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นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร

  คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ     โจทก์
  
  น�ยสมช�ย  วงศ์สวัสดิ์ ที่ ๑
  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ ที่ ๒
  พลตำ�รวจเอก พัชรว�ท  วงษ์สุวรรณ ที่ ๓
  พลตำ�รวจโท สุช�ติ  เหมือนแก้ว ที่ ๔      จำ�เลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 โจทก์อุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ลงวันที่	 ๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์	 รับอุทธรณ์วันที่	 ๑๘	มกราคม	
พุทธศักราช	๒๕๖๑	โดยข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติ	ดังนี้	
	 	 ขณะเกิดเหตุ	จ�าเลยที่	๑	ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
จ�าเลยที่	๒	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	 จ�าเลยที่	๓	
ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	และจ�าเลยที่	๔	ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนรักษาความสงบ	 (กรกฎ/๔๘)	ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
มีอ�านาจหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในเขตกรงุเทพมหานครและรับผดิชอบในการแก้ไข
สถานการณ์เพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติด้วยรัฐบาลภายใต้การน�าของจ�าเลยที่	๑	ประกาศ
จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	 โดยประธานรัฐสภาได้เรียกประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาเพื่อรับฟัง
การแถลงนโยบายของรัฐบาล	ณ	รัฐสภา	ในวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๑	เวลา	๙.๓๐	นาฬิกา	ตามหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม	 ขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ระหว่�ง
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ซึ่งชุมนุมอยู่ที่ท�าเนียบรัฐบาลประกาศจะขัดขวางการเข้าประชุมของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือมิให้รัฐบาล
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา	โดยเคลื่อนมวลชนมาปิดล้อมรัฐสภาตั้งแต่ช่วงค�่าของวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๑	
ในวันดังกล่าว	 เวลาประมาณ	๒๓	นาฬิกา	จ�าเลยที่	๑	 เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ท�าเนียบ
รัฐบาลช่ัวคราวภายในท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเรียกจ�าเลยที่	๓	 เข้ารายงานสถานการณ์การชุมนุม
ของกลุม่พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตยทีปิ่ดล้อมรฐัสภา	จ�าเลยที	่๓	และที	่๔	พร้อมคณะเดนิทาง
ไปทีท่�าเนยีบรฐับาลช่ัวคราวและจ�าเลยที	่๓	รายงานสถานการณ์ให้จ�าเลยที	่๒	ทราบ	จ�าเลยที	่๒	สัง่การ
ให้จ�าเลยที	่๓	กลบัไปปฏบิตัหิน้าที	่เมือ่จ�าเลยที	่๓	ขอเข้าพบจ�าเลยที	่๑	เพือ่รบัทราบนโยบาย	จ�าเลยที	่๒	
อธิบายให้จ�าเลยที่	๑	ทราบว่าได้สั่งการให้จ�าเลยที่	๓	ไปด�าเนินการแล้ว	จ�าเลยที่	๑	จึงสั่งการให้จ�าเลย
ที่	๓	รีบไปปฏิบัติจ�าเลยที่	๓	และที่	๔	พร้อมคณะได้เดินทางกลับไปยังกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี	นายชูศักด์ิ	ศิรินิล	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ได้ประสานงานสอบถาม	
นายชัย	 ชิดชอบ	ประธานรัฐสภาว่าจะเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมรัฐสภาได้หรือไม่	 ได้รับแจ้งว่า
ไม่สามารถเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมได้เน่ืองจากเวลากระชั้นชิดเกินไปและการย้ายสถานที่
ประชุมต้องได้รับการลงมติจากสมาชิกรัฐสภา	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้เตรียมพร้อมที่จะแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามก�าหนดเดิมและมอบหมายให้จ�าเลยที่	 ๒	ติดตามตรวจสอบสถานการณ์และ
ก�ากับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา	โดยให้ประสานสั่งการ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 หน่วยงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ต่อมาเวลา	๑.๔๐	นาฬิกา	ของวนัที	่๗	ตลุาคม	๒๕๕๑	จ�าเลยที	่๒	พร้อมคณะเดนิทางไปทีก่องบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล	 เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจและมอบนโยบายให้ด�าเนินการ
ให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาล	โดยมีจ�าเลยที่	๓	พร้อมคณะ
เข้ารบัฟังการมอบนโยบายตามบนัทกึการถอดเทปการประชมุและภาพถ่าย	ส่วนจ�าเลยที	่๔	ไม่ได้เข้ารบัฟัง
เพราะไปปฏิบติัภารกจิอืน่		จากนัน้จ�าเลยที	่๒	เดนิทางกลบั	เมือ่จ�าเลยที	่๔	เดนิทางกลบัมากองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล	จ�าเลยที่	๓	ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของจ�าเลยที่	๒	ให้จ�าเลยที่	๔	ทราบ
