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 จากเจตนารมณของการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๒ กลาวคอื “โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปโดยใหถือวาการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูโดยพระราชบญัญตัทิีไ่ดประกาศใชบงัคบัในระหวางวนัทีร่ฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเปนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูนี ้และใหผูรกัษาการตามพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนญูนีภ้ายในหนึง่ปนบัแตวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูนี ้และโดยทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๐ (๓) 
ไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจไตสวนและวนิจิฉยัวาเจาหนาทีข่องรฐัตัง้แตผูบรหิารระดบัสงู
หรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับที่ตํ่ากวาที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด
ในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ ซึง่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาว
ไดกาํหนดหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการไตสวนเจาหนาทีข่องรัฐขึน้ใหม ประกอบกับรฐัธรรมนูญ

 ๑จัดโดย สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาิกา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
 ๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๒๖ ก หนา ๑ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

ยงัไดเปลีย่นแปลงขอบเขตอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไมวาจะเปนเร่ืองการ
สรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เปนตน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง
หลกัเกณฑการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสอดคลองกบัหลกัการดงักลาวขางตน รวมทัง้จําเปน
จะตองมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินและการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้”

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดงักลาว สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ สญัญา ธรรมศักดิ ์สาํนกังานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดจัดใหมี โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔” ขึ้น เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมการสัมมนาไดรับทราบถึงขอมูล สาระสําคัญ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากเจาหนาที่และบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย

 โดยการสมัมนาในครัง้นี ้ศาสตราจารย (พเิศษ) วชิา มหาคณุ กรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนเกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยม ีนายวชิยั ววิติเสวี 
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิดร. วชิช จรีะแพทย อธบิดอียัการฝายวชิาการ
สํานักงานอัยการสูงสุด และนายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมเปนคณะวิทยากรวิจารณในประเด็นตาง ๆ รวมทั้งไดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
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 หลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจรติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิใหการบงัคบัใชกฎหมายมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น มีดังนี้
 ๑. อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) ทีเ่ปล่ียนไปเม่ือมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ (๓) ไดกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เฉพาะไตสวนและวินิจฉัยการกระทําทุจริตของ “เจาหนาที่ของ
รัฐท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาข้ึนไป” รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือ
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดาํเนนิการ จงึสงผลใหการกระทาํทจุรติของเจาหนาทีข่องรฐัทีด่าํรงตาํแหนงตํา่กวาผูบรหิารระดบัสงู
และขาราชการท่ีดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาว โดยตรา พระราชบญัญตัมิาตรการของฝายบรหิารในการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑๓ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดโครงสรางองคกร
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐออกเปน ๒ สวน คอื คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (สาํนกังาน ป.ป.ท.) เพือ่ดําเนนิการตามอาํนาจหนาทีใ่นการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตอไป
 ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแก
 ๑. เจาหนาทีข่องรัฐตัง้แตผูบรหิารระดับสงูหรือขาราชการซ่ึงดาํรงตําแหนงตัง้แตผูอาํนวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
 ๒. เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ไดแก
  ๒.๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖๔  
  ๒.๒ ผูพิพากษาและตุลาการ
  ๒.๓ พนักงานอัยการ
  ๒.๔ เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
  ๒.๕ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๓ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
 ๔ไดแก ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา.
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  ๒.๖ เจาหนาทีข่องรฐัในสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรหรือสาํนักงานเลขาธิการวฒุสิภา
  ๒.๗ เจาหนาที่ ป.ป.ท.
  ๒.๘ เจาหนาทีข่องรฐัซึง่กระทาํความผดิในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรดาํเนินการ
  ๒.๙ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งรวมกระทําความผิดกับบุคคลตาม ๒.๑ – ๒.๘

 สวนเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดแก
 ๑. เจาหนาที่ของรัฐในระดับที่ตํ่ากวาผูบริหารระดับสูง หรือผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 ๒. เจาหนาทีข่องรฐันอกเหนือจากบคุคลตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูฯ 

