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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง”
บทน�ำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยมีการสถาปนาขึน้ เป็นครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้เป็นองค์กรตุลาการในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองในทางกฎหมาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังคงบัญญัติให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มาโดยต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยงั คงบัญญัติ
ให้มแี ผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเช่นเดิม ซึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ นัน้
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กล่าวคือ องค์คณะผู้พิพากษา ประกอบด้วย
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ซึง่ ได้รบั คัดเลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน และให้เลือกเป็นรายคดี การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจริง
ไม่วา่ จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ แม้วา่ การไต่สวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ้ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไปจากขัน้ ตอน วิธกี าร
หรือกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้น โดยให้น�ำส�ำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือของคณะผู้ไต่สวนอิสระ
แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ�ำนาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีหน้าที่
และอ�ำนาจส�ำคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง คดีร้องขอ
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน การด�ำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. และคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ
แล้วแต่กรณี
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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ดังนั้น คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง ““ศาลฎีกา
แผนกคดี อาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐” ดังนี้
๑. อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
			 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งได้ตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
			 (๑)		คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ร�ำ่ รวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
			 (๒)		คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
			 (๓)		คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวการ
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�ำความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจให้กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ
หรือประวิงการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่
			 (๔)		คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ หรือหนีส้ นิ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน
๒. การด�ำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
			 ๒.๑		ผู้มีอ�ำนาจฟ้อง
								ผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ได้แก่
								๑)		 อัยการสูงสุด
								๒)		 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�ำหนด
								ในการฟ้องคดีอาญาส�ำหรับการกระท�ำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และ
บทใดบทหนึ่งอยู่ในอ�ำนาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย ในกรณีที่
พบว่าศาลอืน่ รับฟ้องคดีในข้อหาความผิดอาญาบทอืน่ จากการกระท�ำความผิดกรรมเดียวกับการกระท�ำ
ความผิดตามทีม่ กี ารยืน่ ฟ้องคดี ให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษาแจ้งไปยังศาลอืน่ ทีร่ บั ฟ้องดังกล่าวเพือ่ ให้โอนคดี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐.

๑
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ดังกล่าวมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ หรือศาลอืน่ จะขอโอนคดีดงั กล่าวมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
เองก็ได้ และให้ถอื ว่ากระบวนพิจารณาทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้วในศาลอืน่ ก่อนมีคำ� พิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่
องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
			 ๒.๒		คดีอาญาที่อยู่ในอ�ำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
								๑)		 คดีที่กล่าวหาว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ หรือผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อ�ำนาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
								๒) คดีที่กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
			๒.๓ การฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
								ค�ำฟ้องต้องท�ำเป็นหนังสือและมีขอ้ ความตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๘๒ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องระบุพฤติการณ์
ที่กล่าวหาว่ากระท�ำความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�ำเนินกระบวน
พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
								ในวันยื่นฟ้องให้จ�ำเลยมาหรือคุมตัวมาศาล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูก
กล่าวหาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ตวั มา หรือเหตุทผี่ ถู้ กู กล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดี หรือไม่มาศาลตามนัด
โดยไม่มเี หตุแก้ตวั อันควร ให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พจิ ารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผูถ้ กู กล่าวหาต่อหน้าศาล
โดยให้โจทก์ส่งส�ำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี
พร้ อ มส� ำ เนาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ่ อ ศาลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาและรวมไว้ ใ นส� ำ นวน ทั้ ง นี้
ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร กรณีที่ศาลเห็นว่า
ฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีค�ำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง การฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๕๘  ฟ้องต้องท�ำเป็นหนังสือ และมี
		 (๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี
		 (๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ�ำเลย และฐานความผิด
		 (๓) ต�ำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ
		 (๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ�ำเลย
		 (๕) การกระท�ำทัง้ หลายทีอ่ า้ งว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเวลาและสถานทีซ่ งึ่ เกิดการกระท�ำนัน้ ๆ
อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ�ำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
		 ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค�ำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมา
ท้ายฟ้อง
		 (๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท�ำเช่นนั้นเป็นความผิด
		 (๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง”.
