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“
๑	 บุญสงค	์ทองอินทร์.	น.บ.(มร.)	น.ม.	(มสธ.)	เนติบัณฑิตไทย	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒	 สืบค้นจาก	https://www.nacc.go.th/main.php?filename=nacc4

ห

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ 

องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๔ คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)”

โดย ส�านักกฎหมาย๑

นึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีมีอยู่

ด้วยกัน	 ๕	 องค์กร	 นั้น	 “คณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต”ิ	(คณะกรรมการ	ป.ป.ช.)	ถอืเป็น

องค์กรที่มีการจัดตั้งมาอย่างยาวนานที่สุด	 โดยพิจารณาจาก

ความเป็นมาของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยซึ่งมีมาแต่อดีต	 

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย	สมัยกรุงศรีอยุธยา	 สมัยกรุงธนบุรี	สมัย

กรงุรตันโกสนิทร์จนถงึยคุปัจจบุนัซึง่ได้เริม่จากมกีารตรากฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข ้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 คือ 

กฎหมายลักษณะอาญา	 ร.ศ.	 ๑๒๗	พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการตลุาการ	พ.ศ.	๒๔๗๑	พระราชบญัญติัคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณา

ลงโทษข้าราชการและพนกังานเทศบาลผูก้ระท�าผดิหน้าที	่หรอื

หย่อนความสามารถ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	พระราชบัญญัติเรื่องราว 

ร้องทุกข์	พ.ศ.	๒๔๙๒	และต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๘	ได้มีการจัดตั้ง

ส�านกังาน	ป.ป.ป.	สงักดัส�านักนายกรฐัมนตรขีึน้	จนกระทัง่เมือ่

ได ้มีการประกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ก็ได้มีจัดตั้งองค์กรชื่อ	 “คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”	 มีส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วย

ธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	

และการด�าเนินการอื่น	ต่อมาในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	

(ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ประกาศราชกิจจา

นุเบกษา	 เล่ม	๑๑๖	ตอนที่	๑๑๔	ก	วันที่	๑๗	พ.ย.	๒๕๔๒)	 

เป็นผลให้ส�านักงาน	ป.ป.ป.	ได้ถูกยุบเลิกไป	และได้มีการจัดตั้ง

เป็นส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ	ที่เรียกโดยย่อว่า	“ส�านักงาน	ป.ป.ช.”	ขึ้น๒

	 ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	กย็งัคงบญัญตัใิห้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 แต่ให้มีอ�านาจหน้าที่ 

นอกเหนอืไปจากทีเ่คยบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	บางประการ	

	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๖๐	ก็ยังคงหลักการให้มีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นเดิม	 ซึ่งในบทความนี้จะได้น�าเสนอ

สาระส�าคัญตามล�าดับ	ดังนี้
	 •		 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (รฐัธรรมนูญฯ 

มาตรา ๒๓๒)

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	 

๙	คน	ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวุฒสิภา

จากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา	 โดยผู้ซึ่ง 

ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ	์ 

มคีวามรู	้ความเช่ียวชาญ	และประสบการณ์ด้านกฎหมาย	บญัชี	

เศรษฐศาสตร์	การบรหิารราชการแผ่นดิน	หรอืการอ่ืนใดอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และต้องมี

คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 (๑)	รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า

อธิบดีผู ้พิพากษา	 อธิบดีศาลปกครองช้ันต ้น	 ตุลาการ 

พระธรรมนญู	หวัหน้าศาลทหารกลาง	หรอือธบิดอียัการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	๕	ปี



	 (๒)	รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า

อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า	 

๕	ปี

	 (๓)		เป็นหรอืเคยเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุของ

รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปี

	 (๔)	 ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปี	และ

ยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

	 (๕)	 เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมาย

รับรองการประกอบวชิาชพีโดยประกอบวชิาชพีอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๒๐	ปีนับถึงวันที่ได้รับการ