 ๒. ความเกี่ยวของสัมพนัธระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 ภารกิจและอํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนกรรมการ ป.ป.ท. โดยตําแหนง (มาตรา ๕ วรรคหน่ึง
ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๕๑)
 ๒. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องกลาวหาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ (มาตรา ๑๙ 
ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑)
ในกรณีดังนี้
  ๒.๑  เรื่องกลาวหาบุคคลซึ่งไมใชเจาหนาที่ของรัฐแตอยูในอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ๒.๒  เรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ๒.๓  เรื่องกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
 ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองกลาวหาเจาหนาที ่ป.ป.ท. (มาตรา ๘๔ (๗))
 ๔. คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกใหโอนเรื่องกลาวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดรับไว
พิจารณาและสงเอกสารที่เกี่ยวของมาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไปได (มาตรา ๘๗/๑)

 ๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 บทบัญญัติใน “หมวด ๒ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. ไตสวนและวนิจิฉยัเจาหนาทีข่องรัฐกรณรีํา่รวยผิดปกตเิพือ่รองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ
 ๒. ไตสวนและวินิจฉัยความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช เห็นสมควรดําเนินการ
 ๓. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 ๔. มอบหมายใหพนักงานไตสวนผูรับผดิชอบดําเนินการไตสวนและตรวจสอบแทนได
 ๕. มอบหมายใหเลขาธกิาร ป.ป.ช. และพนกังานเจาหนาทีแ่สวงหาขอเทจ็จรงิกอนการดาํเนินการไตสวน
 ๖. ดาํเนนิการเก่ียวกบัดานตางประเทศโดยเปนศนูยกลางความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือประโยชน
ในการปองกนัและปราบปรามการทจุริต ทัง้นี ้เพือ่ใหเปนไปตามพนัธกรณแีละขอตกลงระหวางประเทศ
ในการตอตานการทุจริต 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 โดยอํานาจใน “การไตสวนขอเท็จจริง” ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมีการปรับปรุงแกไข
ในหลายกรณี ดังนี้
 ๑. อํานาจในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผูเกี่ยวของในเร่ืองที่กลาวหา (มาตรา ๒๕/๑)
 ๒. การมอบหมายใหพนกังานไตสวนดาํเนนิการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานแทน 
(มาตรา ๒๖ วรรคสองและวรรคสาม)
 ๓. การมอบหมายใหลงนามในหนังสือ ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ (มาตรา ๒๗)
  ๓.๑  กรณียื่นคํารองตอศาล หรือการฟองคดีเอง (มาตรา ๒๘/๒)
  ๓.๒  การตรวจสอบความถกูตอง ความมอียูจรงิ และการเปลีย่นแปลงของทรพัยสนิและหนีส้นิ
(มาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๔๒)
  ๓.๓  การไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กรณีไดรับมอบหมายใหไตสวนขอเท็จจริง (มาตรา ๔๕/๑)
 ๔. อํานาจในการไตสวนถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงเนื่องจากกระทําผิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง (มาตรา ๔๓ (๑))
 ๕. การมอบหมายใหเลขาธิการ ป.ป.ช. ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดขอเท็จจริง
ที่เพียงพอตอการไตสวนตามมาตรา ๔๓ โดยเลขาธิการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
เปนผูดําเนินการได (มาตรา ๔๔/๑)
 ๖. การมอบหมายใหพนักงานไตสวนทําการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป
สํานวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๔๕/๑)
 ๗. การกําหนดใหคณะอนุกรรมการไตสวนไมจําตองมีกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานคณะ
อนกุรรมการ เวนแต กรณตีามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ ซึง่ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 
(มาตรา ๔๕)
 ๘. การจัดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจดูเหตุผลในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา
ขอกลาวหาไมมีมูล (มาตรา ๕๓)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๘๖

