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บทน�ำ
  ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญู โดยมกีารสถาปนาขึน้เป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้เป็นองค์กรตุลาการในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงในทางกฎหมาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ยังคงบัญญัติให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มาโดยต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ก็ยงัคงบญัญตัิ
ให้มแีผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงในศาลฎีกาเช่นเดมิ ซึง่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ นัน้  
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กล่าวคือ องค์คณะผู้พิพากษา ประกอบด้วย 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย 
ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีา ซึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา จ�านวนไม่น้อยกว่า  
๕ คน แต่ไม่เกนิ ๙ คน และให้เลือกเป็นรายคด ีการพจิารณาคดใีห้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจรงิ 
ไม่ว่าจะเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟัง 
พยานหลกัฐานได้ แม้ว่าการไต่สวนพยานหลกัฐานน้ันจะมข้ีอผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปจากขัน้ตอน วธีิการ  
หรือกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม 
ความจริงที่เกิดขึ้น โดยให้น�าส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  
แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ�านาจไต่สวน 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีหน้าที ่
และอ�านาจส�าคัญในการพิจารณาพิพำกษำคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง คดีร้องขอ 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน กำรด�ำเนินคดีต่อกรรมกำร ป.ป.ช.  และคดีเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสิน ตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ 
แล้วแต่กรณ ี

“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง”

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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จุลนิติ

  ดังนั้น คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่อง ““ศำลฎีกำ 
แผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง” ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศกัรำช ๒๕๖๐” ดังนี้ 

 ๑. อ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งได้ตราข้ึนเพื่ออนุวัติการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให ้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
   (๑)  คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ หรอืผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ร�า่รวยผดิปกต ิทจุริตต่อหน้าที ่หรอืจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
   (๒)  คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
    (๓)  คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวการ  
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ 
หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าที่
    (๔)  คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิ หรอืจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิหรอืหน้ีสนิอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิ 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน

 ๒. กำรด�ำเนินคดีอำญำในศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
   ๒.๑  ผู้มีอ�ำนำจฟ้อง
        ผู้มีอ�านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ได้แก่
        ๑)  อัยการสูงสุด
        ๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด
        ในการฟ้องคดอีาญาส�าหรบัการกระท�าอนัเป็นกรรมเดยีวผดิต่อกฎหมายหลายบท และ
บทใดบทหนึ่งอยู่ในอ�านาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย ในกรณีที ่
พบว่าศาลอืน่รบัฟ้องคดีในข้อหาความผดิอาญาบทอ่ืนจากการกระท�าความผดิกรรมเดยีวกับการกระท�า 
ความผดิตามทีมี่การยืน่ฟ้องคดี ให้องค์คณะผูพิ้พากษาแจ้งไปยงัศาลอ่ืนทีร่บัฟ้องดงักล่าวเพือ่ให้โอนคดี

 ๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หน้า ๑ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
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ดงักล่าวมายงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ หรอืศาลอืน่จะขอโอนคดดีงักล่าวมายังศาลฎกีาแผนกคดีอาญาฯ 
เองก็ได้ และให้ถอืว่ากระบวนพจิารณาทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วในศาลอืน่ก่อนมคี�าพพิากษาไม่เสยีไป เว้นแต่ 
องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
   ๒.๒  คดีอำญำที่อยู่ในอ�ำนำจของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
        ๑)  คดีที่กล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอสิระ หรือผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัตหินา้ที่หรอืใช้อ�านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
        ๒)  คดีที่กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
   ๒.๓  กำรฟ้องคดีอำญำต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
        ค�าฟ้องต้องท�าเป็นหนังสอืและมข้ีอความตามทีบ่ญัญัตไิว้ในมาตรา ๑๕๘๒ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องระบุพฤติการณ ์
ที่กล่าวหาว่ากระท�าความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�าเนินกระบวน
พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
        ในวันยื่นฟ้องให้จ�าเลยมาหรือคุมตัวมาศาล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล 
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูก 
กล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตวัมา หรอืเหตทุีผู่ถ้กูกล่าวหาไม่มาศาลเกดิจากการประวงิคด ีหรอืไม่มาศาลตามนดั 
โดยไม่มเีหตแุก้ตวัอนัควร ให้ศาลประทบัรบัฟ้องไว้พจิารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผูถ้กูกล่าวหาต่อหน้าศาล 
โดยให้โจทก์ส่งส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี  
พร้อมส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในส�านวน ทั้งน้ี  
ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร กรณีท่ีศาลเห็นว่า 
ฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีค�าสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง การฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

