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“ศาลยุติธรรม
๑
กับการแกปญหาการทุจริต: อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ในจุลนิตฉิ บับที่ผา นมา ทานผูอ า นคงไดทราบขอมูลเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ และแนวคิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิตอตานการทุจริต
และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอไปแลว๒
สําหรับฉบับนี้ ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน ประเภทของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนมาตรการ
หรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดย นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
และ ดร.ศิรลิ กั ษณา คอมันต ที่ปรึกษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ไดอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นไวในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต :
อดีต ปจจุบัน อนาคต” มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
นายอธิคม อินทุภตู ิ เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม กลาววา กอนที่จะมีการประกาศใชบงั คับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น กระบวนวิธีพิจารณาคดีหรือการดําเนินคดี
กั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ทีท่ ุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบจะมี รู ป แบบ
และกระบวนการที่ไมมีความแตกตางจากคดีอาญาหรือคดีแพงทัว่ ไป ซึ่งการคนหาความจริงในคดี
หรือวิธีพิจารณาความจะเปน “ระบบกลาวหา” อันสงผลใหการดําเนินคดีนั้นมีความลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวพบวา ศาลยุติธรรมสามารถ “ดําเนินคดีอาญา”
และนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพียงคดีเดียวเทานั้น คือ คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๙๔๘/๒๕๑๐ ซึ่งศาลฎีกามีคาํ พิพากษาจําคุก พลเอก สุรจิต จารุเศรณี อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนเวลา ๑๕ ป ในขอหาเรียกรับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับ
จัดโดย สํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๔ ป เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร.
๒
โปรดดู สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ ํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “ศาลยุติธรรมกับการแก
ปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน)”, จุลนิติ ปที่ ๑๓
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙.
๑

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๕๕

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
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การจัดการใหไดรับสิทธิเชาพื้นที่ปาสงวนโดยมิชอบ
ในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมี
“การดําเนินคดีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน”
ที่สําคัญ ๆ ไดแก
- การยึดทรัพยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
อดีตนายกรัฐมนตรี จํานวนเงินประมาณ ๖๐๐ ลานบาท
โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้
ไดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
- การยึดทรัพย ของจอมพล ถนอม กิตติขจร
และเครือญาติ จํานวนเงินประมาณ ๔๐๐ ลานบาท
โดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
รวมทั้งยังมีการยึดทรัพยสินของนักการเมืองที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งคือ ภายหลังการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดยึดอํานาจ
การปกครองจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี และออกประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖ ใหอายัดและหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดออกคําสั่งยึดทรัพยสินของ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นักการเมือง และผูท เี่ กีย่ วของ รวมจํานวน ๑๐ คน อยางไรก็ตาม นักการเมือง
ที่ถูกยึดทรัพยสินไดใชสิทธิคัดคานการยึดทรัพยดังกลาวตอศาล โดยอางถึงความชอบธรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ ตอมาศาลฎีกาไดพพิ ากษาวา “อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสนิ เปนอํานาจในการพิพากษาคดีซงึ่ เปนของศาล ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๖ จึงมีผลเปนการตัง้ คณะบุคคลทีม่ ใิ ชศาลใหมอี าํ นาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเชนเดียวกับศาล
อันขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับเหตุผลอื่น
ศาลฎีกาจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งยึดทรัพยสินของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาว
เมื่อประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ ใหการดําเนินคดีตอ ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ
ระดับสูงในชัน้ ศาลเปนไปดวยความรวดเร็ว และเทีย่ งธรรมมากกวาเดิม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงกําหนดใหมกี ารจัดตัง้ “แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง”
ขึน้ ในศาลฎีกา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว โดยการพิจารณาคดีดังกลาว องคคณะผูพิพากษาจะ
นัง่ พิจารณาคดีเชนเดียวกับศาลชัน้ ตน แตการพิจารณาคดีจะแตกตางจากวิธพี จิ ารณาทีใ่ ชในคดีทวั่ ไป
เนื่องจากเปน “ระบบไตสวน” ซึ่งศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ตามที่เห็นสมควร กลาวคือ
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“ระบบกลาวหา” นัน้ เปนระบบคนหาความจริงที่ศาลตองวางตัวเปนกลางและควบคุมใหคคู วาม
ปฏิบัตติ ามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอยางเครงครัด โดยโจทกมหี นาที่หรือภาระการพิสจู น โดยหาพยาน
หลักฐานมาพิสจู นความผิดของจําเลย ถาโจทกไมอาจหาพยานหลักฐานมาพิสจู นความผิดได หรือพิสจู นได
แตพยานหลักฐานนั้นยังเปนทีน่ าสงสัย ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย โดยศาล
จะพิพากษายกฟอง ทัง้ นี้ ในระบบกลาวหา คูค วาม ซึ่งไดแก พนักงานอัยการ โจทก และจําเลย โดยจําเลย
อาจจะมีทนายความมาชวยเหลือในการดําเนินคดีกไ็ ดน้นั จะตอสูค ดีโดยมีกติกาที่เทาเทียมกัน และคูค วาม
จะมีบทบาทในคดีเปนอยางมาก รวมทั้งศาลจะพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนความ
ของศาลเทานั้น สวนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่มิไดจดบันทึกไวศาลจะไมนํามารับฟง
สวน “ระบบไตสวน” เปนระบบคนหาความจริงทีศ่ าลจะมีบทบาทในคดีและมีอํานาจในการ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ โดยสามารถซักถามพยานบุคคลดวยตนเอง และแมวา
คูความจะมิไดนําพยานหลักฐานเขาสูสํานวนความของศาลก็ตาม ศาลก็สามารถนํามาได ซึ่งหาก
ไดความจริงเปนอยางไรก็จะพิพากษาไปตามนั้น กลาวคือ ศาลอาจจะพิพากษายกฟองหรือลงโทษ
ไมมีการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย ทั้งนี้ ศาลจะไมเครงครัดกับวิธีพิจารณาความ
หรือการรับฟงพยานหลักฐานมากนัก เพราะศาลจะมีอํานาจเต็มทีใ่ นการรับฟงพยานหลักฐานทั้งปวง
แมจะฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ตาม
ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีทัง้ สองระบบดังกลาวจึงมีลักษณะที่ตรงกันขามกัน โดยระบบกลาวหา
จะเนนเรื่องบทบาทและสิทธิของคูค วามในการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนสําคัญ คือ คูค วามจะมีบทบาท
ทีส่ ําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งในแงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และกระบวนพิจารณา
ในระบบนี้จะมีลักษณะเปนกระบวนพิจารณาดวยวาจา โดยเปดเผย และมีการดําเนินการตอสูคดี
ซึ่งกันและกัน ในขณะที่กระบวนพิจารณาในระบบไตสวนนั้น เนนเรื่องบทบาทของศาลในการควบคุม
กระบวนพิจารณาเปนสําคัญ โดยศาลไมถูกจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงทีค่ ูความเสนอตอศาล แตศาลจะ
เปนผูก าํ หนดทิศทางการดําเนินกระบวนพิจารณา และสามารถที่จะยกประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยขึ้นพิจารณาเองได
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบใตสวน
ระบบกลาวหา