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

 ๔. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 สาระสําคัญใน “หมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญ” ที่ไดมีการเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. ในกรณีที่มีการฟองคดีอาญาผูถูกกลาวหาตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หากการกระทําของผูถูกกลาวหานั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายในทางทรัพยสินหรือ
เปนการละเมดิตอหนวยงานของรฐัหรอืบคุคลอืน่ อยัการสงูสดุอาจยืน่คาํรองขอใหศาลมคีาํพพิากษา
เพิกถอนการกระทําหรือคําส่ังอันมิชอบท่ีเปนการละเมิดนั้นได และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
สามารถดําเนินการใหผูถูกกลาวหาชดใชคาเสียหายไดดวย (มาตรา ๗๓/๑)
 ๒. ในการดาํเนนิคดอีาญาตามหมวดนี ้ถาผูถกูกลาวหาหลบหนไีปในระหวางถกูดาํเนนิคด ีกฎหมาย
กําหนดหามมิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ (มาตรา ๗๔/๑)

 ๕. การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
 สาระสําคัญใน “หมวด ๗ การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม 
ไดแก
 ๑. กาํหนดใหอาํนาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการในกรณีทีเ่จาหนาทีข่องรัฐรํา่รวย
ผิดปกติในขณะพนจากตําแหนงไมเกิน ๕ ป (มาตรา ๗๕)
 ๒. กาํหนดใหการกลาวหาวารํา่รวยผิดปกติจะทําดวยวาจาหรือทาํเปนหนังสอืก็ได (มาตรา ๗๖)
 ๓. ในกรณีมเีหตุอนัควรสงสัยวารํา่รวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถดําเนนิการไตสวน
ขอเท็จจริงตอไป (มาตรา ๗๗)
 ๔. ในกรณีที่มีคําสั่งของศาลอันเปนที่สุดใหยกคํารองท่ีกลาวหาร่ํารวยผิดปกติใหผูถูกกลาวหา
ไดรับการเยียวยาอยางเปนธรรม (มาตรา ๘๑/๑)

 ๖.  การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไมใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 สาระสําคัญใน “หมวด ๘ การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ” ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ไดแก
 ๑. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจเรยีกสาํนวนหรอืเอกสารทีเ่กีย่วของจากหนวยงาน
ทีมี่อํานาจหนาทีใ่นการปองกนัและปราบปรามการทุจรติอ่ืนมาดาํเนนิการไดเองในกรณีทีเ่หน็วาเปนเรือ่ง
สําคัญที่มีผลกระทบตอสวนรวม หรือเห็นวาเปนกรณีที่อยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(มาตรา ๘๗/๑)
 ๒. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจพิจารณา
สงเรื่องที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําความผิดฐาน
ทจุรติตอหนาที ่กระทาํความผดิตอตําแหนงหนาทีร่าชการ หรอื
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ ใหผู บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยหรือให
พนักงานสอบสวนดําเนินการทางอาญาก็ได (มาตรา ๘๙/๒)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกสํานวนจากพนักงานสอบสวนมาดําเนินการ
ไตสวนใหมได หากไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวน (มาตรา ๘๙/๓)
 ๔. กําหนดใหสิทธิแกผูถูกกลาวหาในการอุทธรณดุลยพินิจการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชา 
(มาตรา ๙๖)
 ๕. ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิดทางอาญา ใหประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด โดยในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
เปนขาราชการทหาร ใหอัยการสูงสุดเปนผูฟองคดีโดยถือเปนอัยการทหารตามกฎหมายวาดวย
พระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายใหอัยการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได (มาตรา ๙๗)
 ๖. ในกรณีที่มีการฟองผูถูกกลาวหาเปนคดีอาญาตอศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคด ี
ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิไดตามทีเ่หน็สมควร
โดยใหศาลดาํเนินกระบวนพจิารณาไปโดยใชระบบไตสวนตามระเบียบท่ีทีป่ระชุมใหญศาลฎีกากําหนด 
และนํามาใชกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารดวยโดยอนุโลม เวนแตในการดําเนินกระบวน
พิจารณาใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลทหารสูงสุดกําหนด (มาตรา ๙๘/๑)

