(คดีจากศาลปกครอง)
“ลงโทษทางวินัย ... ซํ้า!! ในมูลความผิดเดียว”


จิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 บัญญัติวา่ “การจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กาํ หนดไว้และเท่าที่จาํ เป็ น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิ ทธิและเสรี ภาพนั้นมิได้”
การลงโทษบุคคลทางอาญา ถือเป็ นการจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลในชีวิต ร่ างกายของบุคคล
ที่ถูกลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่สาํ หรับการลงโทษ
ทางปกครอง หรื อ การลงโทษทางวินัย จะถื อ เป็ นการจํากัด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภาพของบุ ค คลผูถ้ ูก ลงโทษด้วยหรื อ ไม่
และหากผูม้ ี อาํ นาจมีคาํ สั่งลงโทษข้าราชการผูก้ ระทําผิดวินัยมากกว่าหนึ่ งครั้ งสําหรับมูลความผิดเดียวโดยครั้ งแรก
เป็ นการลงโทษทางวิ นัย อย่า งไม่ ร้ า ยแรงและครั้ งที่ ส องเป็ นการลงโทษทางวิ นัย อย่า งร้ า ยแรงตามการชี้ มู ล ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณี ดงั กล่าวจะเป็ นการอันต้องห้ามตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 หรื อไม่
คดีปกครองที่จะนํามาเป็ นอุทาหรณ์ในฉบับนี้ ถือเป็ นคดีสําคัญที่ศาลปกครองได้ นําหลักกฎหมาย
ทั่วไปมาใช้ ในคดีปกครองในประเด็นข้างต้นแล้วยังเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับฝ่ ายปกครองโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เ ป็ นผูใ้ ช้อ าํ นาจตามกฎหมายในการออกคํา สั่ ง ลงโทษทางวินัย กับ ข้า ราชการที่ จ ะได้มี แ นวทางปฏิ บ ัติ สํา หรั บ
กรณี ดงั กล่าว เพื่อให้การใช้อาํ นาจและการปฏิบตั ิราชการถูกต้องตามหลักนิติธรรม
ข้ อเท็จจริงในคดีนีก้ ค็ ือ ขณะที่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปลากด ถูกกล่าวหา
ว่าเป็ นประธานกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรี ตและ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก แต่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่กาํ หนด จํานวน 4 โครงการ ซึ่ งประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลชะอม (ผู้ฟ้องคดีโอน (ย้ าย)
มาดํา รงตํา แหน่ ง ที่ อ งค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลชะอม) จึ ง มี ค าํ สั่ ง ลงวันที่ 18 มิ ถุ นายน 2546 ลงโทษตัดเงิ นเดื อ น
ผูฟ้ ้ องคดีร้อยละ 5 เป็ นเวลา 3 เดือน ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้โอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่งที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปลากด ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ 1 (นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปลากด) โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (คณะกรรมการพนักงาน
ส่ วนตําบลจังหวัดนครนายก) ได้มีคาํ สั่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปลากด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550ไล่ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากราชการตามการชี้ มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่ องกล่าวหาร้องเรี ยน
กรณี เดียวกัน
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าว แต่ผถู้ กู ฟ้ องคดีที่ 2 มีมติให้ยกอุทธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ที่ไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เป็ นการลงโทษทางวินัยสองครั้ งในความผิดเดี ยวกัน จึ งฟ้ องขอให้ศาลมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้คาํ สั่ง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถนํามาปฏิบตั ิได้


พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
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การออกคําสั่ งลงโทษทางวินัยอย่ างไม่ ร้ายแรงโดยตัดเงิ นเดื อนและการออกคําสั่ งลงโทษทางวินัย
อย่ างร้ ายแรงโดยไล่ ออกจากราชการ เป็ นการลงโทษซํ้าอันเป็ นการขัดต่ อมาตรา 29 ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า หลักที่วา่ บุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสําหรับการกระทําความผิด
ครั้งเดียว เป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไปที่หา้ มมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมากกว่าหนึ่ งครั้งสําหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้
กระทําเพียงครั้ งเดี ยว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทําและโทษที่ จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็ นความผิดและโทษอาญา
ความผิดและโทษทางปกครอง หรื อความผิดและโทษทางวินยั นอกจากนั้น การลงโทษบุคคลไม่วา่ โทษนั้นจะเป็ นโทษ
ทางอาญา โทษทางปกครอง หรื อโทษทางวินยั ถือได้วา่ เป็ นการจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพในชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลผูถ้ ูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่ งครั้งสําหรับการกระทําความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทําเพียงครั้งเดียว
จึงเท่ากับเป็ นการจํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายเกินความจําเป็ น
แก่ ก ารรั กษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์ ส าธารณะที่ ก ฎหมายฉบับ ที่ ให้อ าํ นาจจํา กัด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพนั้น ๆ มุ่ ง หมายจะให้
ความคุม้ ครอง อันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 มีคาํ สั่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปลากด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
ลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ เป็ นการมีคาํ สั่งลงโทษซํ้าอีกครั้งหนึ่ งสําหรับการกระทําความผิดวินยั เรื่ องเดียวกัน
กับที่ ผูฟ้ ้ องคดี เคยถูกลงโทษทางวินัยมาแล้วตามคําสั่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลชะอม ลงวันที่ 18 มิ ถุนายน 2546
อันเป็ นการต้องห้ามตามหลักกฎหมายทัว่ ไปดังกล่าว
สํา หรั บ ประเด็นว่ า ผู้ ถูกฟ้ องคดี ที่ 1 มี อ ํา นาจออกคํา สั่ ง องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลบางปลากด
ลงวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2550 ลงโทษไล่ ผ้ ฟู ้ องคดีออกจากราชการหรื อไม่ นั้น
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ได้มีผลเป็ นการยกเลิกหรื อยกเว้น
ผลบังคับของหลักกฎหมายทัว่ ไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมากกว่าหนึ่ งครั้งสําหรับความผิดที่บุคคลนั้น
ได้กระทําเพียงครั้งเดียว และมาตรา 29 วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ห้ามมิให้
จํากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลเกินความจําเป็ นแก่การรักษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อาํ นาจ
จํากัดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุม้ ครองแต่อย่างใด
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1โดยความเห็ นชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2 จึ งปฏิ บ ัติตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าวได้ โดยดําเนินการเพิกถอนคําสั่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลชะอม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2546 โดยให้การเพิกถอน
มี ผ ลย้อ นหลัง ไปถึ ง วัน ออกคํา สั่ ง ตามหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การเพิ ก ถอนคํา สั่ ง ทางปกครองโดยเจ้า หน้า ที่ ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคําสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หมวด 2 คําสั่งทางปกครอง ส่ วนที่ 6 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเสี ยก่อน
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ยังมิได้ดาํ เนินการให้มีการเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ 18 มิถุนายน 2546 กรณี จึงมิอาจ
ลบล้างข้อเท็จจริ งที่วา่ คําสั่งไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการเป็ นคําสั่งที่ลงโทษซํ้าอีกครั้งหนึ่ งสําหรับการกระทําความผิดทาง
วินยั เรื่ องเดียวกัน และเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายทัว่ ไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้น คําสั่งไล่ผฟู ้ ้ องคดีออกจากราชการ จึงเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ 7/2557)
จากคําพิพากษาข้างต้นจึ งเป็ นอุ ทาหรณ์ ที่ ดีสําหรั บ ผูม้ ี อ าํ นาจในการพิจ ารณาออกคําสั่งลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรั ฐที่กระทําความผิดทางวินยั ว่า การออกคําสั่งลงโทษที่มีลกั ษณะเป็ นการลงโทษซํ้าในมูลเหตุเดียวกัน

3
แม้ว่าความผิดครั้ งหลังเกิ ดจากการชี้ มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ถือว่าเป็ นคําสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อ
หลักกฎหมายทัว่ ไปที่ห้ามมิให้ ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่ าหนึ่งครั้งสํ าหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้ กระทําเพียง
ครั้ งเดียว ดังนั้น ผูท้ ี่ มี อ าํ นาจในการพิจ ารณาความผิดและกําหนดโทษจะต้องพิ จารณาอย่างถี่ ถว้ นว่า ความผิดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําลงนั้น ได้มีการลงโทษในความผิดนั้นมาแล้วหรื อไม่ หากมีกจ็ ะต้องดําเนินการให้มีการเพิกถอน
คําสั่งโดยให้มีผลย้อนหลังในวันที่ ออกคําสั่งนั้นเสี ยก่อน มิ ฉะนั้นจะมี ผลทําให้คาํ สั่งลงโทษครั้ งหลังไม่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยเหตุผลตามที่ศาลปกครองสูงสุ ดได้วินิจฉัยไว้แล้ว