ระบบไตสวน

ศาลตองเปนกลาง
คูความมีหนาที่เสนอความจริงตอศาล

ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริง
มากกวาระบบกลาวหา

เครงครัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความและการไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน
หากกรณีมีขอสงสัยตองยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย

เนนการคนหาความจริงเปนสําคัญ

ศาลรับฟงเฉพาะพยานหลักฐาน
ที่เสนอตอศาลเทานั้น

พยานหลักฐานที่ไมไดเสนอตอศาล
ก็สามารถรับฟงได

ทนายความมีบทบาทในคดี
มากกวาระบบไตสวน

ทนายความมีบทบาทในคดีนอยกวา
ระบบกลาวหา

ไมนําหลักยกประโยชนแหงความสงสัยมาใช
เวนแตศาลไดพยายามทุกทางแลว
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ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตาง
จากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป ดังนี้
(๑) เปนแผนกหนึง่ ในศาลฎีกาทีจ่ ดั ใหมขี นึ้ โดยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เปนการเฉพาะ อันแตกตางจากแผนกคดีพิเศษอื่น ๆ ในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลชํานัญพิเศษนัน้ อยางไรก็ตาม เปนศาลทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของศาลยุตธิ รรม ดังนัน้ ผูพ พิ ากษาทีจ่ ะทําการ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลนีจ้ งึ เปนขาราชการตุลาการ ซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษาศาลฎีกา
หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
(๒) องคคณะผูพ พิ ากษาประกอบดวย ผูพ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาดวยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือก
เปนรายคดี ทั้งนี้ องคคณะผูพิพากษาตองมีคําวินิจฉัยสวนตนดวย
(๓) เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท และผูที่จะถูกดําเนินคดีในศาลจํากัด
เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กําหนด รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น
(๔) เปนศาลสูงสุด ซึ่งผูพิพากษาตองขึ้นบัลลังกเพื่อนั่งพิจารณาคดี และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลเปนทีส่ ดุ เวนแตผตู อ งคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยื่นอุทธรณตอ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาได
(๕) ผูที่เปนโจทกจํากัดเฉพาะอัยการสูงสุด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และผูไตสวนอิสระ สวนผูเสียหายจะเปนโจทกฟองเองหรือเขาเปนโจทกรวมไมได
(๖) ศาลสั่งประทับฟองคดีอาญาไดทันทีโดยไมตองทําการไตสวนมูลฟอง
(๗) การพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มิใชระบบกลาวหาอยางคดีธรรมดา
(๘) เปนศาลที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลใชโดยเฉพาะ กลาวคือ จะดําเนินคดี
ตามวิธีพิจารณาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับคดีที่อยูในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายประการ โดยประเภทคดีที่สําคัญ ไดแก
(๑) คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมืองอืน่ รํา่ รวยผิดปกติ กระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๒) คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมืองอืน่ หรือบุคคลอืน่ เปนตัวการ ผูใช หรือผูส นับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา
ตามขอ (๑)
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(๓) คดีซ่งึ ประธานวุฒสิ ภาสงคํารองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
พิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(๔) คดีที่รองขอใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน
(๕) คดีท่นี ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ขาราชการการเมืองอื่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กําหนด จงใจไมย่นื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ
หรือยื่นขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันควรแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปทผี่ านมา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔๓ จนถึงปจจุบัน
คดีที่เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนใหญ
เปนคดีเกี่ยวกับการจงใจไมยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน สวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงจะมีจํานวนประมาณ ๒๐ คดี เทานั้น
และไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเพือ่ ลงโทษผูกระทําความผิดไดเทาที่ควร ซึง่ สาเหตุสวนหนึ่ง
มีที่มาจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ ดังนี้
ประการที่ ๑ กระบวนพิจารณามีปญหาวาขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ ๑๔.๕
ที่กําหนดวา “บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเปนไปตามกฎหมาย”๔ หรือไม
เนือ่ งจากมีการกําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนที่สุด เวนแตมีพยานหลักฐานใหมท่อี าจทําใหขอ เท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ผูต อ งคําพิพากษาอาจยื่นอุทธรณตอ ที่ประชุมใหญศาลฎีกาได ซึ่งลักษณะพิเศษที่แตกตางจากศาลยุตธิ รรม
โดยทัว่ ไปดังกลาวไดกอใหเกิดขอโตแยงวาไมใชการอุทธรณ แตเปนการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
และเปนเรื่องที่กระทําไดยาก

