สานั ก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
361
ถนนนนทบุ รี ตาบลท่ า ทราย อาเภอเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี
แห่ ง ชาติ

11000
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติ
ต้านทุ จริต รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วันศุกร์ที่ 22 มิ ถนุ ายน 2561
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ยกคาร้องกรณี นายจตุพร พรหมพันธุ์ กับพวกขอให้ หยิ บยกสานวนการไต่
สวนข้อเท็จจริ ง เรื่องกล่าวหานายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี กับพวก
ร่ วมกันสัง่ การในเหตุ การณ์ สลายการชุ มนุ ม นปช. ขึ้ นพิ จารณาใหม่ เหตุ ไม่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งและ
พยานหลักฐานใหม่
นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสานักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า
สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครัง้ ที่ 726 - 98/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มี
มติเป็ นเอกฉันท์ว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ยังฟั งไม่ได้ว่านายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ เมื่อ
ครัง้ ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี กับพวก มีพฤติการณ์ว่ากระทาผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการหรือปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบ กรณีสงการในเหตุ
ั่
การณ์สลายการชุมนุ ม นปช. เมื่อวันที่ 10 เมษายนถึง 19 พฤษภาคม
2553 แล้วมีมติว่า ข้อกล่าวหาไม่มมี ลู ให้ขอ้ กล่าวหาตกไป แต่ให้ส่งกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) ดาเนินการ
ตามหน้าทีก่ รณีมผี เู้ สียชีวติ จากการกระทาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในพืน้ ที่
ต่ อ มานายจตุ พ ร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒ ิ ใสเกื้อ และนายวรัญ ชัย โชคชนะ มีห นังสือ ร้อ งขอให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทบทวนมติทใ่ี ห้ขอ้ กล่าวหาตกไปดังกล่าว ดังนี้
ประเด็น ที่ 1 การตัดสิน ใจทางนโยบาย กรณี ใช้อ าวุธ สงครามกระสุ นจริง และยุท ธวิธ ีการซุ่ มยิง
ถูกต้องหรือไม่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็น นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยพิจารณา
และวินิจฉัยไว้แล้วว่าการสังใช้
่ ก าลังทหารพร้อมอาวุธปื นติดตัว เข้าขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุ ม นปช. ใน
ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 จนเป็ นเหตุให้มผี ู้เสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ นัน้
ปรากฏข้อเท็จจริงตามคาสั ่งของศาลว่าเป็ นช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มคี วามร้ายแรง ซึ่งการ
ชุมนุ มของกลุ่ม นปช. มิใช่การชุมนุ มโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ และมีบุคคลทีม่ อี าวุธปื นปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุ ม
นปช. จึงมีเหตุจาเป็ นที่ ศอฉ. ต้องใช้มาตรการขอพื้นที่คนื เพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง โดยมีคาสังให้
่
พนักงานเจ้าหน้ าที่นาอาวุธติดตัว หากมีความจาเป็ นสามารถนามาใช้เพื่อระงับยับยัง้ ได้ไปตามสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือป้ องกันตนเองได้ อันเป็ นไปตามหลักสากล ตามนัยคาสังของศาลแพ่
่
งในคดีหมายเลข
ดาที่ 1433/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 และวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2553 อีก ทัง้ เจ้าหน้ าที่ผู ้ร บั ค าสั ่งจาก