๒
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

								ในกรณีที่จ�ำเลยไม่มาศาล เมื่อศาลประทับรับฟ้องไว้แล้ว และศาลได้ส่งหมายเรียก
และส�ำเนาฟ้องให้จ�ำเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่จ�ำเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจ�ำเลย และ
ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ�ำเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่
ศาลก�ำหนด ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจ�ำเลยและได้มีการด�ำเนินการติดตามจับกุมแล้ว แต่ไม่สามารถ
จับจ�ำเลยได้ภายใน ๓ เดือน นับแต่ออกหมายจับ ให้ศาลมีอำ� นาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ตอ้ งกระท�ำต่อหน้า
จ�ำเลย แต่ไม่ตดั สิทธิจำ� เลยทีจ่ ะตัง้ ทนายความมาด�ำเนินการแทนตนได้ และไม่ตดั สิทธิจำ� เลยทีจ่ ะมาศาล
เพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมีค�ำพิพากษา แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและ
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ท�ำไปแล้วต้องเสียไป
								เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณี
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด�ำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้
นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ในกรณีมีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำเลย ถ้าจ�ำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น�ำ
บทบัญญัติมาตรา ๙๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ และเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่จะได้ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรม
			๒.๔		การพิจารณาและการไต่สวนพยานหลักฐาน
								การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจ�ำเป็น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส�ำคัญ ให้ศาลมีค�ำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการ
สมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ�ำนาจไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจ�ำเลยได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
								(๑) จ�ำเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมี
เหตุจ�ำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ�ำเลยมีทนายและจ�ำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง
การพิจารณาและสืบพยาน
								(๒) จ�ำเลยเป็นนิตบิ คุ คลและศาลได้ออกหมายจับผูจ้ ดั การหรือผูแ้ ทนของนิตบิ คุ คลนัน้ แล้ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
								(๓) จ� ำ เลยอยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลแล้ ว แต่ ไ ด้ ห ลบหนี ไ ป และศาลได้ อ อกหมายจั บ แล้ ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ หากต้องมีการส่งหนังสือ ค�ำสั่ง หรือหมายอาญาของศาล ให้ส่งไปยังทนายความ
ของจ�ำเลยแทน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๙๘ เมื่อได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี
ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท�ำความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินก�ำหนด
เวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้
		 (๑) ยี่สิบปี ส�ำหรับโทษประหารชีวิต จ�ำคุกตลอดชีวิตหรือจ�ำคุกยี่สิบปี
		 (๒) สิบห้าปี ส�ำหรับโทษจ�ำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
		 (๓) สิบปี ส�ำหรับโทษจ�ำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
		 (๔) ห้าปี ส�ำหรับโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น”.
๓
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

								(๔) ในระหว่ า งพิ จ ารณาหรื อ ไต่ ส วน ศาลมี ค� ำ สั่ ง ให้ จ� ำ เลยออกจากห้ อ งพิ จ ารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจ�ำเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
								(๕) จ�ำเลยทราบวันนัดแล้วไม่มาศาลโดยไม่มเี หตุอนั สมควร หรือศาลเห็นว่าเพือ่ ประโยชน์
แห่งความยุติธรรมจ�ำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนั้นโดยไม่เลื่อนคดี
								เว้นแต่กรณีที่ศาลประทับรับฟ้องโดยไม่มีตัวจ�ำเลย เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ให้ศาล
ส่งส�ำเนาฟ้องแก่จ�ำเลย และนัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก ในการนี้ นับแต่วันที่จ�ำเลยได้รับ
ส�ำเนาฟ้อง ให้จ�ำเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส�ำเนาเอกสารในส�ำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจ�ำเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจ�ำเลยจริง ให้อ่าน
และอธิบายฟ้องให้ฟงั และถามว่าได้กระท�ำผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสูอ้ ย่างไรบ้าง ค�ำให้การของจ�ำเลย
ให้บันทึกไว้ ถ้าจ�ำเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจ�ำเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลก�ำหนด
วันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์จำ� เลยทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ วัน ในกรณีทจี่ ำ� เลยมิได้มาศาล
ในวันพิจารณาครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจ�ำเลยให้การปฏิเสธ
								ในคดีที่จ�ำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จ�ำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมาย
ก�ำหนดอัตราโทษอย่างต�ำ่ ให้จำ� คุกน้อยกว่า ๕ ปี หรือโทษสถานทีเ่ บากว่านัน้ ศาลอาจเรียกพยานหลักฐาน
มาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจ�ำเลยกระท�ำ
ความผิดจริงก็ได้
								ให้โจทก์จ�ำเลยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมส�ำเนาในจ�ำนวนที่เพียงพอก่อนวัน
พิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า ๗ วัน การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากองค์คณะผูพ้ พิ ากษา เมือ่ มีเหตุสมควรแสดงได้วา่ ไม่สามารถทราบ
ถึงพยานหลักฐานนัน้ หรือเป็นกรณีจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม หรือเพือ่ ให้โอกาสแก่จำ� เลย
ในการต่อสู้คดี
								ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้โจทก์จ�ำเลยส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาล
เพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากสภาพและ
ความจ�ำเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นให้โจทก์จ�ำเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน
ต่อองค์คณะผูพ้ พิ ากษา เพือ่ ประโยชน์ในการค้นหาความจริง แม้จำ� เลยจะมิได้ยนื่ บัญชีระบุพยาน หรือมิได้
ส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุตอ่ ศาล เพราะเหตุทจี่ ำ� เลยไม่มาศาลและไม่มที นายความ หรือแม้โจทก์
จ�ำเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจพยาน
หลักฐาน องค์คณะผู้พิพากษาจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
								ในกรณีทตี่ อ้ งมีการไต่สวน ให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษาก�ำหนดวันเริม่ ไต่สวนโดยแจ้งให้โจทก์
จ�ำเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน การไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง
หรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจ้งให้พยานทราบ
ประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเอง หรือตอบ
ค�ำถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ยกขึ้ น อ้ า งก็ ต าม แล้ ว จึ ง อนุ ญ าตให้ คู ่ ค วามถามพยานเพิ่ ม เติ ม การถามพยาน จะใช้ ค� ำ ถามน� ำ
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ หลังจากคู่ความถามพยานแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล
								เมือ่ การไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิน้ โจทก์จำ� เลยมีสทิ ธิแถลงปิดคดีของตนภายในเวลา
ทีศ่ าลก�ำหนด แล้วให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษามีคำ� พิพากษาและให้อา่ นค�ำพิพากษาในศาลโดยเปิดเผยภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จการพิจารณา ในกรณีที่ศาลนัดฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง แต่จ�ำเลยที่ทราบนัด
โดยชอบแล้วไม่มาฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง ให้ศาลอ่านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งลับหลังจ�ำเลยได้ และ
ให้ถือว่าจ�ำเลยได้ฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้นแล้ว ในการพิจารณาคดีที่มีการออกหมายจับจ�ำเลย
แต่ไม่สามารถจับจ�ำเลยได้ภายใน ๓ เดือน นับแต่วนั ออกหมายจับ เมือ่ ศาลนัดฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่
ให้ปิดประกาศแจ้งการนัดฟังค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้น ณ ภูมิล�ำเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของจ�ำเลย หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามทีศ่ าลเห็นสมควร
และให้ถือว่าจ�ำเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว
๓. การด�ำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
			 ๓.๑		ผู้มีอ�ำนาจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
								ผู้มีอ�ำนาจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ได้แก่
								(๑) อัยการสูงสุด
								(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�ำหนด
			๓.๒		ค�ำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
								ค�ำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร�่ำรวยผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียด
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ และสถานทีต่ งั้ ของทรัพย์สนิ ทีข่ อให้ตกเป็นของแผ่นดิน ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูค้ รอบครอง
หรือมีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นขณะยืน่ ค�ำร้องด้วย เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน
ให้ศาลประกาศค�ำร้องดังกล่าวในทีเ่ ปิดเผยตามวิธกี ารในข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกา บุคคลภายนอก
อาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้ แต่ต้องกระท�ำก่อนศาลมีค�ำพิพากษา
								ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�ำ่ รวย
ผิดปกติ ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอ
ให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�่ำรวยผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่ผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลค�ำนึงถึงความสามารถในการพิสูจน์
ของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรม
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๔. การด�ำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
			 การด�ำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทัง้ สองสภา หรือประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช.