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปดทําการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยเริ่มมีคดีมาสูศาล
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอมูลจาก นายฐานันท วรรณโกวิท ประธานแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง, “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” (http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/new%203.pdf).
๔
International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR Article ๑๔.๕ “Everyone convicted of
a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law”,
ขอมูลจาก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International
_ HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf).
๓
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ประการที่ ๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง๕ ซึ่งกําหนดให “โจทกไมจําตองนําตัวจําเลยมาศาล
ในวันฟอง” นั้น ไดสงผลใหคดีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองหรือยื่นคํารองตอศาล
ในชวงระยะเวลาทีค่ ดีใกลจะขาดอายุความ ตองขาดอายุความลงภายหลังจากศาลไดรบั ฟองเพียงไมนาน
ซึ่งมีการวิพากษวิจารณวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นทํางานลาชา
และปลอยใหคดีขาดอายุความ ทั้ง ๆ ที่ความลาชาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากศาลแตอยางใด
ประการที่ ๓ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๐ ที่บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐาน
ลับหลังจําเลยได” กอใหเกิดขอโตแยงวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยเทียบเคียงกับ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖ ซึ่งวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑๖ ที่ศาลรับฟงพยานหลักฐานที่มีที่มาจากการสืบพยาน
ในศาลต า งประเทศ โดยจํ า เลยไม มี โ อกาสตรวจสอบหรื อ รั บ ทราบ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) และ (๗) รวมทั้ง
ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง
ประการที่ ๔ การกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจ
พิจารณาคดีการจงใจไมยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของสมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหาร
ทองถิ่น ทําใหการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมทั้ง
คดีปกติของศาลฎีกาตองลาชา ทั้งนี้ เพราะตองมีการนัดประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อเลือกองคคณะ
จํานวน ๙ คน ในแตละคดีเสมอ รวมทั้งตองเสียกําลังผูชวยผูพิพากษาเพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการ
องคคณะทุกทานอีกจํานวน ๙ คน ซึ่งสงผลใหแตละคดีตองเสียกําลังผูพิพากษาและผูชวยผูพิพากษา
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นคดีละ ๑๘ คน ตลอดจนในวันที่มีการพิจารณาคดีองคคณะผูพิพากษาทั้ง ๙ คน
ยังตองขึ้นบัลลังกพรอมกันอีกดวย
ประการที่ ๕ การดําเนินกระบวนพิจารณาในบางคดียงั คลายคลึงกับระบบกลาวหาตามปกติ อาทิ
การพิจารณาคดีไมตอเนื่อง การเลื่อนการพิจารณาคดีบอยครั้ง การซักถามพยานซํ้ากับที่มีในบันทึก
ถอยคําของพยานในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พยานเบิกความรับรองแลว และทนายความจําเลย
ยังเคยชินกับการถามพยานในรูปแบบการถามคาน เปนตน
ประการที่ ๖ การพิจารณาคดีในระบบไตสวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งศาลมีอํานาจหนาที่ในการคนหาขอเท็จจริงในคดีไดอยางเต็มที่นั้น สงผลใหจําเลย
มีความรูสึกวาไมไดตอสูโตแยงกับโจทกเทานั้น แตยังตองตอสูหรือโตแยงกับศาลดวย
ประการที่ ๗ จําเลยในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไดรับ
การปลอยชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาล มักจะหลบหนีไมมาฟงคําพิพากษา
ขอกําหนดเกีย่ วกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง
บัญญัติวา “หากโจทกนําตัวจําเลยมาศาลในวันฟอง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณาในการขังหรือปลอยตัวจําเลยชั่วคราว หากไมไดนําตัวจําเลยมาศาลใหโจทกระบุที่อยูจริงของจําเลยมาในฟอง”.
๖
พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บัญญัตวิ า “บรรดาพยานหลักฐาน
และเอกสารทีไ่ ดมาตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ หถอื วาเปนพยานหลักฐานและเอกสารทีร่ บั ฟงไดตามกฎหมาย” ตอมาไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑
ดังกลาว และใหใชความตอไปนี้แทน “การรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากตางประเทศ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”.
๕

๖๐
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จากสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย ฤชุพันธุ
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ) ไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางแกไข โดยในรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พบวา๗ มีกาํ หนดให “องคคณะผูพ พิ ากษามีจาํ นวนไมนอ ยกวา ๕ คน
แตไมเกิน ๙ คน” ซึ่งชวยใหจํานวนขององคคณะผูพิพากษาลดลงได และกําหนดให “อุทธรณตอ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
มีคาํ พิพากษา” ซึ่งบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการอุทธรณดงั กลาวสงผลใหไมมีขอ จํากัดในประการใด ๆ กลาวคือ
สามารถอุทธรณไดทั้งปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเหมือนกับคดีอาญาทั่วไป และไมมีขอจํากัดวา
ตองมีพยานหลักฐานใหมทอี่ าจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญเหมือนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผานมา รวมทั้งฝายโจทกก็สามารถอุทธรณไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให “การอุทธรณ
ตองอุทธรณตอ ที่ประชุมใหญศาลฎีกา แตการวินจิ ฉัยอุทธรณใหดาํ เนินการโดย “องคคณะของศาลฎีกา”
ซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
หรือผูพ พิ ากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่าํ กวาผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเคยพิจารณา
คดีนั้นมากอน และไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๙ คน โดยเลือกเปนรายคดี
และเมื่อองคคณะของศาลฎีกามีคาํ วินจิ ฉัยแลว ใหถอื เปนคําวินจิ ฉัยอุทธรณของที่ประชุมใหญศาลฎีกา”
อนึ่ง ในสวนของการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาทีข่ องรัฐทีก่ ระทําการทุจริต อาจแบงออกเปน
๒ กรณี โดยกรณีแรก เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐระดับสูงเปนผูกระทําการ การดําเนินคดีอาญา
จะอยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบไตสวน
สวนกรณีท่สี อง เปนกรณีท่เี จาหนาที่ของรัฐระดับลางเปนผูก ระทําการ๘ การดําเนินคดีอาญาจะอยู
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบกลาวหา
ทั้งนี้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงที่กระทําการทุจริต
ซึ่งศาลตองใชระบบไตสวน อันเปนไปตามบทบัญญัตแิ หง “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ “ระเบียบ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวนกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”๙
นั้น จะใชบังคับกับคดีหรือฐานความผิด ซึ่งจําแนกออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี้
มาตรา ๑๙๕ ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับออกเสียงประชามติ), ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583).
๘
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให เจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา, ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (https://www.nacc.go.th).
๙
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๙๑ ก หนา ๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป.
๗
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๖๑

