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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดง
ท่ี อม.๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ผู้ร้องรวม ๑๔๖ คน ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภาตาม    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ เพื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕ โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีพฤติการณ์ร่วมกัน  
กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน

         นายประเกียรติ  นาสิมมา กับพวก รวม ๑๔๖ คน        ผู้ร้อง

ระหว่าง      นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ที่ ๑
         นายกล้านรงค์  จันทิก ที่ ๒
         นายใจเด็ด  พรไชยา ที่ ๓
         นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย ที่ ๔
         นายภักดี  โพธิศิริ ที่ ๕
         นายเมธี  ครองแก้ว ที่ ๖
         นายวิชา  มหาคุณ ที่ ๗
         นายวิชัย  วิวิตเสวี ที่ ๘
         นางสาวสมลักษณ์  จัดกระบวนพล ที่ ๙       ผู้ถูกกล่าวหา
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการ
ตามคำร้องขอของผู้ร้องหรือไม่ เพียงใด โดยมีข้อพิจารณาตามลำดับ ดังนี้
 ประเด็นที่ ๑  กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าร่วมกันออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กำหนดให้มีตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธาน
กรรมการ กรรมการ  ป.ป.ช. แต่ละคนขึ้นเอง และว่าจ้างบุคคลที่เป็นเครือญาติและบุคคลใกล้ชิด
ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ ท่ี ๗ และท่ี ๙ ในตำแหน่งท่ีปรึกษาและเลขานุการของผู้ถูกกล่าวหาข้างต้นโดยทุจริต น้ัน
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ช. 
ว่าจ้างที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. เป็นระเบียบ
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๑ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสำนักงาน ป.ป.ช. 
เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ อำนาจหน้าที่ของบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฉบับดังกล่าวในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้กำหนด
ลกัษณะงานในหนา้ทีล่ว้นเปน็งานในราชการของสำนกังาน ป.ป.ช. ทัง้สิน้ หาไดม้สีว่นใดทีเ่ปน็งาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าแต่อย่างใด ทั้งระเบียบยังกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าว
รวมผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ
ปกติเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของสำนักงานอีกด้วย แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมิได้บัญญัติชัดเจนว่าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศการจ้างและแต่งต้ังบุคคลในตำแหน่งท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.ช. ไว้โดยตรงแต่ก็ต้องถือว่าการออกระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในทำนองเดียวกันกับการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๖) และ (๑๑) การที่รัฐธรรมนูญ
บญัญตัใิหส้ำนกังาน ป.ป.ช. เปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็อสิระ โดยเฉพาะในการงบประมาณแลว้สำนกังาน ป.ป.ช. 
ย่อมสามารถเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๕ ได ้ตามวธิงีบประมาณ 
เงินอุดหนุนที่ได้รับมาย่อมถูกกำหนดการใช้จ่ายตามที่ได้เสนอต่อรัฐสภาและเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน
ในสำนกังาน ป.ป.ช. ดงันัน้ การออกระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขา้งตน้กำหนดตำแหนง่ทีป่รกึษา 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นไปโดยชอบ 
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ยิ่งกว่านั้น การออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามคำร้องขอเป็นเพียงการปรับปรุงระเบียบเดิม
ใน ปี ๒๕๔๗ ทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันและออกระเบียบต่อเนื่องมาเท่านั้น ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ถูก
กลา่วหาทัง้เกา้รว่มกนัหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหผู้ถ้กูกลา่วหาที ่๓ วา่จา้งนายพรเทพ  พรไชยา เปน็เลขานกุาร 
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ว่าจ้างนายกษิต  ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษา และผู้คัดค้านที่ ๙ ว่าจ้างนางสาวสิฌาภัทร  
จัดกระบวนพล เป็นเลขานุการเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความ
ตามคำร้องขอว่านายพรเทพเป็นญาติของผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ นายกษิตรู้จักคุ้นเคยกับนางนวลพรรณ
มหาคุณ ภริยาของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ และนางสาวสิฌาภัทรเป็นญาติของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๙ ก็ตาม 