 ๒ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๕๘ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๕๘  ฟ้องต้องท�าเป็นหนังสือ และมี
   (๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี
   (๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ�าเลย และฐานความผิด
   (๓) ต�าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ
   (๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ�าเลย
   (๕) การกระท�าทัง้หลายทีอ้่างว่าจ�าเลยได้กระท�าผดิ ข้อเทจ็จรงิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัเวลาและสถานทีซ่ึง่เกิดการกระท�านัน้ ๆ 
อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ�าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
   ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค�าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมา 
ท้ายฟ้อง
   (๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท�าเช่นนั้นเป็นความผิด
   (๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง”. 
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

        ในกรณีที่จ�าเลยไม่มาศาล เมื่อศาลประทับรับฟ้องไว้แล้ว และศาลได้ส่งหมายเรียก 
และส�าเนาฟ้องให้จ�าเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่จ�าเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจ�าเลย และ 
ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ�าเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที ่
ศาลก�าหนด ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจ�าเลยและได้มีการด�าเนินการติดตามจับกุมแล้ว แต่ไม่สามารถ 
จบัจ�าเลยได้ภายใน ๓ เดอืน นบัแต่ออกหมายจบั ให้ศาลมอี�านาจพจิารณาคดไีด้โดยไม่ต้องกระท�าต่อหน้า 
จ�าเลย แต่ไม่ตดัสทิธจิ�าเลยทีจ่ะตัง้ทนายความมาด�าเนินการแทนตนได้ และไม่ตดัสทิธิจ�าเลยทีจ่ะมาศาล 
เพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนท่ีศาลจะมีค�าพิพากษา แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและ 
การด�าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ท�าไปแล้วต้องเสียไป
        เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณี 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให ้
นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ในกรณีมีค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าเลย ถ้าจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น�า
บทบัญญัติมาตรา ๙๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ และเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว  
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่จะได้ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรม
   ๒.๔  กำรพิจำรณำและกำรไต่สวนพยำนหลักฐำน
        การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจ�าเป็น 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส�าคัญ ให้ศาลมีค�าสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการ
สมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ�านาจไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจ�าเลยได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้
        (๑) จ�าเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมี
เหตุจ�าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ�าเลยมีทนายและจ�าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง 
การพิจารณาและสืบพยาน
        (๒) จ�าเลยเป็นนติบิคุคลและศาลได้ออกหมายจับผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้แล้ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
        (๓) จ�าเลยอยู ่ในอ�านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไป และศาลได้ออกหมายจับแล้ว 
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ หากต้องมีการส่งหนังสือ ค�าสั่ง หรือหมายอาญาของศาล ให้ส่งไปยังทนายความ 
ของจ�าเลยแทน

