
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
แหงชาติ  :  ศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักเกณฑการควบคุมตัว 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรพล  ปลั่งดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2552 

DPU



The National Anti-Corruption Commission’s Inquiry: A Case Study 
Of the Application of Custody Criteria under 

The Criminal Procedure Code 
 
 
 
 
 
 

 
WORAPHON  PLANGDEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements   
for the Degree of Master of Laws   

Department of Law   
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2009 

DPU



ฆ 
 
หัวขอวิทยานิพนธ การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ  :  ศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักเกณฑการควบคุมตัว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

ช่ือผูเขียน  วรพล  ปล่ังดี 
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร. พีรพันธุ  พาลุสุข 
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2551 
 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงกรณีการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางการ 
ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาการนํา
หลักเกณฑและระยะเวลาการควบคุมตัวผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาตินั้น  มีความเหมาะสมและสามารถทําการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
หรือไม  เพียงไร 
 ผลจากการศึกษาพบวา ในคดีอาญาทั่วไปนั้น การควบคุมตัวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา เปนมาตรการที่สําคัญ อันทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  แตสําหรับ  การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติแลว  ในปจจุบันกลับมิไดนําขั้นตอนการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชแตอยางใด  แมจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดวาหากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีความจําเปนตองควบคุมตัวผูถูกจับแลว  ใหนําหลักเกณฑและระยะเวลาการควบคุม
ตัวผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับก็ตาม   
 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนกระบวนการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดก็ดี ลักษณะ
ของการกระทําความผิดก็ดี  ความยุงยากของการรวบรวมพยานหลักฐานก็ดี และความเสียหายจาก
การกระทําความผิดก็ดี  ทั้งยังเปนกระบวนการมุงเนนที่ประโยชนสวนรวมหรือความสงบเรียบรอย                         
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ของประชาชนเปนสําคัญ ทําใหไมสามารถนําหลักเกณฑการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาอาญามาใชบังคับกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงเห็นควรแกไขกฎหมายใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาโดยมีหลักเกณฑและระยะเวลาโดยเฉพาะแตกตางไปจากหลักเกณฑตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this thesis is to study cases involving the application of custody  
criteria and duration to the accused during the inquiry process of the National Anti-Corruption  
Commission (NACC) in order to determine the extent of the suitability and effectiveness of such  
measures  in  the prevention and suppression of corruption.  
 The study found that the custody measures specified in the Criminal Procedure Code 
are vital to the effectiveness of law enforcement for general criminal cases. However, at present,  
the NACC does not apply these custody criteria to any of its inquiry, even though similar  
provisions are also decreed in the Anti-Corruption Act of B.E. 2542. Under this legislation, the  
NACC may apply the custody criteria and duration in the Criminal Procedure Code to the  
accused if it deems necessary. 
 The NACC’s inquiry process is unique and different from the routine proceedings  
implemented by inquiry officials. It is unlikely that the existing custody criteria in the Criminal  
Procedure Code can be applied or enforced with any effectiveness to corruption inquiries.  
Therefore, relevant laws should be amended in such a way that the NACC is empowered with the  
power to bring an accused into custody under a different and separate set of custody criteria and  
duration from the existing criteria in the Criminal Procedure code. Such amendment should be  
appropriately in line with the inquiry process of the NACC in order to improve its operational  
effectiveness.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและอนุเคราะห จากทานอาจารย    
ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข  ที่รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ่ึงทานไดสละเวลาอันมีคายิ่งชวยช้ีแนะ   
ใหความรู  คําแนะนํา  และวิเคราะหประเด็นปญหา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเรจ็ลุลวง
ไปดวยดี  จึงขอกราบขอบพระคุณทานอยางสูงที่ใหความเมตตากรุณาและใหโอกาสแกผูเขียน 
 ในโอกาสนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย  ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ทีไ่ด
ใหความกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ทานอาจารย ดร.อุทัย  อาทิเวช และทาน 
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ไดสละเวลาอันมีคายิ่งรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
และกรุณาใหคําแนะนําในสวนของการจัดระบบความคิดและแนวทางในการปรับปรุงทั้งดาน
รูปแบบและเนื้อหา  ตลอดจนชี้แนะประเด็นตางๆ อันเปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้ 
 ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูเปนครูคนแรกที่ไดอบรมสั่งสอน 
ใหความรูตลอดมา ตลอดจนญาติพี่นองและเพื่อนๆ ทุกทานที่ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือ        
แกผูเขียนดวยดีเสมอมา  และหากวิทยานิพนธฉบับนี้จะมีคุณคาและเปนประโยชนทางการศึกษา     
ผูเขียนขอมอบเปนกตเวทิตาแดบิดามารดา คณาจารยทุกทานที่ประสาทวิชาความรูให รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ใหโอกาสในการศึกษาและทําวิทยานิพนธฉบับนี้  แตหากมี
ขอบกพรองประการใด  ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  และขออภัยไว  ณ  ที่นี้ดวย 
 
 
  วรพล  ปล่ังดี 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) ใน 
ระบบการเมืองและวงราชการเปนปญหาสําคัญของทุกประเทศที่กอใหเกิดผลเสียหายแกประเทศ 
ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง ซ่ึงสงผลใหหลายประเทศไดพยายาม ออกกฎหมายเพื่อ
แกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะประเทศไทยไดมีการพยายามแกไขปญหาดังกลาวตลอดมา แต 
ก็อาจกลาวไดวายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่เทาควร เนื่องจากวาแตเดิมการดําเนินคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงนั้น ไดใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เปนเครื่องมือในการดําเนินคดี  แตก็ปรากฏวาไมอาจทําใหการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ลดลงได เพราะเหตุวากระบวนการที่นํามาใชในการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ระบบการเมืองและวงราชการ  เปนกระบวนการพิจารณาคดีอาญาปกติ หรือเปนระบบกลาวหา 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหนาที่ในการพิสูจนความผิดของจําเลยจนปราศจาก 
ขอสงสัยและศาลเองก็ตองวางตัวเปนกลางมักจะไมใชอํานาจ ในการสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อคนหา
ความจริงวาจําเลยเปนผูผิดหรือบริสุทธิ์  โดยไมคํานึงวา  การกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือการฉอราษฎรบังหลวงดังกลาวนั้น มีความแตกตางไปจากการกระทําความผิด
อาญาทั่วไป  ไมวาจะเปนลักษณะของความผิดที่เกิดจากการที่ผูกระทําความผิดอาศัยโอกาสและ
ตําแหนงหนาที่ราชการเจาหนาที่ของรัฐหรืออิทธิพลทางการเมือง ซ่ึงมีวิธีการปกปดการกระทํา
ความผิดหรือทําลายพยานหลักฐานเพื่อไมใหมีหลักฐานผูกมัดตนเอง  และการกระทําความผิดใน
ลักษณะนี้ยังมีลักษณะที่ ซอนเรน แอบแฝง ไมอาจพบและสังเกตเห็นไดงาย หรือกวาจะรูถึงกระทํา
ความผิดก็ตองใชเวลานาน  ซ่ึงเปนการไมถูกตองเหมาะสมแตอยางใด จึงสงผลใหการดําเนินคดี
อาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาไมสบความสําเร็จ  ทําใหศาล
ไมอาจลงโทษได  เพราะไมสามารถแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของจําเลยได  อันเปน
การสะทอนใหเห็นวากระบวนพิจารณาคดีอาญาปกติที่ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาเปนเครื่องมือในการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง 
ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบการเมืองและวงราชการ ไมอาจแกไขปญหาทุจริตไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  และตอมาก็ไดมีการแกปญหาดังกลาว โดยไดมีการสรางกระบวนการพิจารณา
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คดีอาญาระบบพิเศษขึ้นมา  กลาวคือ  เปนกระบวนพิจารณาคดีที่เปนระบบไตสวนขอเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นมาเปนองคกรอิสระใหมี
อํานาจหนาที่ดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงแทนที่
พนักงานสอบสวน โดยมีกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่มีลักษณะ
พิเศษแตกตางไปจากการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่มิใชเพียงมุงพิสูจนความผิดเอาแกตัวผูถูกกลาวหาเทานั้น โดยกระบวนไตสวนขอเท็จจริง        
และรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ               
จะอยูในรูปของการตรวจสอบคนหาความจริงของคดีเปนสําคัญ  กลาวคือ  คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถที่  จะริเร่ิมดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ ไดดวยตนเอง
โดยไมจําตองผูกพันตอคําใหการ หรือขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของคูกรณีแตละฝาย                 
ที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเทานั้น  คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ในการที่จะดําเนินการคนหาความจริง
ดวยตนเองเพื่อใหการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณามีความถูกตองเปนจริงที่สุด  และนอกจากนี้   
กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ         
มีขั้นตอนการดําเนินการหลายประการที่ซับซอนมากกวาการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน           
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จึงอาจกลาวไดวากระบวนไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการมุงเนนที่ประโยชนสวนรวม     
หรือความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนสําคัญ  มิใชมุงเนนแตเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กลุมใดกลุมหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น ดังนั้น จึงเปนการไมเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และระยะเวลาของการควบคุมตัวผูตองหามาอนุโลมใชกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพราะเหตุวาลักษณะความผิดและ
กระบวนการดําเนินคดีของทั้งสองระบบดังกลาวเปนคนละอยางกัน  แตอยางไรก็ตามเมื่อมา
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 73 วรรคสอง  แลวปรากฏวากลับบัญญัติวา  “ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุม
ตัวผูถูกจับไวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลอาญา 
เพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได  ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น”  อันเปนการนํา
หลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับกับ
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กระบวนพิจารณาความแบบไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
อยู เชนเดิม  จึงถือเปนปญหาขอกฎหมายประการหนึ่งในการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  ผูเขียนมุงศึกษาถึงกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  อันเปนกระบวนการ
ไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการดําเนินคดี      
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กลาวคือ  กระบวนการ        
ไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม            
การทุจริตแหงชาตินั้นเปนกระบวนการของการตรวจสอบที่เปนการคนหาความจริงของคดี         
เปนสําคัญ  ทั้งยังมุงเนนที่ประโยชนสวนรวมหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนสําคัญ  
โดยมิใชมุงเนนแตเฉพาะประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  
เหมือนเชนการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น ประกอบกับลักษณะ
ของความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
และของพนักงานสอบสวนที่จะดําเนินการก็ตางกันดวย ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับผูกระทําความผิด
ก็ดี  ลักษณะของการกระทําความผิดก็ดี  ความยุงยากของการรวบรวมพยานหลักฐานก็ดี และความ
เสียหายจากการกระทําความผิดก็ดี  ดังนั้น การที่นําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่กําหนด
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปใชกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  จะเปนการดําเนินคดีที่ถูกตอง
เหมาะสมแลวใชหรือไม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึง ความแตกตางระหวางลักษณะความผิดและกระบวนการดําเนินคดีที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงขอบกพรองในกรณีนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไปใชกับกระบวนพิจารณาความแบบไตสวนของคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติประกอบ           
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  เพื่อใหการดําเนินกระบวน     
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วิธีพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความถูกตองเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพเปนจริงมากที่สุด 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ           
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย          
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  เปนกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่มี ลักษณะพิ เศษแตกตางไปจากการดํา เนินคดีของพนักงานสอบสวน                  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เนื่องจากเปนกระบวนการที่มุงเนนที่ประโยชน
สวนรวมหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนสําคัญ  มิใชมุงเนนแตเฉพาะการดําเนินคดี     
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง เหมือนเชนการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน    
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น  ประกอบกับลักษณะของความผิดที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและที่อยูในอํานาจหนาที่
ของพนักงานสอบสวนนั้นก็เปนคนละอยางกัน  อีกทั้งกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีขั้นตอนการดําเนินการหลายประการ   
ที่แตกตางกันและซับซอนมากกวาการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญาดวย  อันแสดงใหเห็นวา  เปนการไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําหลักเกณฑและ
ระยะเวลาของการควบคุมตัวผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาอนุโลมใชกับ
กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได
โดยตรง  ดังนั้น  จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยใหมีหลักเกณฑและระยะเวลาการควบคุม
ตัวผูถูกกลาวหาเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดขึ้น        
ตามความเหมาะสมของกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1 ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
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 1.4.2 ศึกษาโดยเนนกระบวนการไตสวนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทําใหสํานวนการ 
ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีความนาเชื่อถือ
และมีมาตรฐานในการที่ศาลจะยึดเปนหลักในการพิจารณาคดีได 
 1.4.3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะความผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของ
รัฐระดับสูงที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับ
ลักษณะความผิดของบุคคลธรรมดาที่อยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนอยางเปนรูปธรรม 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา  
 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยจะศึกษา  คนควา
จากตํารา  หนังสืออางอิง วารสาร และเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
ในการดําเนินคดีอาญาตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจถึงความแตกตางระหวางลักษณะความผิด และ
กระบวนการดําเนินคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ            
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงความรู ถึงขอบกพรองในกรณีนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาไปใชกับกระบวนพิจารณาความแบบไตสวนของคณะกรรมการปองกัน   
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 1.6.3 เปนแนวทางการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  เพื่อใหกระบวนวิธีพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความถูกตองเหมาะสมที่สุด 
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กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 

 
 การไตสวนขอเท็จจริง ถือวาเปนการดําเนินกระบวนการหลักในการปฏิบัติหนาที่                      
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เนื่องจากการไตสวนขอเท็จจริง               
เปนการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงทั้งหลายเพื่อพิสูจนวา ผูถูกกลาวหานั้นเปน                        
ผูกระทําความผิด จริงหรือไม  ซ่ึงการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการปองกันและ         
ปราบปรามการทุจริตแหงชาตินี้ไดบัญญัติไวอยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 250 “บัญญัติวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ    
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอน                  
ออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา  272  และมาตรา  279  วรรคสาม 
 2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
ตามมาตรา  275 
 3. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการ                    
ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป รํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิด                 
ฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่       
ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทํา          
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด        
ในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย        
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
 จากบทบัญญัติอันดังกลาวเปนหลักที่สําคัญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                          
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติขยายความเกี่ยวกับอํานาจหนาที่     
ในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไว  ดังนี้ 
 “มาตรา 19 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
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 1.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามหมวด  
5   การถอดถอนออกจากตําแหนง 
 2.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุด       
เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ               
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  308  
 3.  ไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่                        
ในการยุติธรรม....” 
 
2.1 ความหมายของ “การไตสวนขอเท็จจริง 
 การแสวงหาขอเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกัน                  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อที่จะดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง                 
และเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงไดกระทําโดยใชกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มาตรา 45  
วรรคสาม  และมาตรา 46 วรรคสี่  ไดใหอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
แหงชาติในการออกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย                     
การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดคํานิยาม 
“การไตสวนขอเท็จจริง”  ไวในขอ 4  ดังนี้  
 “การไตสวนขอเท็จจริง”  หมายความวา การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ                       
ที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิดหรือเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความร่ํารวยผิดปกติ 
 เมื่อพิจารณาคํานิยามการไตสวนขอเท็จจริงและคํานิยามคําวา “การสืบสวน”  และ                   
“การสอบสวน”  ซ่ึงไดใหคํานิยามไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1(10)  และ  
(11)  ดังนี้  
 “การสืบสวน”  หมายความถึง  การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน                    
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 
 “การสอบสวน”  หมายความถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดกระทําไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กลาวหา  เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิด
มาฟองลงโทษ 

DPU



 8 

 จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาคําวา  “การสืบสวน”  และคําวา  “การสอบสวน”               
มีความหมายใกลเคียงกันมาก   แตมีขอแตกตางกันคือการสืบสวนเปนการกระทําเบื้องตน                   
เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแหงความผิดที่จะเกิดขึ้นหรือได เกิดขึ้นแลว                       
แตการสอบสวนเปนการกระทําในภายหลังที่เปนขั้นตอนตอมาจากการสืบสวนและเปนการ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาวาผูตองหาหรือผูถูกจับกุมไดกระทําความผิดจริงหรือไม  
นอกจากนี้  การสืบสวนอาจจะดําเนินการ  โดยวิธีการอยางไรก็ไดขึ้นอยูกับสภาพของเรื่องที่จะทํา
การสืบสวน   เนื่องจากเปนกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจกระทําไปฝายเดียว และอาจกระทําไดทั้งทางลับ
และโดยเปดเผย1   
 การไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญาโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะทราบขอเท็จจริง และมูล
ความผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยเปนกระบวนการที่รวมทั้งการสืบสวนและสอบสวน
เขาดวยกัน ซ่ึงเปนการดําเนินการในรูปแบบการประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม                     
การทุจริตแหงชาติ หรือคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน 
หลักฐาน  และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแกขอกลาวหา 
 
2.2 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญากับผูถูกกลาวหา 
 การไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ              
ในการกระทําความผิดคดีอาญาของผูถูกกลาวหาในขอกลาวหา  ดังนี้ 
 1. การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาในภาค 2   
ลักษณะ 2  ความผิดเกี่ยวกับการปกครองในหมวด 2  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ตั้งแต                 
มาตรา 147  ถึงมาตรา 166  เปนความผิดเฉพาะตัวของผูมีฐานะเปนเจาพนักงานกระทําความผิดใน
หนาที่ราชการ ผูอ่ืนที่ไมใชเจาพนักงานยอมขาดคุณสมบัติ อันเปนองคประกอบเฉพาะตัวของบุคคล  
จึงกระทําความผิดในหมวดนี้ไมได  หากรวมมือกับเจาพนักงานหรือใชใหเจาพนักงานกระทํายอมมี
ความผิดฐานเปนผูสนับสนุนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
 2.  การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
      กรณีที่กฎหมายอื่นระบุใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดทางอาญา  เชน  ความผิดตาม          
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหรือความผิดตาม                 
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนของรัฐมนตรี  เปนตน 

                                                 
 1  สมใจ  เกษรศิริเจริญ.  (2531).  การสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ป.  กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
วงราชการ.  หนา 20. 
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 2.2.1 ผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา 
  โดยสามารถแยกประเด็นที่เกี่ยวของที่จะตองพิจารณาดังตอไปนี้ 
  1)  ผูมีสิทธิยื่นคํารอง  มีดังตอไปนี้ 
   (1) ผูเสียหาย 
   ก.   ผูเสียหายจากการกระทําอันเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ 
   ข. ผู เสียหายจากการที่ เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ค. ผูเสียหายจากการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
   (2) ผูมีอํานาจยื่นคํารองแทนผูเสียหายในกรณีที่ผูเสียหายไมอาจยื่นคํารองได 
                ก.  ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูเสียหายใหยื่นคํารองแทน 
                ข.  ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะกรณีที่ผูเสียหายเปนผูเยาวหรือ 
ผูไรความสามารถซึ่งอยูในความดูแลและไมสามารถรองเองได 
                ค. ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา ในกรณีผูเสียหายตาย หรือมีเหตุจําเปน
ไมสามารถยื่นคํารองเองได หรือไมสามารถมอบอํานาจได 
                ง.  ผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล ในกรณีผูเสียหายเปนนิติบุคคล 
                จ. ญาติของผูเสียหายในกรณีผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือ
เปนผูวิกลจริต  หรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาล    
ไมสามารถทําหนาที่ไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว หรือผูไร 
ความสามารถ 
  2) คํารองของผูเสียหายตองเปนหนังสือ  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังนี้ 
        (1)  ช่ือและที่อยูของผูเสียหาย 
        (2) ช่ือและที่อยูของผูยื่นคํารองแทน  ความเกี่ยวพันกับผูเสียหาย  (ถามี) 
        (3)  ช่ือหรือตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา 
        (4)  ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําความผิดตามขอกลาวหา  ความ
เสียหาย  ที่ไดรับพรอมพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
        (5)  ลายมือช่ือของผูเสียหายหรือผูยื่นคํารองแทน  แลวแตกรณี 
  3)  เจาหนาที่ของรัฐที่ผูเสียหายตองยื่นคํารองเพื่อใหไตสวนขอเท็จจริง  และสรุปสํานวน
พรอมทั้งความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหพิจารณาคดีมี
ดังนี้ 
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   (1) นายกรัฐมนตรี 
        (2)  รัฐมนตรี 
        (3)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
        (4)  สมาชิกวุฒิสภา 
        (5)  ขาราชการการเมืองอื่น 
  4) ขอกลาวหาที่อาจกลาวหาตอบุคคลดังกลาวได ประกอบดวยขอกลาวหาดังนี้ 
       (1)  รํ่ารวยผิดปกติ 
    (2)  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
        (3)  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
  5) การดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อมี 
คํารองในเรื่องดังกลาว  ไดแกการดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) ไตสวนขอเท็จจริงและพิจารณาวาขอกลาวหามีมูลหรือไม 
        (2) สงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด  เพื่อ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรณีที่มีมติวา 
ขอกลาวหามีมูล 
  6) ผลของมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการ 
ไตสวนขอเท็จจริงกับเรื่องดังกลาว 
   (1) กรณีมีมติวาขอกลาวหามีมูล ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไป    
มิไดจนกวาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะพิพากษา 
    (2)  กรณีมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลใหขอกลาวหาเปนอันตกไป 
       (3)  สําหรับกรณีมีการกลาวหาเพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  อันไดแก เร่ือง 
ที่มีกรณีกลาวหาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติ กฎหมาย     
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่จะ 
ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติจริงหรือไม หากคณะกรรมการปองกัน              
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาผูถูกกลาวหารายใดร่ํารวยผิดปกติ  คณะกรรมการปองกัน       
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองดําเนินการ  ดังนี้ 
    ก. กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  หรือขาราชการการเมืองอื่น ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแหงชาติสงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง   
ทางการเมือง  เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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               ข. กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด  กรรมการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน ตุลาการศาล              
รัฐธรรมนูญ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลปกครองสูงสุด        
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร  รองอัยการสูงสุด  หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ใหประธานกรรมการ    
สงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอใหศาล                 
ส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
             ค.  กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อ
ขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
         ง. กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ไมใชบุคคลตาม ก. ถึง ค. ให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเรื่องใหอัยการสูงสุด ยื่นคํารอง 
ตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และ
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแจงใหผูบังคับบัญชา หรือ                 
ผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก โดยใหถือวากระทํา               
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  เวนแตกรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแจงไปยังประธานกรรมการตุลาการ  
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครอง  หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการตอไป 

 2.2.2 คณะอนุกรรมการไตสวน 
            เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรับเรื่องไตสวนแลว              
จะตองดําเนินการไตสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนํามาประกอบ          
การพิจารณาวินิจฉัย  และมีมติวาขอกลาวหามีมูลหรือไม  แตเนื่องจากมีเร่ืองที่เขาสูการดําเนินการ        
ไตสวนเปนจํานวนมาก  เพื่อแบงเบาภาระของการดําเนินการไตสวนดังกลาวกฎหมายจึงกําหนดให            
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน 
ทําหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด
ได 
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
พ.ศ. 2542  มาตรา  45  บัญญัติวา  “ในการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา 432  คณะกรรมการปองกัน       
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได...” 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ        
มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนได  ก็เพื่อเปนการแบงเบาภาระของคณะกรรมการ  
เนื่องจากปรากฏวามีเร่ืองที่กลาวหาเขามาสูคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจํานวนมาก ในขณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีจํานวน
ทั้งสิ้นเพียง  9  คน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการ  จะตองตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทําการ
ไตสวนเรื่องราวที่กลาวหานั้น เพื่อเปนการแบงเบาภาระในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงตางๆ ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และเพื่อมีองคกร
รับผิดชอบชวยทําหนาที่     ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนการกระทําความผิดตอไป 
 2.2.2.1 องคประกอบของคณะอนุกรรมการไตสวน 
            คณะอนุกรรมการไตสวนประกอบดวย  กรรมการหนึ่งคน  พนักงานเจาหนาที่  
และหรือผูทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด                 
ทั้งนี้  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนแตละคณะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ               
และระดับของตําแหนง  และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 
 
 

                                                 
2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา  

43 “ภายใตบังคับมาตรา 44  ใหคณะกรรมการ  ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ 
ไตสวนขอเท็จจริง  เนื่องจากไดมีการเขาช่ือรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนง
ตามมาตรา  59 
  (2) ผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหดําเนินคดี
กับผูถูกกลาวหาตามมาตรา  66 

 (3) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินตามมาตรา  75 

 (4) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา  77  หรือกระทําความผิดตาม
มาตรา 88 

  (5) มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตาม
มาตรา  84" 
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 2.2.2.2 ขอหามการเปนอนุกรรมการไตสวน 
             1) เพื่อเปนหลักประกันความเปนธรรมในเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ    
ไตสวน   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงหามแตงตั้งบุคคลผูมี เหตุตองหามมิใหแตงตั้ง                          
หรือใหสามารถคัดคานการแตงตั้งไดตามเหตุ  ดังนี้ 
                 (1)  รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน 
                 (2)  มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 
                 (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาเปนผูกลาวหา หรือ            
เปนคูสมรส บุพการี  ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหา  
หรือผูถูกกลาวหามีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวน  หรือมีผลประโยชนรวมกัน
หรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหา 
            2) การยื่นและการพิจารณาคําคัดคาน 
                 (1) การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ 
          เมื่อมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนในเรื่องใดแลว  คณะ                  
อนุกรรมการไตสวนตองดําเนินการแจงคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ 
โดยใหผูกลาวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่ง        
ใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมสะดวกในการ
แจงใหผูถูกกลาวหาทราบดวยวิธีอ่ืนใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อ 
ลวงพน 15 วัน นับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนแลว  
                 (2) การยื่นคําคัดคาน 
          ก. วิธีการยื่นคําคัดคานของผูถูกกลาวหา 
      - คําคัดคานของผูกลาวหาตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
      -  คําคัดคานตองยื่นตอประธานกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติภายใน  7  วันนับแตรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน หรือวัน
ทราบเหตุแหงการคัดคาน 
      -   ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในคําคัดคาน
ดวยวาจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงไมไดรับความจริง  และความยุติธรรมแตอยางใด 
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                 (3) ผลของการถูกคัดคาน 
           อนุกรรมการไตสวนผูนั้นตองหามมิใหยุงเกี่ยวกับการดําเนินการ                
ของคณะอนุกรรมการไตสวนจนกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ              
จะมีมติยกคําคัดคาน  แตอาจทําคําชี้แจงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปองกัน                     
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติได 
                 (4) การพิจารณาคําคัดคานจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
          ก.  เมื่อไดรับคําคัดคานใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  สงสําเนาคําคัดคานใหประธานอนุกรรมการทราบ  และรวบรวมไวในสํานวน            
การไตสวนขอเท็จจริง  แลวเสนอคําคัดคานใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติพิจารณา 
          ข. การพิจารณาคําคัดคานใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม      
การทุจริตแหงชาติพิจารณาวินิจฉัยวาเหตุแหงการคัดคานเปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม 
     กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาคํา
คัดคานฟงขึ้น  หรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟงไดวาหากใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่
ตอไป  อาจทําใหการไตสวนขอเท็จจริงไมไดความจริงและความยุติธรรม  ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีคําสั่งใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการ
ในเรื่องนั้น    แลวแจงใหผูคัดคานทราบ  การพนจากการเปนอนุกรรมการไมกระทบถึงการไตสวน
ขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลว 
                 (5) อนุกรรมการผูใดเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน  หรือเห็นวามีเหตุ
อ่ืนที่อาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรม                   
ใหแจงใหประธานทราบโดยเร็ว  ระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูนั้นยุงเกี่ยวกับการดําเนินการ         
ของคณะอนุกรรมการไตสวน  และใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พิจารณาตามขอ (4)  โดยอนุโลม 
            3) การแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการไตสวนแทน 
                  กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีคําสั่ง      
ใหบุคคลใดพนจากการเปนอนุกรรมการ  หรืออนุกรรมการคนใดขอถอนตัว  หรือลาออก                        
จากการเปนอนุกรรมการ  หรือตายระหวางเปนอนุกรรมการในเรื่องใด 
     กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา     
การพนจากการเปนอนุกรรมการนั้นไมกระทบตอองคประกอบของคณะอนุกรรมการไตสวน                 
และความเหมาะสมกับฐานะ  และระดับของตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามมาตรา 45          
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไมแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการแทน 
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ก็ได  ในกรณีเชนนี้ใหอนุกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวาคณะอนุกรรมการ
ไตสวนประกอบดวยอนุกรรมการเทาที่มีอยู 
                  กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา         
มีเหตุอันสมควร  หรือจําเปนที่จะตองแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการแทน หรือเปลี่ยนอนุกรรมการ  
หรือแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการเพิ่ม เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดมีคําส่ังเชนวานั้นโดยแสดงเหตุแหงการมีคําส่ังแลว  ใหนําขอ 9  มาใชบังคับโดยอนุโลม                   
และการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการไมกระทบถึงการไตสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลว 