เสนอชื่อ	และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กร

วิชาชีพนั้น

	 (๖)		เป็นผู้มีความรู้	 ความช�านาญ	 และประสบการณ์ 

ทางด้านการบริหาร	การเงนิ	การคลงั	การบญัช	ีหรอืการบรหิาร

กิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

มหาชนจ�ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี

	 (๗)		เคยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งตาม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	หรือ	

(๖)	 รวมกันไม่น้อยกว่า	 ๑๐	ปี	 โดยการนับระยะเวลาดังกล่าว

ข้างต้น	 ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับ 

การสรรหา	แล้วแต่กรณี

	 ส�าหรับการด�าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 วิธีการด�าเนินการสรรหาคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	การสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งคณะ

กรรมการ	ป.ป.ช.	ในชัน้ของวฒุสิภา	การวนิจิฉยัปัญหาเกีย่วกบั

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามนั้น	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ท�านองเดยีวกนักบัองค์อสิระอืน่	ๆ 	จงึไม่ขอกล่าวซ�า้ในบทความ

น้ีอีก	 โดยท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ 

ในตอนก่อนนี	้

 •	 วาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๓)

	 กรรมการ	ป.ป.ช.	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๗	ปีนับแต่

วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียง

วาระเดียว	โดยในระหว่างที่กรรมการ	ป.ป.ช.	พ้นจากต�าแหน่ง

ก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง	

ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 เว้นแต่จะมี

กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง	๕	คน

 •		 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๔)

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมอืง	ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู	ผูด้�ารงต�าแหน่ง

ในองค์กรอสิระ	หรอืผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ผูใ้ดมพีฤตกิารณ์

ร�่ารวยผิดปกติ	 ทุจริตต่อหน้าท่ี	 หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้

อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 หรือ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	

เพื่อด�าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต๓

	 (๒)		ไต่สวนและวนิจิฉยัว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัร�่ารวยผิดปกติ	

กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	 หรือกระท�าความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการ

ยุติธรรมเพื่อด�าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 (๓)		ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	ตลุาการศาล

รัฐธรรมนูญ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	ผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

ของตน	คู่สมรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	รวมทัง้ตรวจสอบ

และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล 

ดงักล่าว		ท้ังนี	้ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 (๔)		หน้าท่ีและอ�านาจอืน่ทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูหรอื

กฎหมาย

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	ให้เป็นหน้าที่

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือ

แนวทางที่จะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพเกิดความ

รวดเร็ว	สุจริต	และเที่ยงธรรม	ในกรณีจ�าเป็นจะมอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตด�าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็น

ความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

บางระดับหรือก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการ

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นผู้ด�าเนินการสอบสวนหรือ

ไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติ 

ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตก็ได้

๓	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑

กันยายน ๒๕๖๒
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 •		 กรณมีกีารกล่าวหาว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ หรอื

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ�านาจขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (รัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๒๓๕)

		 ภายใต้บังคับมาตรา	๒๓๖	ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

หรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	 หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผูใ้ดมพีฤตกิารณ์ตามมาตรา	๒๓๔	(๑)	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ไต่สวนข้อเท็จจริง	 และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียูเ่หน็ว่าผูน้ัน้มพีฤตกิารณ์

หรือกระท�าความผิดตามที่ไต่สวนให้ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	 ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อ

วนิิจฉยั		ทัง้น้ี	ให้น�าความในมาตรา	๒๒๖	วรรคเจ็ด	มาใช้บงัคบั

แก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม	 กล่าวคือ	 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบของ

ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก�าหนดให้ใช้ระบบไต่สวน 

และให้ด�าเนินการโดยรวดเร็ว

	 (๒)		กรณอีืน่นอกจาก	(๑)	ให้ส่งส�านวนการไต่สวนไปยงั

อยัการสูงสดุเพือ่ด�าเนนิการฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญา

ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือด�าเนินการอื่นตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

	 ทั้งน้ี	 การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติดังกล่าวข้างต้น	

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะ

เวลาทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	และเมือ่ศาลฎกีาหรอืศาล

ฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงประทับรบั

ฟ้อง	ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค�าพิพากษา	

เว้นแต่ศาลฎีกาหรอืศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	 ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