ศอฉ. จะต้องไปปฏิบตั โิ ดยกาหนดวิธ ีการและหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูช้ ุมนุ มเป็ นลาดับชัน้ ต่อไปจนถึง
หน่ วยปฏิบตั ใิ นพื้นที่ซ่งึ มีผู้ควบคุมคือ ผู้บงั คับกองพันในการปฏิบตั กิ ารจริงในพื้นที่นัน้ การตัดสินใจในการใช้
อาวุธจะเป็ นอานาจโดยสายการบังคับบัญ ชาในการสังการของผู
่
้บ ญ
ั ชาการกองพล หากภายหลังสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อาวุธปื น โดยไม่สุจริต เลือกปฏิบตั ิ และเกิน สมควรแก่ เ หตุ ห รือ เกิน กว่า กรณีจาเป็ น
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จนเป็ น เหตุ ใ ห้ม ผี ู้เ สีย ชีว ิต และได้ร บั บาดเจ็บ เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั ติ ้อ งรับผิดในการกระทาดังกล่าวฐานเป็ น
เจ้าพนักงานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ หรือฐานฆ่าผูอ้ ่นื อันเป็ นการกระทาเฉพาะตัว
ซึง่ กรณีน้ีทป่ี ระชุมได้มมี ติให้ส่งเรือ่ งให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ DSI ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญาต่อไป ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ประเด็นที่ 2 ไม่ยกเลิกการปฏิบตั ใิ นทันทีเมื่อรับทราบการเสียชีวติ ของประชาชน และกรณี กล่าว
อ้างว่ามีก ารปรับ ยุท ธวิธ ีเป็ น การตัง้ ด่ านตรวจและมีจุด สกัด ปิ ดล้อ มเพื่อ ให้ชุม นุ ม เลิก ไปเองนัน้ แต่ ต าม
วารสารกองทัพบก (เสนาธิปัตย์) อธิบายว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการปฏิบตั ทิ างทหารเต็มรูปแบบ มิใช่
การปรับยุทธวิธเี ป็ นการตัง้ ด่านตรวจตามทีอ่ า้ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เคย
พิจ ารณาและวินิจ ฉัย ไว้แ ล้ว ว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์การขอคืนพื้นที่ชุมนุ มเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553
จนเป็ นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บแล้ว ศอฉ. ได้ทบทวนปรับเปลีย่ นรูปแบบวิธกี ารปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ โดยไม่ใช้กาลัง เจ้าหน้าที่เข้าผลักดันผู้ชุมนุ มอีกต่อไป แต่ใช้มาตรการตัง้ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดปิ ด
ล้อมวงนอกไว้โดยรอบ เพื่อให้ผชู้ ุมนุ มยุตกิ ารชุมนุ มไปเอง และได้มกี ารปรับเปลีย่ นเพิม่ เติมตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้ในวันที่ 14 และ 19 พฤษภาคม 2553 ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มกี ารใช้ก าลังทหารเข้า
ผลักดันกลุ่มผูช้ ุมนุม เหมือนการปฏิบตั กิ ารในวันที่ 10 เมษายน 2553 แต่เป็ นการตัง้ ด่านอยูก่ บั ทีท่ ุกแห่ง
ประเด็ น ที่ 3 การอ้ า งว่ า มีบุ ค คลที่ ม ีอ าวุ ธ ปื นปะปนในกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม เป็ นการอ้ า งโดยมิไ ด้ ม ี
หลักฐานใดๆ รองรับ เป็ นการอ้างไม่ตรงกับคาพิพากษาศาลแพ่ง เนื่องจากคาพิพากษาระบุว่าการเสียชีวติ
เบือ้ งต้นในวันที่ 10 เมษายน 2553 ยังไม่ทราบว่าเป็ นการกระทาของฝ่ ายใด และศาลแพ่งได้เตือนจาเลยคือ
นายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ กับพวก ในการสลายการชุมนุ มหรือขอคืนพืน้ ทีใ่ ห้ดาเนิ นการเท่าทีจ่ าเป็ นตามความ
เหมาะสม และคาสังศาลอาญาในเรื
่
่องการตาย จานวน 19 ศพ ก็ยนื ยันว่าผู้ตายตายจากกระสุนความเร็วสูง
จากอาวุธสงครามของเจ้าหน้าทีท่ ่มี าปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามคาสัง่ ศอฉ. และไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีอาวุธปื น หรือยิง
ต่อสู้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จารณาแล้ วเห็นว่า ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยพิจารณา
และวินิจฉัยไว้แ ล้วว่า ตามค าสังศาลในช่
่
วงระยะเวลาต่างๆ ได้แก่ ค าสังศาลแพ่
่
งในคดีหมายเลขดาที่ ร.