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

กลุมที่ ๑ เปนคดีที่เจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามฐานความผิด ดังนี้
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
(๓) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
กลุมที่ ๒ เปนคดีตามหมวด ๙ วาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
(๑) กระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งกฎหมายไดกําหนดหามมิให
เจาหนาที่ของรัฐเปนคูสัญญา เปนหุนสวนหรือผูถือหุน รับสัมปทาน เปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน ซี่งอยูภายใตการภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) กระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่ กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหเจาหนาทีข่ องรัฐรับทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ
ขอบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐
โดยความผิดทัง้ สองกรณีดงั กลาว มาตรา ๑๐๓/๑ กําหนดใหถอื วาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
สวนผูมีอํานาจในการฟองคดีตอศาลเพื่อพิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ไดกําหนดให “อัยการสูงสุด”
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” ในกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา และ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”
ในกรณีที่อัยการสูงสุดไมฟอง เปนผูมีอํานาจฟองคดี สวนกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเจาหนาที่ของรัฐ
จะไมอยูภ ายใตกฎหมายดังกลาว โดยหลักเกณฑในสวนนี้ปรากฏอยางชัดเจนตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๓๕๓/๒๕๕๖ ซึง่ ศาลฎีกาไดวนิ จิ ฉัยวา “กรณีทศี่ าลประทับฟองไวพจิ ารณาโดยไมตอ งไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งนั้น เปนกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูฟองคดี หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เปนผูฟองคดี ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด แตในกรณีที่โจทกเปนผูฟองคดีเองเชนคดีนี้
ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง
หากกฎหมายประสงคใหศาลประทับฟองไวพจิ ารณาโดยไมตอ งไตสวนมูลฟองก็ตอ งบัญญัตไิ วใหชดั แจง
หรือบัญญัตใิ หนาํ บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ มาใชบงั คับโดยอนุโลม เมือ่ คดีของโจทกมใิ ชคดีทอี่ ยั การสูงสุด
เปนโจทกฟอง ประกอบกับขอเท็จจริงไดความตามฎีกาของโจทกวา กอนฟองคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองมีมูลเปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๙, ๑๕๔, ๑๕๗ และสงรายงานเอกสารไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ดําเนินคดีอาญาแกจาํ เลยทัง้ สอง
แตอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงไปยังไมสมบูรณพอ
ทีจ่ ะดําเนินคดีได จึงตัง้ คณะทํางานพิจารณารวมกัน แตคณะทํางานทัง้ สองฝายไมอาจหาขอยุตเิ กีย่ วกับ
การดําเนินการฟองคดีได โจทกจึงฟองเองเชนนี้ กรณีไมตองตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
ใหประทับไวโดยไมไตสวนมูลฟองกอนไมได”๑๑
โปรดดู ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓.
๑๑
นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม, “แนวคําพิพากษาศาลฎีกา”, เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการศาลยุตธิ รรมประจําป ๒๕๕๙, สืบคนจาก สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม (http://www.jla.
e- service.coj.go.th/court_of_justice59/website.html).
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
จุลนิติ
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ทั้งนี้ ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
กั บ เจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ซึ ่ง มิใ ช ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งตามมาตรา ๒๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกาํ หนดหลักทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีอาญาเจาหนาที่
ของรัฐทีก่ ระทําการทุจริต ที่สําคัญ ๆ คือ กําหนดใหวิธีพิจารณาใหใช “ระบบไตสวน” และเปนไป
“โดยรวดเร็ว” โดยวิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใชบงั คับเทาที่พอจะใชบงั คับได และเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม
ศาลอาจมีคําสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง
ไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งระยะเวลาที่กาํ หนดในระเบียบนี้หรือตามที่ศาล
กําหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูค วามรองขอ ศาลอาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม
อยางไรก็ตาม เนื่องจากคดีท่ีเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงกระทําการทุจริตจะใชวธิ พี จิ ารณาในระบบ
ไตสวน แตคดีท่เี จาหนาที่ของรัฐระดับลางกระทําการทุจริตจะใชวธิ พี จิ ารณาในระบบกลาวหา จึงกอใหเกิด
ความลักลัน่ กลาวคือ เจาหนาทีข่ องรัฐระดับสูงทีท่ ุจริตมีโอกาสถูกลงโทษมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับลาง และแมวากฎหมายจะกําหนดใหใชระบบไตสวนในคดีอาญาทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ
ทุจริตดังกลาวก็ตาม แตการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนก็ยังคงคลายคลึงกับระบบกลาวหา
เหมือนเชนคดีอาญาและคดีแพงโดยทั่วไป รวมทั้งการกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริง
ในคดีไดอยางเต็มทีก่ ็มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการที่กําหนดให
ผูพิพากษาตองวางตนเปนกลาง
ดังนั้น จึงไดเสนอใหมกี ารยกรางพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ....”๑๒ ขึน้ เพื่อจัดตั้ง “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติชอบ” เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ไดแก “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” และ “ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค” โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีทมี่ ี
กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบกลาง” มีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีเกิดขึ้น
นอกเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อาจยื่นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางก็ได

รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. .... ไดผา นความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติแลว
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา โดยขณะนี้ อยูระหวาง
การสงรางพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป, สภานิติบัญญัติแหงชาติ, “สารบบรางพระราชบัญญัติ”
(http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/13/sp5/act.pdf).
๑๒
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๖๓

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

กําหนดบทนิยามคําวา “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง คดีดังตอไปนี้
(๑) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตอตําแหนงหนาทีห่ รือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากประพฤติมิชอบ
(๒) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (๑) หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
ที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให
ขอใหรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือการใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือใชอทิ ธิพลเพือ่ จูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
(๔) คดีอาญาที่ฟองขอใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กําหนดใหเปน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) คดีอาญาทีฟ่ อ งขอใหลงโทษบุคคลทีร่ ว มกระทําความผิดกับเจาหนาทีข่ องรัฐหรือบุคคล
ตาม (๑) ถึง (๔) ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ
(๖) คดีเกีย่ วกับการจงใจไมยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ
หรือจงใจยืน่ บัญชีและเอกสารดังกลาวดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบ
(๗) คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) กรณีที่มีการขอใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหนึ่งอยางใดกอนยื่นฟองหรือ
ยื่นคํารองตาม (๑) ถึง (๗)
ในกรณีที่มีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
ใหเสนอปญหานั้นให “ประธานศาลอุทธรณ” วินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปน
ที่สุด
ในกรณีที่มีความจําเปน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจแตงตั้งใหศาลชั้นตนอื่น
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินจิ ฉัยชีข้ าดขอพิพาทแหงคดีแทนก็ได โดยในกรณีเชนนี้
ใหศาลชัน้ ตนทีไ่ ดรบั แตงตัง้ นําวิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใชแกการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
กําหนดใหการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะกระทําในศาลนั้นเอง หรือ ณ ศาลชั้นตนอื่นที่อยูในเขตทองที่ของศาลนั้นก็ได
กําหนดใหผพู พิ ากษาหัวหนาคณะตองแตงตัง้ จากผูท เี่ คยดํารงตําแหนงผูพ พิ ากษาหัวหนาศาล
สวนผูพิพากษาตองแตงตั้งจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
กําหนดใหในศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบใหมีอธิบดีผพู พิ ากษาศาลละ ๑ คน และ
รองอธิบดีผพู พิ ากษาศาลละ ๑ คน แตในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนในทางราชการ จะกําหนดให
มีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวา ๑ คน แตไมเกิน ๓ คน ก็ได

๖๔
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กําหนดใหในระหวางทีศ่ าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาคยังไมไดเปดทําการ ให “แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบของเจาหนาที่รฐั ”
ในศาลอาญา และศาลชั้นตนทั่วประเทศยังคงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทจุ ริตและประพฤติ
มิ ช อบอยู  ต  อ ไป รวมทั ้ง ให บ รรดาคดี ท อี ่ ยู ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลอาญาคดี ท ุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบกลางซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนใดในวันเปดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง ใหศาลชั้นตนนั้นยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูตอไปจนเสร็จ
จากบทบัญญัตขิ องรางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาวจะเห็นวา กฎหมายไดกาํ หนดใหการพิจารณา
คดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบใช “ระบบไตสวน” เหมือนกันทั้งหมด และเปนระบบ ๒ ชั้นศาล กลาวคือ
ใหคําพิพากษาศาลอุทธรณเปนที่สดุ เวนแตจะไดรบั อนุญาตใหฎกี า โดยอัยการสูงสุดยังมีอาํ นาจรับรอง
ฎีกาของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ จะไมนําระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีมาเปนสวนหนึ่ง
แหงอายุความ กลาวคือ ถาจําเลยหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางพิจารณาคดี มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ และหากมีการหลบหนีภายหลังไดรับ
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทัง้ จําทัง้ ปรับ รวมทั้งในกรณีทจี่ ําเลยเคยมาปรากฏตัวตอศาลแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีลับหลัง
จําเลยได
รองศาสตราจารย ดร.ศิ ริ ลั ก ษณา คอมั น ต
ทีป่ รึกษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ไดแสดงความคิดเห็นวา ปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปชันทีเ่ กิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้น ไดแก ปญหาที่สาํ คัญ ๒ ประการ
คื อ “ปญหาการทุจริตแบบเครือขาย” ซึ ่ง เป น ทุจ ริ ต
คอรรัปชันทีเ่ กิดจากเจาหนาทีข่ องรัฐหรือขาราชการ
รวมมือกันกระทําการ และ “ปญหาการขาดการลงโทษ
ทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง” กลาวคือ ผูก ระทําความผิดขาดความ
รับผิดชอบ ซึ่งแตกตางจากกรณีทเี่ กิดขึ้นในตางประเทศ
อาทิ ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต ทีผ่ ูกระทํา
ความผิดจะแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกจาก
ตําแหนง และบางกรณีก็มกี ารฆาตัวตายดวย รวมทัง้ กรณีทผี่ ูกระทําความผิดเปนคูสมรสก็จะลาออก
หรือปลดตัวเองออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบเชนเดียวกัน แตสําหรับประเทศไทยนั้น
แมจะมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางหรือมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรก็ตาม ผูกระทํา
ความผิดก็มิไดแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการลงโทษทางสังคม
ทีม่ คี วามออนแอ หรืออีกนัยหนึง่ คือ คนในสังคมและผูใกลชิดกับบุคคลดังกลาวไมแสดงความรังเกียจ
แตยังคงยกยอง จึงทําใหผูกระทําความผิดสามารถอยูรวมในสังคมไดตามปกติ
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

