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คําพิพากษา
คดีหมายเลขดําที่ อม. ๖ /๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕ /๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ระหวาง

เรื่อง

รอยตํารวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ กับพวกรวม ๑๓๕ คน

ผูรอง

นายปานเทพ กลาณรงคราญ ที่ ๑
นายกลานรงค จันทิก ที่ ๒
นายใจเด็ด พรไชยา ที่ ๓
นายประสาท พงษศิวาภัย ที่ ๔
นายภักดี โพธิศิริ ที่ ๕
นายเมธี ครองแกว ที่ ๖
นายวิชา มหาคุณ ที่ ๗
นายวิชัย วิวิตเสวี ที่ ๘
นางสาวสมลักษณ จัดกระบวนพล ที่ ๙

ผูถูกกลาวหา

ขอให ดําเนินคดี ตอ กรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดตอตํ าแหน งหนาที่ ราชการ ความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม)
คดี นี้ ผูรอ งซึ่ง เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขาชื่อกันจํา นวน ๑๔๑ คน แตลง

ชื่อถูก ตอง ๑๓๕ คน ลงลายมือซ้ํา ๖ คน จากจํานวนสมาชิกที่มีอยูที่ปฏิบัติหนาที่ได จํานวน ๔๖๕
คน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา กลาวหา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถู กกลา วหาทั้ง เกา ตามรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช

(อม.๔๒)

-๒๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ว าจงใจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อ ใหเกิดความเสี ยหายแกผูห นึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือ ละเวนการปฏิบัติห นาที่โดยทุจริต เพื่อกลั่น
แกลงใหนายบัณฑิต รชตะนันทน ผูรองเรียนและนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ใหตองรับโทษหรือรับโทษ
หนั ก ขึ้ น อั น เป น ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๑๒๕ โดยผูถูกกลาวหาทั้งเกามีพฤติการณรวมกันมีมติในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง ๙ เสียง วาผูรองเรียนและนายสมชายมีมูลความผิด
ทางวินัยฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง เมื่อครั้งที่นายสมชาย
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงยุติธรรม สั่งระงับเรื่องไมดําเนินคดีกับอธิบดีกรมบังคับคดีและรองอธิบดี
กรมบังคับ คดี ที่สั่งคืนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไดจากการขายทอดตลาดของศาลจั งหวัด
ธัญบุรี โดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการมีมติดังกลาวเปนการมีมตินอกสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
ของคณะอนุก รรมการไตสวนโดยมิไ ดพิจารณาจากขอกลาวหาในสํานวนการไตส วนข อเท็จ จริง
เนื่องจากไมเคยมีการกลาวหาและไมมีการแจงขอกลาวหาดังกลาวตอผูรองเรียนและนายสมชายมา
กอน คงแจงเฉพาะขอกลาวหาฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรั ฐบาล อั นเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคสอง เทานั้น
ทําใหผูรองเรียนและนายสมชายไมมีโอกาสชี้แจงแกขอกลาวหาดังกลาว การมีมติของผูถ ูกกลาวหาทั้งเกา

(อม.๔๒)

-๓เปน การฝาฝนตอพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ อันเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๒๐๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕ ขอใหลงโทษผูถูกกลาวหาทั้งเกา
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
พิ เ คราะห คํ า ร อ งขอของผู ร อ งแล ว เห็ น ว า แม ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖
จะบัญ ญัติว า ในกรณี ที่ป ระธานวุ ฒิสภาสงคํารอ งให ดําเนินคดี ตอ กรรมการ ป.ป.ช. ให ดําเนินการ
เลือกองคคณะผูพิพากษา และมาตรา ๓๗ บัญญัติวา ใหองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งบุคคลจํานวนไม
นอ ยกวาหา คนเปนกรรมการไตสวน ทําหน าที่ไ ตสวนขอเท็จ จริง และทําความเห็น เกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีตามคําร องขอ ฯลฯ ก็ต าม แตก อนที่องคคณะผูพิพากษาจะแตง ตั้งคณะกรรมการไตสวน
ดังกลาว องคคณะผูพิพากษายอมมีอํานาจพิจารณาคํารองขอของผูรองที่ประธานวุฒิสภาสงมายัง
ศาลวาไดมีการเขาชื่อรองขอมามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา และคํารองขอของผูรองบรรยายพฤติการณการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหามา
เปน ขอๆชัดเจน ถูกตอ งครบถวน ตามที่ รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๔๙ บั ญญั ติไวหรือไม และพฤติการณตามคํารองขอเปนความผิดตามข อกลาวหาหรือไม
แลวจึงมีคําสั่งรับ คํารองขอของผูรองและแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการตอไป หากคํ า
รอ งขอของผู ร องไมถู ก ต อ ง ไม ชั ดเจน และไม เป น ไปตามที่รั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั ก รไทย