และจ�าเลยที่	๔	พร้อมคณะได้ร่วมประชุมก�าหนดแผนปฏิบัติการ	โดยมอบหมายแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ
  ต่อมาเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา เจ้าหน้าทีต่�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาชนดิยงิและขว้างผลกัดนัผูชุ้มนุม
ทีปิ่ดทางเข้าอาคารรฐัสภาบรเิวณประตปูระสาทเทวรทิธิด้์านถนนราชวถิต่ีอเนือ่งบรเิวณแยกอูท่องใน
จนสามารถเปิดทางให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมได้ จากเหตุการณ์ดงักล่าว
มนีายธญัญา กลุแก้ว ขาขาด นางสาวนาฏยา ธยิา นิว้เท้าขวาขาดและน่องซ้ายมบีาดแผลฉกรรจ์ กับมี
ผูไ้ด้รบับาดเจบ็อกีจ�านวนมาก ครัน้เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา จ�าเลยท่ี ๒ ได้ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตร ีในระหว่างจ�าเลยท่ี ๑ แถลงนโยบายต่อรฐัสภา ผูช้มุนมุกลบัเข้ามาปิดล้อมรฐัสภา
อีกครั้ง เมื่อจ�าเลยที่ ๑ แถลงนโยบายเสร็จ จ�าเลยที่ ๑ คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถ
เดินทางออกจากรัฐสภาได้ จ�าเลยที่ ๑ และสมาชิกรัฐสภาบางส่วนต้องปีนก�าแพงออกมาและ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตนิ�าเฮลิคอปเตอร์มารบัจ�าเลยท่ี ๑ ออกไป แต่มคีณะรฐัมนตรแีละสมาชกิรฐัสภา
บางส่วนยังติดอยู่ในรัฐสภา จนกระท่ังเวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา พลต�ารวจตรี เอกรัตน์ มีปรีชา
รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล น�าเจ้าหน้าท่ีเดนิทางไปทีแ่ยกการเรอืนและเจรจากบันายวรีะ  สมความคดิ 
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แกนน�าผูช้มุนมุ เพือ่ขอให้เปิดทางแต่ได้รบัการปฏเิสธ พลต�ารวจตรี เอกรตัน์ จงึน�าเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
เข้าผลักดนัผู้ชุมนุม โดยใช้แก๊สน�้าตาจนสามารถผลักดันผู้ชุมนุมจากบริเวณแยกการเรือนถอยร่น
พ้นประตูประสาทเทวริทธิ์และน�าคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกรัฐสภาออกมาจากรัฐสภาได้ ท�าให้มี
ผู ้ได้รับบาดเจ็บจ�านวนมาก ต่อมากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางไปชุมนุม
ทีห่น้ากองบญัชาการต�ารวจนครบาล พลต�ารวจตร ีโกสนิทร์ บญุสร้าง เจรจาให้ผู้ชมุนมุถอยกลบัไป
แต่ผู้ชุมนุมไม่ยินยอมและท�าร้าย พลต�ารวจตรี โกสินทร์ จนสลบ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 
๑๙ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่อยู่ด้านหน้าและภายในกองบญัชาการต�ารวจนครบาลยงิแก๊สน�า้ตา
ผลกัดันผูช้มุนุม ท�าให้นางสาวองัคณา ระดับปัญญาวฒุ ิเสยีชวีติ นายชงิชยั อดุมเจรญิกจิ ข้อมอืขวาขาด
ปอดฉีกขาด กล่องเสียงเสียหาย และนายตี๋ แซ่เตียว ขาขาด กับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจ�านวนมาก
ตามภาพถ่ายและบัญชีผู ้บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุคณะกรรมาธิการวุฒิสภารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต
๒ ราย และมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ ๔๗๑ ราย	ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงพพิากษา
ยกฟ้อง	โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจ�าเลยที่	๑	ถึงที่	๓	คดีส�าหรับจ�าเลยที่	๑	ถึงที่	๓	จึงเป็นอันยุติ	
โดยโจทก์อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขอให้ลงโทษจ�าเลยที่	๔	ตามฟ้อง	
 
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยหลายประการ	ดังนี้
  ประการแรก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่
	 	 พจิารณาแล้วเห็นว่า	คดีนีมี้มลูแห่งคดเีป็นการกล่าวหาจ�าเลยที	่๔	เป็นตวัการในการกระท�าความผดิ
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการร่วมกับจ�าเลยที่	๑	และที่	๒	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองนายก
รัฐมนตรีตามล�าดับซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ตามมาตรา		๙	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	โจทก์ย่อมมสีทิธอิทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช
๒๕๖๐	มาตรา	๑๙๕	วรรคสี่	องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การที่โจทก์ไม่อุทธรณ์
ขอให้ลงโทษจ�าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ท�าให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์
ของโจทก์ ค�าแก้อุทธรณ์ของจ�าเลยที่ ๔ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
  ประการที่สอง อุทธรณ์ของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 ในปัญหานี้จ�าเลยที่	๔	ต่อสู้ว่า	ขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จงึต้อง
บังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๗๘	วรรคสาม	อันเป็น
กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท�าความผิด	 โดยผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องเป็นผู้ต้องค�าพิพากษาและมีพยาน
หลกัฐานใหม่ซึง่อาจท�าให้ข้อเทจ็จริงเปลีย่นแปลงไปในสาระส�าคญั	อทุธรณ์ของโจทก์ไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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	 	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 แม้ปรากฏว่าในขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
พ.ศ.	๒๕๖๐	แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี ่ได้บญัญตัไิว้
ชดัแจ้งแล้วว่าค�าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงให้อทุธรณ์
ต่อทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัมคี�าพพิากษา อนัเป็นบทบญัญัติรบัรองและ
คุม้ครองท่ีมีลกัษณะการให้สทิธย่ิอมมผีลใช้บงัคบัทนัที	และเป็นไปตามหลักการทีบั่ญญตัใินมาตรา	๒๕	
วรรคสอง	ที่ว่า	“สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ	บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรอืเสรภีาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ”	ฉะนัน้ โจทก์จงึมสีทิธอิทุธรณ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี่ ได้ทันที
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับ
ในขณะโจทก์ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ว่าต้องเป็นผู ้ท่ีต้องค�าพิพากษา
และมีพยานหลักฐานใหม่ อุทธรณ์โจทก์จึงไม่ต้องห้าม 
	 	 องค์คณะวนิจิฉยัอทุธรณ์มมีตเิป็นเอกฉนัท์ว่า	การไต่สวนข้อเทจ็จรงิและมมีตวินิจิฉยัว่าข้อกล่าวหาใด
มีมูลความผิด	รวมถงึการใช้สิทธิอทุธรณ์จ�าเลยคนใดหรอืไม่	เป็นดลุพนิิจของโจทก์ทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั
ตามข้อเทจ็จรงิและพยานหลักฐานจากการไต่สวนข้อเทจ็จรงิในส�านวนแต่ละคด	ีค�าแก้อุทธรณ์ข้อนีข้อง
จ�าเลยที่	๔	ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
  ประการทีส่าม จ�าเลยที ่๔ กระท�าความผดิตามฟ้องหรอืไม่	โจทก์อุทธรณ์ว่า	จ�าเลยที	่๔	สามารถ
ด�าเนินการเลื่อนวันประชุมรัฐสภาหรือเปลี่ยนสถานที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตราย
ต่อประชาชนผู้ชุมนุมได้
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ขณะเกดิเหตจุ�าเลยท่ี ๔ เป็นผู้บญัชาการต�ารวจนครบาลและได้รบัมอบหมาย
ให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ การจะเลื่อนวันประชุมรัฐสภาหรือเปลี่ยนสถานที่ประชุมไม่ใช่
อ�านาจหน้าท่ีของจ�าเลยที่ ๔ แต่เป็นอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่จะตัดสินใจ	และข้อเท็จจริง
ได้ความว่า	ในคืนวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๑	นายชูศักดิ์		ศิรินิล	เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานงาน
กับประธานรัฐสภาแล้ว	 ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนหรือย้ายสถานที่ประชุมได้	 เน่ืองจากแจ้งเวลา
กระชั้นชิดเกินไปและการย้ายสถานท่ีประชุมต้องได้รับการลงมติจากสมาชิกรัฐสภา	 เมื่อคณะรัฐมนตรี
มีมติให้เตรียมพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามก�าหนดเดิม	จ�าเลยที่	๔	จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อเปิดทางเข้ารัฐสภา
	 	 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีว่า	การท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจภายใต้การบังคับ
บัญชาของจ�าเลยที ่๔ ในฐานะผู้บญัชาการเหตกุารณ์ใช้แก๊สน�า้ตาเข้าสลายการชมุนมุเพือ่เปิดทางให้
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมรัฐสภาในช่วงเช้า และใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุม
เพื่อน�าคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาออกจากรัฐสภาในช่วงบ่าย กับเหตุการณ์ใช้แก๊สน�้าตา
ผลักดันผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลในช่วงค�่าของวันเกิดเหตุ เป็นไปตาม
ขั้นตอนของแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๔๘) และเป็นการกระท�าเกินกว่าเหตุ หรือไม่
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	 	 เห็นว่า	เหตุการณ์ในช่วงเช้าของวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๑	ข้อเท็จจริงได้ความว่า	ก่อนใช้แก๊สน�้าตา
ผลกัดนัผู้ชุมนมุได้มกีารน�ารถโมบาย	(รถเยน็ทัว่หล้า)	ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ชมุนุมทีปิ่ดทางเข้าออกรฐัสภา
และบรเิวณถนนราชวิถด้ีานประตปูระสาทเทวรทิธิส์ลายตวัไปชุมนุมบรเิวณถนนอูท่องใน	ส่วนพนัต�ารวจเอก
ไพฑรูย์	ประกาศเตือนทางโทรโข่ง	แต่ผูช้มุนุมไม่เช่ือฟัง	ท�าให้ต้องประกาศต่อไปว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจจะใช้