ทัง้ นี้ หากจะจัดประเภทของการทุจริตคอรรปั ชันโดยเปรียบเทียบเปนสํานวนหรือคําพังเพยแลว
สามารถแบงออกไดเปน ๑๐ ประเภท ตามระดับปญหาทีเ่ บาทีส่ ดุ ไปสูร ะดับทีห่ นักทีส่ ดุ ซึง่ แตละระดับ
ของความรุนแรงจะมีมาตรการในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
ประเภทที่ ๑ เรียกวา “เชาชามเย็นชาม” ถือเปนการทุจริตเวลา เพราะผูกระทําความผิด
ไดรบั เงินเดือนแลวแตไมทาํ งานอยางเต็มที่ ทัง้ นี้ มาตรการในการแกไขปญหาสามารถใชหลักการบริหาร
งานบุคคล เชน การวัดปริมาณงาน หรือใชมาตรวัดตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ พิจารณาวาแตละคนไดทาํ งาน
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยไมจําเปนตองมีการลงโทษในทางอาญาแตอยางใด
ประเภทที่ ๒ เรียกวา “เอาหูไปนาเอาตาไปไร” เปนกรณีทพี่ บเห็นการกระทําทุจริตแลวแตดดู าย
หรือปลอยใหมกี ารกระทําไปโดยไมใสใจทีจ่ ะปองกันหรือปราบปราม ทัง้ ๆ ทีต่ นมีอาํ นาจหนาทีด่ งั กลาว
ประเภทที่ ๓ เรียกวา “รีดนาทาเรน” เปนกรณีการบีบบังคับ ขมขู หรือรีดไถเพื่อใหไดมา
ซึ่งประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการทุจริตในประเภทนี้จะพบเห็นไดอยางชัดเจนจากกรณีที่
เจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจจราจรมีการเรียกรับเงินจากประชาชนที่กระทําความผิดฝาฝน
กฎจราจรบนทองถนน
ประเภทที่ ๔ เรียกวา “กินตามนํา้ ” เปนกรณีทเี่ ห็นผูอ นื่ กระทําการทุจริต ตนเองจึงกระทําการ
ทุจริตตามผูนั้นดวย
ประเภทที่ ๕ เรียกวา “วางไซดักปลา” เปนกรณีที่ตนเองเปนผูมีอํานาจในการตรากฎหมาย
หรือกําหนดกฎเกณฑหรือมาตรการตาง ๆ จึงกําหนดกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับทีต่ นมีอาํ นาจนัน้ ออกมา
ใชบงั คับเพือ่ ประโยชนแกตนเองหรือผูอ นื่ ทัง้ นี้ ตัวอยางทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนคือ กรณีทเี่ จาหนาทีต่ าํ รวจ
ตัง้ ดานตรวจจับผูฝ า ฝนกฎหมายจราจรในสถานทีท่ จี่ ะตองมีผกู ระทําความผิดผานมาอยางแนนอน เชน
ตั้งดานตรวจจับรถจักรยานยนตในบริเวณจุดลงทางยกระดับแทนที่จะตั้งในบริเวณทางขึ้นหรือสถานที่
กอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เปนตน
ประเภทที่ ๖ เรียกวา “ฉอหลวง” เปนการกระทําทุจริตที่เกิดจากการโกงกินงบประมาณของ
แผนดินในรูปแบบตาง ๆ
ประเภทที่ ๗ เรียกวา “ใชอํานาจบาตรใหญ” เปนกรณีที่ผูกระทําการทุจริตมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงกรณีการมีเครือขายทุจริตดวย
ประเภทที่ ๘ เรียกวา “เก็บหัวคิว” เปนการกระทําทุจริตที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเรียก
สินบนหรือการเก็บคานายหนาซึ่งไดรับประโยชนมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมโปรงใส ทั้งนี้
ตัวอยางของการทุจริตประเภทนี้จะเห็นไดจากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมาย
กํ า หนดใหผู  ว  า การรั ฐ มี อํ า นาจในการแตง ตั้ ง บุ ค คลเขา มาดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ว  า งลง
โดยผูวาการรัฐอิลลินอยสไดใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ พยายามนําตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาที่วางลง
ของนายบารัค โอบามา ที่ลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ไปขายหรือเรียกรับผลประโยชน
ซึ่งตอมาไดถูกวุฒิสภาของรัฐอิลลินอยสลงมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงแลว
ประเภทที่ ๙ เรียกวา “ชงเองกินเอง” เปนกรณีทผี่ กู ระทําการทุจริตใชอาํ นาจกําหนดนโยบาย
ตาง ๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ประเภทที่ ๑๐ เรียกวา “ขอมูลวงใน” เปนการทุจริตโดยการลวงขอมูลทีร่ ูกันเฉพาะภายใน
องคกรหรือยังไมมีการเผยแพรออกไปอยางเปนทางการ ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในกรมทางหลวง ซึ่งหากไดรูวารัฐจะมีการตัดถนนหรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ใด ตนเอง
ก็จะไปกวานซื้อหรือนําขอมูลนั้นไปบอกกลาวพวกพองเพื่อใหไปซื้อที่ดนิ ในบริเวณนั้น ทัง้ นี้ การกระทํา
ดังกลาวหากเกิดขึ้นในภาคเอกชนหรือธุรกิจแลว เชน ในตลาดหลักทรัพย จะมีความรับผิดทั้งในทางแพง
และทางอาญา เนือ่ งจากมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูทอี่ ยูวงใน อาทิ กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานบริษัท หากรูขอมูลสําคัญทีไ่ มไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือเปนขอมูลทีบ่ ุคคลทัว่ ไป
ไมสามารถเขาถึงไดและเปนขอมูลที่อาจทําใหนกั ลงทุนซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการทางการเงินของบริษทั การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการรวมทุน
เปนตน เปนการลวงหนาแลวไปซื้อหรือขายหุน หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ ของบริษทั ใด ๆ ในขณะที่ขอ มูลนั้น
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําขอมูลนั้นไปใชเพื่อแสวงหากําไร แมตนเองจะไมไดรับประโยชน
ทางการเงินจากการกระทําดังกลาวก็ตาม ก็ตองรับโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากในภาครัฐ
ทีไ่ มมีกฎหมายกําหนดความผิดในลักษณะดังกลาว จะมีบัญญัติไวอยางกวาง ๆ ในมาตรา ๑๕๗
ของประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวลจริยธรรมเทานัน้ ซึง่ ยังไมชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะปองกัน
และปราบปรามการกระทําทุจริตในประเภทนี้ได
นอกจากนี้ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดยกตัวอยาง กรณีศึกษา “โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน”
ซึ่งเปนการทุจริตเชิงนโยบายที่กอ ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประเทศ อันมีสาระสําคัญดังนี้
