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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ
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 ในจลุนิติฉบับท่ีผานมา ทานผูอานคงไดทราบขอมลูเก่ียวกับความหมาย ความสาํคญั และแนวคดิ
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  ประธานมูลนิธิตอตานการทุจริต
และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอไปแลว๒

สําหรับฉบับนี้ ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน ประเภทของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนมาตรการ
หรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดย นายอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
และ ดร.ศิริลกัษณา คอมนัต ท่ีปรกึษากรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิท่ีไดอภปิราย
และแสดงความคิดเห็นไวในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : 
อดีต ปจจุบัน อนาคต” มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 นายอธคิม  อินทภุติู เลขาธกิารสาํนกังานศาลยุติธรรม กลาววา กอนที่จะมกีารประกาศใชบงัคบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น กระบวนวิธีพิจารณาคดีหรือการดําเนินคดี
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐทีท่ ุจริตและประพฤติมิชอบจะมีรูปแบบ
และกระบวนการที่ไมมีความแตกตางจากคดีอาญาหรือคดีแพงทัว่ไป ซึ่งการคนหาความจริงในคดี
หรือวิธีพิจารณาความจะเปน “ระบบกลาวหา” อันสงผลใหการดําเนินคดีนั้นมีความลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยในชวงระยะเวลาดงักลาวพบวา ศาลยติุธรรมสามารถ “ดําเนนิคดอีาญา” 
และนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพียงคดีเดียวเทานั้น คือ คดีตามคําพิพากษาศาลฎีกา
ที ่๙๔๘/๒๕๑๐ ซึ่งศาลฎกีามีคาํพพิากษาจําคกุ พลเอก สรุจิต จารเุศรณ ีอดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนเวลา ๑๕ ป ในขอหาเรียกรับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับ

 ๑จัดโดย สํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๔ ป เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร.
 ๒โปรดดู สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “ศาลยุติธรรมกับการแก
ปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน)”, จุลนิติ ปที่ ๑๓ 
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙.

๑
“ศาลยุติธรรม

กับการแกปญหาการทุจริต: อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๕๖

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

การจัดการใหไดรับสิทธิเชาพื้นที่ปาสงวนโดยมิชอบ 
ในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมี 
“การดําเนินคดีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน” 
ที่สําคัญ ๆ ไดแก 
  -  การยึดทรัพยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
อดตีนายกรัฐมนตรี จาํนวนเงินประมาณ  ๖๐๐ ลานบาท 
โดยจอมพล  ถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตรใีนขณะน้ัน 
ไดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช ๒๕๐๒ 
  - การยึดทรัพยของจอมพล ถนอม กิตติขจร 
และเครือญาติ จํานวนเงินประมาณ ๔๐๐ ลานบาท 
โดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
 รวมทั้งยังมีการยึดทรัพยสินของนักการเมืองที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงคือ ภายหลังการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดยึดอํานาจ
การปกครองจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี และออกประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖ ใหอายัดและหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน โดยมีการต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีไดออกคําสั่งยึดทรัพยสินของ
พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั นกัการเมอืง และผูทีเ่ก่ียวของ รวมจาํนวน ๑๐ คน อยางไรกต็าม นกัการเมอืง
ที่ถูกยึดทรัพยสินไดใชสิทธิคัดคานการยึดทรัพยดังกลาวตอศาล โดยอางถึงความชอบธรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสนิ ตอมาศาลฎกีาไดพพิากษาวา “อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรพัยสนิเปนอาํนาจในการพิพากษาคดซีึง่เปนของศาล ประกาศคณะรักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติ 
ฉบับที ่๒๖ จงึมผีลเปนการต้ังคณะบุคคลท่ีมใิชศาลใหมอีาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเชนเดียวกับศาล 
อันขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับเหตุผลอื่น 
ศาลฎีกาจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งยึดทรัพยสินของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาว
 เมื่อประเทศไทยประสบปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสงูเพิม่มากข้ึน และเพ่ือใหการดาํเนนิคดตีอผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ
ระดบัสงูในช้ันศาลเปนไปดวยความรวดเรว็ และเทีย่งธรรมมากกวาเดมิ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ จงึกาํหนดใหมกีารจัดต้ัง “แผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง” 
ขึน้ในศาลฎกีา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว โดยการพิจารณาคดีดังกลาว องคคณะผูพิพากษาจะ
นัง่พจิารณาคดเีชนเดยีวกบัศาลชัน้ตน แตการพิจารณาคดีจะแตกตางจากวิธีพจิารณาท่ีใชในคดีทัว่ไป 
เนื่องจากเปน “ระบบไตสวน” ซึ่งศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
ตามที่เห็นสมควร กลาวคือ 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “ระบบกลาวหา” นัน้ เปนระบบคนหาความจรงิท่ีศาลตองวางตวัเปนกลางและควบคุมใหคูความ
ปฏบัิตติามกฎหมายวธิพีจิารณาความอยางเครงครดั โดยโจทกมหีนาท่ีหรอืภาระการพสิจูน โดยหาพยาน 
หลักฐานมาพสูิจนความผิดของจาํเลย ถาโจทกไมอาจหาพยานหลกัฐานมาพสิจูนความผิดได หรอืพิสจูนได
แตพยานหลักฐานนั้นยังเปนทีน่าสงสัย ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย โดยศาล
จะพพิากษายกฟอง ทัง้นี ้ในระบบกลาวหา คูความ ซึ่งไดแก พนกังานอยัการ โจทก และจาํเลย โดยจําเลย
อาจจะมีทนายความมาชวยเหลือในการดาํเนินคดกีไ็ดนั้นจะตอสูคดโีดยมกีตกิาท่ีเทาเทียมกนั และคูความ
จะมีบทบาทในคดเีปนอยางมาก รวมทั้งศาลจะพจิารณาเฉพาะพยานหลกัฐานที่ปรากฏในสาํนวนความ
ของศาลเทานั้น สวนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่มิไดจดบันทึกไวศาลจะไมนํามารับฟง
 สวน “ระบบไตสวน” เปนระบบคนหาความจริงทีศ่าลจะมีบทบาทในคดีและมีอํานาจในการ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ โดยสามารถซักถามพยานบุคคลดวยตนเอง และแมวา
คูความจะมิไดนําพยานหลักฐานเขาสูสํานวนความของศาลก็ตาม ศาลก็สามารถนํามาได ซึ่งหาก
ไดความจริงเปนอยางไรก็จะพิพากษาไปตามนั้น กลาวคือ ศาลอาจจะพิพากษายกฟองหรือลงโทษ 
ไมมกีารยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย ทั้งนี้ ศาลจะไมเครงครัดกับวิธีพิจารณาความ
หรือการรับฟงพยานหลักฐานมากนัก เพราะศาลจะมีอํานาจเต็มทีใ่นการรับฟงพยานหลักฐานทั้งปวง
แมจะฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ตาม 
 ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีทัง้สองระบบดังกลาวจึงมีลักษณะที่ตรงกันขามกัน โดยระบบกลาวหา
จะเนนเรื่องบทบาทและสทิธขิองคูความในการดาํเนนิกระบวนพจิารณาเปนสาํคญั คอื คูความจะมีบทบาท
ทีส่ําคัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งในแงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และกระบวนพิจารณา
ในระบบนี้จะมีลักษณะเปนกระบวนพิจารณาดวยวาจา โดยเปดเผย และมีการดําเนินการตอสูคดี
ซึ่งกันและกัน ในขณะที่กระบวนพิจารณาในระบบไตสวนนั้น เนนเรื่องบทบาทของศาลในการควบคุม
กระบวนพิจารณาเปนสําคัญ โดยศาลไมถูกจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงทีคู่ความเสนอตอศาล แตศาลจะ
เปนผูกาํหนดทศิทางการดาํเนนิกระบวนพจิารณา และสามารถที่จะยกประเดน็เรื่องที่เก่ียวกับความสงบ
เรียบรอยขึ้นพิจารณาเองได 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบใตสวน
        ระบบกลาวหา            ระบบไตสวน