2/2553 วันที่ 5 เมษายน 2553, ค าสังศาลแพ่
่
งในคดีหมายเลขดาที่ 1433/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553,
คาสังศาลแพ่
่
งในคดีหมายเลขดาที่ 1433/2553 วันที่ 14 พ.ค. 2553, คาสังไต่
่ สวนชันสูตรพลิกศพของศาล
อาญากรุงเทพใต้ กรณีนายบุญมี เริม่ สุข ในคดีหมายเลขดาที่ ช.7/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ช.1/2556 วันที่
16 มกราคม 2556, คาสังไต่
่ สวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญา กรณีนายมานะ อาจราญ ในคดีหมายเลขดา
ที่ อช.8/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อช.3/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าการชุมนุ มของ
กลุ่ม นปช. มิใช่การชุมนุ มโดยสงบตามรัฐธรรมนู ญ และมีบุคคลทีม่ อี าวุธปื นปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุ ม นปช.
จึงจาเป็ นที่เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการสลายการชุมนุ มเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง โดยมีอาวุธติดตัว
หากมีความจาเป็ นสามารถนามาใช้เพื่อระงับยับยัง้ ได้ไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือป้ องกัน
ตนเองได้ อันเป็ นไปตามหลักสากล
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ประเด็นที่ 4 กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่รอบคอบ ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือและ 2 มาตรฐาน ดังนี้
1. เหตุการณ์ วนั ที่ 7 ตุลาคม 2551 (การชุมนุ มของกลุ่มพันธมิตรฯ) เกิดขึน้ และยุติลงภายใน วัน
เดียวแต่ คาฟ้ องของ ป.ป.ช. แบ่ง เหตุก ารณ์อ อกเป็ น สามช่ว งเวลา กล่าวถึงผู้เสียชีวติ และผู้บาดเจ็บราย
สาคัญโดยละเอียด ขณะทีเ่ หตุการณ์ ปี 2553 (การชุมนุ มของกลุ่ม นปช.) เกิดขึน้ ต่อเนื่องกันกว่าหนึ่งเดือน
ต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ แต่กลับพิจารณาแบบองค์รวม นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีดุลย
พินิจ ที่แตกต่าง จากอัยการและศาล ดังนัน้ หากในกรณีสลายการชุมชุม นปช. ในปี 2553 ได้มกี ารนา
คดีขน้ึ สู่การพิจารณา ของศาล อัยการและศาลอาจมีขอ้ วินิจ ฉัยที่แตกต่างจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็
เป็ นได้
2. ในกรณีกลุ่มพันธมิตรฯ ระบุว่านายสมชาย วงศ์สวัสดิ ์ มีอานาจตามหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งได้รบั มอบหมายจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ ์ มีอานาจสังการแทนนายกรั
่
ฐมนตรี
จึงไม่อาจปฏิเสธความผิด ต่อกรณีมผี เู้ สียชีวติ และบาดเจ็บจากการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ แต่กรณีกลุ่ม นปช.
นัน้ ป.ป.ช. กลับมีมติว่าหากเจ้าหน้าทีท่ หารใช้อาวุธปื นโดยไม่สุจริต เลือกปฏิบตั ิ และเกินสมควรแก่เหตุหรือ
เกินกว่ากรณีจาเป็ นจนเป็ นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บให้ถอื เป็ นความผิดเฉพาะตัว
3. กรณีสลายการชุมนุ ม กลุ่มพันธมิตรฯ ในปี 2551 มีผู้เสียชีวติ 2 ราย 1 ในนัน้ คือ พ.ต.ท.เมธี ชาติ
มนตรี หรือสารวัตรจ๊าบ แกนนาการ์ดกลุ่มพันธมิตรฯ ซึง่ ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีพ่ บว่าขับรถบรรทุก
วัตถุระเบิดที่มอี านุ ภาพการทาลายล้างสูงเข้ามาในพื้นที่ และเกิดเหตุระเบิดจนเสียชีวติ กลับไม่ ถูกกล่าวถึงแต่
อย่างใด ทัง้ ที่เป็ นข้อเท็จจริงสาคัญ ที่ช้ใี ห้เห็นว่าการชุมนุ มดังกล่าวมิได้ปราศจากอาวุธ เช่นเดียวกับการ
ชุมนุมของกลุ่ม นปช.