แต่ก็ไม่ปรากฏว่านายพรเทพ  นายกษิต และนางสาวสิฌาภัทรขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยที่ปรึกษา 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แต่อย่างใด ทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลทั้งสามมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการ
ของกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จึงดำเนินการจัดจ้างบุคคลทั้งสามเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว
ตามความเหมาะสม ดงันัน้ เพยีงแตก่ารทีผู่ถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ รูจ้กัหรอืเปน็ญาตกิบันายพรเทพ 
นายกษิต และนางสาวสิฌาภัทรผู้ถูกจ้าง จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ที่ ๗ และที่ ๙ 
ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ และเมือ่การกระทำของผูถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ ไมเ่ปน็การปฏบิตัหินา้ที่
โดยทจุรติแลว้ แม้ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๔ ถึงท่ี ๖ และท่ี ๘ จะร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ ท่ี ๗ และท่ี ๙  หรือ
รู้เห็นเปน็ใจใหผู้ถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ วา่จา้งนายพรเทพ  นายกษติ และนางสาวสฌิาภทัรกต็าม 
ก็หาทำให้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๔ ถึงท่ี ๖ และท่ี ๘ เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต
ไปด้วย การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต องค์คณะผู้พิพากษา
จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้าตามข้อกล่าวหาน้ีไม่มีมูลความผิดทางอาญา
  ประเด็นที่ ๒ กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้ร่วมกันไต่สวนและชี้มูลความผิด
พันตำรวจเอก ธนายุตม์ หรือฤทธิรงค์  วุฒิจรัสธำรงหรือเทพจันดา โดยมิชอบ ดังนี้
  ประการท่ีหน่ึง ผู้ถูกกล่าวหาท้ังเ ก้ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ (๑) ด้วยการแต่งตั้ง 
นายต่อตระกูล  ยมนาค ซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเป็นอนุกรรมการไต่สวน
โดยนายต่อตระกูลเป็นผู้ที่นำแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้นายวิชัย  เอื้อสิยาพันธ์ ซึ่งเป็น
ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายนำไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ และนาย
ต่อตระกูลยังเป็นบุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์วีซีดีดังกล่าวด้วย
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา่ 
ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการไต่สวน (๑) รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ที่กล่าวหามาก่อนและตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ก็กำหนดถึงเหตุที่จะ
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คัดค้านตัวอนุกรรมการไต่สวนไว้โดยกำหนดข้อห้ามในทำนองเดียวกัน คำว่า “ผู้รู้เห็นเหตุการณ์เก่ียวกับ
เรือ่งทีก่ลา่วหามากอ่น” อนัเปน็ขอ้หา้มแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเปน็อนกุรรมการไตส่วนตามบทบญัญตัิ
ขา้งตน้นัน้ จำกดัเฉพาะการเปน็ผูม้สีว่นรูเ้หน็เกีย่วขอ้งโดยตรงในเหตกุารณห์รอืพฤตกิารณท์ีก่ลา่วหา
เทา่นัน้ เชน่ การมสีว่นในการรว่มทำรา้ย การระงบัเหตหุรอืถกูทำรา้ยในเหตกุารณท์ีม่กีารกลา่วหาในคดี
น้ันเป็นต้น แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากคำร้องขอและเอกสารแนบท้ายซ่ึงเป็นคำพิพากษาของศาลปกครอง
เชียงใหม่ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๑/๒๕๕๑ ว่า นายต่อตระกูลเป็นเพียงหนึ่งในหลายคนที่ให้แผ่น
วีซีดีบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุแก่นายวิชัยผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้น ส่วนที่ปรากฏภาพ
นายต่อตระกูลในวีซีดีนั้น นายปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ ซึ่งเป็นพยานโจทก์และเป็นสื่อมวลชนประจำ
สถานโีทรทศัน ์เอ เอส ทวี ีทัง้เปน็ผูจ้ดัทำสารคดพีรอ้มทัง้ทำคำบรรยายและลำดบัเหตกุารณบ์นัทกึลงใน
แผ่นวีซีดีที่ส่งเป็นพยานศาลในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๘๒๖/๒๕๕๑ ของศาลอาญาที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ฟ้องพันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นจำเลย ได้เบิกความว่าภาพนายต่อตระกูล ที่ปรากฏนั้น
เป็นเหตุการณ์ภายในสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งนายปานเทพก็อยู่ด้วยในที่นั้น แสดงว่า
เป็นภาพเหตุการณ์คนละแห่งกับสถานท่ีเกิดเหตุ คือ ท่ีบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
อันเป็นเหตุการณ์คนละช่วงเวลากัน ศาลปกครองเชียงใหม่ก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นด้วย