 ๗. การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 สาระสาํคญัใน “หมวด ๙/๑ การสงเสรมิการปองกันและปราบปรามการทจุรติ” ทีไ่ดเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไดแก
 ๑. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหมี
มาตรการในการคุมครองชวยเหลอืแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทาํคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ใหถอยคํา 
หรือผูแจงเบาะแสหรือขอมูลใด (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง )
 ๒. กาํหนดใหผูเสยีหายมีสทิธไิดรบัคาตอบแทนเทาท่ีจาํเปนและสมควรจากหนวยงานทีร่บัผดิชอบ 
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของ
บุคคลตามขอ ๑ (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคสอง)
 ๓. กําหนดใหมีการใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลผูใหถอยคํา หรือผูแจง
เบาะแสหรือขอมูล ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๓/๓)
 ๔. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการให
ผู ที่ใหถอยคํา แจงเบาะแสหรือขอมูลไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
(มาตรา ๑๐๓/๕)
 ๕. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจทีจ่ะกนับคุคลหรอืผูถกูกลาวหาทีใ่หความรวมมือ
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวเปนพยานไดโดยไมดําเนินคดีได (มาตรา ๑๐๓/๖) 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๘๘

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

 ๖. กาํหนดใหหนวยงานของรัฐดาํเนนิการจดัทําขอมลูรายละเอยีดคาใชจายเกีย่วกับการจดัซือ้
จัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง)
  ๗. เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (สัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป) นั้น มีหนาที่แสดง
รายการรับจายของโครงการท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจาก
บญัชีงบดลุปกตทิีย่ืน่ประจาํป เพือ่ใหมกีารตรวจสอบเกีย่วกบัการใชจายเงนิและการคาํนวณภาษเีงนิได
ในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐดังกลาว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง)
  ๘. ในกรณทีีป่รากฏจากการตรวจสอบหรอืการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรอื
นติิบคุคลใดทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทุจรติของเจาหนาทีร่ฐั และกรณมีคีวามจําเปนทีจ่ะตองตรวจสอบ
ธรุกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิตบิคุคลน้ัน แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอีาํนาจประสานงานและส่ังใหหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของรับเร่ืองดังกลาวไปดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบตอไป (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสาม)
  ๙. นอกจากกรณีตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรเพ่ือดาํเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากการใชอํานาจหนาที่ของเจา
หนาทีร่ฐั ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกาํหนดมาตรการเพือ่ใหหนวยงานของรัฐรบัไปปฏิบตัิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนดมาตรการในเร่ืองน้ันแลวรายงานให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด (มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสี)่
 ๑๐. กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีร่ายงานตอคณะรฐัมนตรเีพือ่สัง่การใหหนวยงาน
ของรัฐทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๑๘๐ วันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวย (มาตรา ๑๐๓/๘)

  ๘.  แนวทางปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้น
เปนอันตกไป และขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๘๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๘.๑  กรณีความผิดทางวินัย  
  ในกรณทีีม่มีลูความผดิทางวนิยั เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณาพฤตกิารณแหงการกระทาํ
ความผดิแลวมมีตวิาผูถกูกลาวหาผูใดไดกระทาํความผดิวินัย ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
และเอกสารทีมี่อยู พรอมทัง้ความเหน็ไปยงัผูบงัคบับญัชาหรอืผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนผูถกูกลาวหา
ผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยหรือพิจารณาใหพนจากตําแหนง โดยผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก (มาตรา ๙๒)
  เมื่อผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนไดรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ใหดําเนินการทางวินัยแกผูถูกกลาวหาแลวใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
        (๑) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น
      (๒) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนตองพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก
     (๓) ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณี
ผูถูกกลาวหาไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับวินัยใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
        (๔)  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง และสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ไดออกคําสั่ง (มาตรา ๙๓)
       (๕)  ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาหรอืผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนละเลยไมดาํเนนิการตาม (๓) และ (๔) 
กฎหมายใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนกระทําความผิดวินัย (มาตรา ๙๔)
       (๖) ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาไมดําเนินการทางวินัย หรือการดําเนินการทางวินัยไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี
เพ่ือสัง่การตามท่ีเห็นสมควร หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่ังองคกรกลางบริหารงานบุคคลใหดาํเนินการ
ใหถูกตองเหมาะสมก็ได (มาตรา ๙๕)
      (๗) ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติมีสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ (มาตรา ๙๖)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๙๐