มาตรการจากเบาไปหาหนกั	หากไม่ส�าเรจ็จะใช้ก�าลงัผลกัดนัและใช้แก๊สน�า้ตา	ต่อมาในเวลา	๖	นาฬิกาเศษ
จึงมีการใช้แก๊สน�้าตา	อีกทั้งข้อเท็จจริงได้ความจาก	พันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	กับ	ร้อยต�ารวจโท	สละ	ว่า
ขณะเดินหน้าใช้โล่เข้าผลักดันผู้ชุมนมุ	กลบัถกูกลุม่ผูช้มุนุมทางด้านถนนพชิยัยงิหนงัสติก๊	ขว้างก้อนหนิ
ท่อนไม้	ขวดน�า้	และประทดัเข้าใส่	ไม่มท่ีาทว่ีาจะถอย	พนัต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 จึงส่ังการให้ใช้แก๊สน�า้ตา
ยงิเข้าใส่แนวยางรถยนต์ของกลุ่มผูช้มุนุมในระยะ	๕๐	หลา	เพือ่ให้ผู้ชุมนุมออกไป	หากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
เข้าใกล้ผู ้ชุมนุมเกินไปอาจจะเกิดอันตรายจากอาวุธปืน	 ระเบิดปิงปอง	 และคันธงเหล็กแหลม
ของผูช้มุนมุได้ทัง้ยงัอาจเกดิอนัตรายจากน�า้มนัทีก่ลุม่ผูช้มุนมุราดไว้ด้วย	 เมือ่ผลกัดนัผูช้มุนุมจนผูช้มุนมุ
ถอยร่นพ้นแนวประตูประสาทเทวริทธิ์	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงหยุดยิงแก๊สน�้าตาแล้วหยุดต้ังแถวตรึงก�าลัง
รกัษาพืน้ทีไ่ว้	ตามพฤตกิารณ์ทีไ่ด้ความดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่อาจผลกัดนัผูช้มุนมุ
โดยใช้โล่ในระยะประชิดได้เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ทั้งได้ความว่ากองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลมีหนังสือขอรถดับเพลิงจากกรุงเทพมหานครต้ังแต่วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๕๑
และพันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 เบิกความว่าได้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานขอรถดับเพลิงจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ไม่สามารถติดต่อได้	ท�าให้ไม่สามารถใช้น�้าฉีดผลักดันผู้ชุมนุมก่อนใช้แก๊สน�้าตาได้
การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมให้เปิดทางเพื่อไม่ต้องเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุม
จงึเป็นวธิดี�าเนนิการทีจ่�าเป็นและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์คับขนัเช่นนัน้	แม้การสลายการชมุนมุ
จะมีผูไ้ด้รบับาดเจบ็หลายคนโดย	นายธญัญา	กลุแก้ว	ได้รบับาดเจบ็สาหสัขาซ้ายขาด	แต่ได้ความจาก
ถ้อยค�าของ	พนัต�ารวจเอก	ก�าธร		อุย่เจรญิ	ให้การต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ว่า		ในวนัรุง่ขึน้พยานไปตรวจ
ที่เกิดเหตุบริเวณที่	นายธัญญา	ขาขาด	พบสารโปแตสเซียมคลอเรตอันเป็นสารประกอบของลกูระเบดิ
ดินด�าหรือดินเทาอยู่ท่ีพื้นและฝาผนัง	 สารดังกล่าวไม่มีอยู่ในแก๊สน�้าตาแต่จะมีอยู่ในระเบิดปิงปอง
หรือพลุไฟที่น�ามาดัดแปลงเป็นระเบิด	และตามรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุระบุว่าในที่เกิดเหตุ
มีร่องรอยของคราบเขม่าวัตถุระเบิดสีด�าบริเวณเสาและพื้นพบหลุมระเบิดขนาดกว้างประมาณ 
๑๐ เซนติเมตร ลึก ๓ เซนติเมตร เชื่อว่ามีการระเบิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ท�าขึ้นเอง โดยใช้
วัตถุระเบิดแรงต�่าประเภทดินด�าหรือดินเทา น�้าหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม จุดระเบิดด้วยสายชนวน 
หรือขว้างปาให้เกิดการเสียดสี ท�าให้เกดิระเบดิเป็นเหตใุห้ นายธัญญา ได้รบับาดเจบ็สาหัสดงักล่าว
และเป็นไปไม่ได้ทีก่ารบาดเจบ็ของ นายธญัญา จะเกดิจากแก๊สน�า้ตาทีม่สีารระเบิด RDX เพยีง ๗ กรัม
ทั้งตามประมวลภาพเหตุการณ์ก็ปรากฏคราบเขม่าบริเวณหน้าประตูประสาทเทวริทธิ์	 สอดคล้อง
กับค�าให้การของ	พลต�ารวจตร	ีภวูดล		วฑุฒกนก	และพนัเอก	ชาตชิาย		สคุนธสงิห์	ให้การต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช.	ท�านองเดียวกันว่าแก๊สน�้าตาไม่มีความรุนแรง	ไม่มีสะเก็ดระเบิดที่จะท�าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
หรือแขนขาดได้เพราะมีสาร	RDX	เพียง	๗	กรัม
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  ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวนจึงฟังไม่ได้แน่ชัดว่า นายธญัญา ได้รบับาดเจบ็สาหัสจากแก๊สน�า้ตา
ทีเ่จ้าหน้าท่ีต�ารวจใช้ผลักดันผูช้มุนมุ ทัง้การใช้แก๊สน�า้ตามกีารใช้ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากผลกัดนั
ผู้ชุมนุมจนสามารถเปิดทางเข้ารัฐสภาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้แล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
เพยีงตัง้แถวเป็นแนวป้องกันผูช้มุนุมไว้เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาผลกัดนั
กลุ่มผู้ชุมนุมตามความจ�าเป็นและไม่เกินกว่าเหตุโดยไม่มีเจตนาเพื่อให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
	 	 ส่วนเหตกุารณ์ในช่วงบ่ายได้ความว่า	เมือ่เจ้าหน้าทีต่�ารวจผลกัดนัผูช้มุนมุจนเปิดทางให้คณะรฐัมนตรี
กับสมาชิกรัฐสภาเดินทางเข้าไปประชุมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลในรัฐสภาได้แล้ว