(อม.๔๒)

-๔พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ กําหนดหรื อพฤติก ารณต ามคําร องขอไมเ ปน ความผิดตามขอ
กลาวหาหรื อขาดอายุค วาม องคคณะผูพิพากษายอมมีอํ านาจยกคํารอ งขอหรือ ไมรับ คํารองขอได
โดยไมจํ าต องตั้ง คณะกรรมการไตสวนตามมาตรา ๓๗ แห งพระราชบัญ ญัติดั งกลา ว เพราะตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ วรรคสาม บั ญ ญั ติ ว า “ในกรณี ที่ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมืองมีคําสั่งรับคํารอง กรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวา
จะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว”
แสดงใหเห็นวาศาลมีอํานาจสั่งไมรับคํารองขอหรือยกคํารองขอในกรณีที่พฤติการณตามคํารองขอไม
เปนความผิดหรือขาดอายุความได แตหากรับคํารองขอจะมีผลถึ งกรรมการ ป.ป.ช. ผู ถูก กลาวหา
ทันที ทั้งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙
วรรคสอง ที่บัญญัติใหคํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาว าผูดํารงตําแหนง กรรมการ
ป.ป.ช. ดังกลาว กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือตําแหนงหนาที่ราชการหรือร่ํารวยผิดปกติ
เปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นต อประธานวุฒิ สภาเพื่ อสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองพิจารณาพิพากษานั้น ยอมแสดงใหเห็นวาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนง ทางการเมือ งมีอํ านาจที่จ ะพิจ ารณาคํา รองขอดั งกล าวได จึ งมิใ ชเป นการบัง คับว าเมื่ อ
ประธานวุฒิสภาสงคํารองขอมาแลวองคคณะผูพิพากษาจะตองตั้งคณะกรรมการไตสวนทุกกรณี องค
คณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวามีอํานาจพิจารณาคํารองขอของผูรองได

(อม.๔๒)

-๕คดีนี้ตามคํ ารองขอของผูรอ งที่อางว า ผูถู กกลาวหาทั้ งเกาปฏิ บัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหน าที่โ ดยมิชอบ ดว ยการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๑ เปน เอกฉันท ดวยคะแนนเสีย ง ๙ เสีย งวาการกระทําของผูรอ งเรีย นและนายสมชายมีมู ล
ความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลิน เลอ ในหน าที่ร าชการ อันเปนเหตุ ให เสีย หายแกราชการอยาง
รายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง ซึ่งมติ
ดังกลาวเปนมติที่มิไดพิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง และเปนมตินอกสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน เนื่องจากไมเคยมีการแจงขอกลาวหาดังกลาวมา
กอน เปนการฝาฝน ตอบทบัญญัติมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕๐ และมาตรา
๕๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ.
๒๕๔๒ อั นเปนการจงใจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกลงใหผูรองเรีย น
และนายสมชายตองรับโทษนั้น ปรากฏตามคํารองขอของผูรองเองวา คณะอนุกรรมการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดอธิบายขอกลาวหาและแจงขอกลาวหาใหผูรองเรียนและนายสมชายทราบ
ในบันทึกการแจงขอกลาวหาตามสิ่งที่สงมาดวย (๕) และ (๖) ทายคํารองขออยางชัดแจงวา การกระทํา
ของผูรองเรียนและนายสมชายมีมูลความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อ ใหตนเองหรือ ผูอื่นไดประโยชนที่ไมควรได เปนการทุจริ ตตอหน าที่ราชการ ปฏิบัติ
หน าที่ ราชการโดยจงใจไมปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ มติค ณะรัฐ มนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานกระทําการอันไดชื่อวา
ประพฤติ ชั่ว อย างรายแรงตามพระราชบั ญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒

(อม.๔๒)