ศาลตองเปนกลาง 
คูความมีหนาที่เสนอความจริงตอศาล

ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริง
มากกวาระบบกลาวหา

เครงครัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความและการไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน

เนนการคนหาความจริงเปนสําคัญ

หากกรณีมีขอสงสัยตองยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย

ไมนําหลักยกประโยชนแหงความสงสัยมาใช 
เวนแตศาลไดพยายามทุกทางแลว

ศาลรับฟงเฉพาะพยานหลักฐาน
ที่เสนอตอศาลเทานั้น

พยานหลักฐานที่ไมไดเสนอตอศาล
ก็สามารถรับฟงได

ทนายความมีบทบาทในคดี
มากกวาระบบไตสวน

ทนายความมีบทบาทในคดีนอยกวา
ระบบกลาวหา

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตาง
จากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป ดังนี้
 (๑)  เปนแผนกหนึง่ในศาลฎกีาทีจ่ดัใหมขีึน้โดยบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
เปนการเฉพาะ อันแตกตางจากแผนกคดีพิเศษอื่น ๆ ในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลชาํนญัพเิศษนัน้ อยางไรกต็าม เปนศาลท่ีเปนสวนหนึง่ของศาลยตุธิรรม ดงัน้ัน ผูพพิากษาทีจ่ะทาํการ
พจิารณาพพิากษาคดใีนศาลนีจ้งึเปนขาราชการตลุาการ ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาศาลฎกีา
หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
 (๒)  องคคณะผูพพิากษาประกอบดวย ผูพพิากษาในศาลฎกีาซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาดวยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือก
เปนรายคดี ทั้งนี้ องคคณะผูพิพากษาตองมีคําวินิจฉัยสวนตนดวย
 (๓) เปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท และผูที่จะถูกดําเนินคดีในศาลจํากัด
เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กําหนด รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น
 (๔)  เปนศาลสูงสุด ซึ่งผูพิพากษาตองขึ้นบัลลังกเพื่อน่ังพิจารณาคดี และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลเปนทีส่ดุ เวนแตผูตองคาํพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจย่ืนอุทธรณตอ
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
ขาราชการการเมอืงอืน่รํา่รวยผดิปกติ กระทาํผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
 (๒)  คดีที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ขาราชการการเมอืงอืน่ หรอืบคุคลอืน่เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุในการกระทาํความผดิทางอาญา
ตามขอ (๑)
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จุลนิติ

 (๓)  คดซีึ่งประธานวุฒิสภาสงคาํรองใหศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
พิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรํ่ารวยผิดปกต ิ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
 (๔)  คดีที่รองขอใหทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตร ี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน
 (๕)  คดีท่ีนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ขาราชการการเมอืงอื่น 
สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิและเจาหนาท่ีของรฐัตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กําหนด จงใจไมย่ืนบัญชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสิน 
หรือยื่นขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันควรแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปทีผ่านมา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔๓ จนถึงปจจุบัน 
คดีที่เขาสู การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนใหญ
เปนคดีเกี่ยวกับการจงใจไมยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน สวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงจะมีจํานวนประมาณ ๒๐ คดี เทานั้น 
และไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเพือ่ลงโทษผูกระทําความผิดไดเทาที่ควร ซึง่สาเหตุสวนหนึ่ง
มีที่มาจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ ดังนี้
 ประการที่ ๑  กระบวนพิจารณามีปญหาวาขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ ๑๔.๕ 
ที่กําหนดวา “บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเปนไปตามกฎหมาย”๔ หรือไม 
เนือ่งจากมีการกําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนท่ีสุด เวนแตมีพยานหลกัฐานใหมท่ีอาจทาํใหขอเทจ็จรงิเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาํคญั 
ผูตองคาํพพิากษาอาจยื่นอุทธรณตอท่ีประชมุใหญศาลฎกีาได ซึ่งลกัษณะพเิศษท่ีแตกตางจากศาลยตุธิรรม
โดยทัว่ไปดังกลาวไดกอใหเกิดขอโตแยงวาไมใชการอทุธรณ แตเปนการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
และเปนเรื่องที่กระทําไดยาก

 ๓ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปดทําการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยเริ่มมีคดีมาสูศาล
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอมูลจาก นายฐานันท วรรณโกวทิ ประธานแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง, “ศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” (http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/new%203.pdf).
 ๔International 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).