 2.2.3  การดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 
          คณะอนุกรรมการไตสวนมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน         
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด โดยจะตองรวบรวมและรับฟงพยานหลักฐานทั้งที่เปน                 
ประโยชนและเปนโทษแกผูถูกกลาวหา เพื่อคนหาความจริง มิใชเพื่อพิสูจนความผิด ผูถูกกลาวหา
แตอยางเดียว  และการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนหามมิใหบุคคลที่ไมมี 
สวนเกี่ยวของเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริง อีกทั้งการถอนคํารองหรือคํารองขอ หรือคํากลาวหา
ไมตัดอํานาจของคณะอนุกรรมการไตสวนที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป 
  2.2.3.1 การไตสวนโดยคณะอนุกรรมการไตสวน 
             การปฏิบัติหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
             (1)  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงาน         
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริง  ผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการไตสวนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ3   
            (2) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน    
สถานที่ทําการหรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหาก                         
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาว  ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

                                                 
3  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  

118. 
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            (3) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ 
สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานเอกชน ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวน
ขอเท็จจริง  และการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
            (4)  แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
หรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
            (5) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อมีการจับและควบคุมตัว    
ผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล  เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุด  เพื่อ
ดําเนินการตอไป 
            (6) พิจารณาควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  และการปลอยตัวชั่วคราว 
             กรณีตองหามดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง4   
                 - เรื่องที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได                  
ไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน 
                 -  ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเรื่องที่อยูระหวาง         
การไตสวนขอเท็จจริง และมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเรื่องเดียวกัน 
             การไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา เพราะการจับกุมและ
การควบคุมตัวยอมกระทบตอเสรีภาพในรางกายของผูถูกกลาวหา ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 32  ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย โดยรัฐมี
หนาที่ที่จะตองใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหามิใหถูกละเมิดหรือรบกวนจาก
เจาหนาที่ของรัฐ  การจับกุมจึงตองอาศัยคําส่ังหรือหมายของศาล  เพื่อใหศาลซึ่งเปนองคกรที่เปน
กลางไดตรวจสอบเหตุในการจับกุมผูถูกกลาวหา โดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จับผูถูก
กลาวหาตองสงตัวผูถูกจับ พรอมทั้งบันทึกการจับกุมมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตถูกจับกุม5  เพื่อใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป 

                                                 
 4  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา  
44. 
 5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
72 วรรคสอง. 
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             เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับตัวบุคคล      
ผูถูกจับจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว หากไมมีความจําเปนที่ตองควบคุมตัวผูถูกจับไว  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจปลอยตัวผูถูกจับไปโดยมีประกัน               
หรือไมประกันก็ได การที่จะปลอยตัวช่ัวคราวผูถูกกลาวหาหลักสําคัญที่ตองพิจารณา  คือ                       
ผูถูกกลาวหามีพฤติการณที่จะหลบหนี จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะกอเหตุอันตราย
ประการอื่นหรือไม  ทุกกรณีจะตองมีหลักฐานตามสมควรวา  ผูตองหานาจะไดกระทําความผิด           
ถาไมมีพฤติกรรมดังกลาวตองใหมีการปลอยช่ัวคราว6  แตกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมตัว      
ผูถูกจับไว  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองยื่นคํารองตอศาลอาญา         
เพื่อขอใหศาลออกหมายขัง  ผูถูกจับไวตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  สําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น โดยการควบคุมตัว
ผูถูกจับ  ไดมีกําหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 87 
             เดิมทีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 237              
ก็ไดกําหนดวา  “...ผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต           
เวลาที่ผูถูกจับไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน  เพื่อใหศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไว              
ตามกฎหมายหรือไม  เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ....” 
             กรณีมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไวเพื่อดําเนินการไตสวน          
ขอเท็จจริง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองนําตัวผูถูกจับไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดสงตัวผูถูกจับพรอมบันทึก
การจับมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  แตมิใหนับเวลาเดินทาง
ตามปกติ  ที่นําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขาไปในกําหนดเวลาสี่แปดชั่วโมงนั้นดวย  หากคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีจําเปนที่จะตองควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเกินกวา 
ส่ีสิบแปดชั่วโมง  เพื่อทําการไตสวนขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน  คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองยื่นคํารองตอศาลอาญา เพื่อขอใหศาลอาญาออกหมายขังผูถูก
จับไดตามหลักเกณฑ  และระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 87 สําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น7   

                                                 
 6  ณรงค  ใจหาญ.  (2540, มิถุนายน).  “หลักประกันสิทธิของประชาชนในคดีอาญาใหม : ปจจุบันและ
ทศวรรษหนา (2540-2550).”  บทบัณฑิตย, 53, 2.  หนา  79. 
 7  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
73 วรรคสอง. 
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             การปลอยตัวช่ัวคราวนั้น คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
แหงชาติ หรือบุคคลที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมาย                    
หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจพิจารณาโดยนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา            
ความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม8 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                   
พุทธศักราช  2550 ไดกําหนดสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาที่จะไดรับการปลอยตัว
ช่ัวคราวตามมาตรา 40 (7)  ที่บัญญัติวา  “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวน            
หรือการพิจารณาคดีที่ถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ... และ               
และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” 
           กรณีการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่ออัยการสูงสุดยื่นฟอง             
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน เอกสารและพยานหลักฐาน พรอมทั้งความเห็นจากประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองมี
หนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอบุคคลที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมอบหมายตามวันเวลา  ที่กําหนด หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
จัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหาเพื่อสงอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินคดีตอไป9   
             2.2.3.2 การชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคํา 
              (1)  การสอบปากคําพยาน 
                     เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกพยานบุคคลใดมาเปนพยาน บุคคลนั้น
ตองมาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการไตสวนกําหนด  และกรณี
ที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมาใหถอยคําหรือคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกพยานไมได
ภายในเวลาอันสมควร  คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมสอบปากคําพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึก
เหตุนั้นไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 
 
 
                                                 
 8  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
74  วรรคทาย. 
 9  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 มาตรา  
74  วรรคแรกและวรรคสอง. 
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                      การสอบปากคําพยานหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่นั้นดวย เวนแตบุคคลซึ่ง
อนุกรรมการอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง โดยกอนเริ่มสอบปากคําพยาน
อนุกรรมการไตสวนตองแจงใหพยานทราบวาอนุกรรมการไตสวนมีฐานะเปนเจาพนักงาน                    
ตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตออนุกรรมการไตสวนอาจเปนความผิด             
ตามกฎหมาย  และการสอบปากคําพยานตองบันทึกถอยคําสาระสําคัญตามแบบที่คณะกรรมการ        
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว  อนุกรรมการ           
ตองอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได แลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคํา       
ลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  และอนุกรรมการซึ่งรวมในการสอบปากคําลงลายมือช่ือรับรองไว        
ในบันทึกถอยคํานั้นดวย  หากบันทึกถอยคํามีหลายหนาอนุกรรมการอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา  ถาจะตองแกไขขอความที่บันทึกไวใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม             
หากผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ   ตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และถาผูใหถอยคํา    
ไมสามารถลงลายมือช่ือไดใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
                     กรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริง หรือรวบรวม                     
พยานหลักฐานใดจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานใน
ประเด็นสําคัญ  คณะอนุกรรมการไตสวนจะงดการสอบปากคําพยานนั้นได  แตตองบันทึกเหตุไว
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดวย 
         (2) การแจงขอกลาวหาและการชี้แจงแกขอกลาวหา 
                     เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไดดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเสร็จสิ้นแลวจะตองมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ           
ที่ไดทําการรวบรวมมาทั้งหมดวามีมูลเพียงพอที่จะทําการแจงขอกลาวหาตอไปหรือไม  หากเห็นวา           
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไมสมบูรณ และเห็นวาจําเปนตองไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติม  คณะอนุกรรมการไตสวนจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม     
พยานหลักฐานตอไป  แตในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนวา         
ขอกลาวหามีมูล  คณะอนุกรรมการไตสวนจะตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบและแจงขอกลาวหา            
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา แสดงพยานหลักฐาน                  
หรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจงแกขอกลาวหาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                     ก. คณะอนุกรรมการไตสวนประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  มีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะสนับสนุนวาขอกลาวหามีมูล 
     ข. คณะอนุกรรมการไตสวนตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบและแจงขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยสิทธิที่จะไดรับการแจงขอกลาวหานี้เปนการคุมครองผูถูกกลาวหาเพื่อที่จะ
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ทราบวาตนถูกกลาวหาวากระทําความผิดในเรื่องใด  เพื่อจะไดใหการตอสูคดีไดตรงตามที่ถูกกลาวหา  
และจะไดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน 
                     ค. การแจงขอกลาวหาตองจัดทําเปนบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด  โดยระบุขอเท็จจริงและพฤติการณในการกระทําความผิด
เทาที่จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี  โดยทําบันทึกแจงขอกลาวหาเปนสองฉบับเพื่อมอบ
ใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไวในสํานวนไตสวนขอเท็จจริงหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลง
ลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย  ถาผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบ       ขอกลาวหา คณะอนุกรรมการไตสวนตองจดแจงเหตุที่ผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือช่ือไว
ในบันทึกแจง  ขอกลาวหาและใหรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 
         กรณีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา  คณะอนุกรรมการไตสวน
ตองสงบันทึกแจงขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาทราบ ณ ที่อยู 
ของผูถูกกลาวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหา                 
แจงใหทราบ โดยทําบันทึกแจงขอกลาวหาเปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริง  หนึ่งฉบับสงไปใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและให
ผูถูกกลาวหา  ลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบแลวสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการ 
ไตสวนขอเท็จจริง    หนึ่งฉบับ 
                     ง. เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตไดดําเนินการสงบันทึกแจงขอกลาวหาทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับแลว  แมจะไมไดรับบันทึกแจงขอกลาวหาคืนหรือไมไดรับคําชี้แจง  
จากผูถูกกลาวหาก็ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา 
                     จ. กอนที่คณะอนุกรรมการไตสวนจะเสนอสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 
ตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือ
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอนําสืบพยานหลักฐานแกขอกลาวหา  และคณะอนุกรรมการไตสวน
เห็นวามีเหตุผลอันสมควรอาจพิจารณาใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่รองขอก็ได 
                      การแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบเปนการเปดโอกาสใหผูถูก                
กลาวหาไดช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําเพื่อช้ีแจงแกขอกลาวหาดังนี้ 
                      (1) ผู ถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหาโดยทําเปนหนังสือหรือช้ีแจง           
ดวยวาจาก็ได 
                      (2) กรณีผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา ผูถูกกลาวหามีสิทธิ   
นําทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได ทั้งนี้ ทนายความ       
หรือบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจตองมิใชพยานในเรื่องที่กลาวหานั้น 
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                      (3) การชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจาใหบันทึกสาระสําคัญของการชี้แจง
ตามแบบที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด  เมื่อบันทึกถอยคําเสร็จ
แลวใหอานใหผูถูกกลาวหาฟงหรือจะใหผูถูกกลาวหาอานเองก็ได  แลวใหผูถูกกลาวหาและผู
บันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานและอนุกรรมการซึ่งรวมในการรับฟงคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา 
         บันทึกถอยคํา  หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไข
ขอความ  ที่ไดบันทึกไวแลวใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติมและอนุกรรมการอยางนอยหนึ่งคนกับผูถูก
กลาวหา  ลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 
         กรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือช่ือ  ใหบันทึกเหตุแหงการไม
ลงลายมือช่ือไวในบันทึกถอยคํานั้น 
                      (4) การนําสืบแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง           
หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
                      (5) การไตสวนขอเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา เพื่อ             
ประโยชนแหงความเปนธรรมจะขยายระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาหรือนําสืบแกขอกลาวหา   
ออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได 
                      (6) กรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา  พยานหลักฐานใดที่ ผู                 
ถูกกลาวหาอางไมเกี่ยวกับประเด็นที่กลาวหารือเปนการประวิงใหชักชา คณะอนุกรรมการไตสวน     
จะไมทําการไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได10   
                      (7)  กรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  การรับฟงคําชี้แจง            
ของผูถูกกลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยานตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอย     
สองคนรวมในการดําเนินการ  ในจํานวนนี้จะตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่
อยางนอยหนึ่งคน  และการรับฟงคําชี้แจงหรือการถามปากคําผูดํารงตําแหนงทางการเมือง                
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงจะตองมีอนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการเขารวมดําเนินการดวย 
                      (8) เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง และ                   
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงตามที่มีการกลาวหาและที่ผูถูกกลาวหานํามาใชอางหรือช้ีแจง              
แกขอกลาวหานั้นเพียงพอแลว  ตองจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน 
ทั้งปวง  แลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการอันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไมแลวจัดทํา

                                                 
 10  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 16 วรรคสี่. 
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สํานวน  การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ  โดยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตอง
ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้11   
                ก. ช่ือและตําแหนงหนาที่ของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
                ข.  เร่ืองที่ถูกกลาวหา 
                ค.  ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
                ง.  เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริง 
และขอกฎหมาย 
                จ.  บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
                ฉ.  สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา 
            สิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหาในกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยคณะอนุกรรมการไตสวนหรือคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนหลักประกันการคุมครองสิทธิการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา
ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจงตอคณะอนุกรรมการ
ไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อช้ีแจงแกขอกลาวหาตั้งแต
ช้ันไตสวนขอเท็จจริง  โดยคณะอนุกรรการไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจะนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาไดใหไวนํามาประกอบการชี้แจง
แกขอกลาวหา  เพื่อพิจารณาวาขอกลาวหานั้นมีมูลความผิดหรือไม 
                    (9) ระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหาพนจาก                  
ตําแหนงหรือพนจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแกความตาย  คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีอาญา ดําเนินการ  
ทางวินัย  หรือขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี 
                ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคํา ผูถูกกลาวหามีสิทธิ         
นําทนายความหรือบุคคลที่ผู ถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจง หรือใหปากคําของตนได                
แตทนายความหรือบุคคลดังกลาวตองมิใชพยานในเรื่องที่กลาวหานั้น12 สิทธิการมีทนายความ              
หรือบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหลักประกันในการตรวจสอบ       

                                                 
 11  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
50 ประกอบระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 16 วรรคสี่. 
 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
50 ประกอบระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 16 วรรคแรก. 
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ความโปรงใสในการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการไตสวน         
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ                      
ของผูถูกกลาวหา  ในการชี้แจงแกขอกลาวหา  โดยการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หามมิใหทําหรือจัดทําการ
ใดๆ ซ่ึงเปนการลอลวง  ขูเข็ญ  หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําอยางใดๆ               
ในเรื่องที่กลาวหานั้น13  มิฉะนั้นถอยคําดังกลาวไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดี    
ของศาล  สิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไมถูกลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญาหรือใชกําลังบังคับหรือกระทํา
โดยวิธีอ่ืนใดอันไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะกฎหมายมีเจตนารมณตองการใหผูถูกกลาวหาใหการ           
ดวยความสมัครใจ14  เนื่องจากคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาที่เกิดจากการลอลวง ขูเข็ญ หลอกลวง 
ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ แมตอมาผูถูกกลาวหาจะมีทนายความ  
ใหความชวยเหลือในชั้นศาลก็ยอมเปนการยากที่ทนายความจะหาพยานหลักฐานมานําสืบแสดง 
ตอศาลวาจําเลยรับสารภาพ  เนื่องจากจากการถูกลอลวง  ขูเข็ญ  หรือใหสัญญา การที่กฎหมาย
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหามิใหถูกลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา เพื่อจูงใจใหถอยคําในการ 
ไตสวน ขอเท็จจริงคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูงโดย
คณะอนุกรรมการไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยมี
มาตรการ  คือ  การไมยอมรับฟงถอยคําหรือคําใหการของผูถูกกลาวหาที่เกิดจากลอลวง ขูเข็ญนั้น
มาปรักปรําผูถูกกลาวหาอยางเด็ดขาด  เพื่อเปนการตรวจสอบการดําเนินคดีของคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนหรือคณะกรรมการ  ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมิใหใชวิธีการที่ทําใหผูถูก
กลาวหาเสียเปรียบในชั้นไตสวนขอเท็จจริง15   
  2.2.3.3 การมีมติวินิจฉัยขอกลาวหา 
               ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองจัดใหมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน      
การไตสวนขอเท็จจริงจากคณะอนุกรรมการไตสวน  โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการ 
ไตสวนตองมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

                                                 
 13  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
48 วรรคสอง. 
 14  อภิรัตน  เพ็ชรศิริ.  (2529).  สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย.  หนา  
75. 
 15  Murphy V. Waterfront Com.  (1964).  Of New York Harbour, 52.  p. 378. 
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จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม16  โดยในการประชุมของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนแลว คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมีมติใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนชุดเดิมไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการ 
ไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได17 โดยมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดังกลาวไมใชมติ ในการวินิจฉัย  หรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มติดังกลาวจึงไม
จําเปนตองเปนมติพิเศษ (มติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู)  แตเปนเพียงมติเสียงขางมาก18  คือ  
เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสวนใหญในที่ประชุมเห็นวากรณี
ดังกลาวตองไตสวนขอเท็จจริง  เพิ่มเติมหรือตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหม  คณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยอมตองดําเนินการตามความเห็นเสียงขางมาก
ไมจําเปนที่จะตองมีมติ  ดวยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู19   
              กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา ไม
จําเปนตองใหคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม หรือ                 
ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหม หรือหลังจากที่มีการใหคณะอนุกรรมการ        
ไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยคณะอนุกรรมการไตสวนตองดําเนินการไตสวน                 
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวสรุปขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดมา 
เสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยไมตองทําความเห็น20 โดย

                                                 
 16  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
20. 
 17  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
51 วรรคสอง  ประกอบระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 30 วรรคสอง. 
 18  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
23 วรรคแรก. 
 19  สุรพล  นิติไกรพจน และคณะ.  (2547).  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ.  หนา  211. 
 20  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน  พ.ศ. 2547 ขอ 30 วรรคสาม. 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะพิจารณาขอกลาวหาจากสํานวน           
การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลความผิดหรือไม โดยการประชุม               
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองมีกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  และองคประชุมในการพิจารณาและ
วินิจฉัยตองมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมดเทาที่มีอยู 
             (1)  กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวินิจฉัยวา
ขอกลาวหาใดไมมีมูลยอมมีผลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป21  โดยประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองแจงไปยังผูเสียหายโดยเร็ว22   
                   การพิจารณาวินิจฉัยวาขอกลาวหาใดมีมูลความผิดหรือไม  คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน            
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงที่มีทั้งพยานหลักฐานที่เปนคุณและเปนโทษแกผูถูกกลาวหากอน 
ที่จะมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีที่พยาน 
หลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงไมมีความชัดเจนวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดตามที่ถูก
กลาวหา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหา
นั้นไมมีมูลความผิดขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม                     
การทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547  มิไดบัญญัติ        
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในการขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และคณะอนุกรรมการไตสวนในการมีมติ
วินิจฉัยวา  ขอกลาวหาใดไมมีมูลความผิดอันเปนหลักประกันของผูถูกกลาวหาวาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในขอกลาวหานั้นมิได  
เวนแตจะไดมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน23   

                                                 
 21  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
มาตรา 53. 
 22  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
มาตรา  54. 
 23  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542   
มาตรา  44(1). 
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            (2) กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหาใดมีมูลความผิด นับแตวันที่คณะกรรมการปองกัน            
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดังกลาวผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําพิพากษา24   
                   กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดที่รูเห็นเหตุการณ
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหากอน หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา หรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับ 
ผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี  ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา พี่นอง
รวมบิดา  หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา หรือมีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือ
เปนหุนสวนหรือมีผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาแลว  
ตองหามมิใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูนั้นเขารวมประชุมพิจารณา
สํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  เพื่อใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่พิจารณาลงมติ
วินิจฉัยช้ีขาดมีความเปนกลาง  เวนแตเปนกรรมการผูนั้นจะเปนผูรูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่กลาวหา  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการไตสวน 
                   เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา         
ขอกลาวหาใดมีมูล  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองสงรายงาน           
ที่มีลายมือชื่อของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เขารวมการพิจารณา                       
และระบุความเปนมาหรือขอกลาวหา  สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง  เหตุผลในการ
พิจารณาวินิจฉัย  และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง  และเอกสารที่มีอยู  พรอม
ทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองสงรายงานที่มีลายมือช่ือของกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติที่เขารวมการพิจารณาและระบุความเปนมาหรือขอกลาวหา  สรุปขอเท็จจริงที่ได
จากการไตสวนขอเท็จจริง  เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสิบส่ีวัน  
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา       แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
             ในบทนี้ไดกลาวถึงหลักการคนหาความจริงในคดีอาญา โดยคณะกรรมการ   
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองคํานึงถึงหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูก
กลาวหาและสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา โดยเฉพาะหลักการเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญา  
กอนการพิจารณาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว เพื่อนํามา                           

                                                 
 24  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
55. 
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ปรับใชในการไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญากับผูถูกกลาวหาโดยคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อสงเสริมสิทธิการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาในการตรวจสอบ     
ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกัน               
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาถูกตองหรือไม  และผูถูกกลาวหาสามารถที่จะนําขอเท็จจริง     
และพยานหลักฐานที่ไดมาจากการเปดเผยขอเท็จจริงคดีอาญากอนการพิจารณาคดีไปใช                     
ในการเตรียมคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเองไดตั้งแตช้ันไตสวนขอเท็จจริง  ซ่ึงหากผูถูก
กลาวหาชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการชี้แจงแกขอกลาวหาไดแลววาขอกลาวหาไมมี
มูล  ยอมทําใหผูถูกกลาวหาไมตองถูกนําตัวมาดําเนินคดีในชั้นศาล  ซ่ึงเปนการคุมครองสิทธิของ                
ผูถูกกลาวหาใหไดรับการไตสวนขอเท็จจริงดวยความเปนธรรม (Fair Inquisitorial) ในดาน
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาคดีอาญาในชั้นกอนการพิจารณาคดีของ
ประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว  ตลอดจนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948     
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966  ไดมีการกําหนด
คุมครองสิทธิในเรื่องการคน  การจับ การยึด  การแจงขอกลาวหา  การแจงสิทธิของผูถูกกลาวหา       
การแจงสิทธิที่จะไมใหการ สิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนสิทธิในการแจงใหญาติทราบวา
ถูกจับ สิทธิที่ไดจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว เปนตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาสอดคลองกับหลักเกณฑสากลของ
นานาอารยประเทศ 
             การไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญากับผูถูกกลาวหาโดยคณะกรรมการปองกัน                 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน                
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิดตามขอกลาวหา  ไดดําเนินการอยูในรูปของการประชุม                
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือคณะอนุกรรมการไตสวน                    
โดยกระบวนไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญากับผู ถูกกลาวหาเร่ิมตั้งแตคณะกรรมการปองกัน                       
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับคํารองจากผูเสียหายหรือผูมีอํานาจยื่นคํารองแทนผูเสียหาย         
หรือจากผูอ่ืนที่กลาวหาแลว  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการ    
ไตสวนขอเท็จจริงเองหรืออาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อใหดําเนินการแทนก็ได                
โดยประธานอนุกรรมการไตสวนตองแจงคําส่ังคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ         
เพื่อที่จะให ผู ถูกกลาวหามี สิทธิคัดคานการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการไตสวนได  จากนั้น 
คณะอนุกรรมการไตสวนจะเรียกพยานมาใหปากคําเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน 
หลักฐาน เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
วาขอกลาวหามีมูลความผิด คณะอนุกรรมการไตสวนจะตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบ และแจง 
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ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา แสดงพยาน 
หลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจงแกขอกลาวหา และในการชี้แจงแกขอ
กลาวหานั้น  ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหา โดยทําเปนหนังสือหรือช้ีแจงดวยวาจาก็ได  และผูถูก
กลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจง หรือใหปากคําได โดยในการ 
ไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนจะมีลักษณะเปนการไตสวนขอเท็จจริงโดยลับ  
หามมิใหบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริง เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวน
ไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง  ตามที่มีการกลาวหา และที่ผู
ถูกกลาวหานํามาใชอางหรือช้ีแจงแกขอกลาวหาเพียงพอแลว จะมีการประชุมพิจารณาชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวงแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ อันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหา
หรือไมอยางไร  แลวจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง เสนอตอประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เมื่อประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงแลว  จะตองจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงโดยในการประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะ
พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง และมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลความผิด
หรือไม  หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล
ความผิดแลว  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองสงสํานวนหรือ
รายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เอกสารที่มีอยูพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุด  เพื่อดําเนินการฟองคดียังศาลตอไป 
             การไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญากับผูถูกกลาวหาโดยคณะกรรมการปองกัน               
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนกระบวนการไตสวนที่สําคัญ เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง                    
และมูลความผิด  โดยตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาและสิทธิในการตอสู
คดีของผูถูกกลาวหา  เพื่อใหสํานวนหรือรายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม                    
การทุจริตแหงชาติ  มีพยานหลักฐานทั้งสวนที่เปนคุณและโทษแกผูถูกกลาวหา  และขอเท็จจริง         
หรือพยานหลักฐานในสํานวนหรือรายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต        
แหงชาติมีความสมบูรณถูกตองและมีมาตรฐานเพียงพอที่ศาลจะไดยึดเปนหลักในการพิจารณาคดี
ไดโดยมิตองไตสวนขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก  อันจะทําใหกระบวนการพิจารณา
คดีอาญากับผูถูกกลาวหาดําเนินไปดวยความรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม 
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2.3 การใชอํานาจในการคุมตัวผูถูกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 