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
 

จุลนิติ

        ๘.๒  กรณีความผิดทางอาญา 
 ในกรณีทีข่อกลาวหาใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิามคีวามผดิทางอาญา ใหประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. สงเร่ืองใหอยัการสงูสดุเพ่ือฟองคดีตอศาลทีม่เีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคด ี ในกรณทีีอั่ยการ
สงูสดุเห็นวาพยานหลกัฐานยังไมสมบูรณและแจงคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบ  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และอัยการสูงสดุจะแตงตัง้คณะทํางานรวมกันเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แตถาหากหาขอยตุิ
ไมได คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน (มาตรา ๙๗)

      ๘.๓ กรณีความผดิทางแพง 
 ในกรณีที่มีมูลวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองให
อยัการสงูสดุเพือ่ยืน่คาํรองตอศาลซึง่มเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดเีพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรพัยสนิ
ตกเปนของแผนดิน (มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑)

 สรุป  จากหลักการอันเปนสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพบวามี
บทบัญญตัซิึง่มีผลกระทบตอการปฏบิตังิานของบคุลากรในสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ
อยางกวางขวาง อาทิ
 มาตรา ๑๐๓/๑ ที่กําหนดใหความผิดในหมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม (มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓) เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา ๑๒๓/๑ ที่กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต เปนความผิดทางอาญา
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๙๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ๙๑ก.ย. - ต.ค. ๕๔ จลุนิติ

 มาตรา ๓๑ ทีก่าํหนดใหสถานะของประธานกรรมการ กรรมการ อนกุรรมการ และพนักงานไตสวน 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไตสวนขอเท็จจริง 
เปนพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจชัน้ผูใหญ และมอํีานาจตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวน 
 มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๔ ที่กําหนดวิธีการปฏิบัติงานระหวาง
คณะกรรมการ ป.ป.ช กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตัง้ถอดถอนดาํเนนิการทางวนิยั หรอืดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที ่หรอืใหพนักงานสอบสวนดาํเนนิการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบ และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาผลในเรื่องที่สงมอบใหดําเนินการ
 มาตรา ๙๘/๑ ที่กําหนดใหศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณาและอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร และการดําเนินคดีใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชระบบไตสวน
 มาตรา ๑๐๓/๒ มาตรา ๑๐๓/๓ มาตรา ๑๐๓/๔ มาตรา ๑๐๓/๕ และมาตรา ๑๐๓/๖ ทีก่าํหนด
ใหมีมาตรการคุมครองพยาน การใหเงินสินบน และการใหรางวัลแกบุคคลทั่วไปและเจาหนาที่ของรัฐ 
เปนตน
 มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ ทีก่าํหนดใหหนวยงานของรฐัตองจดัทาํขอมลูรายละเอยีด
และเปดเผยการคาํนวณราคากลางในการจดัซือ้จัดจาง ทัง้นีเ้พือ่ใหประชาชนสามารถเขาตรวจดไูด รวมทัง้
การกําหนดใหบคุคลและนิตบิคุคลซ่ึงเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐแสดงบัญชรีายการรับจายโครงการ
กับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําปอีกดวย
 ดังนั้น การจัดใหมีการสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” ขึ้น ยอมเปนการสงเสริม
ใหมกีารระดมความคิดเหน็เกีย่วกบักฎหมายดงักลาวทีห่ลากหลายและแตกตางกนัออกไป และยงัทาํให
ผูเขารวมการสมัมนาไดมโีอกาสรบัรูรบัทราบถงึปญหาขอกฎหมาย ขอมลูและขอเทจ็จรงิอนัเปนประโยชน 
รวมท้ังเขาใจถึงหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อีกดวย ทั้งนี้ ความคิดเห็นของทุก ๆ ฝายยอมเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการนํามาใชเปนขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป  
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