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๖๐

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 ประการที่ ๒  ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง๕ ซึ่งกําหนดให “โจทกไมจําตองนําตัวจําเลยมาศาล
ในวันฟอง” นั้น ไดสงผลใหคดีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองหรือยื่นคํารองตอศาล
ในชวงระยะเวลาท่ีคดใีกลจะขาดอายุความ ตองขาดอายคุวามลงภายหลงัจากศาลไดรบัฟองเพยีงไมนาน 
ซึ่งมีการวิพากษวิจารณวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองน้ันทํางานลาชา 
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
ในศาลตางประเทศ โดยจําเลยไมมีโอกาสตรวจสอบหรือรับทราบ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) และ (๗) รวมทั้ง
ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง
 ประการที่ ๔  การกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจ
พจิารณาคดกีารจงใจไมยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัยสนิและหนีส้นิของสมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิาร
ทองถิ่น ทําใหการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมทั้ง
คดีปกติของศาลฎีกาตองลาชา ทั้งนี้ เพราะตองมีการนัดประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อเลือกองคคณะ
จํานวน ๙ คน ในแตละคดีเสมอ รวมทั้งตองเสียกําลังผูชวยผูพิพากษาเพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการ
องคคณะทุกทานอีกจํานวน ๙ คน ซึ่งสงผลใหแตละคดีตองเสียกําลังผูพิพากษาและผูชวยผูพิพากษา
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นคดีละ ๑๘ คน ตลอดจนในวันที่มีการพิจารณาคดีองคคณะผูพิพากษาทั้ง ๙ คน 
ยังตองขึ้นบัลลังกพรอมกันอีกดวย
 ประการที่ ๕  การดาํเนนิกระบวนพิจารณาในบางคดียงัคลายคลงึกบัระบบกลาวหาตามปกติ อาทิ 
การพิจารณาคดีไมตอเนื่อง การเล่ือนการพิจารณาคดีบอยครั้ง การซักถามพยานซํ้ากับที่มีในบันทึก
ถอยคําของพยานในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พยานเบิกความรับรองแลว และทนายความจําเลย
ยังเคยชินกับการถามพยานในรูปแบบการถามคาน เปนตน
 ประการที่ ๖  การพิจารณาคดีในระบบไตสวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งศาลมีอํานาจหนาท่ีในการคนหาขอเท็จจริงในคดีไดอยางเต็มที่นั้น สงผลใหจําเลย
มีความรูสึกวาไมไดตอสูโตแยงกับโจทกเทานั้น แตยังตองตอสูหรือโตแยงกับศาลดวย
 ประการที่ ๗  จําเลยในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไดรับ              
การปลอยชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาล มักจะหลบหนีไมมาฟงคําพิพากษา
 ๕ขอกาํหนดเกีย่วกบัการดาํเนนิคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคสอง 
บัญญัติวา “หากโจทกนําตัวจําเลยมาศาลในวันฟอง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณาในการขังหรือปลอยตัวจําเลยชั่วคราว หากไมไดนําตัวจําเลยมาศาลใหโจทกระบุที่อยูจริงของจําเลยมาในฟอง”.
 ๖พระราชบัญญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บญัญตัวิา “บรรดาพยานหลกัฐาน
และเอกสารทีไ่ดมาตามพระราชบญัญตันิีใ้หถอืวาเปนพยานหลกัฐานและเอกสารทีร่บัฟงไดตามกฎหมาย” ตอมาไดมกีารแกไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ 
ดังกลาว และใหใชความตอไปนี้แทน “การรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากตางประเทศ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ) ไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางแกไข โดยในรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... พบวา๗  มีกาํหนดให “องคคณะผูพพิากษามจีาํนวนไมนอยกวา ๕ คน 
แตไมเกิน ๙ คน” ซึ่งชวยใหจํานวนขององคคณะผูพิพากษาลดลงได และกําหนดให “อุทธรณตอ
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีคาํพพิากษา” ซึ่งบทบญัญัตเิกี่ยวกับการอุทธรณดังกลาวสงผลใหไมมีขอจํากัดในประการใด ๆ  กลาวคอื 
สามารถอุทธรณไดทั้งปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเหมือนกับคดีอาญาทั่วไป และไมมีขอจํากัดวา
ตองมีพยานหลักฐานใหมทีอ่าจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญเหมือนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผานมา รวมทั้งฝายโจทกก็สามารถอุทธรณไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให “การอุทธรณ
ตองอุทธรณตอท่ีประชมุใหญศาลฎกีา แตการวินิจฉยัอุทธรณใหดําเนินการโดย “องคคณะของศาลฎกีา” 
ซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
หรอืผูพพิากษาอาวโุสซึ่งเคยดาํรงตาํแหนงไมตํ่ากวาผูพพิากษาหวัหนาคณะในศาลฎกีาซึ่งไมเคยพจิารณา
คดีนั้นมากอน และไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๙ คน โดยเลือกเปนรายคดี 
และเม่ือองคคณะของศาลฎกีามีคาํวินิจฉยัแลว ใหถอืเปนคาํวินิจฉยัอุทธรณของท่ีประชมุใหญศาลฎกีา”

 อนึ่ง ในสวนของการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาทีข่องรัฐทีก่ระทําการทุจริต อาจแบงออกเปน
๒ กรณี โดยกรณีแรก เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐระดบัสูงเปนผูกระทําการ การดําเนินคดีอาญา
จะอยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบไตสวน 
สวนกรณีที่สอง เปนกรณทีี่เจาหนาท่ีของรฐัระดับลางเปนผูกระทําการ๘ การดําเนินคดีอาญาจะอยู
ในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) 
และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตนจะใชระบบกลาวหา
 ทั้งนี้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงที่กระทําการทุจริต
ซ่ึงศาลตองใชระบบไตสวน อันเปนไปตามบทบญัญติัแหง “พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ “ระเบียบ
ท่ีประชมุใหญศาลฎกีาวาดวยการดําเนินกระบวนพจิารณาโดยใชระบบไตสวนกับเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมใิช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”๙ 
นั้น จะใชบังคับกับคดีหรือฐานความผิด ซึ่งจําแนกออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี้

 ๗มาตรา ๑๙๕ ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับออกเสียงประชามติ), ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583).
 ๘พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให เจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา, ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (https://www.nacc.go.th).
 ๙ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่๑๓๐ ตอนที ่๙๑ ก หนา ๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป.