  2.3.1 หลักการของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    
การทุจริตแหงชาติ 
            แตเดิมการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ที่กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น  ไดใชกระบวนพิจารณาคดีอาญาปกติ ทําไดยาก  
เพราะเจาพนักงานตํารวจซึ่งทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน อาจถูก
อิทธิพลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ สงผลใหการรวบรวมพยานหลักฐาน          
ของเจาพนักงานตํารวจไมบรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมายและการพิจารณาคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐโดยใชกระบวนการพิจารณาคดีอาญาปกติคอนขางจะมี
ความลาชาและระบบพิจารณาคดีอาญาเปนระบบกลาวหาซึ่งพนักงานอัยการมีหนาที่ ในการพิสูจน
ความผิดของจําเลยจนปราศจากขอสงสัยอันควรและศาลวางตัวเปนกลางมักจะไมใชอํานาจในการ
สืบพยานเพิ่มเติมเพื่อคนหาความจริงวาจําเลยเปนผูกระทําผิดหรือผูบริสุทธิ์ สงผลใหผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูกระทําความผิดมักจะไมถูกลงโทษ เพราะ 
ไมสามารถแสวงหาพยานหลักฐานพิสูจนความผิดของจําเลยได  ตอมาปญหาดังกลาวไดมีการแกไข
ขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 โดยมีการจัดตั้งแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกากําหนดขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองที่รวดเร็วแตกตางจากวิธีพิจารณาคดีอาญาปกติ  โดยในชั้นพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดใชระบบไตสวนคนหาความจริง เพื่อพิสูจนความผิด
หรือบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  และในชั้นกอนฟองคดีไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ไตสวน
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด และสรุปสํานวน
พรอมทั้งความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง   
            อยางไรก็ตามแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะกําหนดให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อคนหาความจริงแทนเจาพนักงานตํารวจ  แตในเร่ืองการควบคุมตัวผูถูก
กลาวหาแลว  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 ก็ยังกําหนดใหนําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับอยู
เชนเดิม  กลาวคือ ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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หรือเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงตัวการ ผูใช  ผูสนับสนุนการกระทําความผิดของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐแลวตองดําเนินการสงตัวผูถูกจับ  พรอมบันทึกการจับมายัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสี่สิบแปดชั่วโมง  เพื่อให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  และ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อคนหาความจริงวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา
จริงหรือไม  และคดีมีมูลความผิดหรือไม โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติอาจปลอยตัวผูถูกจับโดยมีประกัน  หรือไมมีประกันก็ได  ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุม
ตัวผูถูกจับในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหโอกาสผูถูกจับหรือผูถูกกลาวหาไดมีโอกาส
แสดงพยานหลักฐานในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง  แตกรณีที่มีความจําเปนตองควบคุมตัว
ผูถูกจับไว  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อ
ขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87  สําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น  เพื่อใหศาลได
พิจารณาพยานหลักฐานและเหตุจําเปนในการควบคุมตัวผูถูกจับ ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไต
สวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  ซ่ึงการไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตรา 73 วรรคสอง  ไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของผูถูกจับหรือผูถูกกลาวหาในการให
ศาลตรวจสอบการควบคุมตัวหรือคุมขังผูถูกจับหรือผูถูกกลาวหาเพียงเทาที่จําเปนในการไตสวน
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติซ่ึงบัญญัติสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32  
วรรคสอง  ที่บัญญัติวา  “การจับและคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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 2.3.2 หลักการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
                    การควบคุมตัวระหวางคดีในที่นี้หมายถึง การควบคุม25 และการขัง26 ในการดําเนินคดี
อาญาอาจตองมีการสอบปากคําผูตองหา27 ในการฟองคดีตองมีตัวผูตองหามาสงศาล28 ในการ                            
ดําเนินคดีในศาลตองกระทําตอหนาจําเลย29 เหลานี้เกี่ยวของกับการควบคุมตัวระหวางคดีโดยตรง      
กรณีจึงมีความจําเปนตองเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ ซ่ึงการเอาตัวไวในอํานาจรัฐ มิใชเอาตัวไว
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่  แตเปนการเอาตัวไวเพราะมีเหตุจําเปน 
               2.3.2.1 จุดมุงหมายและความสําคญัของการควบคุมตัวระหวางคด ี
                      ในการดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน  แมผูถูกกลาวจะเปนประธานในคดีแตการใช
มาตรการบังคับของรัฐกับผูถูกกลาวหาก็ยังมีความจําเปน  เพราะหากรัฐไมอาจใชมาตรการบังคับ
กับผูถูกกลาวหาไดแลว  ก็จะทําใหการดําเนินคดีอาญาของรัฐยอมไมอาจกระทําได  หรือยากตอการ
ที่รัฐจะดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหานั้น  การควบคุมตัวระหวางคดีจึงอาจมีความจําเปนที่ตองกระทํา 
             การควบคุมตัวระหวางคดีกับการเรียกและการจับเปนเรื่องเดียวกัน กลาวคือ                       
การที่ตองเรียกตัวผูถูกกลาวหาก็เพราะกรณีมีความจําเปนตองไดตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อการอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เพื่อสอบสวนปากคําผูตองหา  และเมื่อไดทําการสอบสวนปากคําผูตองหา
ที่ไดเรียกมานั้นแลว  ตามปกติก็ตองปลอยตัวผูตองหานั้นไป  และการที่ตองจับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
เพราะกรณีอาจมีความจําเปนตองเอาตัวบุคคลนั้นมาไวในอํานาจรัฐ  และเมื่อความจําเปนตองเอาตัว
บุคคลผูนั้นไวในอํานาจรัฐไมมีหรือหมดไปในภายหลัง  ก็ตองปลอยตัวผูถูกจับนั้นไปเชนเดียวกัน     
             การเรียกและการจับไมใช เหตุที่ทําให เกิดอํานาจควบคุมตัวระหวางคดี                  
แกเจาพนักงานหรือศาล  แลวแตกรณี โดยอัตโนมัติแตอยางใด  แตการควบคุมตัวระหวางคดีจะตอง                         
เกิดจากความจําเปนในแงที่วา  หากไมควบคุมหรือขังผูตองหาไวในระหวางการดําเนินคดีของ 
 

                                                 
 25  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (21) “การควบคุม”  หมายความถึงการคุมหรือ
กักขัง  ผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวน. 
 26  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (22) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือ
ผูตองหาโดยศาล 
 27  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล  
โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” 
 28  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 165  “ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวัน 
ไตสวนมูลฟอง ใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล...” 
 29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา172 “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดย
เปดเผยตอหนาจําเลย...” 
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เจาพนักงานหรือหากไมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไวในระหวางการพิจารณาคดีของศาลแลว การ            
การดําเนินคดีของเจาพนักงานหรือการพิจารณาคดีของศาล  แลวแตกรณี  ก็จะไมอาจกระทําได
เทานั้น  ซ่ึงตามปกติกรณียอมมีความเปนโดยนัยดังกลาวเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี                     
หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้น                           
จะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น30 เกี่ยวกับความจําเปนในการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐนี้ เมื่อ 
เริ่มใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมๆ กรมอัยการเคยมีความเห็นที่นาคิดวา “ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  130  การสอบสวนยอมกระทําไดโดยผูตองหาไม
จําเปนตองอยูดวย  และมาตรา  134  บัญญัติวาผูตองหานั้นอาจจะมาใหการที่พนักงานสอบสวน   
โดยเรียกมาหรือสงตัวมาหรือเขาหาเจาพนักงานเองก็ได..มีขอควรระลึกก็คือวา  ที่กฎหมายให
อํานาจ เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมผูตองหาไวไดนั้นก็ดวยความประสงคทีจ่ะใหได
ตัวมาพิจารณาลงโทษเทานั้น  หาใชผูใดทําผิดแลวก็จําตองคุมขังไวกอนทุกเรื่องทุกรายไป และ
มาตรา  87  ก็บัญญัติไวชัดเจนวา  “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี  
การคุมขัง  ผูตองหาจึงจะตองวินิจฉัยพฤติการณวามีความจําเปนหรือไมเปนเรื่องๆ ไป และในขอนี้
พอที่จะใชหลักในมาตรา 108  ที่บัญญัติเกี่ยวกับในการวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวมา
ประกอบการวินิจฉัยไดโดยอนุโลม” 
              แตเปนที่นาสังเกตในทางปฏิบัติของกรมอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด    
ในเวลาตอมาตั้งอยูบนพื้นฐานของอํานาจควบคุมและขังที่ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่ไมตางกับ                
ทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและศาล  แตอยางไรก็ตาม  ความเขาใจกฎหมายของสํานักงาน          
อัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลาตอมาไดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ถูกตองขึ้นบางแลว  แมจะ
ยังไมสมบูรณก็ตาม  กลาวคือ  ในการที่พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอใหศาลสั่งขังผูตองหาตอไป           
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113 วรรคสองนั้น สํานักงานอัยการสูงสุด       
ไดส่ังการใหพนักงานอัยการกระทําเฉพาะแตกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะหลบหนี                
หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยมาตรา 66  แหงประมวล                      
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น31 และตอมาสํานักงานอัยการสูงสุด ไดทําความเขาใจกับ
พนักงานอัยการถึงหลักการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลวา “กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญานอกจากจะเปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบรอย 
                                                 
 30  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 66 (2)  เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้...เมื่อ 
มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี  หรือจะไป 
ยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น” 
 31  คณิต  ณ  นคร.  (2532, กันยายน-ตุลาคม).  “การกําหนดระยะเวลาปลอยช่ัวคราวผูตองหาของเจาพนักงาน.”  
วารสารนิติศาสตร, 4, 19.  หนา  36. 

DPU



 33 

แลว ยังเปนกฎหมายที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย”  ดังนั้น การกระทําของรัฐที่เปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจ
รัฐ  จะกระทําไดตอเมื่อกรณีมีความจําเปนที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดเทานั้น เหตุนี้การออกหมายจับหรือ
จับผูตองหาหรือจําเลยก็ดี  การควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยก็ดี ตามปกติจะตองพิจารณาวา
เปนกรณีที่นาเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไมดวย  
หากกรณีคดีมีมูลวาการกระทําของผูตองหาหรือจําเลยเปนความผิด และเปนที่นาเชื่อวาผูตองหา
หรือจําเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกรณีคดีมีมูลวาการกระทําของ
ผูตองหาหรือจําเลยเปนความผิดและมีเหตุอ่ืนที่จําเปนและสมควร เชน ผูตองหาหรือจําเลยจะกอ
อันตรายโดยไปกระทําความซ้ําแลว  กรณีจึงจะมีความจําเปนจะตองออกหมายจับหรือจับ  ควบคุม
หรือขังผูตองหาหรือจําเลยเพื่อดําเนินคดีตอไป32 ในระเบียบดังกลาวนี้  สํานักอัยการสูงสุดได
ซักซอมความเขาใจกับพนักงานอัยการวา  “โดยที่เปนการสมควรปรับบทบาทของพนักงานอัยการ  
ในการอํานวยความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสียใหมใหสอดคลอง
กับหลักการในรัฐธรรมนูญและเพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”33   
    การควบคุมตัวระหวางคดี คือ การจํากัดเสรีภาพในรางกายหรือเสรีภาพใน 
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของผูถูกกลาวหาเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐใน “การดําเนินคดี 
ช้ันกําหนดคดี”  (Erkenntnisverfahren)  หรือเปนหลักประกันสําหรับรัฐใน  “การดําเนินคดี               
ช้ันบังคับคดี” (Vollstreckungsverfahren)  หรือเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐทั้งสองประการ             
ที่กลาวมาแลว  ดังนี้  การควบคุมตัวระหวางคดีจึงมีจุดมุงหมาย  3  ประการ  คือ   
              1)  เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย 
              2)   เพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย  และ 
              3)   เพื่อประกันการบังคับโทษ 
               (1)   การควบคุมระหวางคดีเพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย 
        ในการสอบสวนดําเนินคดีอาญากับผูตองหาคนใดคนหนึ่งนั้น รัฐอาจมี  
ความจําเปนตองใชมาตรการบังคับควบคุมตัวผูตองหาไวกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการสอบสวน
ปากคําผูตองหา  เพราะหากไมมีการสอบสวนปากคําผูตองหาแลว การฟองผูตองหาตอไป (หาก
จําเปนตองกระทํา)  ก็ยอมไมอาจกระทําได  เพราะมาตรา 120  บัญญัติวา  “หามมิใหพนักงานอัยการ 
 
                                                 
 32  คณิต ณ นคร.  (2538, มกราคม-กุมภาพันธ).  “ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดี 
อาญา พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 ขอ 22 วรรคหนึ่ง.”  
อัยการนิเทศน, 57, 3.  หนา  165. 
 33  แหลงเดิม. 
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ยื่นฟองคดีใด  ตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน”  ซ่ึงเนื้อหาสําคัญของมาตรานี้ อยูที่
การสอบสวนปากคําผูตองหา  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักฟงความทุกฝายและเมื่อไดมีการสอบสวน
ปากคําผูตองหาแลว  กรณีก็อาจมีความจําเปนตองควบคุมตัวผูตองหานั้นไวตอไปอีก เพราะหากไมมี
การควบคุมตัวผูตองหาไวตอไปแลวผูตองหาอาจจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกอเหตุ
อันตรายประการอื่น  ทําใหเสียหายแกการสอบสวนคดีนั้นได34   
               (2) การควบคุมระหวางคดีเพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย 
        ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวระหวางคดี เพื่อประกันการมีตัวของ
ผูตองหาหรือจําเลยนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา  
“ในคดีซ่ึงพนักงานอัยการเปนโจทก  ในวันไตสวนมูลฟอง  ใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ใหศาล 
สงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป  เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว  ใหอานและอธิบายฟองใหฟง  และ
ถามวาไดกระทําความผิดจริงหรือไม  จะใหการตอสูอยางไรบาง  คําใหการของจําเลยใหจดไว  ถา
จําเลยไมยอมใหการ  ก็ใหศาลจดรายงานไวและดําเนินการตอไป”  กรณีเชนนี้  ในการที่พนักงานอัยการ
จะฟองรองผูตองหาคนใดตอไปนั้น  ถาผูตองหานั้นไมอยูในอํานาจศาลพนักงานอัยการตองสงตัว
ผูตองหานั้นพรอมฟอง  และมาตรา 172  วรรคหนึ่ง  ยังบัญญัติวา “การพิจารณาและสืบพยานใน
ศาลใหกระทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น”  ซ่ึงคําวา  “การพิจารณาและ
สืบพยานในศาลใหกระทํา ตอหนาจําเลย”  นอกจากเปนการวางหลักประกัน “สิทธิที่จะอยูรวมดวยใน
การดําเนินคดีอาญา”  ของจําเลยแลว  ยังเปนหลักประกันการมีตัวจําเลยในการดําเนินคดีอาญาของ
รัฐอีกดวย  ดังนั้น ในการสงตัวผูตองหาพรอมฟองก็ดี  การที่การพิจารณาและสืบพยานตองกระทํา
ตอหนาจําเลยก็ดี  เหลานี้คือหลักประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลยในการดําเนินคดีอาญาของ
รัฐนั่นเอง  ดังนั้น  กรณีอาจมีความจําเปนตองควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไวในระหวางดําเนินคดีกับ
ผูตองหาหรือจําเลยนั้น  เพราะหากผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีก็ยอมจะทําใหไมสามารถดําเนินคดี
กับผูตองหาหรือจําเลยนั้นได35   
 
 
 

                                                 
 34  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (2) “เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้..เมื่อ 
มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี  หรือจะไป 
ยุงเหยิง กับพยานหลักฐาน  หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น”  และมาตรา  108  (6) “ในการวินิจฉัยคํารองขอให
ปลอยช่ัวคราว  ตองพิจารณาขอเหลานี้ประกอบภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมี
เพียงใดหรือไม” 
 35  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (2). 
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                (3) การควบคุมระหวางคดีเพื่อประกันการบังคับโทษ 
          การควบคุมตัวระหวางคดีเพื่อประกันการบังคับโทษเปนเนื้อหา             
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 185 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา         
“ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี  การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี  คดีขาดอายุความ 
ก็ดี  มีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี  ใหศาลยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป  แตศาล
จะสั่งขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได” ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟอง
นั้น  ศาลอาจสั่งขังจําเลยไวระหวางที่คดียังไมถึงที่สุดได  และโดยที่ในการดําเนินการตอไปของศาล              
ไมมีความจําเปนตองกระทําตอหนาจําเลย  การควบคุมตัวจําเลยไวในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟองนี้           
จึงเปนกรณีของการควบคุมตัวเพื่อประกันการบังคับโทษนั่นเอง  เพราะหากปลอยตัวจําเลยไป            
จําเลยหลบหนีไปเสีย  และหากในที่สุดศาลสูงพิพากษาลงโทษ  ก็อาจไมไดตัวจําเลยมาลงโทษ              
ตามคําพิพากษา  หรือไดตัวจําเลยมาโดยยาก  กฎหมายจึงใหอํานาจศาลที่จะสั่งขังจําเลยไวในระหวาง
คดียังไมถึงที่สุดไดดวยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
             2.3.2.2 จุดมุงหมายหลักของการควบคุมตัวระหวางคด ี
              แมวาจดุมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดีจะมี 3  ประการดังกลาวมาแลว          
แตจุดมุงหมายหลักก็คือ  เพื่อใหการสอบสวนเปนไปไดโดยเรียบรอย  และเพื่อประกนัการมีตัวของ
ผูตองหาหรือจาํเลย  สวนจดุมุงหมายเพื่อการบังคับโทษนั้นเปนเพยีงจดุมุงหมายรอง  เพราะกรณีอาจ
ไมมีการบังคับโทษในคดนีั้นเลยก็เปนไดแมศาลจะพิพากษาวาจําเลยไดกระทําความผดิ  ดังเชนกรณี              
ศาลพิพากษาใหรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษจําเลยไว36   
              การควบคุมตัวระหวางคดีเปนเรื่องของขอยกเวน กลาวคือ โดยหลักแลว                     
เจาพนักงานและศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยไป จะควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยไวได                   
ก็แตเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น  เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเปนกฎหมายที่
กําหนด  อํานาจหนาที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยแลว  ยังเปนกฎหมายที่คุมครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลดวย 
             2.3.2.3 การควบคุม 
              ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2  (21)  ไดบัญญัติคํานิยาม              
ของคําวา  “ควบคุม”  หมายถึงการคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ                       
ในระหวางสืบสวนและสอบสวน   ตามกฎหมายการควบคุมเริ่มเมื่อผู ถูกจับมาถึงที่ทําการ                            
ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ37  ซ่ึงหมายถึงที่ทําการปกติของพนักงานฝายปกครองหรือ

                                                 
 36  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  56. 
 37  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  87. 
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ตํารวจ  ชวงเวลากอนหนานั้น  ยังไมถือเปนการควบคุมตามกฎหมาย  การควบคุมตัวกอนเริ่มการ
ควบคุมตามกฎหมายเรียกในทางวิชาการวา  “การควบคุมตัวช่ัวคราว”  (vorlaufige  Festnahme)   
              แมกฎหมายจะแยก  “การควบคุม”  กับ “การควบคุมตัวช่ัวคราว”  ออกจากกัน           
แตการควบคุมและการควบคุมตัวช่ัวคราวก็มีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพื่อให                            
การสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย  เพื่อประกันการมีตัวของผูตองหา และเพื่อประกัน การ
บังคับโทษ  ฉะนั้น  เหตุที่จะออกหมายจับกับเหตุที่จะควบคุมไดจึงเปนเหตุเดียวกันนั่นเอง   
              แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีการแยกการควบคุมและการขังกับการจับ               
ออกตางหากจากกัน  กลาวคือ  กรณีใดจับไดหรือไมจะพิจารณาแตเฉพาะเรื่องการจับ  และหลังจาก         
ที่จับไดแลวการควบคุมและขังก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ  โดยเกือบจะไมพิจารณากันอีกตอไปวา            
การควบคุมหรือขังตอไปหลังจากการจับนั้นกระทําเพื่ออะไร  ถอยคําในประมวลกฎหมาย                            
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  87  ก็ขาดความชัดเจนในเรื่องนี้  กลาวคือ  กฎหมายใชถอยคําวา             
“มีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน  หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น”  ประกอบกับการศึกษากฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญาที่ขาดทฤษฎี  กรณีจึงทําใหการตีความกฎหมายขาดการพิจารณากฎหมาย            
อยางเปนระบบ  ทําใหทางปฏิบัตินี้ดังกลาวเปนเสมือนวา  การควบคุมหรือขังไดกระทําไปเพื่อ                       
ความสะดวกของเจาพนักงาน  ซ่ึงทางปฏิบัตินี้ไมถูกตองเปนอยางยิ่ง  ทั้งมาตรการคุมครองสิทธิ         
ที่พอมีอยู  คือ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 90 เปนเรื่องเกี่ยวกับการยื่นคํารอง
ขอตอศาลกรณีถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ก็ไมไดถูกนํามาใช
อีกดวย 
           การแกไขปญหาดังกลาวนี้ในอดีตยอมกระทําไดโดยไมจําตองแกไขกฎหมาย       
แตประการใด  เพียงแตองคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมตองทําความเขาใจวาในการที่พนักงาน
สอบสวนจะควบคุมหรือจัดใหควบคุมผูตองหา  ซ่ึงในระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทํา
ความผิดก็ดี38  หรือการที่พนักงานอัยการจะจัดใหมีการควบคุมผูตองหาก็ดี39 พนักงานสอบสวนก็ดี             
หรือพนักงานอัยการก็ดี จะตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดีดังกลาว
มาแลวเสมอเทานั้น 
 
 
                                                 
 38  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136  ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)  พ.ศ. 2547. 
 39  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  พุทธศักราช 2477  ลงวันที่ 14 กันยายน 2477 ราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2478 ตอนที่ 40 หนา  
1249. 
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           อยางไรก็ตาม โดยผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มาตรา 32 วรรคสอง การตีความคําวา  “มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”  ในมาตรา 87          
ตองตีความใหสอดคลองกับแนวความคิดในการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงจะชอบ  กลาวคือ  
ตองตีความโดยมีความคิดในพื้นฐานวา  การออกหมายจับกับเหตุที่จะควบคุมไดเปนเหตุเดียวกัน
ดังกลาวมาแลว  โดยที่การควบคุมมีวัตถุประสงคดังกลาว  การควบคุมจึงเปนเรื่องของรัฐ ราษฎร 
ไมมีอํานาจควบคุมผูถูกจับ  คงมีแตเพียง  “อํานาจนําตัว”  (Vorfugungsrecht)  เทานั้น  การควบคุมของ
ราษฎร   จึงเปน  “การควบคุมตัวช่ัวคราว”  (vorlaufige  Festnahme)   
    แมอํานาจในการควบคุมจะมีอยูดังกลาวมาแลว  แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา  86  ก็ไดวางขอบเขตการใชอํานาจรัฐวา  “หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวา     
ที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น”  ในการควบคุมผูถูกจับไมวาจะเปนการควบคุมตาม
กฎหมาย  หรือการควบคุมตัวช่ัวคราว  กฎหมายหามมิใหใชวิธีควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิ
ใหเขาหลบหนี      บทบัญญัติมาตรานี้ประกอบกับบทบัญญัติแหงมาตรา  8340  นอกจากแสดงให
เห็นถึงความเปนเสรีนิยมของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว  ยังแสดงใหเห็นถึงความเปน
ประธานในคดีของผูถูกกลาวหาดวย  ฉะนั้น  การใชวิธีการจับและควบคุมที่เปนการใชอํานาจใสกุญแจ
มือโดยเจตนาใหเขาไดรับความอับอาย  หรือเอาโซลามมือผูถูกจับหลายคนโยงติดกันโดยไมมีเหตุวา
เขาจะหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  ถือวาเปนการกระทําที่ฝาฝนเจตนารมณของกฎหมาย 
           ในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะควบคุมผูถูกจับไดนั้น  ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา  87  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปน
ตามพฤติการณแหงคดี”  บทบัญญัตินี้ก็เปนบทบัญญัติที่แสดงถึงความเปนเสรีนิยมของกฎหมาย
เชนเดียวกัน และกรณีจะจําเปนเพียงใดก็ตามจะควบคุมเกินกวากําหนดเวลาดังบัญญัติไวใน
กฎหมายไมได  อยางไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติเจาพนักงานมักถือวาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับ
เร่ืองควบคุม  เปนเรื่องกฎหมายใหอํานาจ  การควบคุมจึงกลายเปนหลักไป  ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
ดังที่กลาวมาแลว 
    คําวา  “จําเปนตามพฤติการณแหงคดี”  นั้น กฎหมายขยายความในมาตรา 87       
ตอไปอีกวา 

                                                 
 40  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83  “ในการจับนั้น  เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทํา
การจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ  แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหง
ทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ  เวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น 
ใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาวแตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป...” 
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           (1) ในกรณีซ่ึงเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด
ลหุโทษ  จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการและที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขา  
อยูที่ไหนเทานั้น 
           (2) ในความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวานี้จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปด
ช่ัวโมงไมได  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจกาวลวงเสียได  ใหพนักงาน
สอบสวน   หรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้นไว... 
            คําวา  “เหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวนหรือเหตุจําเปนอยางอื่น”  ตามทีก่ลาว
มา  ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  87 วรรคสามนั้น คือ เหตุอันเกี่ยวเนื่องกับ
จุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดี  3  ประการดังกลาวมาแลวนั่นเอง  หรือเหตุในการออก
หมายจับหมายขังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา 32 วรรคสอง
นั่นเอง  กลาวคือ  หากจุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดีหมดไปก็จะตองปลอยตัวผูตองหาไป41   
            อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของเจาพนักงานนั้นถือปฏิบัติกันวา  ระยะ
เวลาควบคุมดังกลาวเปนอํานาจควบคุมของเจาพนักงานที่จะควบคุมผูตองหาไวจนกวาการ
สอบสวนจะเสร็จสิ้น โดยไมคํานึงถึงวา  จุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดีจะมีอยูหรือไม42  
ซ่ึงเห็นวาเปนการไมถูกตองเปนอยางยิ่งดังที่ไดกลาวมาแลว  เพราะเปนการตีความกฎหมายเพื่อ
สนองความสะดวกของเจาพนักงานเพียงอยางเดียวและทําใหผูตองหาตกเปน “กรรมในคดี”  
(Prozessobjekt)  ไปโดยสิ้นเชิง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 41 กรมอัยการเคยมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมที่นาคิดวา.  (2480). “ตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา 87 บัญญัติกําหนดเวลาใหควบคุมผูถูกจับไวไดเพียง 15 วันนั้น (เดิมทีกฎหมาย
กําหนดใหควบคุมได 15 วัน แลวแกไขเปน 7 วัน  แตปจจุบันไดแกไขเหลือ 3 วัน) หาใชมุงหมายใหควบคุมไวได
เสมอไปไม ความจริงหลักแหงมาตรานี้หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี และได
วางหลักไววา หามมิใหควบคุมเกินกวา 48 ช่ัวโมง การควบคุมตอไปจนถึง 15 วันนั้นเปนขอยกเวน เฉพาะเมื่อมี
ความจําเปนพิเศษเทานั้น” อัยการนิเทศ.  เลม 3  หนา 17. 
 42  คนึง  ฤาไชย.  (2547).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เลม 1  หนา  239. 
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  2.3.2.4 การขัง 
           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22) ใหคํานิยามของคําวา  
“ขัง” หมายถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล  การขังในระหวางการสอบสวนอาจเกิดขึ้น            
จากคําขอของพนักงานอัยการหรือของพนักงานสอบสวนก็ได43   
           ในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาศาลจะออกหมายขังโดยพลการ หรือ                     
โดยโจทกยื่นคํารองก็ได44  การขังในระหวางไตสวนมูลฟองเปนกรณีพนักงานอัยการฟองเทานั้น        
และการขังในระหวางพิจารณาโดยทั่วไปเปนการขังโดยพลการของศาล  เพราะมาตรา 88 บัญญัติวา  
“นับแตเวลาที่ยื่นฟองจําเลยที่ตองขังตามหมายศาล ศาลจะขังจําเลยตอไปหรือปลอยช่ัวคราว 
ก็ได”   
           การที่ศาลจะสั่งขังจําเลยตามมาตรานี้ศาลตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของการ
ควบคุมตัวระหวางคดีเชนเดียวกัน  เพราะศาลมีหนาที่ตองคุมครองสิทธิของบุคคล  กลาวคือ ในการ
ที่ศาลจะสั่งขังผูถูกกลาวหาหรือไมนั้น  ศาลจะตองพิจารณาถึงความจําเปนหรือจุดมุงหมายในการ
ควบคุมตัวระหวางคดีดังกลาวมาแลวขางตนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาวาผูถูก
กลาวหาจะหลบหนีหรือไม  หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไมเปนสําคัญ  ดวยเหตุนี้จึง
เห็นไดวาตามกฎหมายศาลตองมีบทบาทในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ฉะนั้น จึง
สอดคลองดวยกับทางปฏิบัติในการอนุญาตใหขังผูตองหาไวในระหวางสอบสวนเกือบจะเปนไป
โดยอัตโนมัติตามคํารองของเจาพนักงาน  และจากการขังจําเลยไวในระหวางสอบสวนที่เกือบจะ
เปนไปโดยอัตโนมัติตามคํารองของเจาพนักงาน  และจากการขังจําเลยไวในระหวางพิจารณาที่ศาล
มักสั่งขังเสมอ  เวนแตจะไดอนุญาตใหปลอยตัวช่ัวคราว  อันไมเพียงแตกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลเทานั้น  ยังเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาแกรัฐโดยสวนรวมในแงหนึ่งอีก 
 
 

                                                 
 43 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 71  วรรคหนึ่ง  “เมื่อไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมา 
แลว ในระยะใดระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา  ศาลจะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตาม
มาตรา 87 หรือมาตรา 88 ก็ได  และใหนําบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใชบังคับโดยอนุโลม” และมาตรา 113 วรรค
สอง      “เมื่อการปลอยช่ัวคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว  ถายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมผูตองหาไว 
ตอไปใหสงผูตองหามาศาล  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  87  วรรคสี่  ถึงวรรคเกา  มาใชบังคับ”. 
 44  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสอง “หมายขังคงใชไดอยูจนกวาศาลจะได 
เพิกถอน  โดยออกหมายปลอยหรือออกหมายจําคุกแทน” 
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ดวย  คือสภาพผูตองหาขังที่ลนเรือนจํา45  หลังจากศาลพิพากษาแลว  แมศาลจะพิพากษายกฟอง  
จําเลยก็อาจถูกขังในระหวางอุทธรณฎีกาได  และการที่ศาลจะสั่งขังในระหวางอุทธรณฎีกาตอไปนี้  
ศาลจะตองคํานึงถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งจุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดีประการที่สามเปน
สําคัญ46 
           2.3.2.5 ระยะเวลาของการควบคุมตวัระหวางคด ี
            ระยะเวลาของการควบคุมตัวระหวางคดีเปนการเรื่องการควบคุมตัวในระหวาง
การสอบสวน  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุม        
ผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
            ในกรณีซ่ึงเปนความผิดลหโุทษ จะควบคมุผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ 
และที่จะรูตัววาเปนใครและทีอ่ยูของเขาอยูทีไ่หนเทานั้น 
            ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยช่ัวคราว  และมีเหตุจําเปน เพื่อทําการ
สอบสวนหรือการฟองคดี  ใหนําตัวผูถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูก
นําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา  83  เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน
อยางอื่น อันมิอาจกาวลวงเสียได  โดยใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล
ขอหมายขัง  ผูตองหานั้นไว  ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม  และศาล
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจําเปน  หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมา
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 
           ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกิน 
เจ็ดวัน 
            ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบป  
หรือปรับเกินกวาหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตคร้ัง
หนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน  และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 
            ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษ
ปรับดวยหรือไมก็ตาม  ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได  แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน  
และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน 
                                                 