 ๓ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๘ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๙๘ เมื่อได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี  
ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท�าความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินก�าหนด
เวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้
   (๑) ยี่สิบปี ส�าหรับโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิตหรือจ�าคุกยี่สิบปี
  (๒) สิบห้าปี ส�าหรับโทษจ�าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
   (๓) สิบปี ส�าหรับโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
   (๔) ห้าปี ส�าหรับโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น”. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        (๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยออกจากห้องพิจารณา 
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจ�าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
        (๕) จ�าเลยทราบวันนดัแล้วไม่มาศาลโดยไม่มเีหตอุนัสมควร หรอืศาลเหน็ว่าเพือ่ประโยชน์
แห่งความยุติธรรมจ�าเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนั้นโดยไม่เลื่อนคดี
        เว้นแต่กรณีที่ศาลประทับรับฟ้องโดยไม่มีตัวจ�าเลย เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ให้ศาล
ส่งส�าเนาฟ้องแก่จ�าเลย และนัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก ในการนี้ นับแต่วันที่จ�าเลยได้รับ
ส�าเนาฟ้อง ให้จ�าเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส�าเนาเอกสารในส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจ�าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจ�าเลยจริง ให้อ่าน 
และอธบิายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท�าผดิจรงิหรอืไม่ จะให้การต่อสูอ้ย่างไรบ้าง ค�าให้การของจ�าเลย
ให้บันทึกไว้ ถ้าจ�าเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจ�าเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลก�าหนด
วนัตรวจพยานหลกัฐานโดยให้โจทก์จ�าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในกรณทีีจ่�าเลยมไิด้มาศาล
ในวันพิจารณาครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจ�าเลยให้การปฏิเสธ
        ในคดีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จ�าเลยรับสารภาพน้ันกฎหมาย
ก�าหนดอตัราโทษอย่างต�า่ให้จ�าคกุน้อยกว่า ๕ ปี หรอืโทษสถานทีเ่บากว่านัน้ ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐาน 
มาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจ�าเลยกระท�า 
ความผิดจริงก็ได้
        ให้โจทก์จ�าเลยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมส�าเนาในจ�านวนที่เพียงพอก่อนวัน
พิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า ๗ วัน การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รบัอนุญาตจากองค์คณะผูพ้พิากษา เมือ่มเีหตสุมควรแสดงได้ว่า ไม่สามารถทราบ
ถงึพยานหลักฐานนัน้ หรอืเป็นกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม หรือเพือ่ให้โอกาสแก่จ�าเลย
ในการต่อสู้คดี
        ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้โจทก์จ�าเลยส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาล 
เพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากสภาพและ 
ความจ�าเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นให้โจทก์จ�าเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน 
ต่อองค์คณะผู้พพิากษา เพือ่ประโยชน์ในการค้นหาความจรงิ แม้จ�าเลยจะมไิด้ยืน่บญัชรีะบพุยาน หรอืมไิด้ 
ส่งพยานเอกสารและพยานวตัถตุ่อศาล เพราะเหตทุีจ่�าเลยไม่มาศาลและไม่มทีนายความ หรอืแม้โจทก์
จ�าเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจพยาน 
หลักฐาน องค์คณะผู้พิพากษาจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
        ในกรณทีีต้่องมกีารไต่สวน ให้องค์คณะผูพ้พิากษาก�าหนดวนัเริม่ไต่สวนโดยแจ้งให้โจทก์
จ�าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน การไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง
หรือท่ีศาลเรียกมาเอง ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจ้งให้พยานทราบ
ประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเอง หรือตอบ
ค�าถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด 
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู ่ความถามพยานเพิ่มเติม การถามพยาน จะใช้ค�าถามน�า 
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ หลังจากคู่ความถามพยานแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต ่
จะได้รับอนุญาตจากศาล
        เมือ่การไต่สวนพยานหลกัฐานเสรจ็สิน้ โจทก์จ�าเลยมสีทิธิแถลงปิดคดขีองตนภายในเวลา 
ทีศ่าลก�าหนด แล้วให้องค์คณะผูพ้พิากษามคี�าพพิากษาและให้อ่านค�าพพิากษาในศาลโดยเปิดเผยภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จการพิจารณา ในกรณีที่ศาลนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง แต่จ�าเลยที่ทราบนัด 
โดยชอบแล้วไม่มาฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ให้ศาลอ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งลับหลังจ�าเลยได้ และ 
ให้ถือว่าจ�าเลยได้ฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่งน้ันแล้ว ในการพิจารณาคดีที่มีการออกหมายจับจ�าเลย 
แต่ไม่สามารถจบัจ�าเลยได้ภายใน ๓ เดอืน นับแต่วนัออกหมายจับ เมือ่ศาลนัดฟังค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่  
ให้ปิดประกาศแจ้งการนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้น ณ ภูมิล�าเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรของจ�าเลย หรอืวธิกีารอ่ืนใดตามทีศ่าลเหน็สมควร 
และให้ถือว่าจ�าเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว

 ๓. กำรด�ำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   ๓.๑  ผู้มีอ�ำนำจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
        ผู้มีอ�านาจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ได้แก่
        (๑) อัยการสูงสุด
        (๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด
   ๓.๒  ค�ำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
        ค�าร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับ 
ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร�่ารวยผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรพัย์สินและสถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิทีข่อให้ตกเป็นของแผ่นดนิ ชือ่และทีอ่ยูข่องผูค้รอบครอง
หรอืมีชือ่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นขณะยืน่ค�าร้องด้วย เมือ่ได้รบัค�าร้องขอให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ 
ให้ศาลประกาศค�าร้องดงักล่าวในทีเ่ปิดเผยตามวธิกีารในข้อก�าหนดของประธานศาลฎกีา บคุคลภายนอก
อาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้ แต่ต้องกระท�าก่อนศาลมีค�าพิพากษา
         ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�า่รวย
ผิดปกติ ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�่ารวยผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน  
ในกรณีที่ผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลค�านึงถึงความสามารถในการพิสูจน ์
ของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรม
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๔. กำรด�ำเนินคดีต่อกรรมกำร ป.ป.ช.
   การด�าเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของท้ังสองสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
ทัง้สองสภา หรอืประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. 
ผู ้ใดมีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง และประธานรฐัสภาเหน็ว่ามเีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารกระท�าตามทีถ่กูกล่าวหาและเสนอเรือ่ง 
มายังประธานศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน 
เพื่อด�าเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและท�าความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
   ในการด�าเนนิการของคณะผูไ้ต่สวนอิสระ ให้คณะผูไ้ต่สวนอิสระมหีน้าทีแ่ละอ�านาจเช่นเดยีว 
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยอนุโลม คณะผู้ไต่สวนอิสระมีอ�านาจสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะเพือ่ประกอบการไต่สวนตามรายการ 
วธิกีาร และภายในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั แต่ไม่เกนิ ๖๐ วนั โดยจะเรยีกรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ
ที่ได้เคยยื่นไว้จากผู้ซึ่งเก็บรักษาเพื่อน�ามาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้
   เมื่อด�าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ส่ังยุติเรื่อง และให้ค�าสั่ง 
ดังกล่าวเป็นท่ีสุด ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช ่
เป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ส่งส�านวนการไต่สวน 
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ในการไต่สวนและด�าเนินการ 
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นให้ยื่น
ค�าขอต่อประธานศาลฎีกาเพือ่พจิารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร ให้อยัการสงูสดุฟ้องคดอีาญา 
ตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้
ก่อนพ้นระยะเวลา ๖๐ วนั ให้อยัการสงูสดุยืน่ค�าร้องต่อประธานศาลฎีกาเพือ่ขออนุญาตขยายระยะเวลา 
ฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก�าหนด แต่ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในอายุความ

 ๕. กำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน 
หรอืหนีส้นิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�าเป็นค�าร้องย่ืนต่อศาลตามทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ถูกกล่าวหา อ�านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้เป็นอ�านาจของหน่วยงานทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตก�าหนด
   ค�าร้องด�าเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องมีรายละเอียด
เก่ียวกับต�าแหน่งของผู้นั้น บุคคลซึ่งผู้นั้นมีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสิน ระยะเวลาที่ต้องยื่น รวมท้ังข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมติและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ๖. กำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
   ค�าพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาล 
มีค�าพิพากษา ในกรณีที่จ�าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ�าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตน 
ต่อเจ้าพนกังานศาลในขณะยืน่อทุธรณ์ มฉิะนัน้ ให้ศาลมคี�าสัง่ไม่รบัอทุธรณ์ คดทีีไ่ม่มอีทุธรณ์ค�าพพิากษา 
ให้เป็นที่สุดต้ังแต่วันที่ศาลได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค�าพิพากษา แต่ถ้าเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตหรือจ�าคุกตลอดชีวิต ให้ศาลมีหน้าที่ต้องส่งส�านวนคดีดังกล่าวต่อไปให้ที่ประชุมใหญ ่
ศาลฎกีา เพ่ือพจิารณาวินจิฉัยอทุธรณ์ การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา ให้ด�าเนินการโดย 
องค์คณะของศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา จ�านวน ๙ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
จากผูพ้พิากษาในศาลฎีกาซึง่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา หรอืผูพ้พิากษา
อาวโุสซึง่เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา ซึง่ไม่เคยพจิารณาคดนีัน้มาก่อน 
โดยให้เลือกเป็นรายคดี ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์คณะให้ถือว่าเป็นค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 ๗. ผลของค�ำพิพำกษำศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
    เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่ำวหำ “หยุดปฏิบัติหน้ำที่” จนกว่ำ
จะมีค�ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ จะมีค�ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาฯ มีค�าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค�ำพิพำกษำนั้น “พ้นจำกต�ำแหน่ง” นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำท่ี และให้  
“เพกิถอนสิทธสิมัครรบัเลือกตัง้” ของผูน้ัน้ และจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี�ำหนดเวลำไม่เกนิ ๑๐ ปี 
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ตลอดไป และไม่มสิีทธิด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใด ๆ  ในกรณท่ีีศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ พพิากษาว่า 
ผูถ้กูกล่าวหามคีวามผดิฐานร�า่รวยผดิปกตหิรอืทจุรติต่อหน้าที ่ให้รบิทรพัย์สนิทีผู่น้ัน้ได้มาจากการกระท�า 
ความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
  ดงัทีไ่ด้กล่าวมาโดยล�าดบัจะพจิารณาเหน็ได้ว่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจบุนันัน้  
มเีจตนารมณ์ส�าคญัในการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจรติและประพฤตมิชิอบท่ีเข้มงวด  
เด็ดขาด เพือ่มใิห้ผู้บรหิารทีป่ราศจากคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลเข้ามามอี�านาจในการปกครอง 
บ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจในการแสวงหาผลประโยชน์ส�าหรับตนเองและพรรคพวก จึงได ้
วางกลไกในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งในองค์กรอสิระอย่างเป็นระบบและก�าหนดบทลงโทษทีรุ่นแรง ซึง่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ นัน้  
ถือเป็นองค์กรตุลาการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น เพ่ือท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง และผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ โดยมวีธิพีจิารณาคดใีนการค้นหา
ความจริงตามหลักการไต่สวน เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให ้
การประทบัรับฟ้องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เป็นเหตใุห้ผู้ถกูกล่าวหาต้องหยดุปฏบิตัหิน้าท่ีจนกว่า 
จะมีค�าพิพากษา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระใช้อ�านาจขัดขวางการพิจารณาคดีและการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  
และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีจากการใช้อ�านาจของผู้ถูกกล่าวหา 
และในกรณทีีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ มคี�าพพิากษาว่าผูถ้กูกล่าวหามพีฤตกิารณ์หรอืกระท�าความผดิ
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
  นอกจากนี้ยังมีอ�านาจในการที่จะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู ้น้ันและจะเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งด้วยก็ได้ และได้ก�าหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงอันเปรียบเสมือนการประหารชีวิต 
ในทางการเมือง โดยในกรณีที่ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ตลอดไป และเพือ่ไม่ให้ผูก้ระท�าผดิได้รบัประโยชน์ในทางทรพัย์สนิจากการกระท�า 
ความผิดของตนจึงก�าหนดว่า ในกรณีท่ีพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร�่ารวยผิดปกติหรือ 
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินของผู้นั้นที่ได้มาจากการกระท�าความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน จึงเห็นได้ว่าศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาฯ เป็นศาลท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเป็นกลไกตรวจสอบเพื่อให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  
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