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 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)  กระทาํความผดิตามมาตรา ๑๐๓ ซึง่กฎหมายไดกาํหนดหามมใิหเจาหนาทีข่องรฐัรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ 
ขอบังคบัทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย เวนแตการรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐

 โดยความผิดทัง้สองกรณีดงักลาว มาตรา ๑๐๓/๑ กาํหนดใหถอืวาเปนความผิดฐานทุจรติตอหนาที่ 
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
 สวนผูมีอํานาจในการฟองคดีตอศาลเพ่ือพิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ไดกําหนดให “อัยการสูงสุด” 
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” ในกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา และ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดไมฟอง เปนผูมีอํานาจฟองคดี สวนกรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเจาหนาที่ของรัฐ
จะไมอยูภายใตกฎหมายดังกลาว โดยหลักเกณฑในสวนนี้ปรากฏอยางชัดเจนตามคําพพิากษาศาลฎีกา
ที ่๓๕๓/๒๕๕๖ ซึง่ศาลฎีกาไดวนิจิฉยัวา “กรณทีีศ่าลประทับฟองไวพจิารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งนั้น เปนกรณีที่อัยการสูงสุดเปนผูฟองคดี หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนผูฟองคดี ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด แตในกรณีที่โจทกเปนผูฟองคดีเองเชนคดีนี้ 
ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง 
หากกฎหมายประสงคใหศาลประทบัฟองไวพจิารณาโดยไมตองไตสวนมลูฟองกต็องบญัญตัไิวใหชดัแจง 
หรอืบญัญตัใิหนาํบทบญัญตัใินวรรคหนึง่มาใชบงัคบัโดยอนโุลม เมือ่คดขีองโจทกมใิชคดทีีอ่ยัการสงูสดุ
เปนโจทกฟอง ประกอบกับขอเท็จจริงไดความตามฎีกาของโจทกวา กอนฟองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาเห็นวาการกระทําของจําเลยทั้งสองมีมูลเปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๙, ๑๕๔, ๑๕๗ และสงรายงานเอกสารไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดาํเนนิคดอีาญาแกจาํเลยทัง้สอง 
แตอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงไปยังไมสมบูรณพอ
ทีจ่ะดาํเนนิคดไีด จงึต้ังคณะทาํงานพจิารณารวมกนั แตคณะทาํงานทัง้สองฝายไมอาจหาขอยตุเิกีย่วกบั
การดําเนินการฟองคดีได โจทกจึงฟองเองเชนนี้ กรณีไมตองตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
ใหประทับไวโดยไมไตสวนมูลฟองกอนไมได”๑๑

  ๑๐โปรดดู ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓.
  ๑๑นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม, “แนวคําพิพากษาศาลฎีกา”, เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการศาลยุตธิรรมประจําป ๒๕๕๙, สบืคนจาก สาํนกักฎหมายและวิชาการศาลยุตธิรรม สาํนกังานศาลยุตธิรรม (http://www.jla.
e- service.coj.go.th/court_of_justice59/website.html).



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
กับเจาหนาทีข่องรัฐซึ ่งมใิชผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกาํหนดหลกัทั่วไปเกี่ยวกบักระบวนพจิารณาคดอีาญาเจาหนาที่
ของรัฐทีก่ระทําการทุจริต ที่สําคัญ ๆ คือ กําหนดใหวิธีพิจารณาใหใช “ระบบไตสวน” และเปนไป 
“โดยรวดเร็ว” โดยวิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชบงัคบัเทาท่ีพอจะใชบงัคบัได และเพื่อประโยชนแหงความยตุธิรรม 
ศาลอาจมีคําสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไมถูกตอง ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง
ไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งระยะเวลาที่กําหนดในระเบยีบน้ีหรอืตามที่ศาล
กาํหนด เม่ือศาลเหน็สมควรหรอืคูความรองขอ ศาลอาจยนหรอืขยายไดตามความจาํเปนเพ่ือประโยชน
แหงความยุติธรรม

 อยางไรกต็าม เน่ืองจากคดีท่ีเจาหนาท่ีของรฐัระดบัสงูกระทาํการทจุรติจะใชวธิพีจิารณาในระบบ
ไตสวน แตคดีท่ีเจาหนาท่ีของรฐัระดบัลางกระทาํการทจุรติจะใชวธิพีจิารณาในระบบกลาวหา จงึกอใหเกิด
ความลักลัน่ กลาวคือ เจาหนาทีข่องรัฐระดับสูงทีทุ่จริตมีโอกาสถูกลงโทษมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับลาง และแมวากฎหมายจะกําหนดใหใชระบบไตสวนในคดีอาญาทีเ่จาหนาทีข่องรัฐกระทําการ
ทุจริตดังกลาวก็ตาม แตการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนก็ยังคงคลายคลึงกับระบบกลาวหา
เหมือนเชนคดีอาญาและคดีแพงโดยทั่วไป รวมทั้งการกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริง
ในคดีไดอยางเต็มทีก่็มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการที่กําหนดให
ผูพิพากษาตองวางตนเปนกลาง 
 ดังน้ัน จึงไดเสนอใหมกีารยกรางพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
พ.ศ. ....”๑๒ ขึน้ เพื่อจัดต้ัง “ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตชิอบ” เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ไดแก “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” และ “ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค” โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีทีม่ี
กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ
  กาํหนดให “ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤติมชิอบกลาง” มีเขตอํานาจตลอดกรงุเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีเกิดขึ้น
นอกเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อาจยื่นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางก็ได

 ๑๒รางพระราชบัญญติัจัดต้ังศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ พ.ศ. .... ไดผานความเหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิลว 
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).