 45  หนังสือพิมพ  มติชน  ฉบับวันที่ 24  กันยายน  2545 ร ายงานวา  เรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
มีจํานวน 137 แหง มีพ้ืนที่นอนรวม 230,910 ตารางเมตร สามารถรองรับผูตองขังไดเพียง 103,672 คน แตปจจุบัน
มีผูตองหาขังทั้งสิ้น  252,370  คน  มีผูตองขังมากกวาความจุถึง  150,743  คน  ผูตองขังแตละคนมีพ้ืนที่นอนเพียง
คนละ 0.83  ตารางเมตร ในขณะที่มาตรฐานสากลกําหนดไว 7.50  ตารางเมตรตอคน 
 46  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 185, 215, 225. 
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           ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว  หากพนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน  ศาลจะสั่งขังตอไป
ได  ก็ตอเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนไดแสดงถึงเหตุจําเปน  และนําพยานหลักฐาน             
มาใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล 
           ในการไตสวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด  ผูตองหามีสิทธิแตงทนายความ      
เพื่อแถลงขอคัดคานและซักถามพยาน  ถาผูตองหาไมมีทนายความเนื่องจากยังไมไดมีการปฏิบัติ
ตามมาตรา  134/1  และผูตองหารองขอใหศาลตั้งทนายความให  โดยทนายความนั้นมีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลและคาใชจายตามที่กําหนดไวในมาตรา  134/1  วรรคสาม  โดยอนุโลม 
           ถาพนักงานสอบสวนตองไปทําการสอบสวนในทองที่อ่ืนนอกเขตของศาล       
ซ่ึงไดส่ังขังผูตองหาไว  พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ 
ที่จะตองไปทําการสอบสวนนั้นก็ได  เมื่อศาลที่ส่ังขังไวเห็นเปนการสมควรก็ใหส่ังโอนไป” 
           การควบคุมตัวระหวางคดีในระหวางสอบสวนตามกฎหมายของไทยมีระยะเวลา
ที่จํากัด  กลาวคือ  อยางสูงสุดศาลมีอํานาจสั่งขังไดไมเกิน  84  วัน  เมื่อไดมีการรองขอใหศาลสั่งขัง
ระหวางสอบสวนจนครบกําหนดแลว  จะขอใหศาลสั่งขังอีกไมได  นอกจากนั้นศาลจะตองสั่งขัง      
เปนครั้งๆ  มิใชส่ังขังไดรวดเดียว  ซ่ึงหลักการในกฎหมายดังกลาวนี้  นอกจากจะเปนไปในทาง
เรงรัดคดีแลวยังเปนการแสดงใหเห็นถึงโอกาสของผูถูกกลาวหาที่จะพิสูจนเหตุแหงการขังไดเปน
ระยะๆ  อีกดวย  กลาวคือ  หากการขังไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดี
แลว  กรณีก็คือเปนการที่บุคคลตองถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายตามนัยมาตรา 90  นั่นเอง  ซ่ึง
หากเหตุการณ   ดังกลาวเกิดขึ้นก็ตกเปนภารกิจของพนักงานอัยการดวยในการที่จะตองคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน47   
           และการที่กฎหมายบัญญัติใหศาลสั่งขังเปนครั้งๆ นั้นก็เพื่อใหลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายอีกสวนหนึ่งดวย  กลาวคือ  เพื่อใหลุวัตถุประสงคตามที่บัญญัติไดในมาตรา 87          
วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาความจําเปนตามพฤติการณแหงคดี”        
ในกรณีที่เจาพนักงานหมดอํานาจจับมาควบคุมระหวางสอบสวนนั้น  เจาพนักงานมีอํานาจจับ            
มาเพื่อสงฟองตอศาลได  แตจะควบคุมไดเทาที่จําเปนในการนําตัวสงศาลเทานั้น48   

                                                 
 47  คณิต  ณ  นคร.  (2538, มกราคม-กุมภาพันธ).  “ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2538  หมวดที่ 9  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
ขอ 122-128”  อัยการนิเทศ,  57,  3.  หนา  165-170. 
 48  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 515/2491  (ประชุมใหญ)  ในกรณีที่เจาพนักงานหมดอํานาจจับมาควบคุม
ระหวางสอบสวนนั้น  เจาพนักงานมีอํานาจจับตัวมาเพื่อสงฟองตอศาลได  แตจะควบคุมไดเพียงเทาที่จําเปน 
ในการนําตัวสงศาล จะควบคุมเพื่อเหตุอื่น  เชน  สอบสวนตอไปหรือรออัยการสั่งฟองไมได. 
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           2.3.2.6 ความหมายของการขงัและผูมีอํานาจออกหมายขงั 
           “หมายขัง”  เปนหมายอาญาชนิดหนึ่ง  หมายขังเปนคําสั่งของศาลใหจํากัด       
เสรีภาพในรางกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางอยางถาวรของผูตองหา จําเลย          
หรือบุคคลอื่น49   
           บุคคลอื่นที่ศาลอาจออกหมายขังได เชน พยาน50 และการออกหมายขังเปน
อํานาจของศาลโดยเฉพาะ51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 71 บัญญัติวา “เมื่อได
ตัวผูตองหาหรือจําเลยมาแลว  ในระยะใดระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะ
ออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตามมาตรา 87  หรือมาตรา 88 ก็ได และใหนําบทบัญญัติ ใน
มาตรา  66  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     หมายขังคงใชไดอยูจนกวาศาลจะไดเพิกถอนโดยออกหมายปลอยหรือ                       
ออกหมายจําคุกแทน 
           ถาความปรากฏแกศาลวาผูตองหาหรือจํา เลยนั้นมีอายุไม ถึงสิบแปดป                  
หรือเปนหญิงมีครรภหรือเพิ่งคลอดบุตรมาไมถึงสามเดือน  หรือเจ็บปวยซ่ึงถาตองขังจะถึงอันตราย        
แกชีวิต  ศาลจะไมออกหมายขังหรือจะออกหมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกขังอยูนั้นก็ได  แต
ทั้งนี้  ไมหามศาลที่จะมีคําส่ังใหผูนั้นอยูในความดูแลของเจาพนักงานหรือบุคคลที่ยินยอมรับผูนั้น
ไว  หรือกําหนดวิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น               
ถาศาลมีคําส่ังเชนวานี้ในระหวางสอบสวน  ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันมีคําสั่ง  แตถามีคําสั่ง    
ในระหวางไตสวนมูลฟองหรือระหวางพิจารณา  ใหใชไดจนกวาจะเสร็จการพิจารณา  หากภายหลัง     
ที่ศาลมีคําสั่ง  ผูตองหาหรือจําเลยนั้นไมปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดหรือพฤติการณไดเปล่ียนแปลง
ไป  ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือพิจารณาออกหมายขังไดตามที่เห็นสมควร” 
                                                 
 49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (9)  “หมายอาญา”  หมายความถึงหนังสือบงการที่
ออกตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  สั่งใหเจาหนาที่ทําการจับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลย หรือ
นักโทษ  หรือใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายจับหรือหมายคนอันไดรับรองวาถูกตอง และคําบอกกลาวทาง 
โทรเลขวาไดออกหมายจับหรือหมายคนแลว ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายคนที่ไดสงทางโทรสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  77. 
 50  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 111 (2)  “เมื่อศาลเห็นวาคําเบิกความของพยานที่ไม
มาศาลเปนขอสําคัญในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี...(2)  ศาลเห็นวาพยานไดรับหมายเรียกโดยชอบแลว จงใจไมไปยัง
ศาลหรือไมไป  ณ  สถานที่และตามวันเวลาที่กําหนดไวหรือไดรับคําสั่งศาลใหรอคอยอยูแลวจงใจหลบเสีย ศาล
จะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไวจนกวาพยานจะไดเบิกความตามวันที่ศาล
เห็นสมควรก็ได  ทั้งนี้  ไมเปนการลบลางโทษตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา” 
 51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58 “ศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือหมายอาญาได
ภายในเขตอํานาจตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา” 
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           บทบัญญัติดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของการขังและการออก
หมายจับ กลาวคือ เหตุที่จะขังบุคคลก็คือเหตุที่จะจับบุคคลนั่นเอง52 นอกจากนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการออกหมายขังอาจทําได  3  ระยะ  คือระหวางการสอบสวน การ
ไตสวนมูลฟองและการพิจารณา 
           2.3.2.7 เหตุท่ีจะออกหมายขัง 
            เหตุที่จะออกหมายขัง  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 ได
บัญญัติใหนํามาตรา 66 เร่ืองเหตุที่ออกหมายจับมาใชบังคับเกี่ยวกับการออกหมายขังโดยอนุโลม  
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66  บัญญัติวา “เหตุที่จะออกหมายจับได            
มีดังตอไปนี้ 
            (1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา           
ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป  หรือ 
            (2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญา                   
และมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี  หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือกอเหตุอันตราย
ประการอื่น 
             ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง  หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด     
โดยไมมีขอแกตัวอันควร  ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี” 
             ดังนั้นตามกฎหมายปจจุบันเหตุที่จะออกหมายจับกับเหตุที่จะออกหมายขัง      
เปนเหตุเดียวกัน  กลาวคือ  การจับก็ดี  เหตุออกหมายจับก็ดี  การขังก็ดี  และเหตุออกหมายขังก็ดี      
เหลานี้เปนเรื่องเดียวกัน  คือเปนเรื่องของ  “การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ”  และหลักการ                
เอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐนี้ความจริงมิใชหลักการใหม  แตเนื่องจากการเรียนการสอนกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยเรายังขาดทฤษฎีอยูอยางมาก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2540  ไดสรางความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น  กรณีจึงเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญ                        
แหงราชอาณาจักรไทยประสงคจะแกไขทางปฏิบัติที่ไมถูกตองในอดีตใหเปนไปตามหลักกฎหมาย            
เพราะในอดีตที่ผานมาการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐนั้นไดถือปฏิบัติกันอยางแยกสวน กลาวคือ 
การจับเปนเรื่องหนึ่ง  การออกหมายจับเปนเรื่องหนึ่ง  การขังเปนเรื่องหนึ่ง  และการออกหมายขัง 
ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  ความเขาใจเรื่องการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจของรัฐอยางแยกสวนดังกลาวนี้ จึง
เปนเหตุสําคัญ  ที่ไดกอความเดือนรอนแกประชาชนอยางมากตลอดมา53 
                                                 
 52  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 32 วรรคสาม  “การจับและการคุมขัง
บุคคลจะกระทํามิได  เวนแต  มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ. 
 53  คณิต  ณ  นคร.  (2531 มิถุนายน).  “การปลอยช่ัวคราว :  มาตรการคุมครองสิทธิที่กอปญหา.”  หมอ
ความยุติธรรม, 25, 1. หนา  39-42. 
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            2.3.2.8 การออกหมายขังระหวางสอบสวน 
             ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  71 วรรคสอง บัญญัติวา “ใน
ระหวางสอบสวน พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายขัง
ตามความในมาตรา  87....” 
             การที่กฎหมายบัญญัติดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของกระบวนการ
สอบสวน  ฟองรอง  กลาวคือ แสดงใหเห็นวา  อํานาจสอบสวนฟองรองนั้นเปนอํานาจเดียวที่
แบงแยกไมได  และผูรับผิดชอบคือพนักงานอัยการ  แตในทางปฏิบัติถือกันเปนหลักวา  ถา
พนักงานสอบสวน  ยังไมไดสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ  ยอมเปนหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน  ที่จะยื่นคํารองขอเอง  แตถาพนักงานสอบสวนไดสงสํานวนการสอบสวนให
พนักงานอัยการแลว  ก็เปนหนาที่ของพนักงานอัยการ 
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บทที่  3 

หลักการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติเปรียบเทียบกับหนวยงานปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ 
 
3.1 การใชอํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 แมการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในชั้นกอน
ฟองคดี  ที่ผานมาในอดีต  จะไดมีการดําเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยมี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนเครื่องมือในการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ตาม  แต
กระบวนการดังกลาว  เปนกระบวนการพิจารณาคดีอาญาปกติซ่ึงทําไดยาก  เพราะเจาหนาที่ตํารวจ
ซ่ึงทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอาจถูกอิทธิพลของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  สงผลใหการรวบรวมพยานหลักฐานของเจาหนาที่ตํารวจไม
บรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมาย  และการใช   กระบวนการดําเนินคดีอาญาปกติคอนขางจะมี
ความลาชาและระบบพิจารณาคดีอาญาเปนระบบกลาวหาซึ่งพนักงานอัยการมีหนาที่ในการพิสูจน
ความผิดของจําเลยจนปราศจากขอสงสัยอันควร  และศาลวางตัว  เปนกลางมักจะไมใชอํานาจใน
การสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อคนหาความจริงวาจําเลยเปนผูผิดหรือบริสุทธิ์   สงผลใหผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐมักจะไมถูกลงโทษ  เพราะไมสามารถแสวงหาพยานหลักฐาน
พิสูจนความผิดของจําเลยได  ในการแกปญหาดังกลาว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 จึงไดใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิดและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อ
สงไปยังอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลตอไปแทนเจาหนาที่ตํารวจแตเดิม  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวก็ยังไดกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติใชอํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาได โดยนําหลักเกณฑและระยะเวลาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ  หากมีกรณีจําเปนตองควบคุมตัวเพื่อประโยชนแกการ
ไตสวนขอเท็จจริงดวย  ดังนั้น  การควบคุมตัวเปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหการบังคับใช
กฎหมายมีประสิทธิภาพแตอยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ดังกลาวแลว  จะพบวาในสวนเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานี้ ยังมีขอบกพรองอยู  กลาวคือ  
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้กําหนดแตเพียงหลักเกณฑกวางๆ  แตไมมีการกําหนดรายละเอียด
ที่ชัดเจนในการดําเนินการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาแตอยางใด  โดยในเบื้องตนจะไดพิจารณาจาก
อํานาจโดยทั่วไปของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกอน โดยสามารถ
แยกพิจารณาไดเปนดังนี้ 

 3.1.1 อํานาจการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
        3.1.1.1 อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณี            
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ 
            ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม   
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) บัญญัติวา “ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตาม             
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
แหงชาติมีอํานาจดังตอไปนี้  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมาย เพื่อใหมีการจับและ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  ซ่ึงระหวางไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด  เพื่อสง
ตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป”   
  3.1.1.2 อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรณี
ดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
            ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม      
การทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 72  บัญญัติวา “ในกรณีที่ผู เสียหายหรือคณะกรรมการปองกัน                  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรองทุกขกลาวโทษบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 661 วาได                
กระทําความผิดตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 66  ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีเขต
อํานาจเหนือทองที่ที่เกิดการกระทําความผิดดังกลาว  ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไดรับคาํ
รองทุกขกลาวโทษมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ  เพื่อใหออกหมายจับบุคคลดังกลาวได  
หรือในกรณี    ที่มีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจนั้น  มีอํานาจจับบุคคลดังกลาวได 

                                                 
 1  มาตรา 66  “ในกรณีที่มีผูเสียหายกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือขาราชการการเมืองอื่นร่ํารวยผิดปกติ   กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมาย 
อื่น ใหผูเสียหายยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” 
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            ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกลาวไว  สงตัวผูถูกจับ        
พรอมทั้งบันทึกการจับมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสี่สิบ
แปดชั่วโมง” 
             มาตรา  73 บัญญัติว า  “ในกรณีที่ ไมจํ าตองมีการควบคุมตัว ผู ถูกจับไว                
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจปลอยตัวผูถูกจับไป โดยมีประกัน 
หรือไมมีประกันก็ได 
             ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ          
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับ
ไวได  ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สําหรับความผิด  ที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น” 
             มาตรา  74  บัญญัติวา “เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา  702 ใหคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัว 
ตอบุคคลที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมายตามวันเวลา 
ที่กําหนด 
             หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด  ใหคณะกรรมการปองกัน      
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูก
กลาวหา  เพื่อสงอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  แลวแต
กรณีดําเนินคดีตอไป 
              การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและการปลอยตัวช่ัวคราว  ใหคณะกรรมการ      
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือบุคคลที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม          
การทุจริตแหงชาติมอบหมาย  หรืออัยการสูงสุด  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจพิจารณา  ทั้งนี้               
ใหนํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง      
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 
 
 

                                                 
2  มาตรา  70  “ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา  ขอกลาวหา 

มีมูลความผิดตามมาตรา  66  ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” 
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 3.1.2 อํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตามกฎหมายอื่น 
        3.1.2.1 อํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  2542 
       ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ                  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542  มาตรา  22  บัญญัติวา  “เมื่อมีความจําเปนจะตองจับกุม
หรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลยเนื่องจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิด
อาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุ
อันตรายประการอื่น  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการ 
ไตสวน  หรืออัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายจับหรือหมายขังผูนั้นได 
       ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว  ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม ใหองค
คณะ ผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําส่ังตามที่เห็นสมควร หรือปลอยช่ัวคราว
จําเลยนั้นได” 
        3.1.2.2 อํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม           
การทุจริตแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
        ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  
มาตรา 14  บัญญัติวา  “ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ                    
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
       ในกรณีที่มีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  หรือมีการกลาวหารองเรียนวาการดําเนินการซื้อ  การจาง  การแลกเปลี่ยน  การเชา             
การจําหนายทรัพยสิน  การไดรับสัมปทานหรือการไดรับสิทธิใดๆ  ของหนวยงานของรัฐครั้งใด           
มีการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติทําการสอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว....” 
       มาตรา  15  (4)  บัญญัติวา  “ในการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ (4)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัว 
ผูถูกกลาวหา ซ่ึงระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล  เพื่อสงตัวไปยงั
สํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป 
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       ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหประธานกรรมการปองกัน                   
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ                      
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวน     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และเพื่อประโยชนในการสอบสวนใหคณะกรรมการ  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ  หรือพนักงานเจาหนาที่      
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได              
ในกรณีเชนนี้ใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวน               
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา...” 
 
3.2 การใชอํานาจควบตัวผูถูกกลาวหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ตางประเทศ 
   วิทยานิพนธฉบับนี้  ผูเขียนมุงศึกษาถึงหนวยงานที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของตางประเทศ  โดยเนนศึกษาถึงลักษณะขององคกร การดําเนินงานขององคกร กฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งอํานาจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา โดย
ประโยชนที่ไดจากการศึกษานี้  คือ  เพื่อปรับปรุงกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และปรับปรุงการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ 
ที่ไดศึกษาในงานเขียนฉบับนี้  ไดแก 
 3.2.1 ประเทศสิงคโปร 
 3.2.2   ประเทศมาเลเซีย 
 3.2.3   เขตการปกครองพิเศษฮองกง 
 3.2.4   รัฐนิวเซาทเวลล  ประเทศออสเตรียเลีย 

 3.2.1 ประเทศสิงคโปร 
  ประเทศสิงคโปรเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่ควบคุมการทุจริตได  ซ่ึงเปนผล 
สืบเนื่องมาจากการมีระบอบการเมืองที่แข็งแกรงในการทําลายขบวนการทุจริต  ประกอบการมี
ดําเนินคดีอยางจริงจังตอผูกระทําความผิด  โดยไมคํานึงถึงตําแหนงและสถานะทางสังคมของผูนั้น 
   หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศสิงคโปร  
ไดแก  Corruption  Practice  Investigation  Bureau  (CPIB)  ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ จัดตั้งในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1952  (ในชวงกอนป ค.ศ. 1952  การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
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ทั้งหมด อยูกับแผนกตอตานการทุจริต  ซ่ึงเปนหนวยงานในกรมตํารวจสิงคโปร ไดแก Anti- 
Corruption  Branch-ACB)  หนวยงาน CPIB  มีสํานักงานเพียงแหงเดียวไมมีสํานักงานทองถ่ิน  
ตั้งอยูกลางเมือง  ในชวง ค.ศ. 1960-1999  จํานวนเจาหนาที่ของ  CPIB  เพิ่มขึ้นถึง  9  เทา ในชวงป   
ค.ศ. 1960  มีเจาหนาที่เพียง  8  คน  จึงถึงป ค.ศ. 1999  มีเจาหนาที่ 71 ประกอบดวยเจาหนาที่ฝาย
สืบสวน 49  คน  และเปนเจาหนาที่ฝายสนับสนุนและฝายธุรการ  22  คน ผูบังคับบัญชาสูงสุดของ  
CPIB  คือ  ผูอํานวยการ  CPIB  ซ่ึงทํางานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร  อํานาจ
หนาที่ของผูอํานวยการ  CPIB  เปนไปตามกฎหมาย  The  Prevention  Corruption  Act3 
             อํานาจหนาที่และภารกิจของ  CPIB  คือ   
             1)   สมรรถภาพการปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยูในระดับที่ตองปรับปรุง        
การบันทึกถอยคํา  การตรวจสอบขอมูล  การตรวจสอบทางดานการเงิน 
             2)   การขยายและสงเสริมระดับความสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ  
      (1)  ระดับสากล  เชน  ในระดับอาเซียน  การเปนสมาชิกของสหประชาชาติ เปนตน 
      (2) ระดับประเทศ  คือ  การสรางเครือขายกับรัฐบาลตางๆ  หรือภาคเอกชนอื่นๆ   
      (3) การบริหารองคกร  CPIB  เชน  การสงเสริมพัฒนาบุคลากร  อาทิ  การจัดอบรม  
การคิดคนแนวคิดใหมๆ  และการจัดทําวารสารใหความรูเกี่ยวกับบุคลากร 
      (4) การใหบริการและการปองกัน  เชน  การใหความรวมมือกับองคกร ก.พ.       
ของสิงคโปร  การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  และการใหความรูแกโรงเรียน  ดวยการจัดหลักสูตร
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น   
               ดานการดําเนินการ  CPIB  มีหนาที่ปกปองความเปนหนึ่งเดียวของภาครัฐและ
สนับสนุนธุรกรรมที่ปราศจากการทุจริตในภาคเอกชน  ซ่ึงนอกจาก CPIB  จะมีอํานาจสืบสวนการ
ทุจริตในหนวยงานของรัฐแลว  CPIB  ยังมีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนการทุจริตในภาคเอกชนดวย   
รวมทั้งยังมีหนาที่ในการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ  และรายงานใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวใหทราบเพื่อลงโทษทางวินัย  CPIB  ดําเนินการภายใต  กฎหมาย          
The  Prevention  Corruption  Act  ซ่ึงกําหนดใหมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดและเจาหนาที่  CPIB  สามารถจับกุมผูกระทําความผิดโดยไมตองมีหมายจับในความผิดที่
กฎหมายกําหนดใหกระทําได  แตอยางไรก็ดีเจาหนาที่  CPIB  ไมไดถูกแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่
ตํารวจตามกฎหมายของสิงคโปร  แตทั้งนี้พนักงานอัยการอาจออกเปนคําสั่งใหเจาหนาที่  CPIB  

                                                 
3  www.cpib.gov.sg/aboutus.htm. 
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สามารถใชอํานาจใดๆ ของเจาหนาที่ตํารวจไดในขณะที่ทําการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิด4 
               ในการดานการสืบสวนสอบสวนนั้น  กฎหมาย  The  Prevention  Corruption  
Act              ไดกําหนดใหเจาหนาที่  CPIB  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้  คือ 
               1) ผูอํานวยการ  CPIB  หรือเจาหนาที่  CPIB  มีอํานาจจับกุมบุคคลใด  ซ่ึง
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย  The  Prevention  Corruption  Act  หรือเปนบุคคลที่
ถูกรองเรียนที่มีขอมูลนาเชื่อถือหรือสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต5 
               2)  ผูอํานวยการ  CPIB  หรือเจาหนาที่  CPIB  เมื่อจับกุมบุคคลใดแลว  สามารถ
คนตัวและยึดสิ่งของที่คนได  ซ่ึงมีเหตุใหเชื่อวาเปนผลมาจากหรือมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระทําความผิด  ถาผูถูกคนตัวเปนหญิงจะตองคนตัวโดยเจาหนาที่หญิงของ  CPIB   
               3)  ใหสงผูถูกจับกุมมายังสํานักงาน  CPIB  หรือสถานีตํารวจ  ใหผูอํานวยการ  
CPIB หรือเจาหนาที่ตํารวจ  มีอํานาจพิจารณาปลอยชั่วคราวโดยมีหลักประกันหรือทําทัณฑบน6   
               4)  ผูอํานวยการ  CPIB  หรือเจาหนาที่  CPIB  มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
สืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดเชนเดียวกับเจาหนาที่ตํารวจ  โดย
ไมตองไดรับคําส่ังจากพนักงานอัยการ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
        (1) ความผิดตามมาตรา 165 มาตรา 213 มาตรา 214 และมาตรา 215 แหง
ประมวลกฎหมายอาญาของสิงคโปร  หรือการคบคิดกันที่กระทําหรือพยายามที่จะกระทําหรือยุยง
ใหมีการกระทําความผิดดังกลาว 
        (2) ความผิดที่สามารถจับกุมไดภายใตกฎหมายใดๆ ซ่ึงพบกระทําความผิด
ดังกลาวในระหวางการสืบสวนความผิดภายใตกฎหมาย The  Prevention  Corruption  Act   
     5)  ผูอํานวยการ CPIB หรือเจาหนาที่ CPIB ถือวามีตําแหนงเทียบเทาเจาหนาที่
ในระดับที่ไมต่ํากวานายตํารวจอาวุโสระดับ inspector  of  police  ตามความมุงหมายของมาตรา 58  
และมาตรา  122 (5)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสิงคโปร   
               6) หากมี เหตุ อันควรสงสัยว ามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย  The  
Prevention  Corruption Act  พนักงายอัยการอาจมีคําสั่งมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงาน CPIB  
หรือเจาหนาที่ตํารวจอาวุโสที่มียศเทียบเทาหรือสูงกวาระดับ assistant  superintendent โดยระบุช่ือ
ในคําสั่งหรือเจาหนาที่  CPIB  ที่ระบุช่ือเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกลาวตามวิธีการที่ระบุ