4. กรณีนายสมชายฯ และคณะเจ้าหน้าทีใ่ ช้เพียงแก๊สน้าตา มีความผิด กรณีของนายอภิสทิ ธิ ์ฯ ซึง่ ใช้
อาวุธสงครามสารพัดชนิด กลับไม่มคี วามผิด
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ของ
เหตุการณ์การสลายการชุมนุ มของกลุ่มพันธมิตรฯ และกลุ่ม นปช. มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เหตุการณ์
สลายการชุ มนุ มของกลุ่มพันธมิ ตรฯ ปรากฏข้อ เท็จจริงว่าในคืนวันที่ 6 ตุ ลาคม 2551 เวลาประมาณ
23.00 น.ได้มกี ารประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทาเนียบรัฐบาลชัวคราว)
่
นาย
สมชายฯ ร่ว มกับพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีค าสังให้
่ พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์ส ุว รรณ ดาเนิน การ
เปิ ดทางให้สมาชิก รัฐสภา เข้าประชุมเพื่อแถลงนโยบายในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ให้ได้ โดยไม่ปรากฏแนว
ทางการปฏิบตั ิท่เี ป็ นไปตามขัน้ ตอนและหลักการสากล มีการใช้แก๊ สน้ าตาชนิดยิงและขว้างเพื่อ ผลักดัน
ประชาชนกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ปิดทางเข้ารัฐสภา 3 ครัง้ ครัง้ แรกเวลา 06.00 น. มีผู้ได้รบั บาดเจ็บจานวนมาก
บางคนขาขาด นิ้วขาด และน่องเป็ นแผลฉกรรจ์ ครัง้ ทีส่ อง เวลาประมาณ 16.00 – 17.00 น. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บจานวนหนึ่ง ครัง้ สุดท้ายเวลาประมาณ 19.00 น. บริเวณ
หน้ากองบัญ ชาการตารวจนครบาลโดยใช้แก๊สน้ าตาอีก ครัง้ หนึ่งเป็ นเหตุให้มผี ู้เสียชีวติ จานวน 1 ราย คือ
นางสาวอังคณา ระดับปั ญ ญาวุฒ ิ นอกจากนี้ยงั มีผู้บาดเจ็บสาหัสมือขาด ขาขาด เท้าขาด รวมทัง้ สิ้น 471
ราย (สาหรับรายพ.ต.ท.เมธี ชาติมนตรี ขณะเสียชีวติ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เสียชีวติ จากระเบิดแสวง
เครื่องที่เกิดระเบิดภายในรถของตนเองขณะเข้าร่วมชุมนุ ม)
โดยสื่อมวลชนได้เสนอข่าวการสลายการ
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ชุ ม นุ ม ด้ ว ยการใช้แ ก๊ ส น้ า ตาซึ่ง มีผู้ เ สีย ชีว ิต และบาดเจ็บ ดัง กล่ า วตลอดทัง้ วัน นายสมชายฯ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี กับพวก ก็ไม่ได้สงระงั
ั ่ บหรือยับยัง้ การปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ส่ วนเหตุการณ์ สลายการชุมนุมของ นปช. นายอภิสทิ ธิ ์ฯ ในฐานะนายกรัฐมนตรี กับพวก ได้ม ี
การสังการโดยมี
่
แนวทางการปฏิบตั ิ และเน้นย้าการปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามขัน้ ตอน กฎและ
หลักการสากลในการสลายการชุมนุ ม และปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนและตามคาสังของศาลดั
่
งกล่าว
ข้างต้น ว่าการชุมนุมของกลุ่ม นปช. มิใช่การชุมนุ มโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ และมีบุคคลทีม่ อี าวุธปื นปะปนอยูใ่ น
กลุ่มผู้ชุมนุ ม นปช. จึงมีเหตุจาเป็ นที่ ศอฉ. ต้องใช้มาตรการขอคืนพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง
โดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คาสั ่งจะต้อ งนาไปปฏิบตั ิโดยกาหนดวิธ กี ารและหลั กเกณฑ์ใ นการปฏิบตั ิเ ป็ นลาดับชัน้
ต่อ ไป จนถึงหน่ วยปฏิบตั ิ ในพื้นที่ ซึง่ มีผคู้ วบคุมคือ ผูบ้ งั คับกองพันในการปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ทีน่ ัน้ การ
ตัดสินใจในการใช้อาวุธ จะเป็ นอ านาจโดยสายการบังคับบัญชาในการสังการของผู
่
้บ ญ
ั ชาการกองพลว่าจะให้
ทหารผู้ปฏิบตั นิ าอาวุธปื นพร้อมกระสุนจริงติดตัวจานวนกี่กระบอกต่อกองร้อย โดยบางกองพลก็จะให้นาอาวุธ
ปื นและกระสุนเก็บไว้ในรถไม่ได้นาติดตัว แต่หากมีการนาอาวุธติดตัวไปปฏิบตั กิ ารผู้ท่มี อี านาจในการสังใช้
่
อาวุธคือ ผูบ้ งั คับกองพันในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบเหตุการณ์ดงั กล่าว
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์สลายการชุมนุม
ระหว่างกลุ่มพันธมิ ตรฯ (2551) และกลุ่ม นปช. (2553)
ประเด็น
การสลายการชุมนุม 2551
การสลายการชุมนุม 2553
(กลุ่มพันธมิ ตรฯ)
(กลุ่ม นปช.)
1) การสังการและวิ
่
ธปี ฏิบตั ิ
2) การปรับแผนปฏิบตั กิ าร
เมื่อมีผเู้ สียชีวติ และบาดเจ็บ
3) ลักษณะของผูช้ ุมนุม

4) เป้ าหมายการสลายการชุมนุม
5) ผลการวินิจฉัย

ไม่มกี ารกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ติ ่อผูช้ ุมนุม
ไม่สงการให้
ั่
มกี ารปรับเปลีย่ น
วิธกี ารปฏิบตั ิ
ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้
ชุมนุมมีอาวุธ

กาหนดแนวทางปฏิบตั ติ ่อผูช้ ุมนุมไว้ชดั เจนเป็ นไปตาม
หลักสากล
มีการปรับแผนการปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ภายหลังมี
ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บ
ปรากฏพยานหลักฐานตามคาสังของศาลแพ่
่
งและศาล
อาญาว่ามิใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ และมี
บุคคลทีม่ อี าวุธปะปนอยูใ่ นกลุ่มผูช้ ุมนุม
เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

เพื่อเข้าไปประชุมรัฐสภาเพื่อ
แถลงนโยบาย
นายสมชายฯ กับพวก ดารง
นายอภิสทิ ธิฯ์ กับพวก ผูด้ ารงตาแหน่งระดับนโยบาย
ตาแหน่งระดับนโยบาย การกระทา การกระทาไม่มมี ลู ความผิดอาญา / ส่งเรื่องให้ DSI
มีมลู ความผิดทางอาญา (ปอ.