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

  กําหนดบทนิยามคําวา “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง คดีดังตอไปนี้
  (๑)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตอตําแหนงหนาทีห่รอื
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากประพฤติมิชอบ
  (๒)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (๑) หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืน
ที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (๓)   คดีอาญาที่ฟองใหลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให 
ขอใหรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือการใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทษุราย หรอืใชอทิธิพลเพือ่จงูใจหรอืขมขนืใจใหเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการ ไมกระทาํการ หรอืประวงิ
การกระทําใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
  (๔)   คดีอาญาท่ีฟองขอใหลงโทษเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (๕)  คดอีาญาทีฟ่องขอใหลงโทษบคุคลทีร่วมกระทาํความผดิกับเจาหนาท่ีของรฐัหรอืบคุคล
ตาม (๑) ถึง (๔) ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน หรือผูสมคบ
  (๖)  คดเีกีย่วกบัการจงใจไมยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบ 
หรอืจงใจยืน่บญัชีและเอกสารดงักลาวดวยขอความอนัเปนเทจ็ หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ
  (๗)   คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
  (๘)   กรณีที่มีการขอใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหน่ึงอยางใดกอนย่ืนฟองหรือ
ยื่นคํารองตาม (๑) ถึง (๗)
  ในกรณีที่มีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
ใหเสนอปญหานั้นให “ประธานศาลอุทธรณ” วินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปน
ที่สุด
  ในกรณีที่มีความจําเปน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจแตงต้ังใหศาลชั้นตนอื่น
ดาํเนนิกระบวนพจิารณาใด ๆ อนัมใิชเปนการวนิจิฉยัชีข้าดขอพพิาทแหงคดแีทนกไ็ด โดยในกรณเีชนน้ี
ใหศาลชัน้ตนทีไ่ดรบัแตงตัง้นาํวิธพีจิารณาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบตามกฎหมายวาดวยวิธพีจิารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใชแกการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
  กําหนดใหการน่ังพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะกระทําในศาลนั้นเอง หรือ ณ ศาลชั้นตนอื่นที่อยูในเขตทองที่ของศาลนั้นก็ได
  กาํหนดใหผูพพิากษาหวัหนาคณะตองแตงตัง้จากผูทีเ่คยดาํรงตาํแหนงผูพพิากษาหวัหนาศาล 
สวนผูพิพากษาตองแตงตั้งจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
  กําหนดใหในศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบใหมีอธิบดีผูพพิากษาศาลละ ๑ คน และ
รองอธบิดผีูพพิากษาศาลละ ๑ คน แตในกรณทีีม่คีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนในทางราชการ จะกาํหนดให
มีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวา ๑ คน แตไมเกิน ๓ คน ก็ได
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  กําหนดใหในระหวางทีศ่าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิิชอบภาคยงัไมไดเปดทําการ ให “แผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบของเจาหนาที่รัฐ” 
ในศาลอาญา และศาลชั้นตนทั่วประเทศยังคงมเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดีทุจรติและประพฤติ
มิชอบอยู ตอไป รวมทั ้งใหบรรดาคดีทีอ่ยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนใดในวันเปดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง ใหศาลชั้นตนนั้นยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูตอไปจนเสร็จ
 จากบทบญัญัตขิองรางพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลาวจะเหน็วา กฎหมายไดกาํหนดใหการพจิารณา
คดีทจุริตและประพฤตมิิชอบใช “ระบบไตสวน” เหมอืนกนัทั้งหมด และเปนระบบ ๒ ชั้นศาล กลาวคือ 
ใหคําพิพากษาศาลอทุธรณเปนที่สดุ เวนแตจะไดรบัอนญุาตใหฎกีา โดยอัยการสงูสดุยังมีอาํนาจรบัรอง
ฎีกาของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ จะไมนําระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีมาเปนสวนหนึ่ง
แหงอายุความ กลาวคือ ถาจําเลยหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางพิจารณาคดี มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ และหากมีการหลบหนีภายหลังไดรับ
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทัง้จําทัง้ปรับ รวมทั้งในกรณีทีจ่ําเลยเคยมาปรากฏตัวตอศาลแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีลับหลัง
จําเลยได

 รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณา คอมันต 
ทีป่รกึษากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิไดแสดงความคดิเหน็วา ปญหาเกี่ยวกบัการทุจรติ
คอรรัปชันทีเ่กิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งนับวันจะทวี
ความรนุแรงมากยิ่งขึ้นนั้น ไดแก ปญหาที่สาํคญั ๒ ประการ 
คือ “ปญหาการทุจริตแบบเครือขาย” ซึ ่งเปนทุจริต
คอรรัปชันทีเ่กิดจากเจาหนาทีข่องรัฐหรือขาราชการ
รวมมือกันกระทําการ และ “ปญหาการขาดการลงโทษ
ทางสงัคมทีเ่ขมแขง็” กลาวคอื ผูกระทาํความผดิขาดความ
รบัผิดชอบ ซึ่งแตกตางจากกรณีทีเ่กิดขึ้นในตางประเทศ 
อาทิ ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต ทีผู่กระทํา
ความผิดจะแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกจาก
ตําแหนง และบางกรณีก็มกีารฆาตัวตายดวย รวมทัง้กรณีทีผู่กระทําความผิดเปนคูสมรสก็จะลาออก
หรือปลดตัวเองออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบเชนเดียวกัน แตสําหรับประเทศไทยนั้น
แมจะมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางหรือมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรก็ตาม ผูกระทํา
ความผิดก็มิไดแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการลงโทษทางสังคม
ทีม่คีวามออนแอ หรืออกีนยัหนึง่คือ คนในสังคมและผูใกลชิดกับบุคคลดังกลาวไมแสดงความรังเกียจ
แตยังคงยกยอง จึงทําใหผูกระทําความผิดสามารถอยูรวมในสังคมไดตามปกติ 