                                                 
4  The  Prevention  Corruption  Act  Section  19. 
5  The  Prevention  Corruption  Act  Section  15 (1). 
6  The  Prevention  Corruption  Act  Section  16. 
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ไวในคําส่ัง  คําส่ังดังกลาวอาจใหอํานาจในการสืบสวนสอบสวนบัญชีธนาคาร บัญชีหุน บัญชีการ
จัดซ้ือจัดจาง  บัญชีรายจาย  หรือบัญชีอ่ืนๆ หรือส่ิงของที่ฝากไวในตูนิรภัยของธนาคาร  และมี
อํานาจที่จะใหบุคคลเปดเผย  และใหขอมูลหรือบัญชีเอกสารหรือส่ิงของตางๆ ตามที่เจาหนาที่ 
ผูไดรับมอบอํานาจตองการ 
               7) พนักงานอัยการอาจมีคําส่ังมอบหมายใหผูอํานวยการ CPIB หรือเจาหนาที่  
CPIB  ใชอํานาจหนาที่เต็มที่หรือบางสวนในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในการสืบสวน
สอบสวนความผิดใดๆ  ตามกําหนดไวในกฎหมายใด ๆ  ก็ได 
               8) ถาพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดตาม
กฎหมาย  The  Prevention  Corruption  Act  หรือตามประมวลกฎหมายอาญาของสิงคโปร  มาตรา  
161  มาตรา  165  มาตรา 213  หรือมาตรา  215  หรือการคบคิดที่จะกระทําหรือพยายามที่จะกระทํา
หรือยุยงใหเกิดการกระทําความผิดดังกลาว โดยบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของรัฐ  
หนวยงานราชการหรือองคกรภาครัฐอาจจะตรวจสอบไดจากสมุดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวของกับบคุคล
นั้น  ภริยา  หรือบุคคลใด  ซ่ึงพนักงานอัยการมีเหตุใหเชื่อไดวาเปนผูดูแลทรัพยสินหรือตัวแทนของ
บุคคลนั้น  อาจมีคําสั่งมอบหมายใหผูอํานวยการ  CPIB  เจาหนาที่  CPIB  หรือเจาหนาที่ตํารวจที่
ไดรับมอบหมายเขาไปในธนาคารและอาจทําสําเนาสวนที่อยูในสมุดบัญชีที่เห็นวาเกี่ยวของ 
               9) หากผูอํานวยการ CPIB  เห็นวามีเหตุอันอันทําใหเชื่อวาในสถานที่ใดมี
เอกสารที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน  หรือมีส่ิงของใด  หรือทรัพยสินใดที่เกี่ยวของกับความผิดตาม
กฎหมาย The  Prevention  Corruption  Act  หรือตามมาตรา 161  มาตรา 165  มาตรา 213  หรือ
มาตรา  215  หรือการคบคิดที่จะกระทําหรือพยายามที่จะกระทําหรือยุยงใหเกิดการกระทําความผิด
ดังกลาว  อาจออกหมายคนใหเจาหนาที่  CPIB  หรือเจาหนาที่ตํารวจยศไมต่ํากวานายตํารวจอาวุโส
ระดับ  inspector  of  police  ใหเขาไปในสถานที่นั้น  หากเห็นวาจําเปนอาจใชกําลัง  ตรวจคนอายัด  
และควบคุมเอกสารสิ่งของหรือทรัพยสิน 
               10) เมื่อปรากฏแก เจ าหนาที่  CPIB  หรือเจาหนาที่ตํ ารวจยศไมต่ํ ากวา
นายตํารวจอาวุโสระดับ  inspector  of  police  วามีเหตุอันควรเชื่อไดวาสถานที่ใดมีการปกปดหรือ
รับฝากเอกสารที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือส่ิงของหรือมีทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดกฎหมาย  The  Prevention  Corrruption  Act  หรือตามมาตรา  161  มาตรา  165  มาตรา 
213  หรือมาตรา  215  หรือการคบคิดที่จะกระทําหรือพยายามที่จะกระทําหรือยุยงใหเกิดการกระทํา
ความผิดดังกลาว  และเจาหนาที่  CPIB หรือเจาหนาที่ตํารวจเห็นวาหากไดรับมอบหมายใหทําการ
คนเนิ่นชาไปจะทําใหวัตถุที่คนถูกทําลาย  อาจใชอํานาจเขาไปตรวจคนหรือยุดไดกอนโดยไมตองมี
หมายคน   
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               จึงเห็นไดวาการสืบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต  ซ่ึงถือวาเปน
หนาที่หลักของ CPIB  สํานักงาน  CPIB  มีหนาที่รับและสืบสวนการรองเรียนตางๆ ที่มีการกลาวหา
วาเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต  โดยการสืบสวนจะเนนไปที่เจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงทํา
หนาที่บังคับใชกฎหมายและเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ  ที่มีโอกาสสูงที่จะกระทําการ
ทุจริต เชน เจาหนาที่ตํารวจ  เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  เจาหนาที่ศุลกากร เปนตน และนอกจากนี้
ในมาตรา 16  ของกฎหมาย The  Prevention Corruption Act ของสิงคโปร ไดใหอํานาจแก
ผูอํานวยการ  CPIB  หรือเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจควบคุมตัวผูถูกจับกุมไดและมีอํานาจพิจารณา
ปลอยช่ัวคราวโดยมีหลักประกันหรือทําทัณฑบนก็ได 
               นอกจากการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อตอตานการทุจริตแลว ประเทศ
สิงคโปรยังมีการออกมาตรการทางปกครอง (administrative measures) เพื่อลดโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับการทุจริตและกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐและทําใหการทํางานของ CPIB  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มาตรการเหลานี้  ไดแก   
               1)  การใหอํานาจเจาหนาที่  CPIB  ในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากความเกรง
กลัวหรือการเลือกปฏิบัติ  โดยเจาหนาที่  CPIB  ตองปฏิบัติกับบุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมคํานึงสถานะทางสังคม  เหตุผลทางการเมือง  สีผิว  หรือความเชื่อทางศาสนา 
               2)  การตัดโอกาสที่จะทําใหเกิดการกระทําทุจริตในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 
               3)  การทําใหระบบหรือวิธีการบริหารงานตางๆ มีความคลองตัวและกระชับ
มากขึ้น 
               4)  การทําใหความลาชาเกินความจําเปนในการทํางานของขาราชการซึ่งเปน
ชองทาง   ใหมีการกระทําทุจริตหมดไป 
               5)  ทบทวนเงินเดือนเจาหนาที่ของรัฐเปนประจํา  เพื่อใหแนใจเจาหนาที่ไดรับ
เงินเดือนในอัตราที่เหมาะสม  โดยมีการคํานึงถึงจํานวนเงินเดือนในภาคเอกชนดวย 
               6) มีขอกําหนดเตือนผูทําสัญญากับรัฐบาลวา  การใหสินบนแกเจาหนาที่
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามสัญญานั้น  อาจทําใหสัญญาถูกระงับได 
               7)  ผูทําสัญญาใดที่ใหสินบนจะถูกตัดโอกาสในการทําสัญญากับรัฐบาล  หรือ
หนวยงานของรัฐบาลเปนเวลา  5  ป เวนแตผูนั้นจะใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ผูมี
อํานาจ  
               จากการศึกษาพบวา  การประสบความสําเร็จของสํานักงาน  CPIB  ในการตอสู
กับกระทําทุจริต  คือ  การที่  CPIB  ไดทําใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
และใหความสนับสนุนอยางเต็มที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยทั่วไปแลว  CPIB  
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ถูกมองวาเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงในเรื่องการดําเนินงานที่เปนอิสระ  สงผลให
ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ไดช่ือวาปราศจากการคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก  และนอกจากนั้น  
Political and Economic Risk Consultancy ที่ประสบความความสําเร็จในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต7  ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของ  CPIB  มีดังนี้ 
               1) ผูนําของประเทศไดดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
               2) กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและมี
บทลงโทษที่เพียงพอตอการทําใหเกิดความเกรงกลัว  เนื่องจากมีการทบทวนและแกไขกฎหมายอยู
เสมอ 
               3) สํานักงาน  CPIB  ซ่ึงเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมีความเปนอิสระในการดําเนินการ  โดยไมคํานึงถึงสถานะ  ตําแหนงของบุคคล  พรรค
การเมือง  สีผิว  หรือเชื้อชาติแตอยางใด 
               4) เจาหนาที่  CPIB  ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น  อุทิศตนตอการทํางาน  มี
ความเปนกลาง  โดยยึดแนวปฏิบัติขององคกรนั้น  คือ   
       (1) เจาหนาที่  CPIB  ตองซื่อสัตยสุจริตตอหนวยงานและรักษาชื่อเสียงอัน
ดีงาม 
       (2) เจาหนาที่  CPIB  ตองปฏิบัติงานเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกันและความ
เปนกลาง 
        (3) เจาหนาที่  CPIB  ตองปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการเกรงกลัวและ
ความลําเอียง 
        (4)  เจาหนาที่  CPIB  ตองไมเขาไปสืบสวนกรณีใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความ
ไมเปนกลาง 
        (5)  เจาหนาที่  CPIB  ตองไมพูดคุยเรื่องทางราชการกับผูอ่ืนโดยไมจําเปน 
        (6)  เจาหนาที่  CPIB  ตองไมเปดเผยลักษณะและรายละเอียดของผูใหขอมูล 
        (7)  เจาหนาที่  CPIB  ตองไมใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนสวนตน 
 

                                                 
7  Ali  Muhammed.  (February 17, 2000).  Eradication  Corruption - The  Singapore  Experience,   

The Seminar on International Experiences on Good Governance and Fighting Corruption, The Grand Hotel  
Bangkok,  p. 8. 
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               5) สํานักงาน  CPIB  มีมาตรฐานการบริการที่ดี  มีความเอาใจใสตอผูที่โทรเขา
มาเพื่อใหขอมูล  โดยคํารองและขอมูลท่ีไดรับจะไดรับความสนใจในทันที  และมีการพิจารณา
ดําเนินการตอการทุจริตตามที่ไดรับคํารองภายในหนึ่งสัปดาห  สําหรับคํารองที่ไดรับทางไปรษณีย  
และในทันทีสําหรับคํารองที่ผูรองเรียนนํามาใหที่หนวยงาน และเมื่อเจาหนาที่สืบสวนไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการตามคํารอง  จะตองดําเนินการภายใน  48  ช่ัวโมง  หรือในทันทีหากปรากฏ
วาการกระทําความผิดนั้นยังดําเนินอยู  ทั้งนี้การสอบสวนความผิดดังกลาวจะตองดําเนินการให
เสร็จภายใน  3  เดือน  เวนแตกรณีมีความจําเปนตามลักษณะคดี 
               6) การใหบริการในภาครัฐมีเรียกเก็บคาบริการ  เปนการลดโอกาสการเขาไป
เกี่ยวของกับการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
               7) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทํางานของสํานักงาน  CPIB  และใหความ
รวมมือในการดําเนินนโยบายเชิงรุก  และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการดําเนินงานของ  CPIB   

 3.2.2 ประเทศมาเลเซีย 
            หลังจากไดรับอิสรภาพจากอังกฤษในป  พ .ศ.  2500 นายกรัฐมนตรี  Tengu Abdul  
Rahaman ใหความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตเปนอันดับตนๆ โดยใหจัดหาผูเชี่ยวชาญ
ทําการศึกษาปญหาการคอรรัปชั่น ซ่ึงผลการศึกษาไดจัดทําเปนรายงานชื่อ “The Problem of  
Corruption  in  the  Federration  of  Malaya”  เสนอคณะรัฐมนตรี มีผลทําใหมีการดําเนินการตางๆ  
หลายประการเพื่อการปราบปรามการทุจริต รวมถึงการจัดตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อสืบสวน
สอบสวนการกระทําทุจริต  ตอมาไดมีการประกาศใชกฎหมายปองกันการทุจริต  Prevention  of  
Corruption Act 1961 และมีการจัดตั้งหนวยงาน Anti-Corruption Agency -ACA เมื่อวันที่ 10  
ตุลาคม 2510 หลังจากไดมีประกาศใชกฎหมาย National Bureau of Investigation Act 1973 ACA  
ไดเปลี่ยนชื่อเปน Nation Bureau of Investigation – NBI  เพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตอํานาจหนาที่
ที่กวางขึ้นตามกฎหมาย  NBI  ไมไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนเฉพาะเรื่องคอรรัปชั่นอยางเดียว  
แตรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนของประเทศ เชน บอนการพนัน การลักลอบขนของเถื่อน  
อาชญากรรม  การกระทําผิดตอหนาที่ที่เปนความผิดอาญารายแรงและขบวนการฉอฉล 
            ในป พ.ศ. 2523  นายกรัฐมนตรี Mahathir Mohamad  ไดใหมีการทบทวนบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของ  NBI  พบวา  NBI  มีขอบเขตการดําเนินงานกวางไป  และถาหากตองการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักจริงๆ  NBI  ควรจะดําเนินการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นเทานั้น  
ตอมา NBI ไดเปล่ียนชื่อกลับมาเปน ACA อีกครั้ง เมื่อกฎหมายปราบปรามการทุจริต Anti-
Corruption Agency Act 1982 ประกาศใชเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 เพื่อใหสะทอนการ
ปฏิบัติงานที่เปนภารกิจหนาที่ของหนวยงาน 
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 ปจจุบัน ACA  มีภารกิจหนาที่และอํานาจตามกฎหมายปราบปรามการทุจริต Anti-
Corruption Act 1997 โดยยกเลิกกฎหมาย Prevention of Corruption Act 1961 และกฎหมาย Anti-
Corruption Agency Act 1982  กฎหมายปราบปรามการทุจริตฉบับใหมนี้  ครอบคลุมกรณีที่เกี่ยวกับ
การทุจริตไมวาในภาครัฐหรือภาคเอกชน  ขาราชการหรือบุคคลทั่วไป  เนนการปองกันการทุจริต
มากขึ้นกวาในอดีต  รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติใหมและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต  และ
อํานาจในการสืบสวน  รวมทั้งการเพิ่มโทษหนักขึ้น   
 อํานาจหนาท่ีของ  ACA 
 ตามมาตรา 8 ของกฎหมาย Anti-Corruption Act 1997 กําหนดอํานาจหนาที่ของ
ผูอํานวยการสํานักงาน  และเจาหนาที่ของ  ACA   
 1. รับเรื่องรองเรียนและรายงานการกระทําทุจริตตามกฎหมายปราบปรามการทุจริต  
พิจารณาและดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามที่สามารถจะดําเนินการได 
 2. สืบหาและดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
  -  ความผิดอันควรสงสัยตามกฎหมาย  Anti-Corruption  Act  1997  (Act  575)   
  -  การพยายามกระทําอันควรสงสัยวาจะกระทําทุจริตตามกฎหมาย Anti-Corruption  
Act  1997  (Act  575)   
  -  การคบคิดอันควรสงสัยวาจะกระทําความผิดตามกฎหมาย Anti-Corruption  Act  
1997  (Act  575)   
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติ  ระบบ  และขั้นตอนการดําเนินงานขององคกรของรัฐ  เพื่อ
ตรวจหาการกระทําทุจริต  และเพื่อทบทวนแกไขการปฏิบัติ  ระบบ  และขั้นตอนการดําเนินงานที่
เห็นวาอาจกอใหเกิดการกระทําทุจริต 
 4. ช้ีแนะ  แนะนําและชวยเหลือบุคคลใดตามคํารองของเกี่ยวกับวิธีที่จะขจัดการกระทํา
ทุจริต 
 5. แนะนําองคกรของรัฐในการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ ระบบ หรือข้ันตอนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อลด
โอกาสที่อาจกอใหเกิดการกระทําทุจริต 
 6. ใหความรูแกสาธารณในการตอตานการทุจริต  และ 
 7. ดําเนินการใหสาธารณชนมีสวนรวมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต 
 อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  Anti-Corruption  Act  1997  ของเจาหนาท่ี  ACA   
 มาตรา  7 (1) โดยไมกระทบกระเทือนตออํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายฉบับนี้ เจาหนาที่ ACA  มีอํานาจและความคุมกันเชนเดียวกับเจาหนาที่ตํารวจตามกฎหมาย
วาดวยตํารวจ  Police Act 1967   
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     (2) โดยไมกระทบกระเทือนตอหลักการทั่วไปตามอนุมาตรา (1)   
              -  เจาหนาที่ของ  ACA  ตําแหนง  Superintendent  และสูงกวามีอํานาจ
เทากับและสูงกวาเจาหนาที่ตํารวจยศ  Assistant  Superintendent  มีอํานาจเทากับและสูงกวา
เจาหนาที่ตํารวจยศ  Inspector   
              -  เจาหนาที่อาวุโสของ  ACA  ระดับ  Senior  Assistant  Superintendent  
และ  Assistant  Superintendent  มีอํานาจเทากับและสูงกวาเจาหนาที่ตํารวจยศ  Inspector  และ 
              -  เจาหนาที่  ACA  ระดับ  Senior  Investigator  และ  Investigator  มี
อํานาจเทากับและสูงกวาเจาหนาที่ตํารวจยศ  Sergeant 
    (5)  เจาหนาที่  ACA  มีอํานาจเทากับเจาหนาที่ตํารวจไมวาตําแหนงใดๆ ที่
กําหนดไวภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Code) และ
กฎหมายจดทะเบียนอาชญากรและบุคคลผูไมพึงประสงค Registration of Criminals and  
Undersirable  Persons 1969  และอํานาจดังกลาวเปนอํานาจเพิ่มเติมจากอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้
และประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญาใหใชบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้ 
 มาตรา  21 (3)  หากเจาหนาที่ของ ACA  มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามกฎหมายฉบับนี้ตามคํารองเรียนที่ไดรับหรือจากขอมูลที่ไดรับดวยตนเอง  สามารถดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนและใชอํานาจในการสืบสวนสอบสวนที่ไดรับตามกฎหมายนี้และตามกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา   
 มาตรา 22 ในการสืบสวน  สอบสวนความผิดกฎหมายฉบับนี้ เจาหนาที่ ACA  สามารถ 
 (1)  มีคําสั่งเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําที่เกี่ยวของกับเรื่องใดๆ เพื่อประโยชนแหงการ
สืบสวนสอบสวนความผิด 
 (2)  มีคําส่ังใหบุคคลใดแสดงบัญชี (ไมรวมสมุดบัญชีธนาคาร) เอกสาร หรือสําเนา
เอกสารหรือส่ิงอ่ืนๆ  เพื่อประโยชนแหงการสืบสวนสอบสวนความผิดหรือ 
 (3)  มีหนังสือขอใหบุคคลใดใหถอยคําเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบานหรือยืนยัน
ในหนังสือนั้นวาขอมูลทั้งหมดที่เจาหนาที่ขอมานั้นจะเปนประโยชนในการสืบสวนสอบสวน 
 มาตรา 23  (1)  เมื่อปรากฏแกพนักงานอัยการตามขอมูลและหลังจากการไตสวนตามที่
เห็นจําเปนแลววามีเหตุอันควรสงสัยวาในสถานที่ใดมีพยานหลักฐานการกระทําความผิดตาม
กฎหมาย นี้จะออกหมายสั่งใหเจาหนาที่  ACA   
              ก.   เขาไปสถานที่ใด  และคนหา  ยึด  และครอบครองสมุดบัญชีเอกสาร
หรือส่ิงของอื่นๆ   
              ข.   ตรวจสอบ ทําสําเนา หรือคัดขอความจากสมุดบัญชี บันทึก หรือ
เอกสาร 
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              ค.  คนตัวบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวา  สามารถคุมตัวและนําตัวไปยัง
สถานที่นั้น  เพื่อความสะดวกในการคน  ยึด  และควบคุมส่ิงของที่พบจากบุคคลนั้น 
              ง.  เปด  ตรวจสอบ และคนสิ่งของ  ตูบรรทุกสินคา หรือภาชนะบรรจุ
ของ  หรือ 
              จ.  หยุด  คน  และยึดการลําเลียงขนสง 
    (2)  เมื่อมีเหตุจําเปนเจาหนาที่  ACA  ที่ดําเนินการตามอํานาจในวรรคหนึ่ง  
สามารถ 
              ก.  พังประตูช้ันนอก  หรือช้ันใน  หรือหนาตางของสถานที่ใดและเขา
ไปในสถานที่นั้น  หรือใชกําลังเขาไปในสถานที่นั้นและทุก ๆ  สวน 
              ข.  ใชกําลังจัดการกับการขัดขวางการเขาไป  การคน  การยึด  หรือการ
เอาออกไปตามที่ไดรับมอบอํานาจ  หรือ 
              ค. ควบคุมตัวบุคคลที่พบอยูในสถานที่ใดหรือขบวนลําเลียงขนสงใด   
ที่ถูกคนตามวรรคหนึ่งจนกวาสถานที่หรือขบวนลําเลียงนั้นจะถูกคน 
    (3)  เมื่อปรากฏแกเจาหนาที่  ACA  วามีเหตุอันควรสงสัยวามีการปดบังอํา
พรางหรือซุกซอนพยานหลักฐานการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ไวในสถานที่ใดและมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาหากไดรับหมายคนจากพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่งแลวอาจเกิดความชักชากวาจะ
ไดหมายมา  วัตถุที่ตองการคนอาจจะถูกทําลาย  หรือสูญหายได  เจาหนาที่ ACA  อาจพิจารณาใช
อํานาจทั้งหมดตามวรรค (1)  และวรรค (2)  เสมือนวาไดรับมอบอํานาจตามหมายคนที่ออกตาม
อนุมาตรา  (1)   
 มาตรา  25  (1)  ในระหวางการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้  
สังหาริมทรัพยที่เจาหนาที่  ACA  ตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน  (Investigator)  หรือสูงกวามี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสินแหงการกระทําความผิดหรือเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดจะตองถูกยึด 
 มาตรา 26  (1)  เจาหนาที่ ACA  ที่มีตําแหนงเทากับ  Assistant  Superintendent  หรือสูง
กวา  สามารถกําหนดใหนําสังหาริมทรัพยที่ยึดไดตามกฎหมายฉบับนี้ไปไวในความดูแลของบุคคล
ใด  หรือเจาหนาที่ผูใดและตามสถานที่ตามที่กําหนด 
    (2)  ถาหากไมสามารถดําเนินการไดตามอนุมาตรา  (1)  เจาหนาที่ดังกลาว
นั้น  อาจใหส่ิงของที่ยึดไดอยูในสถานที่ที่เขาทําการยึดสิ่งของนั้นโดยอยูภายใตความดูแลของบุคคล
ใดที่จะระบุรายละเอียดเพื่อการนี้ตอไป 
    (3) ถาหากสิ่งของที่ยึดไดตามอนุมาตรา (6) เจาหนาที่ ACA ที่มีตําแหนง
เทากับ  Assistant  Superintendent  หรือสูงกวาผูที่ทําการยึดอาจพิจารณาให 
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            ก. คืนทรัพยสินนั้นชั่วคราวใหแกเจาของ  หรือบุคคลที่ครอบครอง  
ดูแล  ควบคุมทรัพยสินดังกลาวขณะที่ถูกยึด  หรือบุคคลที่มีสิทธิตามระยะเวลาและเงื่อนไขและใน
บางกรณีตองมีการวางหลักทรัพยที่เพียงพอเพื่อรับประกันวาสังหาริมทรัพยนั้นจะตองถูกสงมอบ
ตามคําส่ังของเจาหนาที่ที่ส่ังใหคืนทรัพยสินนั้น  หรือ 
            ข. คืนทรัพยสินนั้นชั่วคราวใหแกเจาของ หรือบุคคลที่ครอบครอง  
ดูแล  ควบคุมทรัพยสินดังกลาวขณะที่ถูกยึด  หรือบุคคลที่มีสิทธิ  โดยบุคคลที่ไดรับทรัพยสินคืน
สามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินนั้นโดยวางหลักทรัพยมูลคาไมนอยกวามูลคาของทรัพยสินนั้น
ตามราคาตลาด  ณ  วันที่คืนทรัพยสิน 
    (6) ถาหากทรัพยสินที่ยึดตามกฎหมายฉบับนี้ประกอบดวย  เงิน  หุน  
หลักทรัพยหุน  หุนกูหรือทรัพยสินพิพาทในคดี  อยูในความครอบครอง  หรือภายใตการดูแล หรือ
ควบคุมของบุคคลใด  นอกเหนือจากบุคคลที่จะถูกดําเนินคดี  เจาหนาที่ผูยึดตองมีตําแหนง  
Assistant  Superintendent  หรือสูงกวาโดยสงมอบใหบุคคลดังกลาวดําเนินการดังนี้ 
            ก.  หามมิใหมีการใช โอนยาย หรือดําเนินการใดๆ กับทรัพยสิน
ดังกลาว  หรือ 
            ข.  ใหสงมอบทรัพยสินดังกลาวใหแกเจาหนาที่ตําแหนง Assistant  
Superintendent  หรือสูงกวาตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหมาย 
    (7) ถาหากทรัพยสินที่ยึดไดจะผุพังหรือเส่ือมสภาพเร็ว  หรือการดูแลสภาพ
ไวเปนเรื่องยุงยากและไมสามารถดําเนินการไดตาม อนุมาตรา (3)  เจาหนาที่ตําแหนง Assistant  
Superintendent  หรือสูงกวา  สามารถทําการขายหรือดําเนินการใหมีการขายทรัพยสินและเก็บ
รายไดสวนที่ไดจากการขายหลักจากหักคาใชจายในการดูแลรักษาและการจัดการขายทรัพยสิน
ดังกลาวแลว  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผลของกระบวนพิจารณาตามกฎหมายฉบับนี้ 
 มาตรา  28  เจาหนาที่  ACA  หรือเจาหนาที่ตํารวจสามารถขอใหบุคคลใดใหขอมูล 
ใดๆ  เกี่ยวกับเรื่องใดๆ  ที่เปนหนาที่ของเจาหนาที่ดังกลาวที่ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้และ
อยูในอํานาจที่บุคคลนั้นตองใหถือเปนหนาที่ตามกฎหมายที่บุคคลนั้นตองใหขอมูลนั้น 
 มาตรา 30 (1)  ความผิดภายใตกฎหมาย Anti-Corruption  Act  1997  ทุกความผิดเปน
ความผิดที่สามารถจับกุมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 
    (2)  เจาหนาที่ของ  ACA  อาจพิจารณาปลอยตัวผูถูกจับกุมชั่วคราว  โดย 
              ก.  มีเงินสดมาวางตามที่เจาหนาที่กําหนด 
              ข.  มีทัณฑบนโดยมี  หรือไมมีผูค้ําประกันแลวแตเจาหนาที่กําหนด  
หรือ 
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              ค.  มีเงินสดมาวางและมีทัณฑบนโดยมีหรือไมมีหลักประกันแลวแต
เจาหนาที่กําหนด 
     (3) เจาหนาที่  ACA  สามารถดําเนินการจับกุมผูถูกปลอยตัวช่ัวคราวตาม
อนุมาตรา  (2)  โดยไมตองมีหมายจับ  ตอเมื่อ 
             ก.  เจาหนาที่ผูนั้นมีเหตุอันควรเชื่อวามีการฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
การปลอยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัว  หรือ 
             ข.  ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูค้ําประกันวาบุคคลผูไดรับการปลอยตัว
ช่ัวคราวจะฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวและผูค้ําประกันตองการพนจากการเปนผูค้ําประกัน 
     (5) เมื่อบุคคลใดถูกจับกุมไดตามฐานความผิดตามกฎหมายนี้  และอยู
ระหวางรับโทษจําคุก  หรืออยูภายใตการควบคุมตัวตามกฎหมายอื่น  หรืออยูภายใตการคุมขังตาม
กฎหมาย  เจาหนาที่  ACA  ในตําแหนง  Assistant  Superintendent  หรือสูงกวามีคําสั่งเปนหนังสือ
เรียกใหบุคคลดังกลาวมาปรากฏตัวตอตนเองหรือตอเจาหนาที่คนใดของ  ACA  เพื่อการสืบสวน
สอบสวนแลวสามารถควบคุมตัวบุคคลนั้นไวไดไมเกินสิบสี่วัน 
 มาตรา 31  (1) เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาวามีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงการ
สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้อาจมีหนังสือมอบอํานาจใหเจาหนาที่  
ACA ในตําแหนง Assistant  Superintendent  หรือสูงกวามีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับธนาคาร
ที่ระบุไวในอนุมาตรา  (2)   
    (2) เจาหนาที่  ACA ที่ได รับมอบอํานาจตามอนุมาตรา  (1)  สามารถ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
              ก.  ตรวจสอบและทําสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร หรือ
เอกสารที่อยูในความครอบครอง  ดูแล  และควบคุมของธนาคาร 
              ข.  ตรวจสอบและทําสําเนาบัญชีหุน บัญชีการจัดซื้อ บัญชีรายจาย หรือ
บัญชีอ่ืน ๆ  ของบุคคลใดที่เก็บไวในธนาคาร 
              ค.  ตรวจสอบสิ่งของในกลองที่ฝากไวในตูนิรภัยของธนาคาร 
              ง.  ขอขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับเอกสาร  บัญชี  หรือส่ิงของที่เกี่ยวของ
ตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  
    (3) เจาหนาที่ ACA  ที่ไดรับมอบอํานาจตามอนุมาตรา (1) อาจครอบครอง
สมุดบัญชี  เอกสารทางบัญชี  กรรมสิทธิ์  หลักทรัพย  หรือเงินสดที่ตรวจสอบไดตามอนุมาตรา (2)  
หากเห็นวา 
             ก. การตรวจสอบ การทําสําเนา หรือคัดลอกขอความไมสามารถกระทํา
ได  โดยไมไดครอบครองไว 
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             ข.  หากไมครอบครองไวอาจถูกรบกวนหรือถูกทําลาย 
             ค.  จําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการฟองคดีเกี่ยวกับความผิดตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 มาตรา 39  (1)  เจาหนาที่ของ ACA ในตําแหนง Assistant Superintendent  หรือสูงกวา
มีอํานาจยื่นคํารองขอใหพนักงานอัยการมอบอํานาจใหเจาหนาที่ ACA  ดําเนินการดังตอไปนี้ 
            ก. สกัดกั้น  ควบคุมไว  และเปดผนึกไปรษณียภัณฑที่อยูระหวางการ
สงทางไปรษณีย 
            ข. ดักจับขอความที่สง  หรือไดรับผานระบบเครือขายการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
            ค. ดังฟง  หรือฟงการสนทนาที่ใชวิธีการผานระบบเครือขายส่ือสาร
โทรคมนาคม 
 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ  ACA 
 1. ผูอํานวยการสํานักงาน  ACA  และอัยการสูงสุด  เปนผูมีอํานาจในการฟองคดี  
แตงตั้งโดยพระมหากษัตริยโดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี  โดยไมมีกระบวนการสรรหาและผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภา ทําให ACA  ถูกมองวาดําเนินคดีทุจริตเล็กๆ เทานั้น ไมสามารถ
ดําเนินคดีใหญ ๆไดเพราะเหตุวาอํานาจในการไมฟองคดีอยูในอํานาจของอัยการสูงสุด  ถึงแมวา  
ACA  จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนรัฐมนตรีและชี้มูลความผิดใหฟองคดีก็ตาม   
 2. ACA  อยูภายใตสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี  จึงถูกตั้งขอสงสัยในความเปนอิสระ
ในการสืบสวนสอบสวนขาราชการระดับสูงและนักการเมือง 
 3.  ACA  มีการเปดชองทางในการแจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําทุจริตหลาย
ชองทาง  รวมทั้ง  ตู ปณ.  6000  รับเรื่องโดยไมตองลงชื่อและติดแสตมป ทําใหมีเร่ืองรองเรียนเขา
มามากเฉลี่ยปละ  8,000-10,000  เร่ือง  แตเร่ืองที่ขึ้นมาสูการพิจารณาคดีของศาลมีไมมากนัก  ซ่ึงมี
การวิเคราะหวาอาจเปนเพราะวาผูใหขอมูล  ไมกลาที่จะนําเอกสารหลักฐานของรัฐมาเปดเผยและใช
เปนพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตเนื่องจากวาอาจเปนการเสี่ยงตอความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับความลับของทางราชการ (Official  Secrets  Act – OAS)   
 4. รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาการทุจริตในรูปแบบองครวมโดยการจัดทําโครงการ  
National  Integrity  Plan - NPI  ซ่ึงครอบคลุมการปราบปรามการทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
 5. รัฐบาลไดจัดตั้ง Integrity  Institute of Malaysia –IIM  ขึ้นเปนหนวยงานอิสระที่
สามารถดําเนินการโดยตนเองได  เพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ  NPI ทั้งหมด  ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของ  IIM  คือ  การฝกอบรมสื่อสารความเขาใจเรื่องของความมีคุณธรรม ถือไดวาเปน
การสนับสนุน  ACA  ในเรื่องการใหความรูแกประชาชน  ซ่ึง  ACA  มีขอดอยในเรื่องนี้ 
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 6. กฎหมาย  Anti-Corruption Act 1997  ใหอํานาจสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตไวอยางครอบคลุมทั้งขาราชการ นักการเมือง ภาคเอกชน และบุคคล
ทั่วไป  รวมทั้งมีอํานาจในการจับกุม  ควบคุม  ยึด  อายัด  ตรวจคน  ขอขอมูลทั้งโดยเจาหนาที่  
ACA  เอง  หรือบางกรณีตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานอัยการ   
 7. กฎหมาย  Anti-Corruption  Act 1997  ไมไดกําหนดความหมายของการกระทํา
ทุจริตไวโดยตรง  แตกําหนดความหมายของคําวา  “Gratification”  หรือ  “สินจางตอบแทน”  ซ่ึง
คลายกับการใหสินบนและถือวาการรับสินจางตอบแทนเพื่อกระทําหรือละเวนการกระทําตาม
หนาที่เปนความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 
 8. มีการกําหนดความผิดตามกฎหมายอื่น (Prescribed Offence) ไวในกฎหมาย                
Anti-Corruption  Act  1997  ซ่ึงเจาหนาที่  ACA  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการได 
 9. กฎหมาย  Anti-Corruption Act 1997  กําหนดใหการรํ่ารวยผิดปกติเปนความผิด
อาญาและมีโทษทั้งถูกปรับและถูกจําคุก 
 10. กฎหมาย  Anti-Corruption  Act 1997  ใหอํานาจและความคุมกันแกเจาหนาที่  
ACA  เทากับเจาหนาที่ตํารวจ  รวมทั้งไดรับการคุมกันจากการดําเนินคดีทั้งทางแพงและอาญา 
 11. กฎหมาย  Anti-Corruption  Act  1997  กําหนดโทษของความผิดฐานใหการเท็จไว
สูง  โดยปรับไมเกิน  1  แสนริงกิต  และโทษจําคุกไมเกิน  10  ป  ซ่ึงเปนโทษที่สามารถปองปราม
บุคคลผูจงใจใหการเปนเท็จเพื่อทําใหเกิดการไขวเขวหรือปรักปรําคนอื่น 
 12. กฎหมาย  Anti-Corruption  Act  1997  กําหนดโทษเจาหนาที่ผูใดที่มีผูใหสัญญาวา
จะให  หรือเสนอสินจางตอบแทนโดยมิชอบเพื่อไมใหแจงตอเจาหนาที่  ACA  หรือเจาหนาทีต่าํรวจ  
โดยมีโทษปรับไมเกิน  1  แสนริงกิต  หรือจําคุกไมเกิน  10  ป  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 13. มีการกําหนดความคุมครองผูใหขอมูลเบาะแสโดยการปกปดรูปพรรณและขอมูล
ตางๆ ที่อาจนําไปสูการเปดเผยตัวตน  รวมทั้งคุมครองจาการถูกฟองคดีทั้งทางอาญาและทางแพง 