และการที่นายต่อตระกูลนำแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์วันเกิดเหตุไปมอบให้นายวิชัยผู้เสียหาย
ที่ถูกทำร้ายก็เป็นเหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง
แต่เป็นเพียงการรับรู้เรื่องราวในภายหลังเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์ดังกล่าว
จากสื่อสารมวลชน การที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าแต่งตั้งนายต่อตระกูล ทำหน้าที่อนุกรรมการไต่สวน
จึงมิใช่การแต่งต้ังบุคคลผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเป็นอนุกรรมการไต่สวน ดังน้ัน การแต่งต้ัง
อนุกรรมการไต่สวนในกรณีดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย
  ประการที่สอง คณะอนุกรรมการไต่สวนไม่จัดให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ เข้าแถลง 
ด้วยวาจา และไม่ยอมส่งแผ่นวีซีดีไปตรวจพิสูจน์แต่มีอนุกรรมการไต่สวนบางคนกลับไปดูภาพ
ตามแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์ท่ีสถานีโทรทัศน์ เอ เอส ทีวี โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
ไต่สวน และมิได้แจ้งให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ทราบก่อน เป็นการตัดพยานหลักฐานของพันตำรวจเอก
ธนายุตม์ ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ นั้น
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า การดำเนินการตามข้ันตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริงนั้น คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสรุปพฤติการณ์การกระทำ
ความผิดของพันตำรวจเอก ธนายุตม์ให้ทราบ พร้อมทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและกำหนดเวลา
ให้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน ซ่ึงในวันแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจเอก ธนายุตม์ ได้จัดทำคำให้การ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนและทำคำให้การเป็นหนังสือยื่น
เพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ ดังนั้น จึงฟังได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนได้ให้
โอกาสพันตำรวจเอก ธนายุตม์ใช้สิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามระเบียบ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ 
แล้ว แม้คำร้องขออ้างว่า ในภายหลังพันตำรวจเอก ธนายุตม์ ประสงค์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ด้วยก็ตาม แต่จะถือว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่ให้สิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแก่ พันตำรวจเอก 
ธนายุตม์ ไม่ได้ ส่วนการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าพยานบุคคลหรือเอกสาร คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนก็ได้ดำเนินการให้ตามสมควรแล้ว โดยพยานบุคคลที่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ระบุในคำให้การ
ว่าประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกมาเป็นพยาน รวม ๑๕ ปาก คณะอนุกรรมการไต่สวน
ไดท้ำการสอบปากคำใหถ้งึ ๑๒ ปาก ดงัปรากฏในสำนวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิและรายงานการไตส่วน
ขอ้เทจ็จรงิ สว่นทีว่า่มคีวามจำเปน็ตอ้งสง่แผน่วซีดีบีนัทกึเหตกุารณว์นัเกดิเหตไุปตรวจพสิจูน ์หรอืไมน่ัน้ 
เปน็ไปตามระเบยีบ ขอ้ ๑๖ วรรคสี ่ทีก่ำหนดวา่ ในกรณทีีค่ณะอนกุรรมการไตส่วนเหน็วา่พยานหลกัฐาน
ใดทีผู่ถ้กูกลา่วหาอา้งไมเ่กีย่วกบัประเดน็ทีก่ลา่วหาหรอืเปน็การประวงิใหช้กัชา้ คณะอนกุรรมการไตส่วน
จะไม่ทำการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ และข้อ ๑๗ กำหนดอีกว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนมีหน้าที่
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิด การที่จะส่ง
แผ่นวีซีดีท้ังหมดไปกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือตรวจความถูกต้องว่ามีการตัดต่อภาพหรือถ้อยคำหรือไม่ตามท่ีพันตำรวจเอก
ธนายุตม์ร้องขอนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบข้างต้น
ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์แก่การแสวงหาข้อเท็จจริง และ
มีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ อันเป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อจะเร่งชี้มูลความผิด และการที่มีอนุกรรมการบางคนไปดูภาพ
เหตุการณ์ตามแผ่นวีซีดีที่สถานีโทรทัศน์  เอ เอส ทีวี  โดยไม่ปรากฏว่าได้รับมอบหมาย
จากคณะอนกุรรมการหรอืไม ่และมไิดแ้จง้ให ้พนัตำรวจเอก ธนายตุมท์ราบกอ่นนัน้ เหน็วา่ ผูไ้ปดภูาพ
เหตุการณ์ตามแผ่นวีซีดีที่สถานีโทรทัศน์ เอ เอส ทีวี ล้วนเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
เปน็การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการรวบรวมพยานหลกัฐานตามระเบยีบ ซึง่มไิดก้ำหนดใหค้ณะอนกุรรมการ
ไต่สวนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ทราบหรือร่วมไปตรวจสอบดูภาพวีซีดีด้วย
แต่อย่างใด