creo
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“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 ทัง้นี ้หากจะจดัประเภทของการทุจรติคอรรปัชนัโดยเปรยีบเทียบเปนสาํนวนหรอืคาํพงัเพยแลว 
สามารถแบงออกไดเปน ๑๐ ประเภท ตามระดบัปญหาทีเ่บาทีส่ดุไปสูระดบัทีห่นกัทีส่ดุ ซึง่แตละระดบั
ของความรุนแรงจะมีมาตรการในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
 ประเภทที่ ๑  เรียกวา “เชาชามเย็นชาม” ถือเปนการทุจริตเวลา เพราะผูกระทําความผิด
ไดรบัเงนิเดอืนแลวแตไมทาํงานอยางเตม็ที ่ทัง้นี ้มาตรการในการแกไขปญหาสามารถใชหลกัการบรหิาร
งานบุคคล เชน การวัดปรมิาณงาน หรอืใชมาตรวดัตาง ๆ  ทีเ่หมาะสมเพือ่พจิารณาวาแตละคนไดทาํงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยไมจําเปนตองมีการลงโทษในทางอาญาแตอยางใด
 ประเภทที่ ๒  เรยีกวา “เอาหูไปนาเอาตาไปไร” เปนกรณทีีพ่บเหน็การกระทาํทจุรติแลวแตดดูาย
หรอืปลอยใหมกีารกระทําไปโดยไมใสใจท่ีจะปองกันหรือปราบปราม ทัง้ ๆ  ทีต่นมีอาํนาจหนาทีด่งักลาว
 ประเภทที่ ๓  เรียกวา “รีดนาทาเรน” เปนกรณีการบีบบังคับ ขมขู หรือรีดไถเพื่อใหไดมา
ซึ่งประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการทุจริตในประเภทนี้จะพบเห็นไดอยางชัดเจนจากกรณีที่
เจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจจราจรมีการเรียกรับเงินจากประชาชนที่กระทําความผิดฝาฝน
กฎจราจรบนทองถนน
 ประเภทที่ ๔  เรยีกวา “กนิตามนํา้” เปนกรณทีีเ่หน็ผูอืน่กระทาํการทจุรติ ตนเองจงึกระทาํการ
ทุจริตตามผูนั้นดวย
 ประเภทที่ ๕  เรียกวา “วางไซดักปลา” เปนกรณีที่ตนเองเปนผูมีอํานาจในการตรากฎหมาย 
หรอืกาํหนดกฎเกณฑหรอืมาตรการตาง ๆ  จงึกาํหนดกฎ ระเบียบ หรอืขอบงัคบัทีต่นมอีาํนาจนัน้ออกมา
ใชบงัคบัเพือ่ประโยชนแกตนเองหรือผูอืน่ ทัง้นี ้ตวัอยางทีเ่หน็ไดอยางชดัเจนคอื กรณทีีเ่จาหนาทีต่าํรวจ
ตัง้ดานตรวจจับผูฝาฝนกฎหมายจราจรในสถานท่ีทีจ่ะตองมีผูกระทําความผิดผานมาอยางแนนอน เชน 
ตั้งดานตรวจจับรถจักรยานยนตในบริเวณจุดลงทางยกระดับแทนที่จะตั้งในบริเวณทางขึ้นหรือสถานที่
กอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เปนตน
 ประเภทที่ ๖  เรียกวา “ฉอหลวง” เปนการกระทาํทุจริตที่เกิดจากการโกงกินงบประมาณของ
แผนดินในรูปแบบตาง ๆ 
 ประเภทที่ ๗  เรียกวา “ใชอํานาจบาตรใหญ” เปนกรณีที่ผูกระทําการทุจริตมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงกรณีการมีเครือขายทุจริตดวย
  ประเภทที่ ๘  เรียกวา “เก็บหัวคิว” เปนการกระทําทุจริตที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเรียก
สินบนหรือการเก็บคานายหนาซึ่งไดรับประโยชนมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมโปรงใส ทั้งนี้ 
ตัวอยางของการทุจริตประเภทนี้จะเห็นไดจากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมาย
กําหนดใหผู ว าการรัฐมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาท่ีวางลง 
โดยผูวาการรัฐอิลลินอยสไดใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ พยายามนําตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาที่วางลง
ของนายบารัค โอบามา ที่ลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ไปขายหรือเรียกรับผลประโยชน 
ซึ่งตอมาไดถูกวุฒิสภาของรัฐอิลลินอยสลงมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงแลว
 ประเภทที่ ๙  เรยีกวา “ชงเองกนิเอง” เปนกรณทีีผู่กระทาํการทจุริตใชอาํนาจกาํหนดนโยบาย
ตาง ๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประเภทที่ ๑๐ เรยีกวา “ขอมูลวงใน” เปนการทุจริตโดยการลวงขอมูลทีรู่กันเฉพาะภายใน
องคกรหรือยังไมมีการเผยแพรออกไปอยางเปนทางการ ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในกรมทางหลวง ซึ่งหากไดรูวารัฐจะมีการตัดถนนหรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ใด ตนเอง
กจ็ะไปกวานซื้อหรอืนําขอมูลน้ันไปบอกกลาวพวกพองเพื่อใหไปซื้อท่ีดนิในบรเิวณน้ัน ทัง้นี้ การกระทาํ
ดังกลาวหากเกดิขึ้นในภาคเอกชนหรือธุรกิจแลว เชน ในตลาดหลกัทรพัย จะมคีวามรบัผดิท้ังในทางแพง
และทางอาญา เนือ่งจากมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูทีอ่ยูวงใน อาทิ กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานบริษัท หากรูขอมูลสําคัญทีไ่มไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือเปนขอมูลทีบุ่คคลทัว่ไป
ไมสามารถเขาถงึไดและเปนขอมูลท่ีอาจทําใหนักลงทุนซ้ือ ขาย หรอืถอืหลกัทรพัย ไดแก ขอมลูเกี่ยวกบั
ผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทั การควบรวมกจิการ การซื้อกจิการ การขายกจิการ หรอืการรวมทุน 
เปนตน เปนการลวงหนาแลวไปซื้อหรอืขายหุน หรอืหลกัทรพัยอ่ืน ๆ  ของบรษัิทใด ๆ  ในขณะที่ขอมลูนั้น
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําขอมูลนั้นไปใชเพื่อแสวงหากําไร แมตนเองจะไมไดรับประโยชน
ทางการเงินจากการกระทําดังกลาวก็ตาม ก็ตองรับโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากในภาครัฐ
ทีไ่มมีกฎหมายกําหนดความผิดในลักษณะดังกลาว จะมีบัญญัติไวอยางกวาง ๆ ในมาตรา ๑๕๗ 
ของประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวลจริยธรรมเทานัน้ ซึง่ยงัไมชัดเจนเพียงพอทีจ่ะปองกัน
และปราบปรามการกระทําทุจริตในประเภทนี้ได
 นอกจากนี้ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดยกตัวอยาง กรณีศึกษา “โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน” 
ซ่ึงเปนการทจุริตเชงินโยบายที่กอใหเกิดความเสยีหายอยางรายแรงแกประเทศ อนัมสีาระสาํคญัดงันี้
 “โครงการบําบัดนํา้เสียคลองดาน” ตั้งอยูบนพื้นที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับอนุมัติโครงการอยางเปนทางการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ สมัยรัฐบาลชุดทีม่ี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี โดยเปนการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ๒ ระบบใหญ 
คือ “ฝงตะวันตก” ทีจ่ะรับนํา้เสียจากพื้นทีอ่ําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอพระประแดง และบริเวณ
ถนนสขุสวัสดิ ์ไปบาํบัดท่ีตาํบลบางปลากด อําเภอพระสมทุรเจดยี และ “ฝงตะวนัออก” ท่ีจะรบันํา้เสยี
จากอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง อําเภอบางปู และตอนเหนือของอําเภอบางพลี โดยจะนํามา
บําบัดทีบ่ริเวณตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียทัง้ ๒ แหงดังกลาว
ใชงบประมาณกอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๒ ลานบาท โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน ๗,๓๖๒ ลานบาท กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน ๒,๕๐๐ ลานบาท และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จํานวน ๓,๗๕๐ ลานบาท โดยมีกรมควบคมุ
มลพิษ ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม๑๓ เปนเจาของโครงการ 
แตตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมควบคมุมลพษิไดปรบังบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๒๓,๗๐๑ ลานบาท 
ทัง้นี ้โครงการดงักลาวไดกาํหนดใหผูรบัเหมาดาํเนินการทกุอยางตั้งแตการออกแบบกอสรางทอสาํหรบั
รวบรวมและสงน้ําเสยี บอบําบัดน้ําเสยี รวมทั้งการจัดหาเครื่องมอืและอุปกรณ ตลอดจนการจัดหาที่ดนิ 