ดาเนินคดีกบั ทหารกรณีมผี เู้ สียชีวติ หรือบาดเจ็บ
157)

ดังนัน้ เมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ข องเหตุการณ์สลายการชุมนุ มของกลุ่มพันธมิตรฯ และกลุ่ม นปช. มี
ความแตกต่างกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงพิจารณาวินิจฉัยคดีไปตามข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันดังกล่าว
แม้ต่อมาอัยการสูงสุดจะไม่รบั ดาเนินคดี และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองจะ
Office of the National Anti – Corruption Commission
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand

Nacc Hotline 1205

พิพากษายกฟ้ องนายสมชายฯ กับพวก ก็เป็ นเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐานของแต่ละ
องค์กรซึ่งสามารถแตกต่างกันได้ตามหลักของการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งได้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนู ญ คา
กล่าวอ้างในประเด็นนี้จงึ มีลกั ษณะเป็ นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐาน และผู้รอ้ งไม่ได้ กล่าว
อ้างพยานหลักฐานใหม่อนั เป็ นสาระสาคัญแก่การไต่สวน สาหรับพยานหลักฐานที่ผู้รอ้ งกล่าวอ้าง ได้แก่ 1)
วารสาร “เสนาธิปัตย์” 2) คาสังไต่
่ สวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญา กรณีผเู้ สียชีวติ ในเหตุการณ์ช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2553 3) แผ่นบันทึกภาพและเสียง (CD) “รุมยิงนกในกรง” และ 4) แผ่นบันทึกภาพและ
เสียง (CD) “ยุทธการขอคืนพืน้ ที่ เมษา 53” คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า วารสาร “เสนาธิปัตย์”
ตามทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างนัน้ ไม่ใช่พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เป็ นแต่เพียงบทความทางวิชาการทหารเท่านัน้
สาหรับคาสังไต่
่ สวนชันสูตรพลิกศพ และแผ่นบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมตามทีผ่ รู้ อ้ ง
กล่าวอ้างก็เป็ นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทีป่ รากฏอยู่ในสานวนการไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
นาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยด้วยแล้ว จึงไม่ใ ช่พยานหลักฐานใหม่เช่นกัน
กรณี จ ึงต้ อ งห้ามมิให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกขึ้น พิจ ารณาใหม่ ตามมาตรา 44 แห่ งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติไม่ยกสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหานายอภิสทิ ธิ ์ เวช
ชาชีวะ เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก กรณีรว่ มกันสังการในเหตุ
่
การณ์สลายการชุมนุ ม นปช.
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ขึน้ พิจารณาใหม่ เหตุหนังสือคาร้องทัง้ 3 ฉบับ ดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐาน และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ใหม่อนั เป็ นสาระสาคัญแก่การไต่สวน ต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกขึน้ พิจารณาใหม่ ตามมาตรา
44 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม
ทั ง้ นี้ หากปรากฏพยานหลั ก ฐานใหม่ อ ั น เป็ นสาระส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ผ ลการพิ จ ารณ าของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลีย่ นแปลงไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจหยิบยกสานวนการไต่สวนดังกล่าว ขึน้
พิจารณาใหม่ได้ทุกเมือ่ ภายในอายุความ
สาหรับ กรณี DSI ส่ง สานวนคดีอ าญากรณีก ารเสีย ชีว ติ ของนายพัน คากอง เด็ก ชายคุณ ากร
ศรีสุวรรณ นายชาติชาย ซาเหลา นายสุวนั ศรีรกั ษา นายอัฐชัย ชุมจันทร์ นางมงคล เข็มทอง นายรพ สุข
สิตย์ นางสาวกมนเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแก้ว และการบาดเจ็บสาหัสของนายณรงค์ศกั ดิ ์ สิงห์แม นาย
กิตติชยั แข็งขัน นายบัวศรี ทุมมา นายแอนดรู บันคอมพ์ นายเพิม่ สุข ใจเย็น นายสมร ใหมทอง จากการ
สลายการชุมนุ มเมื่อปี 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นเรื่องเดียวกันกับกรณีกล่าวหานายอภิสทิ ธิ ์ฯ กับพวก
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ว ินิ จ ฉั ย และมีม ติไว้แ ล้ว ว่ า กรณี ก ารด าเนิ น การกับ เจ้า หน้ าที่ท หาร และ
นายทหารระดับผู้บงั คับบัญชา ในพืน้ ที่ใช้กาลังบังคับและใช้อาวุธปื น จนเป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ และ
เสียชีวติ ของประชาชนในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนัน้ ให้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ดาเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาต่อไปตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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สาหรับเรื่อ งที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ งให้ DSI เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ต่ อไป ตามนัย
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้างต้น นัน้ สานักงาน ป.ป.ช. จะประสานและติดตามผลการดาเนินคดีของ DSI
เพื่อความเป็ นธรรมแก่ญาติผเู้ สียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุ มดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทัวกั
่ น
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