ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่ งครัง้ ...สําหรับความผิดที่ได้กระทําเพียงครัง้ เดียว...
ครบเครื่องคดีปกครองวันนี้ ... มาว่ากันด้วยหลักกฎหมายทัวไปที
่ ว่ ่า... “บุคคลไม่อาจถูกลงโทษ
หลายครัง้ สําหรับการกระทําความผิ ดครัง้ เดี ยวได้” ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะได้กระทําความผิดในทางอาญา
ทางปกครอง หรือทางวินัย ซึง่ หมายความว่า ไม่สามารถลงโทษประเภทเดียวกันซํ้ากันในความผิดเดียวกัน
ได้นนเอง
ั่
เพื่อให้เห็นภาพทีเ่ ป็ นรูปธรรมขึน้ มาดูคดีอุทาหรณ์ซง่ึ ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
หลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อันจะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อผูม้ อี ํานาจในการดําเนินการลงโทษประเภทต่างๆ
ตลอดจนตัวเจ้าหน้าทีผ่ ถู้ ูกลงโทษด้วย
โดยคดีน้ี ผู้ฟ้ องคดี คือ นายชาคร ซึ่ง ในขณะรับราชการเป็ น พนัก งานส่ ว นตํ า บล ตํ า แหน่ ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน ซึง่ หลังจากการก่อสร้างดําเนินการแล้วเสร็จและผ่านการ
ตรวจรับแล้ว ก็ได้มผี รู้ อ้ งเรียนว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแบบทีก่ ําหนด อําเภอจึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึน้
ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผู้อยู่ในข่ายกระทําความผิดรวม 7 คน และ
หนึ่งในนัน้ มีนายชาครปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรวมอยู่ด้วย นายชาครจึง
ถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีมพี ฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตใน
โครงการก่ อ สร้ า งถนนดัง กล่ า ว โดยผลการสอบสวนเห็ น ว่ า นายชาคร
มีความผิดฐานไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ ละเลยไม่ออกไป
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งตามแบบแปลนของโครงการก่ อ สร้าง อันเป็ นความผิ ด วิ นัย อย่ างไม่ ร้ายแรง
สมควรลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็ นเวลา 3 เดือน จึงได้มคี ําสังองค์
่ การบริหารส่วนตําบลลงโทษตัด
เงินเดือนนายชาคร
แต่... เรื่องมิได้ยุตเิ พียงเท่านี้ครับ เมื่อต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มหี นังสือแจ้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้พจิ ารณาโทษทางวินยั นายชาคร ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 เนื่องจาก ป.ป.ช.ได้รบั เรื่องร้องเรียนกรณีดงั กล่าว โดย

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ทําการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทําของนายชาครมีมลู ความผิดทางวิ นัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้รบั ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้
เป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ และฐานปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย อันเป็ นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง รวมทัง้ ยังมีมลู ความผิดทางอาญาฐานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ จัดทําและรับรองเอกสารอันเป็ นเท็จ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าการกระทํา
ของนายชาครเป็ นความผิดวินัยร้ายแรงตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ ูล โดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลฯ ได้พจิ ารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลลงโทษไล่นายชาครออกจากราชการ จึงได้มคี ําสัง่
องค์การบริหารส่วนตําบลไล่นายชาครออกจากราชการในที่สุด นายชาครได้ย่นื อุ ทธรณ์คําสัง่ แต่ก็ถูกยก
อุทธรณ์
ในส่ว นของการดําเนินคดีอาญานัน้ ศาลจัง หวัด ได้ตดั สินว่ านายชาครมีค วามผิดจริง จึงได้มกี าร
ลงโทษจําคุก แต่เนื่องจากได้รบั สารภาพและไม่เคยทําความผิดมาก่อนโทษจําคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี
งานนี้...นายชาครได้ดบั อนาคตทางราชการของตัวเองโดยแท้ แต่นายชาครยังคงมีความหวังทีจ่ ะได้
กลับเข้ารับราชการ เมื่อเห็นว่าตนได้ถูกลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงินเดือนไปแล้ว การถูกลงโทษไล่ออก
จากราชการอีก ถือเป็ นการลงโทษทางวินัยซํ้ากัน ในมูลความผิดอันเดียวกัน อันขัดต่อหลักกฎหมายทัวไป
่
จึงนําเรือ่ งมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสังไล่
่ ออกจากราชการดังกล่าว
ประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดท่านได้วนิ ิจฉัยวางหลักว่า... การลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนัน้ จะเป็ นโทษ
ทางอาญา ทางปกครอง หรือ ทางวินัย ถือ ได้ว่ า เป็ นการจํากัด สิทธิห รือ เสรีภาพในชีว ิต ร่างกาย หรือ
ทรัพ ย์ส ินของบุ ค คลผู้ถู ก ลงโทษ การลงโทษบุค คลมากกว่ าหนึ ่ง ครัง้ สําหรับการกระทําความผิ ด ที ่
บุ ค คลนั ้น ได้ ก ระทํ า เพี ย งครัง้ เดี ย ว จึ ง เท่ า กับ เป็ นการจํา กัด สิ ทธิ หรื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลที ่
รัฐ ธรรมนู ญ รับ รองไว้ โ ดยชัด แจ้ ง หรื อ โดยปริ ย ายเกิ นความจําเป็ นแก่ การรักษาไว้ ซึ ง่ ประโยชน์
สาธารณะที ก่ ฎหมายฉบับที ใ่ ห้ อาํ นาจจํากัดสิ ทธิ หรือเสรีภาพนัน้ ๆ มุ่งหมายจะให้ ความคุ้มครอง
อันเป็ นการขัดกับหลักกฎหมายทัวไป
่ และต้ องห้ ามตามมาตรา 29 วรรคหนึ ง่ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วย
แม้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 จะบัญญัตไิ ว้
ในมาตรา 91 ความว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มมี ูลให้ขอ้
กล่าวหานัน้ ตกไป ข้อกล่าวหาใดทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่ามีมลู ความผิดให้ดําเนินการ ตามมาตรา 92