  ประการที่สาม  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าปรับบทความผิดตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ ไม่ถูกต้องนั้น
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติ แล้วคณะอนุกรรมการไต่สวนเสียงข้างมาก
วินิจฉัยปรับข้อกฎหมายว่าการกระทำของพันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ (๒) (๕) (๖) และเป็น
ความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากระทำการหรือไม่กระทำการ
อย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ และต่อมาผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าเห็นชอบกับความเห็น
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เสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการไต่สวน ก็เป็นการวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย
ไปตามอำนาจหน้าที่ แม้จะไม่ตรงกับความเห็นของศาลปกครองเชียงใหม่ที่มีคำพิพากษาในคดีที่
พันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นโจทก์ฟ้องผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจกับพวก 
ขอให้เพิกถอนคำสั่ งลงโทษทางวินัยพันตำรวจเอก ธนายุตม์  โดยศาลปกครองเชียงใหม่
มีคำวินิจฉัยว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนปรับบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
ไม่ถูกต้อง ก็เป็นกรณีที่ศาลปกครองเชียงใหม่วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย
แตกต่างจากคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจในการ
ออกคำสั่งทางปกครองโดยศาล ซึ่งการฟังข้อเท็จจริงหรือการปรับบทกฎหมายที่แตกต่างเช่นนี้
ย่อมเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน
มีเจตนาปรับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และในส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า
กพ็จิารณาและชีม้ลูตามรายงานการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ โดยกระทำในรปูคณะกรรมการขององคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนญูอนัเปน็การดำเนนิการโดยใชอ้ำนาจตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) เหตุผลเพียงว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
รฐัประหาร ฟงัไมไ่ดว้า่เปน็เหตถุงึกบัใหผู้ถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้วนิจิฉยัชีม้ลู พนัตำรวจเอก ธนายตุมโ์ดยมชิอบ
  ประการที่สี่  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ารีบเร่งดำเนินการโดยมีเจตนาจะชี้มูลความผิด
เอาแก่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ โดยใช้เวลาพิจารณาสำนวนเพียง ๒ วัน ก็มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการไต่สวนท้ังในการประชุมเพ่ือลงมติดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าน่าจะไม่มีบันทึก
การประชุม และรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าใช้การคัดลอกจากรายงาน
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนเท่านั้น
 ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง เหน็วา่ ผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้จะใชเ้วลา
ในการพิจารณารายงานการไต่สวนรวดเร็วหรือล่าช้าประการใด ย่อมข้ึนอยู่กับความยากง่าย
หรือความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริงตามรายงานแต่ละสำนวน การพิจารณารายงานคดีนี้
เสร็จสิ้นภายใน ๒ วัน จึงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับบันทึกการประชุม ตามคำร้อง
ขอกล่าวอ้างเพียงว่าน่าจะไม่มีบันทึกการประชุม มิได้ยืนยันข้อเท็จจริงโดยแจ้งชัด จึงไม่จำต้องวินิจฉัย 
แมร้ายงานการไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะคดัลอกขอ้เทจ็จรงิตามรายงานการไตส่วนของคณะ
อนกุรรมการไตส่วน กเ็ขา้ใจไดว้า่เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดท้ราบรายละเอยีดทีค่ณะอนกุรรมการ
ไต่สวนดำเนินการมาทั้งหมด เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบการไต่สวน องค์คณะ
ผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าตามข้อกล่าวหานี้ไม่มี
มูลความผิดทางอาญา
 ประเดน็ที ่๓  กรณกีลา่วหาวา่ผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้รว่มกนัไตส่วนและชีม้ลูความผดิ นายสมชาย  
วงศส์วสัดิ ์อดตีนายกรฐัมนตร ีและพลตำรวจโท สชุาต ิ เหมอืนแกว้ อดตีผูบ้ญัชาการตำรวจนครบาล 
กรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 สำหรับการไต่สวนและชี้มูลความผิดนายสมชายนั้น ตามคำร้องขอกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหา
ทั้ ง เก้ าว่ า ไม่ยอมให้นายสมชายตรวจสอบหรือรับทราบพยานหลักฐานตามรัฐธรรมนูญ
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) และไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่กลับเร่งรีบชี้มูลความผิดโดยไม่รอคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อน้ีข้อเท็จจริงได้ความว่าในการแจ้งข้อกล่าวหา