 ๑๓เม่ือพระราชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใชบงัคบัซึ่งมีการจดัตั้งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขึ้น กรมควบคุมมลพิษก็ไดโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๖๘

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 หลงัจากมกีารประกาศประกวดราคาเพือ่หาผูรบัเหมาโครงการแลว ไดมผีูเขารวมประมลูโครงการ
จาํนวนทัง้สิน้ ๑๓ ราย โดยกรมควบคมุมลพษิไดคดัเลอืกผูทีม่คีณุสมบตัเิหลอืเพยีง ๔ ราย แตเมือ่ถงึเวลา
ยื่นซองประมูล มีผูเขาประมูลเพียง ๒ รายเทานั้น คอื กิจการรวมคา เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG Joint 
Venture) และกลุมบริษัทมารูเบนี (Marubeni) โดยขณะท่ีอยูในข้ันตอนของการประมูลโครงการ 
กรมควบคมุมลพษิ ไดเสนอใหมกีารเปลีย่นแผนการกอสรางบอบาํบดัน้ําเสยี โดยใหรวมบอบาํบดันํา้เสยี
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน และใหกอสรางเพียงฝงตะวันออกเพียงแหงเดียว แตให
เช่ือมตอกับฝ งตะวันตกโดยการตออุโมงคลอดใตแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มคีวามสอดคลองกบัแนวทางของกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึสงผลใหกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจี 
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
นายสุวจัน ลปิตพัลลภ หวัหนาพรรคชาติพฒันา และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น
 (๔)  S :  บริษัท สี่แสงการโยธา จํากัด ผูกอตั้งคือนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ปจจุบันเปนของตระกูลวงศจิโรจนกุล
 (๕)  K :  บรษิทั กรงุธนเอนยิเนยีร จาํกดั เปนบรษิทัในเครอืของบรษิทั วจิติรภัณฑกอสราง จาํกดั
 (๖)  G : บริษัท เกตเวย ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูที่เปนเจาของก็คือผูถือหุนในบริษัท ปาลมบีช 
ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ขายทีด่ินใหกับบริษัท คลองดาน มารีน แอนดฟชเชอรี จํากัด 
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ
 สําหรับการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการบําบัดน้ําเสียคลองดานน้ันมีจุดเร่ิมตนมาจากการ
ซื้อที่ดินในตําบลคลองดาน โดยนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะน้ัน ในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด โดยไดกวานซ้ือที่ดินจากประชาชนในราคา
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 ก็ไดนําที่ดินดังกลาวซ่ึงมีลักษณะเปนทะเลโคลน 
ดินเลน และพื้นที่ลุมนํ้าทะเลทวมถึง มาขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ ในราคาไรละ ๑.๐๓ ลานบาท 
รวมท้ังสิ้น ๑,๙๐๐ ไร คิดเปนมูลคาประมาณ ๑,๙๐๐ ลานบาท ในขณะท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สมุทรปราการไดประเมนิราคาทีด่นิในพืน้ทีด่งักลาวไวเพยีงไรละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เทาน้ัน อน่ึง กอนท่ีบรษิทั 
ปาลมบชี ดเีวลลอปเมนท จาํกดั จะนาํทีด่นิมาขายใหกบับรษิทั คลองดาน มารนี แอนดฟชเชอรี จาํกดั นัน้ 
บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตองการที่จะซ้ือที่ดินในบริเวณนี้เพื่อนํามาสรางสนามกอลฟ 



