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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่มีผู้เสนอรวม ๕ ฉบับ และให้ตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วส่งคืน
สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงได้ตั้ งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ประกอบด้วยกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๑ คน และกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา 
จำนวน ๑๑ คน เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จจึงส่งให้แต่ละสภาให้ความ
เห็นชอบ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ
และทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑๗ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัจนัทรท์ี ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ไดล้งมตเิหน็
ชอบด้วยตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอเช่นเดียวกัน กรณีจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๓) 
ประธานรัฐสภาจึงส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของประธานรัฐสภาไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๐ วรรคสอง กำหนดให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบในคดีที่ขอให้
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ และคำร้องนี้ยื่นโดยประธานรัฐสภา
จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ และข้อกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเอกสารประกอบคำร้องซึ่งมีข้อเท็จจริงระบุว่า ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่เสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาทั้งห้าฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีหลักฐาน
การรับรองของนายกรัฐมนตรีเพียงสองฉบับจึงมีหนังสือไปยังประธานรัฐสภาให้ชี้แจงและ
ส่งเอกสารการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเพิ่มเติมอีกสามฉบับ รวมทั้ง
มีหนังสือไปยังประธานวุฒิสภาให้ช้ีแจงเก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามคำร้องซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ ว่า วุฒิสภา
ได้มีการลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ออกไปหรือไม่ เพียงใด
 ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือรัฐสภา ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๔๗๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ชี้แจงสรุปความได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และที่เสนอโดยนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ กับคณะ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
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เกี่ยวด้วยการเงินจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินของนายกรัฐมนตรี สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค 
กับคณะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่า ไม่ เป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วย
การเงิน จึงไม่มีเอกสารการรับรองความเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินของนายกรัฐมนตรี
 ประธานวฒุสิภาไดม้หีนงัสอืวฒุสิภา ดว่นทีส่ดุ ที ่สว ๐๐๐๗/๖๖๘๖ ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
ชี้แจงสรุปความได้ว่า ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ดังนั้น ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว วุฒิสภาจึงต้องดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ กำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน ซ่ึงวุฒิสภาได้พิจารณาแล้วเสร็จรวมระยะเวลาการพิจารณา
ของวุฒิสภาทั้งสิ้น ๕๘ วัน กรณีจึงถือว่าวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๒ โดยวุฒิสภา
มิได้มีการลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๖ 
แต่ประการใด 
 กรณีมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๘ ต่อ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่เสนอ
โดยประธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตแิละสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว
โดยใช้ร่างที่เสนอโดยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นร่างหลัก และ
การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีข้องสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาไดก้ระทำ
เปน็สามวาระ โดยมอีงคป์ระชมุและการออกเสยีงลงคะแนนรวมถงึระยะเวลาในการพจิารณาเปน็ไป
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แม้การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ แต่กำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีบทบังคับให้เกิด
ผลใดๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องถือว่าเป็นกำหนดเวลาเร่งรัด
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เทา่นัน้ ไมท่ำใหก้ารตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีเ้สยีไป ดงันัน้ รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้น
โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แล้ว
 ประเด็นที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อความในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๗๔ ร่างมาตรา รวมทั้งในส่วน
คำปรารภของรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลา่วแลว้ ศาลรฐัธรรมนญูมมีตเิปน็เอกฉนัท ์
เห็นว่าคำปรารภและร่างมาตรา รวม ๗๓ ร่างมาตรา ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่ร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความว่า “ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๑๑๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง ให้กับข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ โดยให้มีการจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่ง ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตามพื้นความรู้ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ตามคุณภาพงาน และการดำรงตนอยู่ในความยุติธรรม
 สำหรับตำแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมในแต่ละชั้นตำแหน่งให้จัดทำบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยมีอัตราไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยให้มีผล
ใช้บังคับได้
 ในส่วนของตำแหน่งข้าราชการประเภทอ่ืน ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 บัญชีเงินเดือน ตามวรรคสองและวรรคสามให้นำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้
 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน””
 ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ดังที่ปรากฏในคำปรารภว่า เพื่อการกำหนดกลไกสถาบัน
ทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยสุจริตเท่ียงธรรม
โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกำหนดที่มา คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง 
อำนาจหน้าที่ การตรวจสอบการใช้อำนาจและการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ
และให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แล้วแต่กรณี สำหรับในส่วนของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญที่รวมถึงองค์กรอัยการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด 
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ได้บัญญัติไว้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและจะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมิได้
 จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องระบบบัญชีเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะพนักงานอัยการไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติและจะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ แต่ในส่วนหน่วยงานที่เป็นหน่วยธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันว่า ให้สำนักงานขององค์กรเหล่านี้เป็นหน่วยงาน
ที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสามด้วย อันเป็นการมอบอำนาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตรา
กฎหมายขึ้นใช้บังคับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แต่มิได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำระบบบัญชีเงินเดือน
หรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ การกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการไม่ว่าเป็นฝ่ายใด มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ให้กำหนดโดยการตราเป็น
พระราชบัญญัติซึ่งออกโดยรัฐสภาเสียก่อน และหากจะมีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็ให้กระทำได้ด้วยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี แต่ก็ต้องเป็นกรณีท่ีมีบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอยู่ก่อนแล้วแม้แต่บัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานอัยการก็เช่นเดียวกัน
 ดังนั้น การที่ร่างมาตรา ๖๔ กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจกำหนดและจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในส่วนข้าราชการประเภทอื่น
ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในส่วนข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีอัตรา
ไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการอัยการได้ โดยไม่ต้องได้รับ
การพิจารณาจากรัฐสภานั้นจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 
และข้าราชการฝ่ายอื่น นอกจากนี้การกำหนดตำแหน่งหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าราชการ
ในสาขากระบวนการยุติธรรมได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานแห่งการกำหนดบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งไว้ในร่างมาตรา ๖๓ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหนึ่ง
ว่า “ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาทางกฎหมาย
และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด” ก็เป็นเพียงการกำหนด
คุณสมบัติอย่างกว้างเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มี
ข้อความใดกำหนดให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีความแตกต่างจากข้าราชการ
ฝ่ายอื่น หรือมีคุณสมบัติทำนองเดียวกันกับพนักงานอัยการ จึงมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ
 ดังนั้น ร่างมาตรา ๖๔ ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความแทนดังกล่าว
จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕
วรรคเจ็ด และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
สถานะของบุคคลที่เป็นข้าราชการฝ่ายอื่น อันเป็นการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นสาระสำคัญ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันตกไป ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กลับคืนสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำดับ ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม


