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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ฐานันท วรรณโกวิท ∗

เนื่ อ งจากประเทศไทยประสบป ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
นักการเมืองและขาราชการระดับสูงเพิ่มมากขึ้น แตกระบวนการยุติธรรมในการดําเนินคดีกับผูดํารง
ตํ า แหน ง ทางการเมื อ งที่ ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบแต เ ดิ ม นั้ น ล า ช า และไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 จึ ง กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําหนาที่ไตสวนขอเท็จจริง ในกรณีที่มีผูกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอันไดแกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือขาราชการ
การเมืองอื่น รวมทั้งผูที่ไมไดดํารงตําแหนงทางการเมือง แตไดเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดังกลาวกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรื อ ทุจริต ตอหนา ที่ หรือ ร่ํารวยผิ ดปกติ เพื่อ พิจารณาส งเรื่อ งใหอัยการสูงสุด ฟองรอ งดําเนิ น
คดีอาญาหรือรองขอใหทรัพยสินของบุคคลดังกลาวตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี และเพื่อใหการ
ดําเนินคดีตอผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในชั้นศาลเปนไปดวยความรวดเร็ว และเที่ยงธรรมมากกวาเดิม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงกําหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองขึ้นในศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว โดยผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน 9 คน ที่ได
รับเลือกดวยวิธีลงคะแนนลับจากที่ประชุมใหญผูพิพากษาศาลฎีกาเปนรายคดีเปนองคคณะผูพิพากษาและ
จะตองออกนั่งพิจารณาคดีเชนเดียวกับผูพิพากษาในศาลชั้นตน การพิจารณาคดีใชระบบไตสวน โดยตองยึด
สํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลักในการพิจารณาและอาจ
ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร ตองทําหนาที่ในการถามพยานเอง
เปนหลัก แลวจึงจะใหโจทกจําเลยถามเพิ่มเติมตอไป คําสั่งและคําพิพากษาใหเปดเผยและเปนที่สุด ตอมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช ก็ไดยืนยันในหลักการดังกลาว
โดยในหมวดการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไดเพิ่มการตรวจสอบทรัพยสิน และการ
กระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน นอกจากการถอดถอนจากตําแหนง และการดําเนินคดีอาญา
∗
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ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ผูรวมรับผิดใหรวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. หรือขาราชการการเมืองอื่นที่เปนตัวการ ผูใช
หรือผูสนับสนุน
นอกจากนี้ประชาชนที่เสียหายอาจยื่นเรื่องตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหตั้งผูไตสวน
อิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 ก็ได
ผู ต อ งคํ า พิ พ ากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาภายใน 30 วัน นับแตมีคําพิพากษา
ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง เป ด ทํ า การเมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2553 เริ่มมีคดีมาสูศาลตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบันเดือนธันวาคม 2553 ปแรก ๆ มีคดีนอย
จนป 2551 หลังจากมีการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในป 2551 มีคดีเขาสูศาล
ถึง 20 เรื่อง ป 2552 คดีเขาสูศาล 9 เรื่อง และปนี้มีคดีเขาสูศาล 7 เรื่อง ทุกคดีที่เขามา ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเสร็จสิ้นทุกคดีแลว รายละเอียด
ปรากฏตามรวมคดีที่เขามาสูศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

รวมคดีที่เขาสูศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ป 2544
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2544
คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2545
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายจิรายุ จรัสเสถียร ที่ 1, นายณรงศักดิ์ เฮงไชยศรี ที่ 2
จําเลย
เรื่อง ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุข)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จําเลยที่ 1 มีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 148 ใหจําคุก 6 ป ยก
ฟองโจทกสาํ หรับจําเลยที่ 2

ป 2545
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2545

คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2546
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อัยการสูงสุด
ผูรอง
นายรักเกียรติ สุขธนะ ที่ 1, นางสุรกัญญา สุขธนะ ที่ 2
ผูคัดคาน
เรื่อง ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา ใหทรัพยสินของผูคัดคานที่ 1 จํานวน 233,880,000 บาท ตกเปน
ของแผนดิน
ระหวาง

ป 2546
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2546
คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2546
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายรักเกียรติ สุขธนะ
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จํ า เลยมี ค วามผิ ด ตาม ป.อาญา ม. 149 ให ล งโทษจํ า คุ ก 15 ป
(จําเลยหลบหนี ไดตัวมาในภายหลัง)

ป 2547
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2547
คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2548
ระหวาง
พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ กับพวก
ผูรอง
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กับพวกรวม 9 คน
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ชั้นกรรมการไตสวน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่งวา คดีมีมูลใหสงอัยการสูงสุดใหยื่นฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป

คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2547
คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2548
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ กับพวกรวม 9 คน
จําเลย
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เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ป.ป.ช. ขึ้นเงินเดือนตนเองโดยไมชอบ)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จําเลยทั้งเกามีความผิดตาม ป.อาญา ม. 157, 83 ประกอบ พ.ร.ป.
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 125 ใหจําคุกจําเลยทั้งเกามีกําหนดคนละ 2 ป
เมื่อพิเคราะหถึงพฤติการณแหงคดีทั้งปวงและประวัติการทํางานของจําเลยทั้งเกาแลว เห็นวามีเหตุอันควร
ปรานี ใหรอการลงโทษ ตาม ป.อาญา ม. 56 มีกําหนด 2 ป

ป 2550
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2550
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 , คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ 2
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอ พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ (ที่ดินรัชดา)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จํ า เลยที่ 1 มี ค วามผิ ด ตาม พ.ร.ป. ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 100(1) วรรคสาม และ ม. 122 วรรคหนึ่ง ใหลงโทษจําคุก 2 ป สวน
ความผิดฐานอื่นและคําขออื่นนอกจากนี้ใหยก และยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที่ 2
คดีหมายเลขดําที่ อม.2/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2551
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายวัฒนา อัศวเหม
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ที่ดินคลองดาน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตาม ป.อาญา ม. 148 ใหลงโทษจําคุกจําเลย 10
ป ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองจํานวน 1 องค ของกลาง สวนที่โจทกขอใหนับโทษจําเลยในคดีนี้ตอ
กับโทษของจําเลยที่ 11 ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ.4502/2549 ของศาลอาญานั้น เนื่องจากยังไมปรากฏ
วาศาลไดมีคําพิพากษาคดีดังกลาว คําขอสวนนี้จึงใหยกเสีย (จําเลยหลบหนี ไมมาฟงคําพิพากษา)
คดีหมายเลขดําที่ อม.2/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2551
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายวัฒนา อัศวเหม
จําเลย
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เรื่อง ชั้นอุทธรณ (ที่ดินคลองดาน)
จําเลยยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติวา อุทธรณของจําเลยทุกขอไมตองดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ม. 278 วรรคสาม ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
อุทธรณคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลักฐาน
ใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ พ.ศ. 2551 ขอ 3 และขอ 4 จึงมีคําสั่งไมรับ
อุทธรณไวพิจารณา

ป 2551
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552
ระหวาง
คตส. โดย ป.ป.ช.
โจทก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ (หวยบนดิน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่ง จําหนายคดีจําเลยที่ 1 ไวชั่วคราวเนื่องจากหลบหนี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา จําเลยที่ 10 และจําเลยที่ 31 มีความผิดตาม ป.อาญา ม. 157, 83
จําคุกจําเลยที่ 10 มีกําหนด 2 ปและปรับ 20,000 บาท จําคุกจําเลยที่ 31 มีกําหนด 2 ป และปรับ 10,000
บาท จําเลยที่ 42 มีความผิดตาม ป.อาญา ม. 157, 86 และพ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ม. 11 การกระทําของจําเลยที่ 42 เปนกรรมเดียวเปนความผิดตอ
กฎหมายหลายบทลงโทษตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 ม. 11 อันเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อาญา ม. 90 จําคุก 2 ป และปรับ 10,000 บาท จําเลย
ดังกลาวไมเคยกระทําความผิดมากอน ประกอบกับพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลว เห็นสมควรใหรอการ
ลงโทษจําคุกจําเลยที่ 10 จําเลยที่ 31 และจําเลยที่ 42 ไวมีกําหนดคนละ 2 ป ตาม ป.อาญา ม. 56 ไมชําระ
คาปรับใหจัดการตาม ป.อาญา ม. 29 และ 30 ใหยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จําเลยที่ 11 ถึงที่ 30
จําเลยที่ 32 ถึงที่ 41 และจําเลยที่ 43 ถึงที่ 47 สําหรับความผิดฐานอื่นและคําขออื่นนอกจากนี้ใหยก
คดีหมายเลขดําที่ อม. 2/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2551
ระหวาง
บริษัทศรีสุบรรณฟารม จํากัด
ผูรอง
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง
ผูถูกกลาวหา
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เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระตาม รธน. ม.275, 276)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา มีมติใหสงเรื่องให ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนตาม รธน. มาตรา 250 (2) แทนการ
แตงตั้งผูไตสวนอิสระตาม รธน. มาตรา 276
คดีหมายเลขดําที่ อม. 3/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.4/2551
ระหวาง
คตส.
โจทก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (เอ็กซิมแบงค)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
จําหนายคดีชั่วคราว ออกหมายจับเนื่องจากจําเลยหลบหนี
คดีหมายเลขดําที่ อม.4/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2552
ระหวาง
คตส. โดย ป.ป.ช.
โจทก
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ที่ 1 กับพวกรวม 44 คน
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฉอโกง ผูใช ผูสนับสนุน ความผิดตอ พ.ร.บ.วาดวยความผิด
ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ ความผิดตอ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ (คดีทุจริตกลายาง)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษายกฟอง (ฟงไมไดวาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต)
คดีหมายเลขคดีดําที่ อม.5/2551
คดีหมายคดีแดงที่ อม.7/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายชาลี เสงรอด (สมาชิก อบจ. พัทลุง)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา ผูคัดคาน จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปน
ความผิดตาม พ.ร.ป.วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม.119 วางโทษจําคุก 2 เดือน
และปรับ 4,000 บาท ผูคัดคานใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษใหตาม ป.อาญา ม.78 กึ่งหนึ่ง คงจําคุก 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับโทษ
จําคุกมากอน ใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป หากไมชําระคาปรับใหจัดการตาม ป.อาญา ม.29, 30 กับ
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หามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแต
วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ ม.263 วรรคสอง
คดีหมายเลขดําที่ อม.6/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.8/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายสมิตร ยิ้มศิริ
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการ
ลงโทษไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.7/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.9/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายประกาศิต ไหมออน
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการ
ลงโทษไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.8/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.3/2551
ระหวาง
พลเรือเอกบรรณวิทย เกงเรียน
ผูรอง
เรื่อง ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระตาม รธน. ม.275, 276 (ทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา มีมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาครั้งที่ 16/2551 วันที่ 27 สิงหาคม 2551 ใหยกคํารอง
(ยื่น ป.ป.ช. 10 เดือน ยังไมถือวาลาชา ไมตองดวยรัฐธรรมนูญ ม.276)

คดีหมายเลขดําที่ อม.9/2551
ระหวาง
อัยการสูงสุด

คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2551
โจทก
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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (แปลงสัญญาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่ง จําหนายคดีชั่วคราว ออกหมายจับเนื่องจากจําเลยหลบหนี
คดีหมายเลขดําที่ อม.10/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.10/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายวีระชัย สุวพันธุ
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการ
ลงโทษไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.11/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.13/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายภักดี คุมชนะ
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษ
ไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.12/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.11/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายเริงฤทธิ์ พาสุนันท
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษ
ไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.13/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.12/2551
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
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นายยานยนต อรุณเวสสะเศรษฐ
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา จําคุกไว 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษ
ไวมีกําหนด 1 ป หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
วินิจฉัย
คดีหมายเลขดําที่ อม.14/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553
ระหวาง
อัยการสูงสุด
ผูรอง
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 22 คน
ผูคัดคาน
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (ร่ํารวยผิดปกติ)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
ใหเงินที่ไดจากการขายหุนและเงินปนผลหุนของบริษัทชินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 46,373,687,454.70 บาท พรอมดอกผลเฉพาะดอกเบี้ยที่ไดรับจากบัญชี
เงินฝาก นับตั้งแตวันฝากเงินจนถึงวันที่ธนาคารสงเงินจํานวนดังกลาวตกเปนของแผนดิน โดยบังคับเอา
จากทรัพยสินที่อายัดตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ อันไดแกบัญชีเงินฝากและหนวยลงทุนตามคําสั่ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ คตส. 016/2550 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2550, ที่ คตส. 017/2550 ลงวันที่ 11 มิ.ย.
2550, ที่ คตส. 029/2550 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2550 และที่ คตส. 028/2550 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2550
การบังคับเอาจากทรัพยสินดังกลาวหากไมพอ ใหบังคับเอาจากทรัพยสนิ อื่นของผูถูกกลาวหาและ
ผูคัดคานที่ ๑ ถึงที่ ๕ ที่ คตส. มีคําสั่งอายัดไว หากไดรับเงินครบถวนตามคําพิพากษาแลวก็ใหเพิกถอน
คําสั่งอายัดทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ 1 ถึงที่ 5 และใหยกคําคัดคานของผูคัดคานที่ 7 ที่
8 ที่ 14 ที่ 17 และที่ 19 กับเพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพยสินของผูคัดคานอื่น คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก.
คดีหมายเลขดําที่ อม.14/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553
ระหวาง
อัยการสูงสุด
ผูรอง
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 22 คน
ผูค ัดคาน
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ผูถกู กลาวหา
เรื่อง ชั้นอุทธรณ (ร่ํารวยผิดปกติ)
ผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นอุทธรณ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 1 ธ.ค. 2553
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ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประชุมพิจารณาแลวมีมติวา เห็นชอบตามบันทึกความเห็นสรุปสํานวนขององค
คณะพิจารณาอุทธรณวา อุทธรณของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ 1 ถึงที่ 5 ทุกขอไมตองดวยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 278 วรรคสาม ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
อุทธรณคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลักฐาน
ใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ พ.ศ. 2551 ขอ 3 ถึงขอ 6 จึงมีคําสั่งไมรับ
อุทธรณของผูถูกกลาวหาและผูคัดคานที่ 1 ถึงที่ 5 ไวพิจารณา
คดีหมายเลขดําที่ อม.15/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายธีรวัฒน เกษตระทัด
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่ง จําหนายคดีชั่วคราว ออกหมายจับ เนื่องจากจําเลยหลบหนี
คดีหมายเลขดําที่ อม.16/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.3/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
เรือเอกวินัย เชยศุภเกตุ (กรรมการรัฐวิสาหกิจระดับสูง)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
ยกคํารอง (ผูรองยังไมไดกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฯ ม.263 วรรคหนึ่ง ประกอบ ม.264 วรรคหนึ่ง ที่ตองยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินจึงยังไมมี
อํานาจยื่นคํารองคดีนี้)
คดีหมายเลขดําที่ อม.17/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.6/2551
ระหวาง
นายวิลเลี่ยม ไลล มอนซัน
ผูรอง
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง กับพวกรวม 11 คน
ผูคัดคาน
เรื่อง ขอตั้งผูไตสวนอิสระ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติในการประชุมใหญครั้งที่ 21/2551 วันที่ 1 ธันวาคม 2551 สงเรื่องให ป.ป.ช.
ดําเนินการไตสวนแทนการตั้งผูไตสวนอิสระ
คดีหมายเลขดําที่ อม.18/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.11/2552
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 1 ธ.ค. 2553
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นายชวณัฐหรือสุขุม โฉมจังหวัด ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ทั้ง 3 คดีตอจากนี้ จําเลยเปนเจาหนาที่ในคดีคลองดาน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา ยกฟอง (คดีโจทกขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 95 (2) สิทธินํา
คดีอาญามาฟองของโจทกยอมระงับไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 39 (6)
คดีหมายเลขดําที่ อม.19/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.12/2552
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายสมมาตร ดลมินทร (จพง.ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ)
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา ยกฟอง (คดีขาดอายุความ)
คดีหมายเลขดําที่ อม.20/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.13/2552
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
นายคมชิต วิชญะเดชา (จพง.ที่ดนิ จัหวัดสมุทรปราการ)
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ที่ดินคลองดาน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา ยกฟอง

ป 2552
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2552
ระหวาง
พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผูรอง
นายชัย ชิดชอบ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระตาม รธน. ม.275, 276) (สงขอความ
ทางอิเล็กทรอนิกส เปลี่ยนสถานที่ประชุมจากอาคารรัฐสภาไปกระทรวงการตางประเทศ)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติใหยกคํารอง เนื่องจากไมเขา รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 275 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ตามมติที่ประชุมใหญครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ผูรองทั้งสองไมใชผูเสียหาย
คดีหมายเลขดําที่ อม.2/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.9/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
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นายยงยุทธ ติยะไพรัช (รมต. ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาฯ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 263 วรรคสอง และมีความผิดตาม พ.ร.ป. วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 119 ใหจําคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท ไมปรากฏวาผู
คัดคานเคยตองโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป ตาม ป.อาญา ม. 56 หากไม
ชําระคาปรับใหจัดการตาม ม. 29 และ 30
คดีหมายเลขดําที่ อม.3/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.8/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายสมบัติ อุทัยสาง (รมช. ก.มหาดไทย)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา นายสมบัติ อุทัยสาง ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงให
ทราบ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ 2550 ม. 263 วรรคหนึ่ ง และมี ค วามผิ ด ตามพ.ร.ป.ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 119 ลงโทษจําคุก 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไมปรากฏวาผูคัดคาน
เคยไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกเห็นสมควรรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป ตาม ป.อาญา ม. 56 หาก
ผูคัดคานไมชําระคาปรับใหจัดการตาม ป.อาญา ม.29 และ 30 กับหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือ งเปนเวลาหาป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 263 วรรคสอง

คดีหมายเลขดําที่ อม.4/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.

คดีหมายเลขแดงที่ อม.6/2552
ผูรอง
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นางอรพินท มั่นศิลป (ส.ว. นครสวรรค)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา นางอรพินท มั่นศิลป ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควร
แจงใหทราบกรณีเขารับตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 263 วรรคหนึ่ง และมีความผิด
ตามพ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 119 ลงโทษจําคุก 2 เดือน และปรับ
4,000 บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป
ตาม ป.อาญา ม. 56 หากผูคัดคานไมชําระคาปรับใหจัดการตาม ป.อาญา ม. 29 และ 30 ใหผูคัดคานพน
จากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา กับหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดใน
พรรคการเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 263
วรรคสอง
คดีหมายเลขดําที่ อม.5/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.4/2552
ระหวาง
นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล
ผูรอง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง ขอตั้งผูไตสวนอิสระ (สง SMS ถึงประชาชน)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติในการประชุมใหญครั้งที่ 7/2552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ใหยกคํารอง (ไมมี
กฎหมายรองรับ)
คดีหมายเลขดําที่ อม.6/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2552
ระหวาง
ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
ผูรอง
ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช.
ผูค ัดคาน
เรื่อง กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษา
ใหยกคํารองขอ

คดีหมายเลขดําที่ อม.7/2552
ระหวาง
ป.ป.ช.

คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2553
ผูรอง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 1 ธ.ค. 2553
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นายพีระพงศ อิศรภักดี (ผอ. ขสมก.)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาวา ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ หามมิใหผูคัดคาน
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ เปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 ตาม พ.ร.ป.วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม.41 คําขออื่นใหยก
คดีหมายเลขดําที่ อม.8/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2553
ระหวาง
นายประเกียรติ นาสิมมา กับพวกรวม ๑๔๖ คน
ผูรอง
นายปานเทพ กลาณรงคราญ ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน (ป.ป.ช.)
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง ขอใหดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ)
ศาลฎีกาแผนคดีอาญาฯ พิพากษาวา พฤติการณตามคํารองขอใหดําเนินคดียงั ฟงไมไดวาการกระทําของผู
ถูกกลาวหาทั้งเกามีมูลความผิดทางอาญาตามขอกลาวหาทั้งสี่กรณี คดีจึงไมมีความจําเปนตองแตงตั้ง
คณะกรรมการไตสวนตาม พ.ร.ป.วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542
มาตรา 37 ยกคํารองขอ
คดีหมายเลขดําที่ อม.9/2552
คดีหมายเลขแดงที่ อม.14/2552
ระหวาง
อัยการสูงสุด
โจทก
พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา กับพวกรวม 5 คน
จําเลย
เรื่อง เปนผูใชเปนผูสนับสนุนพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ ปฏิบัติหรือหนาที่โดยทุจริต เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่งวา จําเลยที่ 4 เปนพนักงานของ สนง.กกต. โดยมีจําเลยที่ 1 และที่ 2
รวมกันเปนผูใชและจางวานใหจําเลยที่ 4 กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ และจําเลยที่ 4 กับจําเลยที่ 3 และที่
5 รวมกันกระทําความผิดตามฟอง โดย สนง.กกต. มีฐานะเปนองคกรอิสระตาม รธน. ไมอยูในการกํากับ
ดูแลของรัฐบาลที่มีจําเลยที่ 1 เปน รมว.กระทรวงกลาโหม ในฐานะฝายบริหารที่จะกํากับดูแลหรือควบคุม
สั่งการใด ๆ ไดอีก มูลแหงคดีตามขอกลาวหาจึงไมอยูในความหมายของการกระทําความผิดของตัวการ
ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีนี้จึงไมอยูใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 1 ธ.ค. 2553

15

อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลนี้ แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลซึ่งมีเขตอํานาจที่โจทกตอง
ฟอ งเพื่อ ดํ า เนิน คดี อ าญาจํ า เลยทั้ง ห า องค ค ณะผู พิพ ากษาจึง มี ม ติ เสี ย งขา งมากไม ป ระทั บ รั บฟ อ งไว
พิจารณา ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ

ป 2553
คดีหมายเลขดําที่ อม.1/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2553
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
นายชุมพล กาญจนะ (ส.ส.สุราษฎรธานี)
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด
และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาฯ พิ พ ากษาว า ผู คั ด ค า น จงใจไม ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการบั ญ ชี แ สดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่
ควรแจงใหทราบ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม.263 วรรคหนึ่ง ใหผูคัดคานพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กับหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 263 วรรคสอง และผูคัดคานมี
ความผิดตาม พ.ร.ป.วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ม. 119 ลงโทษจําคุก 2 เดือน
และปรับ 4,000 บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกเห็นสมควรรอการลงโทษ
ไวมีกําหนด ๑ ป ตาม ป.อาญา ม. 56 หากไมชําระคาปรับใหจัดการตาม ป.อาญา ม. 29, 30
คดีหมายเลขดําที่ อม.2/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2553
ระหวาง
อัยการสูงสุด
ผูรอง
นายญาณเดช ทองสิมา ที่ 1, นายยุทธนา ริ้วเหลือง ที่ 2
ผูค ัดคาน
เรื่อง เปนเจาพนักงานรวมกันปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่งวา องคคณะผูพิพากษามีมติเสียงขางมากไมประทับฟองไวพิจารณา
จําหนายคดีจากสารบบความ (ขาราชการการเมืองอื่นตองอยูในระดับเดียวกันกับระดับชาติ ผูบริหาร
กทม. เปนเพียงผูบริหารราชการสวนทองถิ่น)
คดีหมายเลขดําที่ อม.3/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2553
ระหวาง
ป.ป.ช.
ผูรอง
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
ผูคัดคาน
เรื่อง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินฯ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินฯ ดวยขอความอันเปนเท็จ ปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคําสั่งวา ใหจําหนายคดีชั่วคราว เนื่องจากผูคัดคานมีพฤติการณหลบหนีหรือ
จงใจไมมาศาลวันนัดพิจารณาครั้งแรก (หมายจับเลขที่ 1/2553)
คดีหมายเลขดําที่ อม.4/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม.10/2553
ระหวาง
ป.ป.ช.
โจทก
นายเสนาะ เทียนทอง
จําเลย
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 (ที่ดินธรณีสงฆวัด
ธรรมิการาม สนามกอลฟอัลไพน)
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษายกฟอง (คดีขาดอายุความ)
คดีหมายเลขดําที่ อม.5/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2553
ระหวาง
นายพรหมเนตร บาลทิพย
ผูรอง
นายชินวรญ บุญญเกียรติ กับพวกรวม 3 คน (รมต. ก.ศึกษาธิการ)
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง กระทําความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระ) (ผูยากไรดอย
โอกาสเรียกรองเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติในการประชุมใหญครั้งที่ 11/2553 ยกคํารอง เนื่องจากไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การตั้งผูไตสวนอิสระรองรับไว
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คดีหมายเลขดําที่ อม.6/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม.8/2553
ระหวาง
บริษัทพี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จํากัด โดยนายวีรศักดิ์ โชติวานิช
ผูรับมอบอํานาจ
ผูรอง
นายสุวิทย คุณกิตติ (รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ)
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง กระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระ)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติในการประชุมใหญครั้งที่ 11/2553 ยกคํารอง เนื่องจากไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การตั้งผูไตสวนอิสระรองรับไว
คดีหมายเลขดําที่ อม.7/2553
คดีหมายเลขแดงที่ อม.9/2553
ระหวาง
พลเรือเอกบรรณวิทย เกงเรียน กับพวกรวม 2 คน
ผูรอง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ 1 กับพวกรวม 36 คน
ผูถูกกลาวหา
เรื่อง กระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระ)
(MOU 2543 เขาพระวิหาร)
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติยกคํารอง เนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวนของผูไตสวนอิสระตามรัฐธรรมนูญ ม.276 วรรคสอง
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