มีค�าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�าความผิด

ตามท่ีถกูกล่าวหา	แล้วแต่กรณ	ีให้ผูต้้องค�าพพิากษานัน้พ้นจาก

ต�าแหน่งนบัแต่วนัหยดุปฏบิตัหิน้าที	่และให้เพกิถอนสิทธสิมคัร

รบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้และจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี�าหนดเวลา

ไม่เกิน	 ๑๐	 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้	 โดยผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัคร

รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตลอดไป	 และไม่มีสิทธิด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองใด	ๆ	

	 ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร�่ารวย 

ผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าท่ี	 ให้ริบทรัพย์สินท่ีผู้นั้นได้มาจาก 

การกระท�าความผิด	 รวมท้ังบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

	 การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 ให้น�าส�านวนการไต่สวนของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นหลักในการพิจารณา	 และเพื่อ

ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม	ให้ศาลมอี�านาจไต่สวนข้อเท็จจรงิ

และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้

	 ให้น�ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา	

๒๓๔	 (๓)	 จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	

หรอืจงใจยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิหรอืหนีส้นิอนัเป็นเทจ็

หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ	และมพีฤตกิารณ์อนัควร

เช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วย

โดยอนุโลม

 •	 	 การกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์

ร�า่รวยผดิปกต ิทจุรติต่อหน้าที ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใช้

อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 

(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗)

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิก

ของทั้งสองสภา	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ของท้ังสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธ ิ

เลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐	คน	มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหา

ว่ากรรมการ	ป.ป.ช.	กระท�าการตามมาตรา	๒๓๔	(๑)	โดยยื่น

ต่อประธานรฐัสภาพร้อมด้วยหลกัฐานตามสมควร	หากประธาน

รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ถูก 

กล่าวหา	ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้ง 

คณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซ่ึงมีความเป็นกลางทางการเมืองและ

มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์	 เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง	

โดยคุณสมบัติ	 ลักษณะต้องห้าม	 หน้าที่และอ�านาจ	 วิธีการ



ไต่สวน	 ระยะเวลาการไต่สวนและการด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็น

ของคณะผู้ไต่สวนอิสระ	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 เมื่อด�าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ	 ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระ

ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง	 และให้

ค�าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด

	 (๒)	 ถ้าเห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา

เพื่อวินิจฉัย	โดยให้น�าความในมาตรา	๒๓๕	วรรคสาม	วรรคสี่	

และวรรคหก	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 (๓)		ถ้าเหน็ว่าผูถ้กูกล่าวหามีพฤติการณ์ตามทีถ่กูกล่าวหา	

และมใิช่กรณตีาม	(๒)	ให้ส่งส�านวนการไต่สวนไปยงัอยัการสงูสดุ

เพื่อด�าเนินการฟ้องคดีต ่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 และให้น�าความในมาตรา	 ๒๓๕	

วรรคสาม	วรรคสี่	และวรรคห้า	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทวิเคราะห์
	 รฐัธรรมนญูฉบบันีก้�าหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็น

องค์กรอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	หรือ 

ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดิน	รวมถงึเจ้าหน้าทีข่องรัฐว่ามพีฤตกิารณ์

ร�่ารวยผิดปกติ	 ทุจริตต่อหน้าที่	 หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้

อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 หรือ

ฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	

หรือกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ	หรอืความผดิต่อ

ต�าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมหรือไม่	 หากพบว่ามีพฤติกรรม

เช่นว่าน้ีกใ็ห้ไต่สวนและมคีวามเหน็	หรอืไต่สวนและวนิจิฉยัเพือ่

ด�าเนินการต่อไป	 นอกจากนี้	 ยังให้มีหน้าที่ตรวจสอบและ 

เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว	

ซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น

ด้วย	และก�าหนดเรือ่งในกรณมีกีารกล่าวหาว่ากรรมการ	ป.ป.ช.	