ระหว่างการประชมุแถลงนโยบาย	ผูช้มุนุมเข้ายดึพืน้ทีด้่านประตูประสาทเทวรทิธ์ิคนืจนเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ต้องถอยร่นและไม่ได้ตอบโต้	 แสดงให้เห็นถึงเจตนาของเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่าไม่ต้องการท�าร้าย
ผู้ชุมนุมจนกระทั่งผู้ชุมนุมสามารถปิดล้อมทางเข้าออกรัฐสภา	ใช้โซ่คล้องล๊อกประตูรัฐสภาไว้ได้ทุกด้าน	
ตัดน�้าตัดไฟ	และเมื่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว	กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมให้คณะรัฐมนตรี
และสมาชิกรัฐสภาเดินทางออกมาจากรัฐสภา	และได้ความว่า	นายชูศักดิ์		ศิรินิล	นายสุขุมพงศ์		โง่นค�า	
นายสชุาต	ิ	ลายน�า้เงนิ	และนายทองสกุ		ศรชียั	ว่าแกนน�าและกลุม่ผูช้มุนุมตะโกนข่มขูค่กุคามว่า	ฆ่ามนั	ๆ
และกลุ่มผู้ชุมนุมมีท่าทีว่าอาจจะบุกเข้าไปท�าร้ายคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ภายในรัฐสภา
เจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมมีเหตุผลและความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อเปิดทางได้
เมือ่เวลา ๑๖.๐๔ ถึง ๑๗ นาฬิกา จงึสัง่การให้ยิงแก๊สน�า้ตาจนสามารถผลกัดันผูช้มุนมุได้ แต่ถูกกลุม่
ผู้ชุมนุมตอบโต้และยิงปืนเข้าใส่ จนเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้รับบาดเจ็บ จากนั้นเวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาอีกครั้งเพื่อผลักดันผู้ชุมนุมที่ปิดทางน�าเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูกยิง
ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาที่เหลือเดินทางออกมา โดยมีเจ้าหน้าที่
ต�ารวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าท่ีช่วงบ่าย ๔ คน รวมทั้งมีรถยนต์ของผู้ชุมนุมระเบิด
ทีห่น้าพรรคชาตไิทย บ่งชีว่้าเหตกุารณ์ในขณะนัน้มคีวามรนุแรงมากขึน้เป็นล�าดับ หากไม่รบีผลกัดัน
ผู้ชุมนมุให้เปิดทางจนมืดค�า่ อาจเกดิเหตบุานปลายหรอืความเสยีหายเพิม่ขึน้ อกีทัง้ระหว่างเจ้าหน้าที่
ต�ารวจผลักดันผู้ชุมนุมได้ใช้ไม้ กระบอง คันธง เหล็กแหลมตี ใช้หนังสติ๊กยิงลูกเหล็ก ลูกแก้ว และ
หวันอต ขว้างปาสิง่ของ ขบัรถยนต์ชนและทบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจบาดเจบ็และบาดเจบ็สาหสัหลายราย
การทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาผลกัดนัผูช้มุนมุเพือ่เปิดทางช่วยคณะรฐัมนตรแีละสมาชกิรฐัสภา
และผู้ทีต่ดิอยูใ่นรฐัสภาและน�าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซึง่ถกูยงิได้รบับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาล ย่อมมคีวามจ�าเป็น
และมีเหตุผลเพียงพอ
	 	 ส�าหรับเหตุการณ์ในช่วงค�่าที่ผู ้ชุมนุมไปชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาล	
พลต�ารวจตรี	 โกสินทร์	บุญสร้าง	 เข้าไปเจรจากับผู้ชุมนุม	แต่ถูกผู้ชุมนุมขว้างด้วยท่อนเหล็กจนสลบ
และผูช้มุนมุพยายามฝ่าแนวกัน้ลวดหนามทีเ่จ้าหน้าท่ีต�ารวจวางเป็นแนวกัน้ไว้	โดยไม่ปรากฏเหตุผลอนัใด
ที่ผู ้ชุมนุมต้องเดินทางผ่านหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลเพื่อกลับไปท�าเนียบรัฐบาลตามที่
กล่าวอ้าง	ประกอบกบัเหตกุารณ์ในช่วงบ่ายมีการใช้ปืนยงิ	ใช้อาวธุแทงและตเีจ้าหน้าทีต่�ารวจทีเ่ผชญิหน้า
กบัผูช้มุนมุ	ขบัรถชนแล้วทบัจนเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้รบับาดเจบ็หลายคน	ทัง้เกดิระเบดิในรถยนต์
ของผู้ชุมนุมรายหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจสันนิษฐานว่าผู้ชุมนุมมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและเตรียม
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จะใช้วัตถุระเบิด	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เพื่อป้องกันตนเองและ
ทรพัย์สนิของทางราชการมใิห้ถกูท�าลาย	ในขณะนัน้เป็นเวลามดืค�า่แต่กลุม่ผูช้มุนมุพยายามฝ่าแนวกัน้
ลวดหนามเข้ามา เจ้าหน้าที่ต�ารวจย่อมมีเหตุผลความจ�าเป็นต้องใช้แก๊สน�้าตาเพ่ือผลักดันผู้ชุมนุม
อย่างเร่งด่วน หากปล่อยเวลาให้เนิน่ช้าออกไปอาจเกดิอนัตรายแก่บคุคลและความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ
เพิ่มขึ้นได้ การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุม เพ่ือป้องกันภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตัแิละทรพัย์สนิของกองบญัชาการต�ารวจนครบาลเป็นการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม
ภายใต้สภาวการณ์เช่นว่านั้น
 	 ส่วนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ชุมนุมในที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้นเกิดจากแก๊สน�้าตาหรือไม	่
พลอากาศตรี	นายแพทย์วิชาญ		เปี้ยวนิ่ม	ให้การต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และเบิกความว่า	พยานเป็น