 3.2.3 เขตการปกครองพิเศษฮองกง 
  ปจจุบันเขตการปกครองพิเศษฮองกง  ถือไดวาเปนเมืองที่ประสบความสําเร็จอยางมาก
ในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ซ่ึงแตเดิมในชวง  ค.ศ. 1960-1970  ฮองกงยังเปน
เมืองเต็มไปดวยปญหาการทุจริต  สาเหตุอาจเนื่องมาจากฮองกงเปนประเทศในอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงประเทศอังกฤษไดใชฮองกงเปนสถานที่ในการทําธุรกรรมตางๆ อีกทั้งลักษณะ
ภูมิประเทศของฮองกงเปนประเทศทางผานของหลาย ๆ  ประเทศ  ทําใหฮองกงกลายเปนสถานที่ที่
มีการตกลงทําธุรกรรมตางๆ  ไดทุกเรื่อง 
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 ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ฮองกงนั้น  สืบเนื่องมาจากคดีของนายพลปเตอร ก็อบเบอร ซ่ึงไดกระทําความผิดในขอหาฉอ
ราษฎรบังหลวงในคดีใหญๆ หลายคดี  และไดติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของหลายคน  กอน
จะหลบหนีออกนอกประเทศไป  แมทายที่สุดนายพลปเตอร  ก็อบเบอร  จะไดถูกนําตัวกลับมา
ลงโทษก็ตาม  แตประชาชนของฮองกงสวนใหญไมพอใจตอระบบการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของตน  จึงไดออกมาเรียกรองใหมีการแกไขปญหาดังกลาว  จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ  
ค.ศ. 1974  ไดมีการกอตั้งหนวยงานชื่อ  Independent  Commission  Against  Corruption  (ICAC)  
ขึ้น  โดยจากรายงานประจําปของ  ICAC  ในป ค.ศ. 1974  ซ่ึงเปนปแรกของการกอตั้งพบวา  มีเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมากกวา 3,000  เรื่อง  และมีการฟองคดีบุคคลตางๆ มากถึง 108  คน  
เฉพาะในชวง  10  เดือนแรกของการกอตั้ง  ปรากฏวามีเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองเปนคดีมากถึง 56  
คน  โดยในปจจุบันหนวยงาน  ICAC  ของฮองกงเปนหนวยงานที่สามารถปองกันและปราบปราม
การทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพและดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก  และเปนหนวยงานที่ใหญที่สุดใน
โลก  คือ  มีเจาหนาที่ของหนวยงานมากที่สุดถึง  1,200  คน  อีกทั้งหนวยงาน ICAC  ของฮองกงยัง
เปนที่ไดรับสนใจเปนอยางมาก  ซ่ึงประเทศตางๆ  เชน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศ
ออสเตรเลีย  ไดยึดถือเปนตนแบบในการจัดตั้งองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ประเทศของตน 
 หนวยงาน  ICAC  กอตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกระดับ  ทั้งในภาครัฐ  (Public  Sector)  และเอกชน (Private  Sector) ทั้งนี้ภายใตเจตนารมณ
ที่วา  ICAC  จะดําเนินการตอสูกับปญหาการทุจริตไปพรอมกับคนในสังคม โดยอาศัยการบังคับใช
กฎหมาย  การศึกษา  และการปองกันที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อทําใหฮองกงเกิดความเปนธรรม
ยุติธรรมและมีเสถียรภาพ   
 ICAC  เปนหนวยงานอิสระแยกตางหากจากหนวยงานของตํารวจและพลเรือน  การ
ดําเนินการของ  ICAC  ขึ้นตรงตอผูวาการเกาะฮองกง โดยหนวยงาน ICAC  มีสํานักงานสาขา
ทั้งหมด  11  แหง  ตั้งอยูทั่วเกาะฮองกง  และในสวนของการดําเนินการขององคกรนั้น ICAC ยึด 
กลยุทธการตอตานการทุจริต 3 ประการ หรือที่เรียกวา The - pronged  Attact8  ซ่ึงประกอบดวย 
3  หนวยงาน  คือ 
 1. หนวยปราบปราม  (The  Operation  Department)  มีหนาที่คอยรับแจง  พิจารณาและ
สืบสวนความผิดเกี่ยวกับการทุจริต  รวมทั้งการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด 

                                                 
8  www.icac.org.hk/text/eng/abou_icac_4html. 
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 2. หนวยปองกัน (The  Corruption  Prevention  Department) มีหนาที่คอยตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและกระบวนวิธีของหนวยงานรัฐและหนวยงานมหาชน  เพื่อลดโอกาสในการทุจริต  
และเสนอคําแนะนําในการปองกันการทุจริตใหแกองคการเอกชนในกรณีที่เอกชนนั้นรองขอดวย 
 3. หนวยชุมชนสัมพันธ  (The Community Relation)  มีหนาที่ใหความรูตอคนในสังคม
ถึงผลรายที่เกิดจากการทุจริตและสนับสนุนใหสังคมตอตานการทุจริต 
 กลยุทธการตอตานการทุจริตของทั้ง  3  หนวยงานดังกลาวขางตน  มีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการตระหนักรวมกันของคนในสังคม  โดยเปนที่ยอมรับกันวา  การปองกันนั้นสําคัญเทากับ
การดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด  และการตอตานการทุจริตจะประสบผลสําเร็จก็ตอเมื่อคนใน
สังคมไดเปลี่ยนทัศนคติของตนที่มีตอการทุจริต  ซ่ึงกลยุทธนี้ไดรับการยอมรับและพิสูจนแลววา
สามารถแกปญหาการทุจริตไดจริงและฮองกงยังคงยึดกลยุทธเหลานี้เปนนโยบายหลักของ ICAC  
มาจนทุกวันนี้   
 ในสวนของกฎหมายที่ใหอํานาจ  ICAC  ในการใชบังคับเพื่อปองกันและปราบปราม
การทุจริตนั้น  มีดังตอไปนี้ 
 1. Independent Commission Against Corruption Ordinance เปนกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรและหนาที่ของ ICAC รวมทั้งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจ ICAC ในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  -  วาดวยการจัดตั้ง  ICAC  และกําหนดหนาที่ของกรรมาธิการ  ICAC 
  -  วาดวยงานสืบสวนของ  ICAC  กระบวนการในการจัดการตอผูตองสงสัยและการ
จําหนายทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
  -  วาดวยการใหอํานาจ  ICAC  ในการจับกุม  คุมขังและใหประกันตัว 
  -  วาดวยการใหอํานาจ  ICAC  ในการคนและยึดทรัพยสิน 
  -  วาดวยการใหอํานาจ  ICAC  ในการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับขาราชการกระทําการ
ทุจริต  และรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําทุจริต 
 2. Prevention  of  Bribery  Ordinance  เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันการให
สินบนที่เกี่ยวกับขาราชการ  หนวยงานทางมหาชนหรือลูกจางภาคเอกชน โดยใหอํานาจ ICAC ทีจ่ะ
ทําการสืบสวนคดีดังนี้ 
  1)  ใหอํานาจในการตรวจคนบัญชีธนาคาร 
  2)  ใหอํานาจในการตรวจสอบเอกสารทางธุรกิจและเอกสารสวนตัว 
  3)  ใหอํานาจในการกําหนดใหผูตองสงสัยแสดงบัญชีสินทรัพย  รายไดและคาใชจาย
ของตน 
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  4)  ใหอํานาจในการควบคุมเอกสารเดินทางและหนวงเหนียวการจําหนายจายโอน
สินทรัพย  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดจะหนีออกนอกฮองกง  หรือผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินได
หลีกเลี่ยงการริบทรัพยโดยคําส่ังศาล 
  5)  ใหอํานาจ  ICAC  ในการปกปดความลับในการสืบสวนสอบสวน 
 3. Election  (Corruption  and  illegal  Conduct)  เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทํา
ทุจริตและการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย  อาทิเชน  การปองกันการทุจริตในการเลือกตั้ง  เปนตน 
  กฎหมายทั้งสามฉบับขางตน  เปนกฎหมายหลักที่ใหอํานาจหนาที่  ICAC  ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเนนทางดานการดําเนินคดีอาญามากกวา
ทางดานวินัย  กลาวโดยสรุปไดดังนี้   
  1)  รับและพิจารณาคํารองเรียนเรื่องการทุจริต  และสืบสวนขอเท็จจริงตามที่
เห็นสมควร 
  2)  สืบสวนกรณีขอกลาวหาเรื่องการทุจริตตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  ICAC  
รวมทั้งกรณีติดสินบน  และกรณีการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  3)  สืบสวนพฤติกรรมของขาราชการผูซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาวาเกี่ยวโยงกับ
การทุจริตและใหรายงานโดยตรงตอผูวาการฮองกง 
  4)  สืบสวนพฤติกรรมและขบวนการปฏิบัติภารกิจของขาราชการกรมกองตางๆ  เพื่อ
หาชองโหวที่จะนําไปสูการทุจริต  และหาวิธีการแกไขปรับปรุงชองโหวหรือขบวนการดังกลาว 
  5)  ใหคําแนะนํา  และใหความชวยเหลือบุคคลที่มาขอคําแนะนําเรื่องการแกไข
ปญหาการทุจริต 
  6)  ใหคําแนะนํา  และใหความชวยเหลือบุคคลที่มาคําแนะนําเรื่องการแกไขปญหา
การทุจริต 
  7)  ใหศึกษาแกสาธารณชนเรื่องผลรายของปญหาการทุจริต 
  8)  แสวงหาแรงสนับสนุนจากสาธารณาชนเพื่อตอตานปญหาการทุจริต 
            สําหรับโครงสรางขององคกรนั้น ICAC  จัดรูปแบบองคกรโดยแบงออกเปน
สองฝาย  คือ  ฝายการพิจารณาและฝายการบริหาร 
   (1) ฝายการพิจารณา  เปนฝายที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาและทางวินัย  
ในสวนของคดีอาญา  ผูอํานวยการ  ICAC  เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการสืบสวนคดีอาญา โดยการ
ดําเนินคดีจะเริ่มจากผูอํานวยการ ICAC  มอบหมายใหเจาหนาที่ ICAC สืบสวนสอบสวนขอเทจ็จรงิ
ตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด  เมื่อดําเนินการเสร็จแลวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะสงเรื่อง
ใหพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีผูตองหาตอไป  โดยผูตองหาอาจเปนเจาหนาที่รัฐหรือประชาชนก็ได 
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   (2) ฝายการบริหาร  ในดานการบริหาร  ICAC แบงการทํางานออกเปน  3
หนวยงานดวยกันคือ หนวยปราบปราม (The Operates Department) หนวยปองกัน (The  
Corruption  Prevention  Department)  และหนวยชุมชนสัมพันธ (The  Community  Relation) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
      ก. หนวยปราบปราม  (The  Operates  Department) 
            หนวยปราบปรามเปนหนวยที่ใหญที่สุดมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประมาณ  
800  คน  ซ่ึงมีผูอํานวยการปฏิบัติการดูแลอยู  หนวยงานนี้แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายสอบสวน
ผูกระทําการทุจริตในหนวยงานราชการ  และฝายสอบสวนผูกระทําความผิดในหนวยงานเอกชน  
โดยหนาที่หลักของหนวยปราบปราม  คือ  การรับคํารองเรียนและพิจารณาขอหาเกี่ยวกับการทุจริต
และมีหนาที่สืบสวนสอบสวนผูที่ถูกกลาวหาภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฉบับ ตามที่ไดกลาว
มาแลว  และเรื่องตางๆ  ที่มีการกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต  เมื่อเจาหนาที่  ICAC  
ไดรับคํารองเรียนวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแลว  ก็มีการดําเนินการตามเรื่องที่
รองเรียนอยางรวดเร็ว คือ ภายใน 48 ช่ัวโมง ในงานดานการสืบสวนสอบสวนคดี  เจาหนาที่  ICAC  
มีอํานาจอยางกวางขวางในการดําเนินคดี  เชน  การจับกุมบุคคลผูตองสงสัยซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อได
วาบุคคลนั้นกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต โดยอาจจะกระทําไดแมไมมีหมายจับและมีอํานาจ
ควบคุมบุคคลไวในสํานักงานฝายปราบปรามไดถึง 48  ช่ัวโมง  เพื่อดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น  
การคนในสถานที่ใดๆ โดยมีหมายศาล  การตรวจสอบบัญชีธนาคาร บัญชีหุน และบัญชีหุนอื่นๆ  
การกําหนดใหผูตองสงสัยยื่นบัญชีทรัพยสินรายไดและรายจายในชวงเวลา 3  ปที่ผานมาและการให
ผูตองสงสัยยื่นบัญชีแสดงเงินที่สงออกไปนอกฮองกง  เปนตน 
            สําหรับนโยบายและแผนการดําเนินงานของหนวยปราบปรามนั้น มี 
4  ประการ  ดวยกัน  คือ  
     - การสืบสวนเชิงรุก 
                 โดยการขยายเครือขายการติดตอของหนวยงานปราบปรามทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมมือกัน  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการรับขอมูล  รวมท้ังการกระจายกําลังสายลับและเจาหนาที่นอกเครื่องแบบในการ
สืบสวนหาขอมูล 
            - การชวยเหลือรวมกัน 
                 เปนการรวมมือกันระหวาง  ICAC  และหนวยงานทองถ่ินเพื่อลด
โอกาสการทุจริตในแวดวงขาราชการ โดยการสงผูอํานวยการอาวุโสของ ICAC  ไปอยูในกรม
ตํารวจ  หนวยคุมประพฤติ  ศุลกากร  สรรพาสามิตร หนวยตรวจคนเขาเมืองและหนวยดับเพลิง  
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รวมถึงการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่จากจีนแผนดินใหญเพื่อจัดการการทุจริตคอรรัปชั่นขามแดน
ภายใตแผนการชวยเหลือรวมกันระหวาง  ICAC  กับเจาหนาที่ดูแลประชาชนมณฑลกวางตุง 
            -  การติดตอสื่อสารระหวางประเทศ 
                 เปนเครือขายระหวางประเทศที่ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม  โดยแลกเปลี่ยนขอมูลกับ FBI  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  กรมตํารวจประเทศ
แคนาดา  และกรมตํารวจประเทศออสเตรเลีย  ดวยการการผานสถานกงสุลในฮองกง 
            - การพัฒนาเทคโนโลยี 
                 หนวยงานปราบปรามนี้จะใชเทคโนโลยีขั้นสูง  ทั้งในสวนของอุปกรณ
ภาคสนามและระบบคอมพิวเตอร  เพื่อการทํางานที่เปนประสิทธิภาพ  อาทิเชน การใชอุปกรณ
บันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อชวยในการบันทึกเทปการสอบปากคําผูตองสงสัย  ซ่ึงได
กลายเปนแนวปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับในปจจุบัน 
    ข.  หนวยปองกัน  (The  Corruption  Prevention  Department) 
           หนวยงานนี้มีหนาที่ในการปองกันการทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   
           ในสวนของภาครัฐ  หนวยงานนี้จะทําหนาที่ตรวจสอบและทบทวน
วิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ  และเสนอแนวทางแกไขเพื่อลดและขจัดโอกาสที่อาจ
ทําใหเกิดปญหาการทุจริตได  และยังมีหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  กฎหมาย  
หรือวิธีการปฏิบัติงานใด ๆ  เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตดวย  โดยการศึกษาถึงระบบและ
กระบวนการเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของภาครัฐ  รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย  การออก
ใบอนุญาต  การจัดซื้อและการบังคับตามสัญญา  หนวยงานนี้จะทํางานใกลชิดกับหนวยงานรัฐ  เพื่อ
แนใจวาคําแนะนําของหนวยงานไดถูกนําไปปฏิบัติจริงและมีประสิทธิผล 
           ในสวนของภาคเอกชนนั้น  หนวยงานนี้มีหนาที่ใหคําแนะนําเรื่องการ
ปองกันการทุจริตแกบุคคล  หรือบริษัทตางๆ โดยใหผูใหคําแนะนําในหนวยงานนี้ คือ กลุมการให
คําปรึกษา9 Advisory  Services  Group  (ASG)  ซ่ึงใหบริการเปนความลับและผูขอรับบริการจะไม
เสียคาใชจายใดๆ  และจะไดรับการดําเนินการตามคํารองขอทันทีและเปนกันเอง นอกจากนี้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต  หนวยงานปองกันก็อาจใชอํานาจตางๆ  ดังกลาวนี้กับ
หนวยงานที่ถือวาเปนหนวยงานของภาครัฐดวย  เนื่องจากการดําเนินงานของหนวยงานมีลักษณะ 
 
                                                 

9  Advisory  Services Group  (ASG) หรือกลุมใหคําปรึกษาของหนวยงานปองกัน จัดตั้งขึ้นในป 1985  
และไดใหคําแนะนําเฉพาะรายแกบริษัทเอกชนมากกวา 3,000  แหงในหลายเรื่อง อาทิเชน การจัดซื้อ การจัดจาง  
การขาย การบัญชี การบริหารเจาหนาที่ การบังคับตามสัญญา กระบวนการสรางและกอสราง รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณของลูกจางและอื่นๆ 
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ผูกขาดและเปนงานที่อาจสงผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ  ปจจุบันมีหนวยปองกัน 85  
หนวยงาน เชน Kong Jockey Ciub, Mass Transit Railway Corruption, Airport Authority, Utilities  
Companies, Universities, Hospital  Authority  เปนตน10   
    ค.  หนวยชุมชนสัมพันธ  (The  Community  Relation) 
  หนวยชุมชนสัมพันธมีหนาที่ใหการศึกษาเพื่อปองกันการทุจริต โดยการ
เชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงาน  ICAC  กับประชาชน  ดังนั้น  เจาหนาที่ของหนวยชุมชน
สัมพันธจะออกไปพบปะกับประชาชนในทุกระดับอยางใกลชิดเปนประจําตั้งแตเด็กนักเรียน  
นักศึกษา  ครูและอาจารย  แมบาน  นายจางลูกจาง  ผูจัดการ  เจาหนาที่ของรัฐตามหนวยราชการ  
และบุคคลอื่นๆ  ในทุกสาขาอาชีพ  เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับผลรายของปญหาการทุจริต  
เพื่อปลูกฝงและอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อใหความรูในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริต  และที่สําคัญก็คือ  เพื่อใหประชาชนรูและเขาใจถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ICAC  โดย
ดําเนินการใชส่ือประชาสัมพันธ  อาทิเชน  ทางโทรทัศน  วิทยุ  โฆษณาสิ่งพิมพ  ละครชุดทาง
โทรทัศน  เว็บไซด  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีการติดตอส่ือสารโดยตรงกับชุมชนตางๆ  อีกดวย 
  กิจกรรมที่เจาหนาที่หนวยงานชุมชนสัมพันธจัดขึ้นเมื่อมีการออกไป
พบปะกับประชาชน  ไดแก  การใหคําบรรยาย  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การ
โตวาที  การแสดงละครตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะให
ความรูเกี่ยวกับการทุจริตอยางครอบคลุม  กลาวคือ  มีการพูดคุยโดยใชภาษาธรรมดา  ไมไดใชภาษา
กฎหมาย  และเจาหนาที่มีความเปนกันเองกับประชาชน  ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องการตอตานการทุจริตไดดีที่สุด  โดยในแตละปจะมีประชาชนหลายหมื่นคนที่ไดรับ
การอบรมในโปรแกรมตอตานการทุจริตของหนวยงานนี้ 
  นอกจากนี้  เพื่อใหความรูเร่ืองการตอตานการทุจริตสามารถเขาถึงกลุม
คนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  เจาหนาที่  ICAC  หนวยชุมชนสัมพันธก็ไดใชวิธีการตางๆ เชน  
การผลิตรายการโทรทัศน  วิทยุและสื่อโฆษณา  เพื่อรณรงคตอตานการทุจริต  การใหความรูเรื่อง
การตอตานการทุจริตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในวิชาสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร  ตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษา  การสนับสนุนใหบริษัทตางๆ ในภาคเอกชนดําเนินธุรกิจโดยถือเอา Corporate  
Codes  of  Conduct  เนื่องจากในความเปนจริง  มีรายงานวาเกือบครึ่งหนึ่งของคดีการทุจริตที่มี
รายงานนั้น  เปนคดีที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน  และนอกจากนี้  ก็ยังมีการประกาศเกี่ยวกับการลงโทษ
ผูกระทําความผิดอีกดวย  เพื่อไมใหบุคคลอื่นเอาเปนเยี่ยงอยาง 

                                                 
10 Tomas  Chan.  (2003, August 4).  Corruption  Prevention.  The Hong Kong Experience.  p. 368,                               

from  www.unafei.or.jp/pdf/56-26.pdf. 
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             จากการศึกษาขางตนพบวา หนวยงาน ICAC  เปนหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการปราบปรามการทุจริต โดยเปนความสําเร็จที่ไดมาจากการตอตานการ
ทุจริตอยางจริงจัง  ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จและผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของ
ฮองกง  มีหลายประการ  ดังนี้ 
             1. ICAC  ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาล โดยการกําหนดให
เปนนโยบายของรัฐบาล  และกําหนดกรอบการทํางานทางกฎหมาย และที่สําคัญรัฐบาลไดให
งบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระของหนวยงาน11 
             2.  ในสวนของกฎหมายนั้น  กฎหมายไดใหอํานาจในการดําเนินงานของ  
ICAC  อยางมากมาย  เชน  การใหอํานาจในการจับกุม  คุมขังและใหประกันตัว รวมทั้งการคนและ
ยึดทรัพยสินตาม  Independent  Commission Against Corruption  Ordinance  และใหอํานาจในการ
ตรวจคนบัญชีธนาคาร  การตรวจสอบเอกสารทางธุรกิจและเอกสารสวนตัว  และใหอํานาจในการ
กําหนดใหผูตองสงสัยแสดงบัญชีสินทรัพย รายไดและคาใชจายของตน ตาม Prevention of  Bribery  
Ordinance  ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของ  ICAC  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการ
ปราบปรามการทุจริตในสวนของภาครัฐ 
             3.  ในสวนของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่  ICAC  มีความรูความสามารถและ
เปนผูเชี่ยวชาญจากสายงานตางๆ  สามารถติดตอสัมพันธอยางใกลชิดกับฝายบริหารระดับสูงของ
บริษัทและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต  สงผลตอการบริหารงานเปนอยาง
มาก  และเจาหนาที่  ICAC  ทุกฝายตางปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเครงครัด และใหความรวมมือกัน
ในการทํางาน 
             4. ICAC  มีระบบการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการที่ดี ในการจัดทําโครงการ
ตาง ๆ  จะมีการศึกษาในเรื่องตาง ๆ  ตามลําดับความสําคัญและมีการตรวจสอบอยางละเอียด  มีการ
จัดทํารายงานที่สมบูรณ  และใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดทําโครงการทุกขั้นตอน
โดยการนํารางขอเสนอแนะมาอภิปรายกับหนวยงานนั้น ๆ  เสียกอน  กอนที่นําไปปฏิบัติจริง  และ
จะไมมีการตีพิมพเผยแพรขอเสนอแนะนั้น ๆ  นอกจากในบทความที่มีประเด็นเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจริต  หรือเพื่อเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาวิธีปฏิบัติงาน  โดยในปจจุบันไดมีการจัดทํา
รายงานทั้งส้ินจํานวนมากกวา  2,300  เรื่อง12 
 