ไม่สุจริต	 โดยให้มีคณะผู้ไต่สวนอิสระท�าหน้าที่ในการไต่สวน 

หาข้อเทจ็จรงิ	อย่างไรก็ด	ีเมือ่พจิารณาบทบญัญตัใินส่วนนีแ้ล้ว	

มีข้อพิจารณา	ดังนี้	

	 ๑.	 รฐัธรรมนญู	ฉบบัปี	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดองค์ประกอบ

ของกรรมการ	ป.ป.ช.	 ให้มีจ�านวน	๙	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา	จากผูซ้ึง่ได้รบัการสรรหา

โดยคณะกรรมการสรรหาและได้เพิ่มคุณสมบัติ	 หน้าที่และ

อ�านาจของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ให้สูงขึ้นกว่าที่เคยบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ	ฉบับป	ี๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๕๕๐	

นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญยังได้ก�าหนดที่มา	และคุณสมบัติเฉพาะ

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพิ่มเติมจากคุณสมบัติท่ัวไป 

ที่ก�าหนดไว้แล้วในมาตรา	 ๒๑๖	 และยังเป็นการแตกต่างจาก

รัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๕๐	 

ที่ก�าหนดว่า	กรรมการ	ป.ป.ช.	“ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด”	โดยก�าหนดให้	“กรรมการ 

ป.ป.ช. ต้องเป็นผู ้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใด

อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังท่ีรัฐธรรมนูญ

ก�าหนดด้วย” ท้ังนี้	 เพื่อต้องการให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบการทจุรติในด้านต่าง	ๆ 	และเพือ่ให้การท�าหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มปีระสทิธภิาพและมมุมองท่ีหลากหลาย

ในการตรวจสอบการทุจริต	

	 ๒.	 การก�าหนดคุณสมบัติการรับราชการหรือเคย 

รบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธิบดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการ

ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปี	โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดี	 หรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 

ทีเ่ทยีบเท่าอธบิด	ีเช่น	ปลดักระทรวงซ่ึงเป็นหวัหน้าส่วนราชการ

กระทรวง	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	ผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด	 หรือเอกอัครราชทูต 

ซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	แต่มไิด้หมายรวมถงึ

ผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ซึง่แม้จะมรีะดบัต�าแหน่งเทยีบได้ระดบัเดยีวกบั

อธิบดีแต่มิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้น	 มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	

กรณเีช่นนี	้จะมผู้ีด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดทีจ่ะด�ารง

ได้ยาวนานถึง	 ๕	 ปี	 ซ่ึงเห็นว่าเป็นการก�าหนดระยะเวลา 

ที่มากเกินไป	 ท�าให้ไม่มีผู ้ที่มีคุณสมบัติในข้อนี้มาสมัครเป็น 

ผู้เข้ารับการสรรหา

	 ๓.	 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	นั้น	ทั้งรัฐธรรมนูญ	ป	ี๒๕๔๐	และ	ป	ี๒๕๕๐	ก�าหนด

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๙	ปีนับแต่

วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียง

วาระเดียว	แต่รัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๖๐	ก�าหนดแตกต่างกัน	คือ	 

ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๗	ป	ีทั้งนี้	เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ

วาระการด�ารงต�าแหน่งขององค์กรอิสระอื่น	 และการก�าหนด

กันยายน ๒๕๖๒
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ระยะเวลาเป็น	๗	ปี	นั้น	 เนื่องจากเป็นผลจากการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนแล้วเห็นว่าระยะเวลา	 ๗	 ปีเป็นช่วงเวลา 

ที่เหมาะสม	ไม่มากหรือน้อยเกินไป	และเป็นมาตรฐานเดียวกับ 

ทุกองค์กร	 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวมีความต่อเน่ืองส�าหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ	 และในขณะเดียวกันก็มีเวลาเพียงพอ 

ที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร	 และเพื่อไม่ให้ 

การท�างานของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ต้องหยดุชะงักลงในกรณี 

ที่กรรมการบางคนพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 จึงบัญญัต ิ

ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 แต่กรรมการที่เหลือ

จะต้องมีไม่น้อยกว่า	๕	คน

	 ๔.	 รัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๖๐	 ไม่ได้ก�าหนดให้มี

กระบวนการในการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง	โดยผูร่้าง

เหน็ว่ากลไกในการถอดถอนเป็นกลไกทางการเมอืงซึง่ยากทีจ่ะ

เป็นไปได้	 จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บุคคลพ้นจากต�าแหน่ง 

โดยกระบวนการทางศาลฎีกา	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	หรือศาลรัฐธรรมนูญ	โดยให้คณะ

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้น

พ้นจากต�าแหน่ง	โดยให้ศาลที่ก�าหนดไว้เป็นผู้พิจารณา	และใน

ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	 เช่น	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง	ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กร

อิสระ	หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

มีหน้าที่และอ�านาจในการตรวจสอบและมีความเห็นเพื่อเสนอ

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมือง	 โดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ไม่มีอ�านาจ

วินิจฉัยกลุ่มบุคคลดังกล่าว	

	 ๕.	 มีการก�าหนดบทบัญญัติที่เปิดให้มีการตรวจสอบ

กรรมการ	ป.ป.ช.	ว่ามพีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกติ	ทจุรติต่อหน้าที่

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่	 ซึ่งแตกต่างจากที่

เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญ	

ฉบับป	ี๒๕๕๐	ทั้งในเรื่องจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อ 

และไม่ได้มีการบัญญัติให้ที่ประชุมวุฒิสภาเป็นผู้ที่ถอดถอน 

ออกจากต�าแหน่งอีกต่อไป	 ซึ่งเดิมตามรัฐธรรมนูญ	 ฉบับป	ี

๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดให้ย่ืนค�าร้องต่อประธานวุฒิสภาเนื่องจาก

วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอน	 แต่ในรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	

๒๕๖๐	 ไม่ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอน	 

จงึก�าหนดให้ย่ืนค�าร้องต่อประธานรฐัสภาแทน	เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของประธานรัฐสภาโดยก�าหนดให้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ี 

มีอยู่ของทั้งสองสภา	 หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	 ๒๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการ	

ป.ป.ช.	 โดยรวมข้อกล่าวหาไว ้ในข้อเดียวกัน	 กล่าวคือ	 

มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ	 ทุจริตต่อหน้าที่	 หรือจงใจปฏิบัติ

หน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย	หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อย่างร้ายแรง	 ไม่ได้มีการแยกข้อกล่าวหาและผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา

	 ๖.	 เมื่อได้มีการยื่นกล่าวหากรรมการ	 ป.ป.ช.	 แล้ว	 

หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�า

ตามที่ถูกกล่าวหา	 ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน

ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง

ทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 เพ่ือ

ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยวัตถุประสงค์ในการตั้งผู ้ไต่สวนอิสระ 

ขึ้นมาท�าการไต่สวนหาข้อเท็จจริงก่อน	 เพื่อให้มีการพิจารณา 

กลั่นกรองข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อศาล	เนื่องจากหาก

มกีารเสนอเรือ่งต่อศาลแล้ว	ผูถ้กูกล่าวหาต้องหยดุปฏบิตัหิน้าที่

จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาอันจะท�าให้เกิดปัญหาต่อการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ได้	ดังนั้น	จึงต้องมีการ 

กลั่นกรองข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อน	ซึ่ง	“ผู้ไต่สวนอิสระ”	ได้มี

การบัญญัติข้ึนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๕๕๐	 แต่ใน

รัฐธรรมนูญนี้	 ก�าหนดให้คณะผู ้ไต่สวนอิสระเพื่อไต่สวน 

ข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหากรรมการ	ป.ป.ช.	เท่านั้น

 สรุป	 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 หมวด	๑๒	 องค์กรอิสระ	

ส่วนที่	 ๔	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	 มีความแตกต่างในสาระส�าคัญหลายประการ	 อาทิ	 

การก�าหนดระยะเวลาของวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 หน้าที่และ

อ�านาจ	อย่างไรกด็	ีแต่โดยส่วนใหญ่กย็งัคงหลกัการเช่นเดยีวกนั

กับรัฐธรรมนูญ	ฉบับป	ี๒๕๔๐	และ	ป	ี๒๕๕๐	
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