ผูต้รวจพสิจูน์ศพ	นางสาวองัคณา	ระดับปัญญาวุฒิ	พบว่าสภาพศพปนเป้ือนด้วยแก๊สน�า้ตา	พยานมคีวาม
เห็นว่า	นางสาวองัคณา		เสยีชวีติจากแรงระเบดิ	พบสาร	C	-	4	อยูท่ีเ่สือ้ผ้า	บาดแผลภายนอกพบว่ามีเขม่าด�า
และรอยไหม้เป็นหย่อม	 ๆ	 ปอดและอวัยวะภายในฉีกขาด	 ตรวจที่ปอดพบว่าเข้ากันได้กับลักษณะ
ที่เกิดจากแรงระเบิด	แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากระเบิดชนิดใด	สภาพบาดแผลภายนอกเกิดจาก
ของแข็งไม่มีคม	 มีความร้อนและมีแรงอัด	 สาเหตุท่ีท�าให้เกิดบาดแผลเช่นนี้เป็นการระเบิดใกล้ตัว	
แต่ไม่ประชิดตัว	แต่ไม่สามารถระบไุด้ว่าห่างออกไปเท่าใดมกีารหกัของกระดกูซ่ีโครงเป็นแนวยาวตลอด	
๑	-	๑๒	ซี่	ลักษณะที่ถูกแรงอัดหรือแรงกระแทกจากภายนอก	หากเป็นการระเบิดที่ประชิดตัวจะท�าให้
ซี่โครงแตกเป็นชิ้น	และตามรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 โดยสถาบันนิติเวชวิทยาระบุบริเวณ
ทีพ่บศพ	นางสาวองัคณา		ว่าพบคราบสดี�าบนพืน้ถนน	เส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ	๑	เมตร	ซึง่พนัต�ารวจเอก
สมภพ	เบกิความว่า	บรเิวณทีเ่กดิเหตทุีมี่ผู้ได้รบับาดเจ็บแขนขาขาดหรอืถงึแก่ความตาย	ตรวจพบคราบ
เขม่าดินด�า	แสดงว่าไม่ได้เกิดจากแก๊สน�้าตา	การพบคราบสีด�าบนพื้นถนนดังกล่าว จึงเป็นข้อบ่งชี้
ในเบือ้งต้นว่ามีวตัถุระเบิดชนดิอืน่ท่ีท�าให้เกดิคราบสดี�า อาจจะมใิช่เป็นผลการระเบดิจากแก๊สน�า้ตา 
และยงัได้ความจากค�าเบกิความของ พนัต�ารวจเอก สมภพ อกีว่าพยานตรวจพบสารเคมท่ีีเป็นส่วน
ประกอบของ C - 4 ที่เสื้อยืดสีเหลืองและเส้ือช้ันในของนางสาวอังคณา บริเวณท่ีเป็นรอยไหม้ 
โดยแก๊สน�้าตาไม่มีสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของ C – 4 อยู่แน่นอน และยืนยันว่านางสาวอังคณา 
ไม่ได้เสียชีวิตจากแก๊สน�้าตาแต่เสียชีวิตจากระเบิด C – 4
	 	 ข้อเทจ็จรงิจงึยังฟังไม่ได้แน่ชดัว่า	การท่ีนางสาวอังคณา		ถงึแก่ความตายและนายชงิชัย	กบั	นายตี๋
รวมทั้งบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการระเบิดของแก๊สน�้าตา
ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้ในเหตกุารณ์	แม้เหตกุารณ์ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจผลักดนัผูช้มุนมุทีปิ่ดล้อมรฐัสภาในช่วงเช้า
และบ่ายมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บแต่ในขณะนั้น	ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ยืนยันหรือพิสูจน์
ให้เหน็ได้อย่างแน่ชดัว่าการบาดเจบ็ของผูช้มุนมุดงักล่าวเกดิจากการใช้แก๊สน�า้ตาของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
เพราะแก๊สน�้าตาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการควบคุมฝูงชนและขณะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่นั้นมีเพียง
แก๊สน�้าตาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมหยุดยั้งผู้ชุมนุมได้ ทั้งประเทศไทยก็มีประกาศของส�านักนายก
รัฐมนตรี	ก�าหนดให้แก๊สน�้าตาเป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้ควบคุมฝูงชน	จ�าเลยที่	๔	ย่อมไม่อาจทราบว่า
แก๊สน�้าตาที่ใช้ไปนั้น	มีการระเบิดหรือมีอานุภาพรุนแรง	พันต�ารวจเอก	ไพฑูรย์	 ร้อยต�ารวจโท	สละ

09_97-108_������������� ��.�-��.�.62.indd   103 7/3/2562 BE   9:46 AM



คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

104จุ ล นิิ ติ

ต่างเบิกความว่า	แก๊สน�า้ตาไม่สามารถท�าให้เกดิบาดแผลได้ ไม่เคยมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็แขนขาขาดหรอื
เสียชีวิตจากการใช้แก๊สน�้าตามาก่อน มีการฝึกยิงแก๊สน�้าตาของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน
หลายครั้ง และเคยมีแก๊สน�้าตาระเบิดตรงหน้าแต่ไม่เคยได้รับบาดแผลหรือเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่
ต�ารวจยังเคยใช้แก๊สน�า้ตาดงักล่าวในปฏบิตักิารท่ีบ้านสีเ่สาเทเวศร์มาก่อนหน้านัน้ โดยไม่ปรากฏว่า
มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็หรอืเสียชวีติแต่อย่างใด  แสดงให้เห็นว่าแก๊สน�า้ตาเป็นเพยีงเครือ่งมอืควบคุมฝงูชน
เท่านั้น ไม่ใช่อาวุธที่จะท�าร้ายชุมนุมให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้

๓. ผลค�าพิพากษาของศาลฎีกา
	 	 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีมติเป็นเสียงข้างมากว่า	การที่จ�าเลยที่ ๔ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ใช้แก๊สน�้าตาผลักดันผู้ชุมนุมท่ีหน้ากองบัญชาการต�ารวจนครบาลในช่วงค�่ายังไม่เพียงพอให้รับฟัง
ว่าจ�าเลยที่ ๔ มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจผู้ปฏิบัติการตามหน้าท่ีใช้แก๊สน�้าตาท�าร้าย
ผู้ชุมนุมให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือถึงแก่ความตาย การกระท�าของจ�าเลยที่ ๔ จึงไม่เป็นความผิด