                                                 
11  Ibid.  p. 373. 
12 Ibid.  p. 368. 
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             5. ICAC  เนนการทํางานดวยหลักความโปรงใส โดยใหความสําคัญตอ
กลไกตางๆ  ซ่ึงทําใหมั่นใจถึงความโปรงใสและความเปนธรรมในการเลือกที่ปรึกษาและผูรับจาง  
การจัดทําสัญญาอยางมีประสิทธิภาพและการตรวจตราอยางใกลชิดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงวิธีการเหลานี้ลวนแตทําใหประสบความสําเร็จจนแทบไมมีการทุจริตเกิดขึ้นเลยในฮองกง  
ตัวอยางเชน  กรณีศึกษาเรื่องการกอสราง  การกอสรางในโครงการภาครัฐจะถูกจัดขึ้นอยางโปรงใส
ดวยการตีพิมพแผนงานกอสรางลวงหนา  การกําหนดคุณสมบัติลวงหนาและเปดใหประมูลงาน
อยางเสรีและมีขอกําหนดในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยที่เขมงวดมากขึ้น  โดยมีการกํากับดูแล
ภาคสนามและการทดสอบเพื่อรับรองความถูกตองจากบุคคลภายนอก  หรือกรณีศึกษาเรื่องการ
จัดซื้อ  ซ่ึงเปนกรณีที่งายตอการทุจริต  ICAC  ไดมีวิธีการปองกันการทุจริตกรณีการจัดซื้อ  คือการ
จํากัดดุลพินิจของเจาหนาที่จัดซ้ือ  การลงโฆษณาอยางเปดเผย  การใชวิธีการกําหนดคุณสมบัติ
ลวงหนา  การกําหนดใหมีกระบวนการประเมินและการใชจายอยางละเอียด  มีคณะกรรมการ
คัดเลือกที่เหมาะสม  การจัดเอกสารเต็มรูปแบบ  การตรวจตราวิธีการซื้อและความสัมพันธกับผูขาย  
การสุมตรวจสอบโดยฝายบริหารระดับสูงและแผนงานสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีวีการ
เหลานี้ลวนแตมีประสิทธิภาพและไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ 
             6.  มีการดําเนินการเชิงรุกดวยนโยบายการสรางความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่  ICAC กับหนวยงานอื่นๆ  เชน  กรมตํารวจของแคนาดา  และ  FBI  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยปจจุบัน ICAC ไดดําเนินการเหมือนกับเปนศูนยความรวมมือทางขอมูลในระดับ
ภูมิภาคในเอเชียแปซิฟก  และการติดตอสัมพันธเชนนี้ยังคงดําเนินตอไปและจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น13   
             7. ประชาชนสวนใหญในฮองกงเขาใจเรื่องการทุจริต  และตระหนักถึง
บทบาทและกลไกของ  ICAC  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งใหความรวมมือเปน
อยางดีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ICAC   
             8. มีการขยายความสามารถของหนวยงานใหไปชวยเหลือทั้งองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนดวยระบบการใหคําปรึกษาแบบเรงดวน  และเปดสายดวนในการปราบปราม
การทุจริตอีกดวย   
             9. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเขาถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย
การเปดเว็บไซตใหประชาชนเขาถึงขอมูลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

                                                 
13  Ibid.  p. 375. 
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 3.2.4  รัฐนิวเซาทเวลล  ประเทศออสเตรเลีย 
 The Independent Commission Against Corruption  หรือ ICAC เปนหนวยงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในรัฐนิวเซาทเวลล  ซ่ึงเปนรัฐที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย  
หนวยงานนี้จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1988 ภายใตกฎหมาย Independent Commission Against  
Corruption Act 1988  หรือ  ICAC  Act  1988  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอตานกับการกระทําทุจริต
อยางจริงจังภายในรัฐนิวเซาทเวลส  โดยมุงที่จะเปดโปงและลดการกระทําทุจริตในภาครัฐ รวมทั้ง
สงเสริมมาตรฐานความเปนหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร
ภาครัฐ14   
 ICAC (NSW)  ปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการสืบสวน
สอบสวนโดยไมตองอยูภายใตการกํากับของนักการเมือง  ขาราชการประจํา  พรรคการเมือง หรือ
รัฐบาล  ตางจากองคกรที่ไดรับเงินทุนจากภาครัฐอื่นๆ 
 ICAC (NSW) ประกอบไปดวยเจาหนาที่ปฏิบัติจํานวน 130  คน มีขอบเขตการปฏบิตังิาน
ครอบคลุมทั้งนักการเมือง  ศาล  และขาราชการทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ินรวมประมาณ  
385,000  คน15  มีคณะกรรมาธิการ  ประกอบไปดวยประธานกรรมาธิการ (The Commissioner) ซ่ึง
ไดรับการแตงตั้งโดยผูวาการรัฐนิวเซาทเวลล  โดยผานการพิจารณาความเห็นชอบของรัฐสภา  ซ่ึง
แมวาประธานกรรมาธิการฯ  จะไดรับการแตงตั้งโดยผูวาการรัฐนิวเซาทเวลล  ตองพึ่งพาการบริหาร
จัดสรรดานงบประมาณจากเงินงบประมาณของรัฐ  แตการดําเนินงานตางๆ นั้น คณะกรรมาธิการฯ  
เสนอตอรัฐสภาทุก  6  เดือน  การรายงานนี้กระทําตอคณะกรรมาการรวมในรัฐสภา  (Parliamentary  
Joint Committee)  อันประกอบดวยฝายรัฐสภา  ฝายคาน  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จะมีการตอบคําถาม  นําเสนอขอมูล  และอธิบายบทบาทหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ  กลไก
ตรวจสอบรับผิดชอบอันนี้เปนสิ่งที่ช้ีความแตกตางของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงรัฐนิว
เซาทเวลลไดจากคณะกรรมาธิการตอตานการทุจริตของประเทศอื่นๆ สําหรับการบัญชีของ
คณะกรรมาธิการฯ  นั้นตองไดรับการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจสอบเงินแผนดินของรัฐ 
นิวเซาทเวลล   
 ดังนั้นลักษณะพิเศษของคณะกรรมาธิการฯ  คือ การมีกลไกตรวจสอบ  กลไกความ
รับผิดชอบของตนเองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของ
คณะกรรมาธิการฯ 

                                                 
14 www.icac.nsw.gov.au/about/4_6_1.cfm. 
15  ผาสุก  พงษไพจิตร  และคณะ.  (2541, ธันวาคม).  การคอรรัปชั่นในระบบราชการไทย.  (รายงานการ

วิจัย) หนา 263. 
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 คณะกรรมาธิการ  สามารถปฏิบัติงานไดโดยอิสระจากคณะผูบริหารคือคณะรัฐบาล  
อยางไรก็ตามตองยอมรับดวยวากรณีการทุจริตที่คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาสอบสวนนั้นสวน
ใหญเปนกรณีของขาราชการ  มากกวานักการเมือง  ซ่ึงกลุมนักการเมืองจะมีกระบวนการตรวจอื่น
ดวย  คือ  การตอบขอซักถามของนักการเมืองในรัฐสภา  รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษ
เฉพาะสําหรับการสอบสวนคดีความที่เกี่ยวของนักการเมือง  (Royal  Commission)   
 ICAC  แหงรัฐนิวเซาทเวลลมีความแตกตางจาก ICAC  ของฮองกงในหลายลักษณะ  
เชน  ขอบเขตอํานาจหนาที่ ICAC  แหงรัฐนิวเซาทเวลลมีมากกวา  ICAC  ฮองกงในการสอบสวน       
แตไมมีอํานาจในการฟองรองแตอยางใด  โดยการฟองรองกับการทําการสอบสวนของ ICAC แหง
รัฐนิวเซาทเวลลเปนการทํางานที่แยกจากกัน กรณี  ICAC  ของฮองกงเจาหนาที่ระดับสูงจาก
หนวยงานอัยการทํางานรวมกันกับเจาหนาที่ ICAC ฮองกงอยางใกลชิดและความรับผิดชอบคดี
ความที่พบวา เปนอาชญากรรมและตองนําเขาสูการพิจารณาของศาล 
 ขอแตกตางอีกประการหนึ่งที่สําคัญ  คือ กรณี ICAC ฮองกงใหความสําคัญโดย 
มุงเฉพาะปญหาการทุจริตในกองกําลังตํารวจ  อาชญากรรมที่มีการจัดตั้งเปนองคกร (Organised  
Crimes)  และชวงที่ผานมาก็นาสนใจตอการทุจริตในภาคธุรกิจเอกชน ขณะที่ ICAC รัฐนิวเซาท
เวลลมิไดครอบคลุมการทุจริตในภาคธุรกิจเอกชน  ในกรณีอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งเปนองคกรใน
ออสเตรเลียถูกรับผิดชอบโดยองคกรระดับชาติ  เรียกวา  The  Nation  Crime  Authority   
 ในสวนของการสอบสวนประเด็นการทุจริต ICAC ฮองกงใหความสําคัญตอการ
สอบสวนที่มุงเชิงปริมาณของจํานวนคดี ขณะที่ ICAC รัฐนิวเซาทเวลล  มุงเฉพาะคดีความที่
พิจารณาเห็นวาสําคัญ เชน คดีที่วงเงินสินบนสูงถึง $A40,000 หรือมากกวา หรือคดีความที่เกี่ยวของ
กับผลประโยชนสาธารณะที่แมปริมาณวงเงินที่เกี่ยวของอาจเพียงเล็กนอยก็ตาม16   
 บทบาทและอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของ  ICAC  (NSW)  นั้น  ภายใต  The  
ICAC  Act  1988  ไดใหอํานาจและดุลพินิจแก  ICAC  (NSW)  ดังนี้ 
 1. เปดโปงการทุจริตดวยการสืบสวน  ซ่ึงรวมถึงการไตสวนสาธารณะ 
 2. ปองกันการทุจริตดวยการใหปรึกษาและพัฒนาการตอตานการทุจริตในองคกร
ภาครัฐ 
 3. ใหความรูแกภาครัฐและชุมชนเกี่ยวกับการทุจริตและบทบาทของ  ICAC   
  ภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการ  คือ  การเปดเผยคดีทุจริต และการปองกันแกไขให
คดีดังกลาวมีนอยที่สุด  โดยการดําเนินบทบาทหนาที่ใน 3  ลักษณะ คือ การสอบสวน การปองกัน
และการใหการศึกษารายละเอียดดังนี้   

                                                 
16  แหลงเดิม.  หนา  264-265. 
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  1) การสอบสวน 
   การเปดเผยการทุจริตตอสาธารณชนถือเปนหนาที่สําคัญของคณะกรรมาธิการฯ  
การสอบสวนคดีทุจริต เร่ิมขึ้นเมื่อมีการรองเรียนจากประชาชน การรายงานจากผูบริหารใน
หนวยงานรัฐ  การพาดพิงหนทางเชื่อมโยงทั้งจาก  (สมาชิก)  รัฐสภาแหงรัฐนิวเซาทเวลล  และหรือ
การริเร่ิมโดยตรงของคณะกรรมาธิการฯ  เอง  ขอบัญญัติกฎหมายของรัฐนิวเซาทเวลลระบุไวดวยวา
ผูบริหารในหนวยงานรัฐที่หนาที่รายงานตอคณะกรรมาธิการฯ ถึงการดําเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นและ
นาสงสัยวาเปนการทุจริตโดยคณะกรรมาธิการฯ  สามารถเปนผูริเร่ิมกระบวนการ  ทําหนาที่
ดําเนินการสอบสวนกรณีที่พบวามีสภาพแวดลอมที่นาเชื่อถือวาเกี่ยวพันหรือนําไปสูการทุจริต 
  คณะกรรมาธิการฯ  เห็นวานอกเหนือหนาที่หลัก  คือ  การเปดเผยการปองกันการ
ทุจริตตอสาธารณชนแลว  หนาที่สําคัญตอมาคือ การใหความสนใจตอทุจริตที่ทํากันเปนระบบ       
และเลือกที่จะเจาะเนนเฉพาะกรณีที่สําคัญที่ตองดําเนินการปองกันและแกไข 
  ดวยเปาหมายดังกลาวและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  คณะกรรมาธิการฯ จึงไม
สามารถเขาดําเนินการกับทุกคดีที่มีการรองเรียน  หรือรายงานที่ไดรับเขามาประมาณมากกวา  
1,000  เร่ืองในแตละป  การเลือกหยิบคดีสําคัญในแตละชวงเวลาที่ไดรับการรองเรียนรายงานที่เขา
มาจึงสามารถดําเนินการกับทุกคดีที่รองเรียน ระดับความสําคัญของเรื่องมีหนวยงานอื่นๆ เปน
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนนั้นไดดีกวาคณะกรรมาธิการฯ หรือมีลักษณะเฉพาะหรือความสําคัญของ
เรื่องที่รองเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายหลักของคณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงทําใหคณะกรรมาธิการฯ  
จําเปนตองเปนผูดําเนินการสอบสวนเองหรือไม 
  คณะกรรมาธิการฯ  มีอํานาจเรียกตัวบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาไตสวน 
ขอมูลเปนการเฉพาะโดยไมเปดเผยตอสาธารณชน (private  hearing) ในการสอบสวนคดีความ       
การปฏิเสธความรวมมือที่คณะกรรมาธิการฯ  รองขอขางตนถือเปนความผิดและอาจถูกลงโทษถึง
ขั้นจําคุก  1  ป  และประชาชนผูใหขอมูลหลักฐานจะไดรับความคุมครองทางกฎหมายในแงที่
หลักฐานขอมูลที่ใหตอคณะกรรมาธิการฯ  จะไมถูกใชเพื่อเอาเปนความผิดตอบุคคลผูใหขอมูล
หลักฐานดังกลาว  แตหากเปนการใหขอมูลหลักฐานเท็จจะถูกลงโทษถึงขั้นจําคุก 5 ป หรือโทษ
ปรับเปนจํานวนถึง  สองแสนดอลลารออสเตรเลีย 
  ในการทํางานสอบสวนนี้  เจาหนาที่คณะกรรมาธิการฯ  สามารถรองขอหมายคนจาก
ประธานคณะกรรมาธิการฯ  หรือจากศาลในการเขาถึงหลักฐานที่เจาหนาที่ผูนั้นเชื่อวามีสวน
เกี่ ยวของและ เปนส วนหนึ่ งของกระบวนการสอบสวน  และ เพื่ อที่ จะปกปองตนเอง  
คณะกรรมาธิการฯ  ไดปรับเปลี่ยนนโยบายใหการไดรับหมายคนมาจากอํานาจศาลของมลรัฐ
เทานั้น 
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  คณะกรรมาธิการฯ  สามารถรองขออํานาจในการใชวิธีการดักฟงภายใต Listening  
Device Act 1984  เชน  การดักฟงสายโทรศัพทหรือบันทึกเสียงโทรศัพทโดยอาศัยกฎหมายการ 
ดักฟงโทรศัพทของออสเตรเลีย  อํานาจดังกลาวจะตองไดรับจากผูพิพากษาสหพันธรัฐ  อํานาจการ
กระทําดังกลาวนี้มีความเขมงวดภายใตกฎหมายพระราชบัญญัติที่กําหนดลักษณะความผิดที่ปกปด
ไวใหกระทําการดังกลาวไดเทานั้น 
  2) การปองกัน 
    The  ICAC  Act  1988  ไดกําหนดให  ICAC  ตรวจสอบในเชิงรุกตอนโยบาย
และกระบวนการทํางานและการจัดการในภาครัฐเพื่อที่จะลดหรือกําจัดโอกาสในการทุจริต  และ
ตองมีการสอดสองและพัฒนาการตอตานการทุจริตของภาครัฐ  โดยไดดําเนินการใหคําปรึกษาแก
หนวยงานหรือบุคคลที่รองขอคําปรึกษา  และทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
และระบบเพื่อชวยลดโอกาสในการทุจริต 
  3)  การใหความรู 
    ICAC  ไดดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐและชุมชนรัฐนิวเซาท
เวลล  ทั้งนี้โดยมุงหมายเพื่อปรับปรุงศูนยขอมูลของ ICAC ใหมีการรายงานขอมูลในทางที่เปน
ประโยชนตอ ICAC และเพื่อนําคําปรึกษาในเชิงปองกันการทุจริตในภาครัฐ โดยการสราง
ความสัมพันธนี้จะมีการใชส่ือและสิ่งพิมพตางๆ อาทิเชน หนังสือพิมพ  เว็บไซต วีดีโอ ส่ือการสอน  
โปสเตอร  และการจัดนิทรรศการ  เปนตน  โดยการใหความรูดังกลาวแบงไดเปนการใหความรูใน
ภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนเพื่อการปรับปรุงรายงานของหนวยงาน  และการสนับสนุนใหคําปรึกษาเพื่อ
ตอตานการทุจริตไดนําไปใชในทางปฏิบัติของหนวยงาน  และการใหความรูในภาคชุมชน ซ่ึง
มุงเนนการบอกกลาวใหชุมชนไดทราบถึงนโยบายและการปฏิบัติงานของ  ICAC  และชวยเหลือ
ชุมชนดวยการใหขอมูลและขาวสารตางๆ  รวมถึงการใหความรูเพื่อสรางมาตรฐานจริยธรรมและ
ความประพฤติใหชุมชน 

 3.2.5 สรุปประเด็นเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ตางประเทศในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
          ในเรื่องหนวยงานที่ทําหนาที่โดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ตางประเทศไดมีมาตรการเพื่อใชแกไขปญหาเชนวานั้น  ดังตอไปนี้   
   1) เขตปกครองพิเศษฮองกง   องคกรที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ฮองกง  คือ  สํานักงานคณะกรรมการตอตานการคอรรัปชั่น (Independent  Commission  Against  
Corruption)  ในการปฏิบัติหนาที่ของ  ICAC  มีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมายอยู  3  ฉบับ  คือ 
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    (1) กฎหมายการจัดองคกร  ICAC (Independent  Commission  Against  Corruption  
Ordinance)   
    (2) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําทุจริต  และการกระทําที่ขัดตอบทบัญญัติของ
กฎหมาย  (Corrupt  and  Legal  Practices  Ordinance)   
    (3) กฎหมายปองกันการใหสินบน  (Prevention  of  Bribery  Ordinance) 
     สําหรับอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายของ  ICAC  นั้น ในการปฏิบัติงาน  
กฎหมายของ ICAC ไดบัญญัติรับรองอํานาจหนาที่ของ ICAC ใหทําการสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต
ไดอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนการคอรรัปชั่นในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือปฏิบัติหนาที่ใน
สวนของเอกชน  เมื่อ  ICAC  ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  ไมวาจะโดย โทรศัพท  โดย
ไปรษณีย  หรือแมแตมารองเรียนดวยตนเอง  ICAC  จะเริ่มทําการสอบสวนดวยตนเอง โดยไมตอง
สงเรื่องไปยังพนักงานตํารวจ  เมื่อ ICAC เริ่มดําเนินการแลว  เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ  
ICAC  จะปฏิบัติงานอยางเปนความลับที่สุด  โดยอาจจะจัดใหมีระบบสายลับเขาไปสอดสองดูแล
ความเปนไปของหนวยราชการและเอกชนที่ถูกรองเรียน โดยผูถูกรองเรียนจะไมรูตัว  การรักษา
ความลับในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สืบสวนของ  ICAC  นี้  มีกฎหมายปองกันการใหสินบน
บัญญัติถึงการนําเอาเรื่องที่มีการรองเรียนไปแจงแกผูตองสงสัยไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหถือวา
เปนความผิด  สําหรับอํานาจในการบังคับใชกฎหมายนั้น เจาหนาที่ ICAC  มีอํานาจสืบสวนและ
สอบสวน  โดยมีอํานาจเขาไปตรวจคนสถานที่  บุคคล  และส่ิงของ  ยึด  อายัดส่ิงของที่ใชเปน
พยานหลักฐาน  หนวงเหนี่ยวบุคคลที่พบในสถานที่ถูกคนจนกวาจะทําการคนเสร็จส้ิน  สอบถาม
และเรียกมาสอบถามการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้งใหสงมอบเอกสาร
และขอมูลที่จําเปน  ตรวจสอบเอกสาร สมุดบัญชี  และตูนิรภัยธนาคาร เมื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
จนแนชัดวานาจะมีมูลการทุจริต  หรือการคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นจริง  เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ  
ICAC  ก็มีอํานาจทําการจับกุมผูตองสงสัย  และควบคุมตัวผูตองสงสัยได  แลวอาจสงตัวผูถูกจับกุม
ใหแกเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินการตอไป  หรือจะควบคุมไวที่ทํางานของ  ICAC  เองก็ได  เพราะ
สํานักงาน  ICAC  มีหองกักขังผูตองหาเองโดยเฉพาะ  ถาควบคุมตัวผูตองหาไวที่สํานักงาน  ICAC  
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจะตองทําการสอบสวนและสงตัวผูตองหาเพื่อฟองตอศาลภายใน 
48  ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูตองหาถูกจับกุม หากไมสามารถฟองผูตองหาไดภายใน 48 ช่ัวโมง 
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจะตองปลอยตัวผูตองหาไปโดยมีประกัน  และใหมารายงานตัวตอ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ  ICAC  ตามเวลาที่กําหนด  เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของมี
อํานาจควบคุมตัวผูตองหาไดไมเกิน 48 ช่ัวโมง  นอกจากนี้แลวเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนยังมี
อํานาจจํากัดสถานที่อยูของผูตองสงสัย  หรือผูตองหาและยึดหนังสือเดินทางไดดวย  แตถา
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สอบสวนแลวไมอาจดําเนินคดีอาญาได  ก็จะสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูตองหานั้น  เพื่อ
ดําเนินการทางวินัยตอไป 
               จะเห็นไดวา  อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน  ICAC  เกี่ยวกับ               
การคอรรัปชั่นนั้น  กฎหมายไดรองรับอํานาจหนาที่ไวอยางกวางขวาง  เพื่อใหเปนมาตรการที่เฉียบ
ขาดในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นในฮองกงโดยไดใหอํานาจแกเจาหนาที่  ICAC  
มากกวาอํานาจหนาที่ตํารวจฮองกง  เชน  การตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินในธนาคาร  ซ่ึง
เจาหนาที่ตํารวจฮองกงไมอาจทําได  แตสําหรับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ  ICAC  กลับมี
อิสระในการทํางานอยางเต็มที่  ทั้งนี้เพราะหนวยงาน  ICAC  เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอฝายนิติ
บัญญัติ  เพื่อตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติจึงบัญญัติกฎหมายเพื่อให
อํานาจหนาที่ไวมาก  นอกจากคดีเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น  เชน  กฎหมาย  ICAC  ไดกําหนดใหเปน
ความผิดอาญาทั้งส้ิน 
            2) ประเทศสิงคโปร  องคกรที่ทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริต     
และประพฤติมิชอบของประเทศสิงคโปร  คือ  The  Corruption  Practices  Investigation  Bureau  
(CPIB)  ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระอยูภายในการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  เจาหนาที่สืบสวน
สอบสวนของ  CPIB  ซ่ึงผานการคัดเลือกเขาทํางาน โดยคณะกรรมการขาราชการ (Public  Service  
Commission)  จะถูกสงตัวไปอบรมที่กรมตํารวจ  เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน  
กฎหมายและรูเกี่ยวกับหลักเกณฑในเรื่องพยานหลักฐาน  จากนั้นจึงปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่  
CPIB  อาวุโส  จนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 
    สําหรับอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ CPIB  มีอํานาจหนาที่ในการ
บังคับกฎหมายอยางกวางขวาง  ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย Prevention  of  Corrution  Act  ในการ
สืบสวนสอบสวนกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาหนาที่
ตํารวจในการสอบปากคํา  การยึดและอายัดขอมูลท่ีเปนพยานหลักฐาน วัตถุพยาน และอ่ืนๆ  มี
อํานาจจับกุม  และควบคุมผูตองหาไวได  48  ช่ัวโมง  เพื่อทําการสอบสวน  มีอํานาจออกคําส่ังให
สงมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินตางๆ  ของผูถูกกลาวหา  เจาหนาที่ CPIB  สามารถฟองคดีตอศาล
เองได  โดยการขออนุมัติจากพนักงานอัยการและสามารถดําเนินการกับชาวสิงคโปรที่อยูนอก
ประเทศได 
    เพื่อเปนการเสริมในการปฏิบัติงานในดานการบังคับใชกฎหมาย  หนวยงาน  CPIB  
ของสิงคโปรยังไดมีการประสานงานในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานในลักษณะเดียวกันของ
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมาเลเซียและบรูไน โดยมีการทําขอตกลง  (Agreement)  
เกี่ยวกับหมายเรียกพยาน  ซ่ึงใชรวมกันทําใหเกิดความสะดวกในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนอยางมาก  นอกจากนี้ยังมีการประสานความรวมมือกับประเทศอื่นใน
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การแลกเปลี่ยนขอมูล  ประชุมและสัมมนารวมกันเกี่ยวกับปญหาการปราบปรามการทุจริตกับ
ประเทศอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน  อันเปนการเพิ่มศักยภาพในการปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นของบรรดาประเทศในภูมิภาคเดียวกันอีกดวย 
            3) รัฐนิวเซาทเวลล  ประเทศออสเตรเลีย  องคกรที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวนกรณี
ทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐนิวเซาทเวลล คือ ICAC (Independent Commission for Against Corruption)  
เปนองคกรที่มีอํานาจดําเนินคดีเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นกับนักการเมือง  ศาล  และขาราชการจาก
สวนกลางและสวนทองถ่ิน  ในชวงกอนคณะกรรมการชุดนี้ถูกจัดตั้งขึ้น  อํานาจหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตเปนของตํารวจและอัยการ  ซ่ึงรับผิดชอบคดีการทุจริตหรือการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่เกี่ยวกับระบบหรือระเบียบราชการ  คดีเหลานี้จะถูกนําเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการของรัฐสวนกลาง  ซ่ึงจะมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อทํา
หนาที่ในการสอบสวน  จัดเตรียมขอมูล  เอกสาร  และเสนอความคิดเห็นตอคดีที่มีการพิจารณา
ดังกลาว 
                 ICAC  (NSW)  ตามกฎหมาย  ICAC  Act  1988  ไดใหอํานาจในการดําเนินงานอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับการสอบสวนคดีการทุจริตมีอํานาจในการใชวิธีการบันทึกวีดิโอ  หรือการรับฟง
ในกระบวนการสอบสวนที่เปนความลับ  และเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น  ก็คือ  
การใชกระบวนการประชาพิจารณ  (Public  Hearing)  ในการสอบสวน  การดําเนินการของ  ICAC  
(NSW)  จะทําในรูปของคณะกรรมการ  หนวยงานที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน  คนหา
พยานหลักฐาน  และสงผูถูกกลาวหาใหเจาหนาที่ตํารวจทําการควบคุม  แตไมมีอํานาจในการ
ฟองรอง  คงใหพนักงานอัยการมีหนาที่ในการฟองรองแทน 
                 เนื่องจากคณะกรรมการของ ICAC (NSW) มีอํานาจในการเรียกตัวบุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาไตสวนขอมูลเปนการเฉพาะ โดยไมเปดเผยตอสาธารณชน (Public Hearing)  
ในการสอบสวนคดีความ  การปฏิเสธที่จะใหความรวมมือตามที่คณะกรรมการรองขอขางตน ถือวา
เปนความผิดและอาจถูกลงโทษจําคุก  1 ป สําหรับประชาชนผูใหขอมูล หรือพยานหลักฐานจะได 
รับความคุมครองจากกฎหมายและไมอาจนําเอาขอมูลเหลานั้นมาเปนโทษผูใหขอมูลดังกลาว  แตถา
เปนการใหขอมูลเท็จจะถูกลงโทษจําคุกถึง 5 ป หรือปรับเปนเงิน 200,000 ดอลลารออสเตรเลีย  
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอํานาจรองขอตอศาลเพื่อใหใชมาตรการพิเศษ เชน การดักฟงทาง
โทรศัพท  ภายใตกฎหมาย  Listening  Device  Act  1984  และกฎหมาย  Interception  Act  1979  
สวนผูพิพากษาที่มีอํานาจในการสั่งอนุญาตหรือไมนั้น  คือ  Federal  Court  Judge   
              กลาวโดยสรุปแลว   การศึกษาหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของตางประเทศที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา  ไมวาจะเปนหนวยงาน  ICAC  
ของเขตปกครองพิเศษฮองกง  หนวยงาน  CPIB  ของประเทศสิงคโปร  และหนวยงาน ACA ของ
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ประเทศมาเลเซีย  และหนวยงาน  ICAC  (NSW)  ของรัฐนิวเซาทเวลลประเทศออสเตรเลีย  จะมี
อํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้ 
              (1) มีอํานาจหนาที่ในการรับแจงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทุจริต 
              (2)  มีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน  คนหาขอเท็จจริง  เรียกบุคคล
หรือตัวแทนของหนวยงานมาใหขอเท็จจริง  เขาถึงขอมูลของหนวยงานที่ถูกกลาวหาหรือที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งสามารถใชมาตรการพิเศษเพื่อเขาถึงขอมูล  แตตองขออนุญาตตอศาลเปนครั้ง ๆ  
ไป 
              (3) มีอํานาจในการดําเนินการตอบุคคล  โดยรองขอตอศาลเพื่อใหออกหมายจับและ
ควบคุมตัว  และใหประกันตัว  หรือสามารถสั่งใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการแทนในกรณีดังกลาว
ได 
              (4) มีอํานาจในการฟองคดีตอศาลเชนเดียวกับพนักงานอัยการ  โดยใหถือวา  สํานวน
การสอบสวนของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริต  เปนเสมือนสํานวนของพนักงาน
สอบสวน 
              (5)  มีอํานาจในการดําเนินคดีกับการทุจริตของนักการเมือง  ขาราชการและการทุจริต 
ในภาคเอกชน  ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชน 
              (6)  มีหนาที่ในการวางมาตรการทั้งระยะสั้น  และระยะยาวในการปองกันการทุจริต 
              (7)  มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานกับองคกรภายในประเทศ  เพื่อประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
              (8)  มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานกับองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของตางประเทศ  ทั้งในดานการบังคับใชกฎหมาย  แลกเปลี่ยนขอมูล  อบรมสัมมนา  ฝกอบรม  เพื่อ
เสริมสรางแนวทางปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
              (9)  การบังคับใชกฎหมายขององคกรที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศตาง ๆ  มักจะทําในรูปของคณะกรรมการ 
               สําหรับอํานาจหนาที่ของการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีดังตอไปนี้17 
               1. มีคําสั่งใหขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่