(2) คือเมื่อมีมติว่าผู้ถูกกล่ าวหาใดกระทําผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่ งรายงานพร้อมความเห็นไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผู้มอี ํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนผู้นัน้ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช.
มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก โดยให้ถือว่าเอกสาร รายงานความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็ นสํานวนการสอบสวนทางวินยั ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย และให้ผูม้ อี ํานาจสัง่
พิจารณาลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่อง ซึ่งคําสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถือเป็ น
การดําเนินการภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายนี้
โดยศาลท่านเห็นว่ า บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าว หาได้ มีผลเป็ นการยกเลิ ก
หรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทัวไปที
่
ห่ ้ ามมิ ให้ ลงโทษบุคคลใดบุคคล
หนึ ่ง มากกว่ าหนึ ่ง ครัง้ สําหรับความผิ ด ที บ่ ุค คลนั น้ ได้ กระทําเพี ย งครัง้ เดี ย ว
และมาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใดไม่
ดังนัน้ การกระทําทีจ่ ะไม่ให้เป็ นการขัดกับหลักกฎหมายทัวไปและรั
่
ฐธรรมนู ญดังกล่าว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องดําเนินการเพิกถอนคําสังเดิ
่ มทีส่ งลงโทษตั
ั่
ดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็ น
เวลา 3 เดือ น โดยให้ก ารเพิก ถอนมีผ ลย้อ นไปถึง วันออกคํ าสังตามกระบวนการขั
่
น้ ตอนของกฎหมาย
เสียก่อน เมื่อเพิกถอนแล้วก็จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยสําหรับการกระทําผิดในเรื่องนี้
มาก่อน แล้วจึงมีคาํ สังไล่
่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการตามมติของ ป.ป.ช.ได้
การทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) มีคําสังลงโทษไล่
่
ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการโดย
ไม่ เ พิก ถอนคํ า สัง่ ลงโทษเดิม จึง เป็ น การกระทํ า ทีไ่ ม่ ช อบด้ว ยหลัก กฎหมายทัว่ ไปและมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงยืนตามศาลปกครองชัน้ ต้นทีใ่ ห้เพิกถอนคําสังลงโทษไล่
่
ออกจากราชการ
ตามทีพ่ พิ าท (คดีหมายเลขแดงที ่ อ.7/2557)
กรณีน้ ี แม้ผู้ฟ้ องคดีจะเป็ นฝ่ายชนะคดี แต่ ก็ห าใช่ว่าจะได้กลับไปรับราชการเช่นเดิม เพราะจาก
คําวินิจฉัยของศาล แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเพียงดําเนินการไม่ถูกต้อง เนือ่ งจากไม่เพิกถอนคําสังเดิ
่ ม
เสียก่อน จึงถือเป็ นการลงโทษซํ้าซ้อนในความผิดเดียวกัน ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีก็สามารถทีจ่ ะเพิกถอนคําสังเดิ
่ ม
และดําเนินการลงโทษใหม่ให้ถูกต้องตามขัน้ ตอนได้นนั ่ เอง โดยหลักกฎหมายทัวไปที
่ ห่ า้ มมิให้มกี ารลงโทษ
ซํ้าซ้อนนี้ เป็ นหลักการทีใ่ ช้กบั การลงโทษทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นวินยั ปกครอง และอาญา

จะเห็นได้ว่ า...หลัก กฎหมายทัวไปนั
่
น้ นับว่ ามีบทบาทสําคัญ ทีศ่ าลจะนํ ามาใช้ใ นการรัก ษาและ
ประกันสิทธิเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของประชาชน โดยถือเป็ นหลักความเป็ นธรรมตามธรรมชาติซงึ ่ เป็ นทีย่ อมรับ
กันทัวไป
่ อันเป็ นทีม่ าหรือเป็ นรากฐานของทุกระบบกฎหมาย โดยศาลจะเป็ นผู้รบั รองและใช้หลักกฎหมาย
ทัวไปดั
่ งกล่าว
สําหรับอุทาหรณ์ คดีทีเ่ กิ ดขึ้นนี้ ยังคงยืนยันสุภาษิ ตอมตะโบราณที ว่ ่า “ซื อ่ กิ นไม่หมด คดกิ น
ไม่นาน” ได้ดีทีเดียวอีกด้วยครับ !!
ครองธรรม ธรรมรัฐ