“โครงการบําบัดนํา้ เสียคลองดาน” ตั้งอยูบนพื้นที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับอนุมัติโครงการอยางเปนทางการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ สมัยรัฐบาลชุดทีม่ ี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี โดยเปนการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ๒ ระบบใหญ
คือ “ฝงตะวันตก” ทีจ่ ะรับนํา้ เสียจากพื้นทีอ่ ําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอพระประแดง และบริเวณ
ถนนสุขสวัสดิ์ ไปบําบัดที่ตาํ บลบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย และ “ฝง ตะวันออก” ที่จะรับนํา้ เสีย
จากอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง อําเภอบางปู และตอนเหนือของอําเภอบางพลี โดยจะนํามา
บําบัดทีบ่ ริเวณตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียทัง้ ๒ แหงดังกลาว
ใชงบประมาณกอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๒ ลานบาท โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน
จํานวน ๗,๓๖๒ ลานบาท กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จํานวน ๓,๗๕๐ ลานบาท โดยมีกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม๑๓ เปนเจาของโครงการ
แตตอ มาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมควบคุมมลพิษไดปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๒๓,๗๐๑ ลานบาท
ทัง้ นี้ โครงการดังกลาวไดกาํ หนดใหผรู บั เหมาดําเนินการทุกอยางตั้งแตการออกแบบกอสรางทอสําหรับ
รวบรวมและสงนํ้าเสีย บอบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนการจัดหาที่ดนิ
เมื่อพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใชบงั คับซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขึ้น กรมควบคุมมลพิษก็ไดโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
๑๓
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หลังจากมีการประกาศประกวดราคาเพือ่ หาผูร บั เหมาโครงการแลว ไดมผี เู ขารวมประมูลโครงการ
จํานวนทัง้ สิน้ ๑๓ ราย โดยกรมควบคุมมลพิษไดคดั เลือกผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หลือเพียง ๔ ราย แตเมือ่ ถึงเวลา
ยื่นซองประมูล มีผูเขาประมูลเพียง ๒ รายเทานั้น คือ กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint
Venture) และกลุมบริษัทมารูเบนี (Marubeni) โดยขณะที่อยูในขั้นตอนของการประมูลโครงการ
กรมควบคุมมลพิษ ไดเสนอใหมกี ารเปลีย่ นแผนการกอสรางบอบําบัดนํา้ เสีย โดยใหรวมบอบําบัดนํา้ เสีย
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน และใหกอสรางเพียงฝงตะวันออกเพียงแหงเดียว แตให
เชื่อมตอกับฝงตะวันตกโดยการตออุโมงคลอดใตแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีความสอดคลองกับแนวทางของกิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงสงผลใหกจิ การรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี
ชนะการประมูลอยางไรคูแขง
ทั้งนี้ กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint Venture) ประกอบดวย ๖ บริษัท ดังนี้
(๑) N : บริษัท นอรทเวสท วอเทอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบําบัดนํ้าเสียของประเทศอังกฤษ
(๒) V : บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด เปนของตระกูลชวนะนันท
(๓) P : บริษัท ประยูรวิศการชาง จํากัด ผูกอตั้งคือนายวิศว ลิปตพัลลภ ซึ่งเปนบิดาของ
นายสุวจั น ลิปตพัลลภ หัวหนาพรรคชาติพฒ
ั นา และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น
(๔) S : บริษัท สี่แสงการโยธา จํากัด ผูกอตั้งคือนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ปจจุบันเปนของตระกูลวงศจิโรจนกุล
(๕) K: บริษทั กรุงธนเอนยิเนียร จํากัด เปนบริษทั ในเครือของบริษทั วิจติ รภัณฑกอ สราง จํากัด
(๖) G : บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูที่เปนเจาของก็คือผูถือหุนในบริษัท ปาลมบีช
ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ขายทีด่ ินใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ
สําหรับการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดานนั้นมีจุดเริ่มตนมาจากการ
ซื้อที่ดินในตําบลคลองดาน โดยนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้น ในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด โดยไดกวานซื้อที่ดินจากประชาชนในราคา
ไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท กอนจะนํามาขายใหกับบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่มีนายสมลักษณ
อัศวเหม และนายปรีชา เลาหพงศชนะ รวมเปนกรรมการ ในราคาไรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนํามา
ขายตอใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด ในราคาไรละประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท
และบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด ก็ไดนําที่ดินดังกลาวซึ่งมีลักษณะเปนทะเลโคลน
ดินเลน และพื้นที่ลุมนํ้าทะเลทวมถึง มาขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ ในราคาไรละ ๑.๐๓ ลานบาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร คิดเปนมูลคาประมาณ ๑,๙๐๐ ลานบาท ในขณะที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการไดประเมินราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั กลาวไวเพียงไรละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เทานัน้ อนึง่ กอนทีบ่ ริษทั
ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด จะนําทีด่ นิ มาขายใหกบั บริษทั คลองดาน มารีน แอนดฟช เชอรี จํากัด นัน้
บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตองการที่จะซื้อที่ดินในบริเวณนี้เพื่อนํามาสรางสนามกอลฟ