แก่นายสมชาย  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งระบุทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด กำหนดให้เวลาในการชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน และแจ้งสิทธิที่จะนำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง
หรอืใหป้ากคำของนายสมชายได ้รวมถงึสทิธกิารอา้งหรอืนำพยานหลกัฐานเขา้นำสบืแกข้อ้กลา่วหาดว้ย
ซ่ึงนายสมชายได้ทำบันทึกรับทราบข้อกล่าวหา และแจ้งว่าจะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหากับนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่ต่อมานายสมชายได้ขอขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและ
ขอตรวจสอบหรือรับทราบพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาก่อนโดยมอบหมายบุคคลอื่นให้ไปดำเนิน
การแทน
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พยานหลักฐานท่ีนายสมชาย
ขอตรวจสอบและทราบตามหนังสือขอขยายระยะเวลาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาน้ัน เป็นพยานหลักฐาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่มีทั้งพยานเอกสารและถ้อยคำพยานบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้เมื่อคดีอยู่ระหว่างการไต่สวน สำนวนการไต่สวนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนท่ีเป็นถ้อยคำพยานบุคคล ย่อมมีลักษณะท่ีหากมีการเปิดเผยก่อนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือความปลอดภัยของพยาน อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นพยานเกรงกลัว หรือเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สมัครใจไปให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการไต่สวนข้อเท็จจริง มีผลทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีได้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลในการตรวจสอบและทราบพยานหลักฐานตามสมควร จึงหาอาจเกินเลยไปจน
อาจกระทบต่อภัยอันตรายหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพยานและประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายไม่ การที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งตอบนายสมชายว่าไม่สามารถให้
นายสมชายตรวจสอบพยานบุคคลหรือให้พยานเอกสารตามที่ขอได้ เนื่องจากสำนวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเป็นชุดเอกสารที่เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลอันพึงต้องคุ้มครองบุคคลอื่น และข้อมูลที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาไว้ หากเปิดเผยออกไปจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และความปลอดภัยของบุคคล จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจไม่อนุญาตให้นายสมชายตรวจสอบคำให้การพยานบุคคลหรือเอกสารตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจไว้ จึงถือไม่ได้ว่ามีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ และรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) การท่ีต่อมานายสมชายยืนยันขอตรวจสอบพยานหลักฐาน โดยเลือกใช้ช่องทาง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยการอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ยอมไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน
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ตามกำหนดนัด คณะอนุกรรมการไต่สวนย่อมดำเนินการต่อไปได้ การท่ีผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้าดำเนินการ
พิจารณาข้อกล่าวหาจากสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และมีมติวินิจฉัยข้อกล่าวหาไป จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าจะไม่รอผลการวินิจฉัย
จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก่อน ก็ฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ากระทำการ
โดยมิชอบ 
  สำหรับกรณีพลตำรวจโท สุชาติ ซึ่งมีบุคคลอื่นเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเป็นคดีอาญากรณี
เหตุการณ์ อ. ๔๑๔๒/ ๒๕๕๑ นั้น ปรากฏจากคำร้องขอว่าคดีดังกล่าวมีประเด็นเดียวกับข้อกล่าวหา
ในการไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า ศาลอาญามีคำสั่งจำหน่ายคดีแต่คู่ความได้อุทธรณ์คำสั่ง
ตอ่ศาลอทุธรณอ์ยู ่ดงันัน้ ประเดน็ทีอ่ทุธรณแ์ละอยูร่ะหวา่งพจิารณาของศาลอทุธรณเ์ปน็เรือ่งเกีย่วกบั
คำสัง่จำหนา่ยคดขีองศาลชัน้ตน้ หาไดพ้จิารณาในเนือ้หาการกระทำวา่กรณสีัง่การสลายการชมุนมุ
ของจำเลยเป็นความผิดหรือไม่ อันเป็นคนละประเด็นกับข้อกล่าวหาที่ทำการไต่สวน และเมื่อศาล
ยังไม่มีคำส่ังประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงถือไม่ได้ว่าเร่ืองท่ีผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้ารับไว้พิจารณาเป็นเร่ือง
ที่มีประเด็นเดียวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ายังให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนจนกระทั่งมีการวินิจฉัยชี้มูลความผิดต่อพลตำรวจโท