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๖๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

แตมิไดดําเนินการ เนือ่งจากสภาพพื้นทีม่ีลักษณะไมเหมาะสม อันแสดงใหเห็นไดวา เพียงแคสราง
สนามกอลฟซึ่งไมมีสิ่งปลูกสรางที่มีแรงกดทับมากยังไมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะใช
ที่ดินในพื้นที่ดังกลาวมากอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียที่มีแรงกดทับมากและมีขนาดใหญ
 เมือ่เริ่มดําเนินโครงการแลว ประชาชนและนักวิชาการตางก็คัดคานโครงการกอสรางบอบําบัด
นํา้เสียคลองดาน เนือ่งจากมีความไมโปรงใสและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชุนในพื้นที ่
จึงเรียกรองใหระงับโครงการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งในที่สุดนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ 
รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในขณะน้ัน ไดประกาศใหระงบัการกอสราง 
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
 ทัง้นี ้จากการตั้งอนกุรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมมีตชิี้มูลความผดินักการเมอืง
ที่เกี่ยวของในฐานะเปนผูอนุมัติโครงการ จํานวน ๓ คน ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ (เสียชีวิตแลว) 
และนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ซึ่งทั ้งสองคนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิง่แวดลอม ในขณะน้ัน รวมท้ังนายวัฒนา อัศวเหม รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ตอมา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนา อัศวเหม และสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขอหาใชอํานาจหนาทีข่ณะเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย บังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายทีด่ินให และใชอํานาจขมขู
หรือชักจูงใจใหเจาหนาที่ของกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๗ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ไร 
เพื่อนําไปขายใหกับกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหลงโทษจําคุก ๑๐ ป แตนายวัฒนา อัศวเหม ไมไดมาฟง
คําพิพากษาและหลบหนีไปอยูตางประเทศจนถึงปจจุบัน
 สวนนายปกติ กริะวานิช อดตีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ นายศริธิญัญ ไพโรจนพบิรูณ อดตีรองอธบิดี
กรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาใหจําคุกเปนเวลา ๒๐ ป ในความผิดฐานเปน
เจาหนาทีม่ีหนาทีจ่ัดซื้อ ทํา จัดการรักษาทรัพยใด ๆ รวมกันใชอํานาจในตําแหนงปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๗๐

“ศาลยุติธรรมกับการแกปญหาการทุจริต : อดีต ปจจุบัน อนาคต”
(บทบาทของศาลยุติธรรมตอการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ)

จุลนิติ

 นอกจากนี้ ภายหลังจากโครงการถูกระงับ กรมควบคุมมลพิษ จึงไมไดจายเงินคากอสรางใหกับ
กจิการรวมคา เอน็วีพเีอสเคจ ีกจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึไดนาํขอพพิาทใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณา ซึ่งไดมีการชี้ขาดใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางที่คางชําระ แตกรมควบคุมมลพิษ
ไมยอมรบัคาํชีข้าดนัน้ กจิการรวมคา เอน็วพีเีอสเคจ ีจงึฟองคดตีอศาลปกครองกลาง ซึง่ศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษาใหกรมควบคุมมลพิษจายคากอสรางท่ีคางชําระพรอมดอกเบ้ียใหแกกิจการรวมคา 
เอ็นวีพีเอสเคจี กรมควบคุมมลพิษจึงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยเงินคาชดเชยความเสียหาย
ที่กรมควบคุมมลพิษตองชดใชตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวก็คือเงินท่ีเรียกกันโดยทั่วไป
วาเปน “เงินคาโง” นั่นเอง
 ทัง้นี ้วทิยากรผูทรงคณุวฒุไิดชีใ้หเหน็วา บทบาทของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ทีท่าํการศึกษา
และเสนอแนะใหมกีารกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ และไดอนมุตัเิงนิกู เพือ่นาํไปดําเนินโครงการ
ตามที่เสนอแนะดังกลาวนั้น อาจถือไดวาเปนกรณีที่องคการระหวางประเทศมีผลประโยชนทับซอน 
เนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยและในขณะเดียวกันก็เปนการหาลูกคาเงินกูดวย นอกจากนี้ หากพิจารณา
แลวจะเห็นวา การบําบัดนํ้าเสียอาจดําเนินการโดยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการกอสรางโรงบําบัด
นํ้าเสียก็ได เชน การเก็บภาษีสําหรับผูที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้า ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยให
พฤติกรรมของผูที่ทิ้งนํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงได เปนตน

 สรุป  จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ตางกไ็ดใหขอมลูเกีย่วกบัปญหา “การทจุรติคอรรปัชนั” หรอื “การฉอราษฎรบงัหลวง” ไปในแนวทาง
เดียวกันวาเปนปญหาสําคัญที่สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติอยางมหาศาล และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนแลวอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
กบัความคดิเหน็ของวิทยากรผูทรงคณุวุฒทิีไ่ดเสนอแนะใหมกีารสรางมาตรการหรอืกลไกในการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันและการประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีพิจารณาคดีที่เก่ียวของท้ังหลายใหไดรับการพิจารณาพิพากษา
อยางเสมอภาค รวดเรว็ และเปนธรรม ซึง่การกาํหนดใหมกีารยกรางพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลอาญาคดี
ทจุรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่จดัตัง้ “ศาลอาญาคดีทจุรติและประพฤติชอบ” โดยมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 
ตามเจตนารมณของทุกภาคสวนที่มุ งประสงคแลวน้ัน ยอมจะชวยใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษได รวมทั้งยังสงผลดีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนภาพลักษณ
ของประเทศท่ีแสดงออกถึงความมุงมั่นอยางตอเน่ืองในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางจริงจังใหประชาคมโลกไดรับทราบโดยทั่วไป. 