ผู ้ ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ์ ร�่ ำ รวยผิ ด ปกติ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ จงใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ใช้ อ� ำ นาจขั ด ต่ อ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย หรื อ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง และประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระท�ำตามทีถ่ กู กล่าวหาและเสนอเรือ่ ง
มายังประธานศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน
เพื่อด�ำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและท�ำความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
			ในการด�ำเนินการของคณะผูไ้ ต่สวนอิสระ ให้คณะผูไ้ ต่สวนอิสระมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจเช่นเดียว
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยอนุโลม คณะผู้ไต่สวนอิสระมีอ�ำนาจสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะเพือ่ ประกอบการไต่สวนตามรายการ
วิธกี าร และภายในระยะไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน โดยจะเรียกรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ที่ได้เคยยื่นไว้จากผู้ซึ่งเก็บรักษาเพื่อน�ำมาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้
			 เมื่อด�ำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค�ำสั่ง
ดังกล่าวเป็นที่สุด ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่
เป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ส่งส�ำนวนการไต่สวน
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�ำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ในการไต่สวนและด�ำเนินการ
ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นให้ยื่น
ค�ำขอต่อประธานศาลฎีกาเพือ่ พิจารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร ให้อยั การสูงสุดฟ้องคดีอาญา
ตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้
ก่อนพ้นระยะเวลา ๖๐ วัน ให้อยั การสูงสุดยืน่ ค�ำร้องต่อประธานศาลฎีกาเพือ่ ขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในอายุความ
๕. การด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
			 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนีส้ นิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�ำเป็นค�ำร้องยืน่ ต่อศาลตามทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�ำหนด ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ถูกกล่าวหา อ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ให้เป็นอ�ำนาจของหน่วยงานทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตก�ำหนด
			 ค�ำร้องด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับต�ำแหน่งของผู้นั้น บุคคลซึ่งผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ระยะเวลาที่ต้องยื่น รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมติและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๖. การอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
			 ค�ำพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาล
มีค�ำพิพากษา ในกรณีที่จ�ำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ�ำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตน
ต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยืน่ อุทธรณ์ มิฉะนัน้ ให้ศาลมีคำ� สัง่ ไม่รบั อุทธรณ์ คดีทไี่ ม่มอี ทุ ธรณ์คำ� พิพากษา
ให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค�ำพิพากษา แต่ถ้าเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตหรือจ�ำคุกตลอดชีวิต ให้ศาลมีหน้าที่ต้องส่งส�ำนวนคดีดังกล่าวต่อไปให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดำ� เนินการโดย
องค์คณะของศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา จ�ำนวน ๙ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
จากผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผูพ้ พิ ากษา
อาวุโสซึง่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึง่ ไม่เคยพิจารณาคดีนนั้ มาก่อน
โดยให้ เ ลื อ กเป็ น รายคดี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข ององค์ ค ณะให้ ถื อ ว่ า เป็ น ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
๗. ผลของค�ำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
			 เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหา “หยุดปฏิบัติหน้าที่” จนกว่า
จะมีค�ำพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ จะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาฯ มีค�ำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�ำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค�ำพิพากษานั้น “พ้นจากต�ำแหน่ง” นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้
“เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ” ของผูน้ นั้ และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกำ� หนดเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ตลอดไป และไม่มสี ทิ ธิดำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ในกรณีทศี่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาว่า
ผูถ้ กู กล่าวหามีความผิดฐานร�ำ่ รวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้รบิ ทรัพย์สนิ ทีผ่ นู้ นั้ ได้มาจากการกระท�ำ
ความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาโดยล�ำดับจะพิจารณาเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั นัน้
มีเจตนารมณ์สำ� คัญในการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด
เด็ดขาด เพือ่ มิให้ผบู้ ริหารทีป่ ราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำ� นาจในการปกครอง
บ้านเมืองหรือใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจในการแสวงหาผลประโยชน์ส�ำหรับตนเองและพรรคพวก จึงได้
วางกลไกในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระอย่างเป็นระบบและก�ำหนดบทลงโทษทีร่ นุ แรง ซึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ นัน้
ถือเป็นองค์กรตุลาการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ โดยมีวธิ พี จิ ารณาคดีในการค้นหา
ความจริงตามหลักการไต่สวน เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมื อ ง
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้
การประทับรับฟ้องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เป็นเหตุให้ผถู้ กู กล่าวหาต้องหยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่า
จะมีค�ำพิพากษา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระใช้อ�ำนาจขัดขวางการพิจารณาคดีและการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีจากการใช้อ�ำนาจของผู้ถูกกล่าวหา
และในกรณีทศี่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคำ� พิพากษาว่าผูถ้ กู กล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�ำความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค�ำพิพากษานั้นพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ยังมีอ�ำนาจในการที่จะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งด้วยก็ได้ และได้ก�ำหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงอันเปรียบเสมือนการประหารชีวิต
ในทางการเมือง โดยในกรณีที่ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตลอดไป และเพือ่ ไม่ให้ผกู้ ระท�ำผิดได้รบั ประโยชน์ในทางทรัพย์สนิ จากการกระท�ำ
ความผิดของตนจึงก�ำหนดว่า ในกรณีที่พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร�่ำรวยผิดปกติหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินของผู้นั้นที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน จึงเห็นได้ว่าศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาฯ เป็นศาลที่มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นกลไกตรวจสอบเพื่อให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
และผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
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