สุชาติ นั้น จึงไม่เป็นกรณีต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) 
  ส่วนที่คำร้องขอกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าตัดพยานของพลตำรวจโท  สุชาติที่จะนำสืบ
แก้ข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจโท สุชาติมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารจำนวนมากที่จะพิสูจน์
ให้เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีไปตามกรอบกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ให้พ้นภยันตราย เนื่องจากผู้ชุมนุมมีอาวุธจำนวนมาก การถูกตัดพยานทำให้พลตำรวจโท 
สุชาติไม่มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเพียงพอนั้น
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ (๑) บัญญัติว่า
ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้ าหน้าที่ ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ ฉะนั้นในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง
หรือมูลความผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานใดน่าจะ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิ และสมควรนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวน
การไต่สวนของตนเพื่อวินิจฉัยชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา   องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติ
ดว้ยเสยีงขา้งมากวา่ การกระทำของผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้ตามขอ้กลา่วหานีไ้มม่มีลูความผดิทางอาญา
 ประเด็นที่ ๔ กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าร่วมกันมีมติรับเรื่องเพื่อดำเนินการไต่สวน
และชี้มูลกรณีคุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร 
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นายวิชัย  เทียนถาวร และนายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำการเพื่อให้
มีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยไมช่อบนัน้ ผูร้อ้งกลา่วหาวา่กรณดีงักลา่วไดม้กีารฟอ้งและพจิารณาคดอียูใ่นศาลปกครองกลาง
จึงเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคำกล่าวหาที่มีประเด็นเดียวกันนั้นขึ้น
พิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) นั้น อยู่ใน
หมวด ๘ เรื่องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์  
เกยุราพันธ์  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร ต่างเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ กรณีของบุคคลทั้งสาม จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๘๖ (๒) แต่อย่างใด ส่วนนายวิชัย  เทียนถาวร และนายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ กับพวก
แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคำสั่งในเรื่องคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเก่ียวกับการกระทำหรือละเว้น
การกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่ง
ทางปกครอง การกระทำละเมิดในทางปกครองหรือการทำสัญญาทางปกครองเท่านั้น ในคดีกิจการ
ร่วมค้าพีสแควร์ไทยคอม กับพวกได้ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองกลาง ประเด็นที่ศาลปกครองกลาง
จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยจึงมีว่า มีเหตุให้เพิกถอนคำส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ียกเลิกการประกวดราคา
อันเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ และจะกำหนดวิธีการเยียวยาแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร ส่วนกรณี
ที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีมติรับดำเนินการแม้จะเป็นมูลกรณีอันเดียวกัน แต่ก็เป็นการรับดำเนินการ
ในมูลความผิดทางอาญา ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำ
การอันมีมูลความผิดทางอาญาตามข้อกล่าวหาหรือไม่ จึงเป็นคนละประเด็นกัน การท่ีผู้ถูกกล่าวหา
ท้ังเก้าร่วมกันมีมติรับเร่ืองเพ่ือดำเนินการไต่สวนและช้ีมูลกรณีข้างต้น จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) 
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรณีตามข้อกล่าวหาในส่วนนี้ไม่มีมูลความผิดทางอาญา
เช่นกัน



คำพิพากษาศาลฎีกา อม. ๔/๒๕๕๓
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จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓132

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 เมื่อพฤติการณ์ตามคำร้องขอให้ดำเนินคดีดังวินิจฉัยมาข้างต้นฟังไม่ได้ว่า การกระทำของ
ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีมูลความผิดทางอาญาตามข้อกล่าวหาทั้งสี่กรณี คดีจึงไม่มีความจำเป็นต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อทำหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน
คดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗
 พิพากษายกคำร้องขอ 