๖๘

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

แตมิไดดําเนินการ เนือ่ งจากสภาพพื้นทีม่ ีลักษณะไมเหมาะสม อันแสดงใหเห็นไดวา เพียงแคสราง
สนามกอลฟซึ่งไมมีสิ่งปลูกสรางที่มีแรงกดทับมากยังไมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะใช
ที่ดินในพื้นที่ดังกลาวมากอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียที่มีแรงกดทับมากและมีขนาดใหญ
เมือ่ เริ่มดําเนินโครงการแลว ประชาชนและนักวิชาการตางก็คัดคานโครงการกอสรางบอบําบัด
นํา้ เสียคลองดาน เนือ่ งจากมีความไมโปรงใสและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชุนในพื้นที่
จึงเรียกรองใหระงับโครงการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งในที่สุดนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ไดประกาศใหระงับการกอสราง
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
ทัง้ นี้ จากการตั้งอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมมี ติช้มี ูลความผิดนักการเมือง
ที่เกี่ยวของในฐานะเปนผูอนุมัติโครงการ จํานวน ๓ คน ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ (เสียชีวิตแลว)
และนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ซึ่งทั้งสองคนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิง่ แวดลอม ในขณะนั้น รวมทั้งนายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ตอมา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนา อัศวเหม และสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขอหาใชอํานาจหนาทีข่ ณะเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย บังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายทีด่ ินให และใชอํานาจขมขู
หรือชักจูงใจใหเจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๗ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหลงโทษจําคุก ๑๐ ป แตนายวัฒนา อัศวเหม ไมไดมาฟง
คําพิพากษาและหลบหนีไปอยูตางประเทศจนถึงปจจุบัน
สวนนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิรธิ ญ
ั ญ ไพโรจนพบิ รู ณ อดีตรองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาใหจําคุกเปนเวลา ๒๐ ป ในความผิดฐานเปน
เจาหนาทีม่ ีหนาทีจ่ ัดซื้อ ทํา จัดการรักษาทรัพยใด ๆ รวมกันใชอํานาจในตําแหนงปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
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นอกจากนี้ ภายหลังจากโครงการถูกระงับ กรมควบคุมมลพิษ จึงไมไดจายเงินคากอสรางใหกับ
กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงไดนาํ ขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณา ซึ่งไดมีการชี้ขาดใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระ แตกรมควบคุมมลพิษ
ไมยอมรับคําชีข้ าดนัน้ กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี จึงฟองคดีตอ ศาลปกครองกลาง ซึง่ ศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษาใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแกกิจการรวมคา
เอ็นวีพีเอสเคจี กรมควบคุมมลพิษจึงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
มี คํ า พิ พ ากษายื น ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง โดยเงิ น ค า ชดเชยความเสี ย หาย
ที่กรมควบคุมมลพิษต องชดใช ต ามคําพิพากษาของศาลดั งกล าวก็คือ เงิ นที่ เรียกกั นโดยทั่วไป
วาเปน “เงินคาโง” นั่นเอง
ทัง้ นี้ วิทยากรผูท รงคุณวุฒไิ ดชใี้ หเห็นวา บทบาทของธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย ทีท่ าํ การศึกษา
และเสนอแนะใหมกี ารกอสรางโรงบําบัดนํา้ เสียขนาดใหญ และไดอนุมตั เิ งินกู เพือ่ นําไปดําเนินโครงการ
ตามที่เสนอแนะดังกลาวนั้น อาจถือไดวาเปนกรณีที่องคการระหวางประเทศมีผลประโยชนทับซอน
เนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยและในขณะเดียวกันก็เปนการหาลูกคาเงินกูดวย นอกจากนี้ หากพิจารณา
แลวจะเห็นวา การบําบัดนํ้าเสียอาจดําเนินการโดยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการกอสรางโรงบําบัด
นํ้าเสียก็ได เชน การเก็บภาษีสําหรับผูที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้า ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยให
พฤติกรรมของผูที่ทิ้งนํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงได เปนตน
สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ตางก็ไดใหขอ มูลเกีย่ วกับปญหา “การทุจริตคอรรปั ชัน” หรือ “การฉอราษฎรบงั หลวง” ไปในแนวทาง
เดียวกันวาเปนปญหาสําคัญที่สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติอยางมหาศาล และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนแลวอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
กับความคิดเห็นของวิทยากรผูท รงคุณวุฒทิ ไี่ ดเสนอแนะใหมกี ารสรางมาตรการหรือกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันและการประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวของทั้งหลายใหไดรับการพิจารณาพิพากษา
อยางเสมอภาค รวดเร็ว และเปนธรรม ซึง่ การกําหนดใหมกี ารยกรางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ จัดตัง้ “ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติชอบ” โดยมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนไปด วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป นธรรม
ตามเจตนารมณของทุกภาคสวนที่มุงประสงคแลวนั้น ยอมจะชวยใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษได รวมทั้งยังสงผลดีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนภาพลักษณ
ของประเทศที่แสดงออกถึงความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางจริงจังใหประชาคมโลกไดรับทราบโดยทั่วไป.
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