ้บังคับบัญชาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท�าการสอบสวน การสอบสวนจึงเป็นขั้นตอน
การด�าเนินการทางวินัยที่อยู่ในอ�านาจของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต�ารวจผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสอบสวนต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจน
วธีิการด�าเนนิการสอบสวนตามท่ีกฎ ก.ตร. ได้ก�าหนดไว้ ส่วนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. นั้น มิใช่เป็นการด�าเนินการทางวินัยที่อยู่ในอ�านาจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติ
ต�ารวจแห่งชาติฯ อีกทั้งมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยค�า
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไว้แล้ว
โดยในขัน้ตอนการด�าเนนิการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนร้องเรียน ขัน้ตอนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และสุดท้ายคือขั้นตอนของการชี้มูลความผิด แต่มาตรา ๙๔ ดังกล่าวมุ่งหมายเฉพาะ
ขั้นตอนการชี้มูลความผิดเท่านั้น โดยได้บัญญัติถ้อยค�าไว้ว่า “มีกรณีถูกชี้มูลความผิด” จึงมี
ความชดัเจนว่ากฎหมายมเีจตนารมณ์ต้องการข้อเท็จจรงิตัง้แต่วนัชีม้ลูความผดิของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นต้นไป มาเป็นจุดตดัหรอืจุดพจิารณาว่า ณ วนัชีม้ลูความผดิทางวนิยันัน้ หากผูถ้กูกล่าวหา
มีสถานภาพเป็นข้าราชการต�ารวจอยู่ก็สามารถด�าเนินการทางวินัยต่อไปได ้แต่ถ้าไม่มีสถานภาพ
เป็นข้าราชการก็ไม่สามารถด�าเนินการทางวินัยต่อไปได้อีกทั้งการตีความขยายความไปถึงขั้นตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดอันเป็นการก�าหนดให้ผู ้บังคับ
บัญชาต้องก้าวล่วงไปพิจารณาถึงข้ันตอนของการไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในอ�านาจการด�าเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยนั้น อาจเป็นการตีความที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าว 
และจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้มาตรา ๙๔ เนื่องจากอาจเกิดความลักลั่นในการปฏิบัติขึ้นได้

บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘
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  ๓.  การทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑) น�าค�าวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรือ่งเสรจ็ที่
๑๓๖๒/๒๕๕๖ ซึง่เป็นการวนิจิฉัยเก่ียวกับการด�าเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัอดตี
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเทียบเคียงกับกรณีของ พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก นั้น ไม่สามารถน�ามา
เทยีบเคยีงกนัได้ เนือ่งจากกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจมคีวามแตกต่าง
กับกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการ
กับข้าราชการต�ารวจที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการไปแล้ว ก็มีก�าหนด
หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการไว้แตกต่างกัน อีกทั้งในค�าวินิจฉัยดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
มีความเห็นไว้ตอนหน่ึงว่า “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติช้ีมูลความผิดว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญกระท�าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญ
จะต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การพิจารณาลงโทษข้าราชการ
พลเรือนสามัญจะสามารถกระท�าได้เพียงใดและอย่างใดย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรอืข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืนสามญั” แสดงให้เห็นว่าการจะลงโทษ
ข้าราชการที่ถูกชี้มูลความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องบังคับใช้หรือด�าเนินการ
ให้เป็นไปทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่ถูกชี้มูลนั้น ๆ ประกอบกัน
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ได้เคยมีความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ 
๕๖๖/๒๕๕๓ ว่า “การจะด�าเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เพียงใดและ
อย่างใด ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับข้าราชการที่ถูกด�าเนินการทางวินัย 
ส่วนมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นแต่เพียงบทบัญญัติที่ให้ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู ้ถูก
กล่าวหาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอีกเท่านั้น” เมื่อน�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๑๓๖๒/๒๕๕๖
และเรื่องเสร็จที่ ๕๖๖/๒๕๕๓ ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับกรณีของพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวกแล้ว
เห็นได้ว่า แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลความผิด พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ก็ตาม 
แต่การด�าเนินการทางวินัยแก่พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่
พระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาตฯิ ได้บญัญัติไว้ด้วย ดังนัน้ เมือ่ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดภายหลังจากที่พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ออกจากราชการไปแล้ว
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงไม่อาจด�าเนินการทางวินัยกับพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ต่อไปได้
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงขอให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนค�าวินิจฉัย
ในกรณีดังกล่าว เพื่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะท่ี ๑ และคณะท่ี ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ข้อหารือนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการสอบสวนในกรณี
การกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความรวมถงึการด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๑ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การตีความมาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง
แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ย่อมไม่อาจตีความให้มีผลขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ เมื่อมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุรติฯ ก�าหนดว่า เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูความผิดข้าราชการ
ผู้ใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ
โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ก�าหนดให้การพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจที่ออกจากราชการไปแล้วสามารถกระท�าได้ หากข้าราชการต�ารวจ
ผู ้นั้นถูกสอบสวนการกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้วก่อนวันที่ข้าราชการต�ารวจ
จะออกจากราชการ และการสอบสวนได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ข้าราชการต�ารวจออกจากราชการ โดยมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ไม่ได้บัญญัติว่าการสอบสวน
ดงักล่าวจะต้องเป็นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ เท่านัน้ ดังนัน้ การด�าเนนิการ
ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู้บังคับบัญชา
และอยู่ในความหมายของการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาตฯิ
ด้วยเช่นกนั ส�าหรบัข้ออ้างว่าวธิกีาร ขัน้ตอน และกระบวนการในการสอบสวนของข้าราชการต�ารวจ
มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากท่ีด�าเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เห็นว่า
ความแตกต่างดังกล่าวหาเป็นเหตุให้เป็นการลบล้างผลแห่งการด�าเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไม่ เพราะการด�าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมเป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน
และกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และมีผลให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒)
จงึมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ที่ได้ให้ไว้ในบันทึกส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจซึ่งลาออกจากราชการ
เพื่อด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑/๒๕๕๗) 
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