ตามฟ้อง ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ไม่จ�าต้องวินิจฉัยเพราะไม่เปลี่ยนผลแห่งคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองพิพากษามานั้นชอบแล้ว	อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
	 	 พิพากษายืน.	
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง ก�รแสดงบัญชีร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สิน

  คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ   ผู้ร้อง
  
  น�ยสุพจน์  ทรัพย์ล้อม           ผู้คัดค้�น

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 ผู้คัดค้านอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
ลงวนัที	่๒๖	กนัยายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	องค์คณะวินิจฉยัอทุธรณ์	รบัวนัที	่๑๑	มถินุายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๑
	 	 ผู้ร้องยื่นค�าร้องว่า	 ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (คร้ังที่	๓)	กรรมการบริษัทการบินไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)	ประธานกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(ครัง้ที	่๓)	และปลดักระทรวง
คมนาคม	มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับ
ต�าแหน่ง	กรณีพ้นจากต�าแหน่ง	และกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี	 ผู้คัดค้านไม่แสดง
ทรพัย์สนิ	๒	รายการ	คอื	เงนิสด	๑๗,๕๕๓,๐๐๐	บาท	และรถยนต์	ยีห้่อโฟล์คสวาเกน	หมายเลขทะเบยีน
ฮต	๘๘๒๒	กรุงเทพมหานคร	ราคา	๒,๙๒๐,๐๐๐	บาท	ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ได้ยื่นต่อผู้ร้องรวม	๕	ครั้ง	ผู้ร้องมีมติว่า	ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ	ขอให้วนิจิฉยัว่า	
ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความ
อันเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จริงทีค่วรแจ้งให้ทราบและห้ามมิให้ผูค้ดัค้านด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรฐั
เป็นเวลาห้าปีนบัแต่วันทีพ้่นจากต�าแหน่ง	กบัให้ลงโทษตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓๙,	๔๑,	๑๑๙	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๙๑
	 	 ผู้คัดค้านให้การปฏิเสธ
	 	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วพิพากษาว่า	นายสุพจน	์	
ทรพัย์ล้อม	ผูค้ดัค้านจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบด้วยข้อความ

ระหว่�ง
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อันเป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย	 (คร้ังที่	๓)	มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	กรณีพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	มาแล้วเป็นเวลาหนึง่ปี	กรณพ้ีนจากต�าแหน่งประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย	(ครัง้ที	่๓)	มาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี	และกรณพ้ีนจากต�าแหน่ง	และกรณพ้ีนจากต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงคมนาคมมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	 ห้ามมิให้ผู ้คัดค้านด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเวลาห้าปี	นับแต่วันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕	อันเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากต�าแหน่งปลัดกระทรวง
คมนาคม	ซึ่งเป็นต�าแหน่งสุดท้ายที่ผู้ร้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๑	วรรคหนึง่	กบัมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๑๙	การกระท�า
ของผู้คัดค้านเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน	 ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	๙๑	องค์คณะผูพ้พิากษามมีตเิสยีงข้างมากให้จ�าคกุกระทงละ	๒	เดอืน	รวม	๕	กระทง
เป็นจ�าคุก	๑๐	เดือน
	 	 ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์
ผู ้คัดค้านขอถอนอุทธรณ์บางข้อ	 คงเหลือเพียงประเด็นขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ
องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์อนุญาต

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 ในระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์	มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมาตรา	๑๐๕	วรรคสาม	
ไม่ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	กรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีแตกต่างกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๐	(๑)	ประกอบมาตรา	๓๓	อนัเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะผู้คัดค้านกระท�าความผิดจึงเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า 
การที่ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี
ตามค�าร้อง ยงัเป็นความผดิทางอาญาและต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรฐัเป็นเวลาห้าปี
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๙ หรือไม่
	 	 ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า	แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๓	บญัญตัใิห้ยกเลกิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	และมาตรา	๑๐๕	วรรคสาม
ไม่ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	กรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	แต่มาตรา	๑๘๘	วรรคสอง	บัญญัติว่า	“ในกรณีที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� คดีหม�ยเลขแดง ที่ อม. อธ. ๓/๒๕๖๑
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ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ	หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบไว้แล้วในวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูน้ีใช้บงัคบัให้เป็นอันใช้ได้...”	และมาตรา	๑๙๒	วรรคท้าย	บญัญตัว่ิา
“เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลส�าหรับคดีที่ยื่นฟ้องหรือยื่นค�าร้องต่อศาลไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิยงัมผีลใช้บงัคบัอยูจ่นกว่า
คดีจะถึงที่สุด”
  เมื่อคดีนี้มีการยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ จึงต้องถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุด
ศาลต้องพิจารณาและพิพากษาคดีไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	การทีผู่ค้ดัค้านจงใจยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้ง
ให้ทราบกรณีพ้นจากต�าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีตามค�าร้อง	 จึงยังคงเป็นความผิดทางอาญา
และต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นเวลาห้าปีตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๑	วรรคหนึ่ง	และมาตรา	๑๑๙	
  มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีเหตุให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษหรือไม	่ ผู้คัดค้าน
อุทธรณ์ว่า	 ผู้คัดค้านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน	 เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมตลอดมา	 มีผลการปฏิบัติงานจนได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงคมนาคม	ประวตักิารรบัราชการ	ไม่เคยถูกตัง้
กรรมการสอบสวนและไม่เคยกระท�าผดิอาญาข้อหาใด	ตลอดเวลารบัราชการยดึแนวทางการปฏบิตั	ิโดยใช้หลกั
ความสจุรติ	หลกันติริฐั	หลกันติธิรรมและมหีลกัธรรมาภบิาลตลอดมาปฏบิตัริาชการ	โดยรกัษาผลประโยชน์
ของทางราชการในหลายโครงการ	 เห็นว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๓๙ ก�าหนดหลกัการ
ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีสิ้นและเอกสารประกอบ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ�านาจในต�าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้
โดยสมควรซึง่เป็นมาตรการในการควบคมุและก�ากบัการใช้อ�านาจของรฐัเพือ่ให้การด�าเนนิงานของรฐั
ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูคั้ดค้านเคยด�ารงต�าแหน่งระดับสงูหลายต�าแหน่ง โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งสุดท้าย คือ ปลัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก อกีทัง้ข้อเทจ็จรงิได้ความว่า ศาลฎกีามคี�าพพิากษาให้ทรพัย์สนิของผูค้ดัค้าน
รวมถงึทรพัย์สนิตามค�าร้องมมีลูค่าทัง้สิน้ ๖๔,๙๙๘,๕๘๗.๕๒ บาท พร้อมดอกผลของเงนิหรอืทรพัย์สนิ
ทีเ่กิดข้ึนให้ตกเป็นของแผ่นดนิเพราะเหตรุ�า่รวยผิดปกตกิารท่ีผูค้ดัค้านปกปิดไม่แสดงรายการทรพัย์สิน
ตามค�าร้องทั้งสองรายการ มีมูลค่าสูงถึง ๒๐,๔๗๓,๐๐๐ บาท ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
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หนี้สินท่ียื่นต่อผู้ร้องทั้งท่ีผู้คัดค้านเป็นผู้บริหารในระดับสูงซึ่งควรท่ีจะต้องยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม อยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในสงัคม แต่กลบัมากระท�า
ความผิดเสยีเอง นับว่าเป็นเร่ืองทีร้่ายแรงแม้ผู้คดัค้านไม่เคยกระท�าความผดิและเคยประกอบคณุงาม
ความดีมาก่อน ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจ�าคุกให้แก่ผู้คัดค้าน

๓. ผลค�าพิพากษาของศาลฎีกา
	 	 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมาก	 เห็นว่าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองลงโทษจ�าคุกกระทงละ	๒	เดือน	โดยไม่รอการลงโทษนั้น	นับว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์
แห่งคดีแล้ว	อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น
	 	 พิพากษายืน.
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