-๖วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๙๘ วรรคสอง และมีมูลความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ แลว ดังนั้น
การแจง ขอกลาวหาดั งกลาวจึง มิใช การแจ งขอกลาวหาหรือดํ าเนินคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริ ตตอ
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เทานั้น แตไดมีการแจง
ขอกลา วหาทางวินัยฐานปฏิ บัติห นา ที่ราชการโดยจงใจไมป ฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคสอง ดวย ซึ่งเปนการแจงขอกลาวหาโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ แลว การ
แจงขอกลาวหาดังกลาวไมจําตองแจงทุกขอหา เมื่อไดมีการแจงใหทราบถึงพฤติการณในการกระทํา
ความผิดก็เปนการเพียงพอและถือไดวามีการแจงขอหาอื่นที่อาศัยพฤติการณเดียวกันนั้นดวย คดีนี้
ถึง แมจะไดความตามคําร องขอว า คณะอนุก รรมการไต สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด วย
คะแนนเสีย งข างมากว าผู รอ งเรีย นและนายสมชายไม มีมู ลความผิ ดและเห็ นควรให ขอ กล าวหา
ทั้งหมดตกไปก็ตาม แตก็ เปนเพี ยงความเห็ นของคณะอนุกรรมการไตสวนในเบื้องตนที่จะตองสรุป
เสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ เนื่องจากคณะอนุกรรมการไตสวน
เปน เพีย งผู ดํ า เนิน การไตส วนขอ เท็จ จริง แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญ ญัติ ดัง กลา วเท า นั้ น เมื่อ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ไดรับ สํา นวนการไต ส วนแลว
จะตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันเพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวน

(อม.๔๒)

-๗ซึ่งหากจําต องไต สวนขอเท็ จจริงเพิ่ มเติ ม อาจมีมติ ให คณะอนุ กรรมการไตสวนชุดเดิ มหรือ แต งตั้ ง
คณะอนุก รรมการไต สวนชุ ดใหม ทําการไตสวนก็ได ตามมาตรา ๕๑ แหง พระราชบัญ ญัติ ดัง กล าว
ความเห็น ของคณะอนุกรรมการไตสวนจึงหาไดเป นการผู กมัดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะต องถื อ
ตามแตอยางใด เมื่อผูถูกกลาวหาทั้งเกาพิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงแลวเห็น
วา การกระทําของผูรองเรียนและนายสมชายมิไดเปนการกระทําฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ที่สั่งระงั บเรื่องโดยไมดําเนินการทางวินัยและไมดําเนิ นการเพื่อหาผู รับผิด
ทางแพง คงฟงไดแตเพียงวาเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง ซึ่งเปนพฤติการณที่เบากวา ผูถูกกลาวหา
ทั้ง เกายอมมี อํานาจที่จะฟง ขอเท็จ จริง ตามมูล ฐานดังกลาวมาวิ นิจฉัยชี้มูลความผิดฐานประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง ไดโดยไมจําตองแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมหรือไต
สวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อีก เพราะขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหาทั้งเกาอาศัย
ในการชี้ มู ล รวมอยู ใ นสํ า นวนการไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ของคณะอนุ ก รรมการไต ส วนแล ว มิ ใ ช นํ า
ขอ เท็ จจริ ง หรือ พฤติ ก ารณ อื่ นนอกสํา นวนมาวิ นิ จ ฉัย การมี ม ติ วินิ จ ฉั ย ชี้มู ล ความผิ ด ตามข อ หา
ดังกลา วของผูถู กกล าวหาทั้งเกา จึ ง ไม ใ ช เ ป น การวินิ จ ฉัย นอกสํา นวนการไต ส วนขอ เท็ จ จริ ง อั น
เป น การฝา ฝน ต อ มาตรา ๕๓ แห งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่ผูรองกลาวอางเพราะตามบทบัญญัติดังกลาวหาไดหามมิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลในความผิดฐานอื่นที่ไดจากสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามขอ

(อม.๔๒)

-๘กลาวหาแตอยางใด คงบัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม หากมีมติวินิจฉัยว าขอกลาวหาใดไมมีมูล ให
ขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไปเทานั้น ซึ่งผูถูกกลาวหาทั้งเกาก็ไดพิจารณาจากสํานวนการไตสวนโดย
ชอบแลว การกระทําของผูถูกกลาวหาทั้งเกาจึงไมใชเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ และเมื่อพฤติ ก ารณ ต ามคํา ร อ งขอฟ ง ไม ไ ด ว า การกระทํา ของผู ถู ก กล า วหาทั้ ง เก า เป น การ
ปฏิบัติห รือ ละเวน การปฏิบัติหนา ที่โ ดยมิชอบ จึงมิใช เปนการกลั่นแกลงใหผูรองเรี ยนและนาย
สมชายตองรับโทษอยูในตัว ดังนั้น องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียง ๘ ตอ ๑ วา เมื่อคํา
รองขอของผูรองไมมีมูลความผิดตามที่กลาวหาจึงไมมีความจําเปนตองตั้งคณะกรรมการไตสวนเพื่อ
ทํ า หน า ที่ ไ ต ส วนข อ เท็ จ จริ ง และทํ า ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี ต ามคํ า ร อ งขอตาม
พระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตํ าแหนงทางการเมือง
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๗ อีกตอไป
พิพากษาใหยกคํารองขอ.
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