                                                 
17  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  

มาตรา 25. 
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ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวของจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาถอยคําหรือใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริง 
               2. ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน  สถานที่
ทําการ  หรือสถานที่อ่ืนใด  รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก  หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ  คน  ยึดหรืออายัด
เอกสาร  ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริงและหากยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 
               3. มีหนังสือขอใหหนวยงานราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการ
สวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่  การไตสวน
ขอเท็จจริง  หรือการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
               4. วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเล้ียง  คาเดินทาง                   
และคาตอบแทนของพยานบุคคล  และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หรือเร่ืองอื่น
ใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
               5. วางระเบียบเกี่ยวกับการจายสินบนตามมาตรา  30 
               6. ออกระเบียบ  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ   การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ18   
               7. ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจดังตอไปนี้ 
        1)  แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
หรือพิสูจนความผิด  และเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ 
        2)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับ  และควบคุม
ตัวผูถูกกลาวหา ซ่ึงระหวางไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ึง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยงั
อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป19 
        3) การปลอยตัวผูถูกจับชั่วคราว20 
                                                 

18 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 107. 
19 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา  26. 
20 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  . 
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บทที่  4 

การนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชในกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
 แมการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในชั้นกอน
ฟองคดีที่ผานมาในอดีต  จะไดมีการดําเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการโดยมี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนเครื่องมือในการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ตาม  แต
กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการพิจารณาคดีอาญาปกติซ่ึงทําไดยาก  เพราะเจาหนาที่ตาํรวจซึง่
ทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐานอาจถูกอิทธิพลของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  สงผลใหการรวบรวมพยานหลักฐานของเจาหนาที่ตํารวจไม
บรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมายและการใชกระบวนการดําเนินคดีอาญาปกติคอนขางจะมี
ความลาชาและระบบพิจารณาคดีอาญาเปนระบบกลาวหาซึ่งพนักงานอัยการมีหนาที่ในการพิสูจน
ความผิดของจําเลยจนปราศจากขอสงสัยอันควร  และศาลวางตัวเปนกลางมักจะไมใชอํานาจในการ
สืบพยานเพิ่มเติมเพื่อคนหาความจริงวาจําเลยเปนผูผิดหรือบริสุทธิ์  สงผลใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐมักจะไมถูกลงโทษ  เพราะไมสามารถแสวงหาพยานหลักฐานพิสูจน
ความผิดของจําเลยได  ในการแกปญหาดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540  จึงไดใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  มีอํานาจหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงและมูลความผิดและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดฟองคดี
ตอศาลตอไปแทนเจาหนาที่ตํารวจแตเดิม  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวก็ยังได
กําหนดใหอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใชอํานาจควบคุมตัวผูถูก
กลาวหาไดโดยนําหลักเกณฑและระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับหากมีกรณีจําเปนตองควบคุมตัว  เพื่อประโยชนแกการไตสวนขอเท็จจริงดวย  ดังนั้น  การ
ควบคุมตัว  เปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ  แตอยางไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวแลวจะพบวาในสวนเกี่ยวกับการ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหานี้ยังมีขอบกพรองอยู กลาวคือ  บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้กําหนดแต
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เพียงหลักเกณฑกวางๆ  แตไมมีการกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนในการดําเนินการควบคุมตัวผูถูก
กลาวหาแตอยางใด โดยสามารถแยกพิจารณาไดเปนดังนี้ 
 
4.1 สภาพปญหาการนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญามาใชบังคับกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 โดยทั่วไปการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท 
ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑและอํานาจหนาที่ไวอยางกวางๆ โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ไดกําหนดกรอบอํานาจหนาที่ที่เปน                       
รายละเอียดปลีกยอยในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  แตจนปจจุบันนี้ 
ก็ยังไมมีการออกกฎหมายที่เหมาะสมชัดเจนเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาแตอยางใด จะมีเพียงแตบัญญัติวา           
ใหนําหลักเกณฑและระยะเวลาการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                 
มาใชสําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษเทานั้น โดยไมคํานึงถึงระบบการดําเนินคดีและ
ลักษณะความผิดที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ                
ที่มีความแตกตางไปจากการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน  จึงทําใหในปจจุบันนี้  กรณีเร่ืองการ   
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังเปนปญหา     
ขอกฎหมายที่ทําใหการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหายังเปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพอยู  ซ่ึงไม
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ที่บัญญัติให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยกรณีมี
การกลาวหา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรมแตอยางใด 

 4.1.1 ปญหาในเรื่องหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
            อาจกลาวไดวา  การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาในการดําเนินคดีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนกระบวนการที่สําคัญ  อันทําใหมีการบังคับใชกฎหมายเปนไป        
อยางมีประสิทธิภาพ  แตในความเปนจริงแลวการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกลับไมเคยมีการขอใหศาลออกหมายขังเพื่อควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไว
ระหวางการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแตอยางใด ทําใหไมสามารถคนหา
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พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดแกผูถูกกลาวหาไดอยางเต็มที่  รวมทั้งในการไตสวนขอเท็จจริง      
มักปรากฏวา  เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะชี้มูลความผิดแลว         
แตผูถูกกลาวหา กลับหลบหนีไปไมสามารถนําตัวมาฟองรองคดีได   
 แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542  มาตรา 73 วรรคสอง  จะไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจขอใหศาลออกหมายขังเพื่อควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางสอบสวนได และใหนํา
หลักเกณฑการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับก็ตาม  แตอยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        
การทุจริตแหงชาติแลว  กลับไมสามารถนําหลักเกณฑการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชโดยตรงได  โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการที่แตกตางกันบางประการ  ดังนี้  คือ 
 1) หลักประกันการดําเนินคดี   
   ในกรณีของการสอบสวนดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะในเรื่อง          
การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถือไดวาเปนการควบคุม     
ตัวระหวางคดี  คือ  การจํากัดเสรีภาพในรางกายและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของ           
ผู ถูกกลาวหาเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐในการดําเนินคดี การควบคุมระหวางคดีจึงมี
จุดมุงหมาย  3  ประการ1  ไดแก 
    (1) เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย 
  (2) เพื่อประกันการมีตัวผูตองหาหรือจําเลย  และ 
  (3) เพื่อประกันการบังคับโทษ 
    เปนการดําเนินการเพื่อมุงหมายของการบังคับใชกฎหมายในอันที่จะควบคุม           
การกระทําความผิด  นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  และปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกสมาชิก       
ในสังคม  จึงเปนลักษณะทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)  
โดยมุงจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก  กลาวคือ  เมื่อไดตัวผูกระทํา
ความผิดมาแลว  ทฤษฎีนี้ใหสันนิษฐานวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดไวกอนจากนั้นจึงจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดี  ทฤษฎีนี้การคนหาขอเท็จจริงในชั้นศาลมีอยูนอยมาก   
    แตในสวนกรณีของกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกัน
และ  ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  เปนกระบวนการพิเศษที่สรางขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาการ
ดําเนินคดีกับการทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่แตเดิมใชประมวล

                                                 
 1  คณิต  ณ  นคร.  (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 246-250. 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนเครื่องมือในการดําเนินคดี  เพื่อทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และเปนกระบวนการบังคับใชกฎหมายตามทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) เปนหลัก  
กลาวคือ เปนการบังคับใชกฎหมายจะตองมีความเปนธรรมตามขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการ 
ตองเกิดความยุติธรรม ทฤษฎีนี้ไมเห็นพองดวยกับการแสวงหาขอเท็จจริงอยางทฤษฎีควบคุม
อาชญากรรม โดยทฤษฎีนี้จึงถือวาบุคคลจะไมถูก  กลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยาน 
หลักฐานวาเขาไดกระทําความผิดเทานั้น แตเขาจะมีความผิดตอเมื่อผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา
ช้ีขาดแลววาเขามีความผิดจริง  นอกจากนี้ผูมีอํานาจ ดําเนินคดีและพิจารณาชี้ขาดคดีจะตองปฏิบัติ
ตามตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใหความคุมครองสิทธิของเขาอยางครบถวนแลว  
 2) หลักเหตุผลของความจําเปนในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
  ในกรณีของการควบคุมตัวผู ถูกกลาวหาระหวางคดีของพนักงานสอบสวน              
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 87 วรรคแรก  บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุม        
ผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี”  ซ่ึงการควบคุมตามพฤติการณแหงคดีนั้น  ไดแก       
1. ในกรณีเปนความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่มีโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ  สามารถควบคุม
ตัวไวไดเทาที่ถามคําใหการและที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น  2.  ใน
ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวาจะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่แปดชั่วโมงไมได  เวนแตกรณีมีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจกาวลวงเสียได  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้นไว.  
  เหตุที่จะออกหมายขังเพื่อควบคุมผูถูกกลาวหา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความอาญา  มาตรา 71  ไดบัญญัติใหนํามาตรา  66  ในเรื่องเหตุที่ออกหมายจับมาใชบังคับเกี่ยวกับ   
การออกหมายขังโดยอนุโลม  จึงเห็นไดวาเหตุที่จะออกหมายจับกับเหตุที่จะออกหมายขังเปนเหตุ   
เดียวกัน  ดังนั้น  การจับก็ดี  เหตุออกหมายจับก็ดี  การขังก็ดี  และเหตุออกหมายขังก็ดี  เหลานี้เปน
เรื่องเดียวกัน  คือเปนเรื่องของ  “การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ”  อันเปนการดําเนินการเพื่อ 
มุงหมายของการบังคับใชกฎหมายในอันที่จะควบคุมการกระทําความผิด นําตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษ  และปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในสังคม  จึงเปนลักษณะทฤษฎีการบังคับใช
กฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมเปนหลัก 
  แตในกรณีกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กลับถือเปนกระบวนการที่บังคับใชกฎหมายเปนหลัก โดยมุงที่
จะใหความเปนธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถือไดวาเปนระบบในอุดมคติ             
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(Ideal  Type)2  โดยถือวาบุคคลจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวา     
เขาไดกระทําผิดเทานั้น แตจะมีความผิดก็ตอเมื่อผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาชี้ขาดวามี 
ความผิดจริง ดังนั้น การควบคุมตัวเปนการกระทบตอเสรีภาพของผูถูกกลาวหาจึงตองมีการกําหนด
หลักเกณฑที่ ชัดเจนกลั่นกรองตรวจสอบถึงเหตุความจําเปนในการออกหมายขังเพื่อเปน 
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหามากกวาการมุงจะควบคุม ระงับ และปราบปราม
อาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามหลักทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม  
(Crime  Control)  เทานั้น  และยังเปนการสอดคลองกับหลักสากลของนานาอารยะประเทศ  คือ 
ปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชน  ค.ศ. 1948  ขอ  93  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966 ขอ 94  ดวย ประกอบกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังเปนกระบวนการเพื่อคนหาความจริง  
ซ่ึงผูถูกกลาวหายังคงไดรับการสันนิษฐานวา เปนผูบริสุทธิ์ (Presumption  of  innocent) ฉะนั้น จึง
ไมอาจนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่
ประสงคใชหลักการประกันสําหรับรัฐ หรือมีความมุงหมายเพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปโดย
เรียบรอยก็ดี  เพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลยก็ดี  และเพื่อประกันการบังคับโทษก็ดี 
มาใชกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามแหงชาติได
โดยตรงได 

 4.1.2 ปญหาในเรื่องระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุม ผูถูก
จับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
             ในกรณีความผิดลหุโทษ  จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ  และ            
ที่จะรูตัววาเปนใคร  และที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น... 
             ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ศาลมีอํานาจสั่งขังไดคร้ังเดียว  มีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 

                                                 
 2  ประธาน วัฒนวาณิชย.  (2524).  ระบบความยุติธรรมทางอาญา  :  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
อาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม.  หนา 154. 
 3  ปริญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ขอ 9 บัญญัติวา “บุคคลใดจะถูกจับ กักขังหรือเนรเทศ 
โดยพลการมิได”   
 4  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ 9 บัญญัติวา “บุคคล 
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน  บุคคลใดจะถูกจับหรือคุมขังโดยพลการมิได  บุคคลใดจะถูก
ริดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและอาศัยกระบวนการตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 

DPU
DPU



 85 

 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบป หรือ
ปรับเกินกวาหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่ง    
ตองไมเกินสิบสองวัน  และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 
 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษปรับดวย
หรือไมก็ตาม  ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และ
รวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน....” 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ     
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  นั้น  ไดกําหนดฐานความผิดไวดังนี้  คือ   
 1)  ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ 
 2)   ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 3)   ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
 4)   ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
  ซ่ึงความผิดที่กลาวมานั้น  อาจเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ             
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็ได  และความผิดนั้นกฎหมายไดกําหนดโทษจําคุกอยางสูงเกินกวา         
หกเดือนขึ้น  หรือจําคุกตั้งแตสิบปขึ้นไป แลวแตกรณี  ดังนั้น จะเห็นไดวาการที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะใชอํานาจควบคุมผูถูกกลาวหาระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริง  ตามฐานความผิดดังกลาวแลว  จะตองขออํานาจศาลสั่งขังไวระหวางไตสวนขอเท็จจริง
มีกําหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87  กลาวคือ  มีกําหนด
ระยะเวลาไมเกินสี่สิบแปดวัน หรือแปดสิบสี่วันเทานั้น จะเหมาะสมหรือไม  หากมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ในแตละเรื่องที่ผูถูกกลาหาถูกกลาวหาดําเนินคดีแลว จะเห็นมีกระบวนการดําเนินคดีหลาย
ขั้นตอน โดยจะขอกลาวดังตอไปนี้  คือ 
   (1) กระบวนการรับเรื่องรองเรียน 
       กรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  68  กําหนดไวเปนการเฉพาะวา  ผูเสียหายหรือผูกระทําแทนผูเสียหาย
เทานั้นที่จะกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  บุคคลอื่นนอกจากบุคคลดังกลาวแลวไมมีอํานาจ
กลาวหา  รองเรียนได  ซ่ึงการกลาวหารองเรียนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น กฎหมายฉบับนี้
ไมไดกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาวาจะตองตองกลาวหารองเรียนภายในระยะเวลาเทาใด  ดังนั้น  
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จึงใหมีการ กลาวหารองเรียนได  แมผูถูกกลาวหาจะพนจากการดํารงตําแหนงทางการเมืองไปแลว 
ก็ตาม  แตจะตองดําเนินการภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  95  ดวย 
       กรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ 
       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ.  2542  ไมไดกําหนดใหแตเฉพาะผูเสียหายเทานั้นแตอยางใด ดังนั้น จึงไมจําเปนตอง
เปนผูเสียหายหรือผูแทนผูเสียหายเทานั้น  กฎหมายมีเจตนาใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไดที่จะกลาวหา       
รองเรียนก็ได  แตการกลาวหารองเรียนกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการกลาวหารองเรียนแตเฉพาะ     
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไปแลวไมเกิน         
สองปเทานั้น   
   (2)  กระบวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน 
       เมื่อเร่ืองรองเรียนที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่นาเชื่อวา  ขอกลาวหาที่รองเรียน      
มีมูลเพียงพอที่จะมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป       
โดยกระบวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  แยกพิจารณาไดดังนี้  คือ 
       ก. การแตงตั้งอนุกรรมการไตสวนผูทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนจากบุคคลที่มีความรู 
ความ สามารถเฉพาะดาน 
       ข.  จํานวนคณะอนุกรรมการไตสวน  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม       
การทุจริตแหงชาติตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและระดับตําแหนงและการคุมครอง                 
ผูถูกกลาวหาตามสมควร 
   (3) องคคณะของคณะอนุกรรมการไตสวน  สามารถแยกพิจารณาได  2  กรณี  คือ 
       ก. กรณีไตสวนดําเนินคดีกับบุคคลผูดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 585  ไมวา

                                                 
 5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 มาตรา  
58 “เมื่อปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการถอดถอนผูนัน้ออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ (1) นายกรัฐมนตรี (2) รัฐมนตรี  (3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (4) สมาชิกวุฒิสภา  (5)  ประธานศาลฎีกา  
(6) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  (7)  ประธานศาลปกครองสูงสุด  (8)  อัยการสูงสุด  (9)  กรรมการการเลือกต้ัง  (10)  
ผูตรวจการแผนดิน  (11)  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   (12)  กรรมการตรวจเงินแผนดิน   (13)  รองประธานศาลฎีกา  
(14) รองประธานศาลปกครองสูงสุด (15) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร (16) รองอัยการสูงสุด (17) ผูดํารงตําแหนง 
ระดับสูง. 
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บุคคลผูดํารงตําแหนงตามมาตราดังกลาวจะใหการถอยคําในฐานะพยานหรือผูถูกกลาวหาหรือ 
ผูกลาวหา ในชั้นคณะอนุกรรมการไตสวนก็ตาม  จะตองมีคณะอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสอง
คน  และในจํานวนนี้จะตองเปนพนักงานเจาหนาที่อยางนอยหนึ่งคนและจะตองมีอนุกรรมการ 
ไตสวนที่เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขารวมดวยเสมอ 
       ข. กรณีไตสวนเจาหนาที่ของรัฐ  เปนการไตสวนขอเท็จจริงกับผูถูกกลาวหา           
ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐทั่วไป  ซ่ึงตองมีคณะอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสองคน  และในจํานวน
นั้นตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่อยางนอยหนึ่งคน โดยไมมีกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนประธานอนุกรรมการไตสวนเขารวมในการไตสวน
ขอเท็จจริงก็ได6   
   (4) องคประชุมคณะอนุกรรมการไตสวน 
       ในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน  จะตองมีอนุกรรมการ     
ไตสวนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการไตสวนทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชมุ
และมติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก7   
   (5) การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ8 สามารถ           
แยกพิจารณาไดเปน 2 กรณี  คือ 
       ก. กรณีผู ถูกกลาวหามารับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน                
ตอหนาคณะอนุกรรมการไตสวน   โดยประธานอนุกรรมการไตสวนตองแจงคําสั่งแตงตั้ง                
คณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันที่
รับทราบไวเปนหลักฐานแลวมอบสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหแกผูถูกกลาวหา 
       ข. กรณีผูถูกกลาวหาไมไดมารับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน       
ใหมีการแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนโดยสงทางไปรษณียตอบรับ โดยใหประธาน
อนุกรรมการไตสวนทําหนังสือสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนทางไปรษณีย 
ตอบรับไปยังผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางราชการ หรือตามที่
ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริง  ถาหากลวงพนสิบหาวันนับแตวันสงสําเนาคําสั่งดังกลาวแลว  
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนแลว 
 

                                                 
 6  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา  48. 
 7  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 8. 
 8  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน  พ.ศ. 2547 ขอ 9. 
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    (6) การคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน9  สามารถแยกพิจารณาได 2 ประการ  คือ 
       ก. เหตุแหงการคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน  ประกอบดวย  
             - รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน 
             -   มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 
             -   มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
             -  เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผู สืบสันดาน  หรือพี่นอง             
รวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือรวมมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
             - มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ  หรือเปนหุนสวน หรือมีประโยชน
รวมกัน  หรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
       ข.  กระบวนการคัดคานอนุกรรมการไตสวน 
             - คําคัดคานตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการปองกันและ    
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายใน  7  วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไต
สวน  หรือวันที่ทราบเหตุแหงการคัดคาน 
             - คําคัดคานนั้นตองแสดงขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการคัดคานวาจะทําให
การไตสวนขอเท็จจริงไมไดความจริงและยุติธรรมอยางไร 
             - ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อ 
รับคําคัดคานแลว ใหสงคําคัดคานไปใหประธานอนุกรรมการไตสวนทราบ และเสนอใหคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาคําคัดคาน 
             - ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาแลว    
เห็นวาคําคัดคานฟงไมขึ้นก็ใหยกคําคัดคานและถือเปนที่สุด ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานทราบ แตถาคําคัดคานมีเหตุผล
รับฟงได  ก็ใหอนุกรรมการไตสวนผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการไตสวน  และแจงผลมติของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปยังผูคัดคานทราบ 
   (7) แจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูบังคับบัญชาของอนุกรรมการ       
ไตสวนผูทรงคุณวุฒิทราบ   
 
 
 

                                                 
 9  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน  พ.ศ. 2547 ขอ 11. 
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       เปนกรณีที่อนุกรรมการไตสวนผูทรงคุณวุฒิเปนขาราชการหรือเจาพนักงาน        
ของรัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการปองกัน10 และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองทําหนังสือ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนแจงใหผูบังคับบัญชาของอนุกรรมการไตสวนผูนั้นทราบ   
   (8)  การเปดประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนครั้งแรก 
       เมื่อประธานอนุกรรมการไตสวนไดแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
ไปยังผูถูกกลาวหารับทราบแลว  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการไตสวนได
จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนครั้งแรกไปยังอนุกรรมการไตสวนผูทรงคุณวุฒิ
ทุกคนใหทราบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนครั้งแรกจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
       ก. กําหนดแนวทางในการไตสวนขอเท็จจริง  โดยพิจารณาจากคํารอง            
พฤติการณการกลาวหา  และพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
       ข. มอบหมายใหอนุกรรมการไตสวนคนใดคนหนึ่ง  หรือหลายคนก็ได           
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 
       ค. กรณีถ าคํ ากล าวหามีพยานหลักฐานที่ ชัด เจนว ามีมูลความผิดแลว              
คณะอนุกรรมการไตสวนจะทําการตรวจสอบพยานหลักฐานและกําหนดแนวทางการแจง 
ขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหา โดยจะไมทําการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมอีกก็ได 
   (9) กระบวนการแจงขอกลาวหา11 
       เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน        
ขอกลาวหา   ก็ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกผู ถูกกลาวหามาพบ  และแจงขอกลาวหา                      
ใหผูถูกกลาหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหา    
ภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา 
       โดยการแจงขอกลาวหานั้น  คณะอนุกรรมการไตสวนจะจัดทําบันทึกตามแบบ       
ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด โดยคณะอนุกรรมการไตสวน      
จะระบุขอเท็จจริงและพฤติการณในการกระทําความผิดเทาที่จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหา     
ไดดี  โดยทําเปนสองฉบับ  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  อีกฉบับหนึ่งใหเก็บไวในสํานวน       
การไตสวนขอเท็จจริง  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
       ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ      
ขอกลาวหา ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจดแจงเหตุที่ไมยอมลงลายมือช่ือไวในบันทึกแจง 
                                                 
 10  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ  7. 
 11  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน  พ.ศ. 2547 ขอ  15. 
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ขอกลาวหา  และใหรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  หากผูถูกกลาวหาไมมารับทราบ 
ขอกลาวหา ใหคณะอนุกรรมการไตสวนสงบันทึกแจงขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่
ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  การแจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกแจงขอกลาวหาเปนสามฉบับ  เพื่อ
เก็บไว   ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงหนึ่งฉบับ  สงไปใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูก
กลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบ  สงกลับคืนมา
รวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ
ดังกลาวแลว  แมจะไมไดรับบันทึกแจงขอกลาวหาคืน  หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหาก็ให
ถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบทราบขอกลาวหาและไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา 
   (10)  กระบวนการชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหา  สามารถแยกได 3 กรณี คือ 
          ก. ระยะเวลาการชี้แจงแกขอกลาวหา 
             โดยหลักแลวผูถูกกลาวหาตองชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแต     
วันที่รับทราบบันทึกการแจงขอกลาวหา  หากผูถูกกลาวหาไมยอมชี้แจงแกขอกลาวหาภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุขัดของใหคณะอนุกรรมการไตสวนทราบแลว  ก็ถือวาผูถูก
กลาวหาไมประสงคจะแจงแกขอกลาวหา  แตอยางไรก็ตามแมจะลวงเลยระยะเวลาดังกลาวแลว 
ก็ตาม  แตผูถูกกลาวหายังมีโอกาสที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาไดอยู  หากผูถูกกลาวหาไดยื่นคําชี้แจง                  
แกขอกลาวหากอนที่คณะอนุกรรมการไตสวนสรุปสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอ               
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และคณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณา
แลวเห็นวามีเหตุอันสมควร  ผูถูกกลาวหาสามารถชี้แจงแกขอกลาวหาตามที่รองขอก็ได 
          ข. รูปแบบการชี้แจงแกขอกลาวหา 
              การชี้แจงแกขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหา  จะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจา 
ก็ได  กรณีการชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา  คณะอนุกรรมการไตสวนจะจัดทําบันทึกคําใหการ                  
แกขอกลาวหา  เมื่อบันทึกถอยคําเสร็จ  ก็ใหอานใหผูถูกกลาวหาฟงหรือใหผูถูกกลาวหาอานบันทึก  
ถอยคําของตน  จากนั้นก็ใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือในบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน  ถาบันทึก     
ถอยคํามีหลายแผน  ผูถูกกลาวหาและอนุกรรมการไตสวนคนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือในบันทึก
ดังกลาวทุกหนา  หามขูดลบหรือบันทึกขอความ  หากจะดําเนินการแกไขขอความ ใหใชวิธีขีดฆา
ตกเติม  และใหผูถูกกลาวหาและอนุกรรมการไตสวนคนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 
ที่มีการขีดฆา  ตกเติม12   

                                                 
 12 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 24. 
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        ค.  สิทธิของผูถูกกลาวหา  สามารถแยกพิจารณาเปน  2  กรณี  คือ 
              -  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจ         
เขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของผูถูกกลาวหาได13 
              -  ผู ถูกกล าวหามี สิท ธิที่ จะขอใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรี ยก            
พยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอางเปนพยานหลักฐาน  แตอยูในความครอบครองของผูอ่ืนก็ได 
   (11)  การทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง14 
          เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไดแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน 
หลักฐานตางๆ ตามที่กลาวหา โดยคณะอนุกรรมการไตสวนจะพิจารณาจากขอเท็จจริง  พยาน 
หลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอางในการชี้แจงแกขอกลาวหา  เพื่อนํามาประกอบพิจารณาสํานวนการ 
ไตสวน แลวมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดหรือไม โดยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้ 
    ก. ช่ือและตําแหนงหนาที่ของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
    ข. เร่ืองที่ถูกกลาวหา 
    ค. ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
    ง. เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
    จ. บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
    ฉ. สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา 
  (12)  กระบวนการพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
         ก. ระยะเวลาเสนอสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
       เมื่อประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ               
ไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงจากคณะอนุกรรมการไตสวนแลว ใหจัดใหมีการประชุม           
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงจากคณะอนุกรรมการ
ไตสวน15 

                                                 
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  47. 

 14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  50. 
 15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  51. 
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         ข. ขอหามมิใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      
รวมพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  ดวยเหตุดังตอไปนี้16 
      -  รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน  นอกจากจะเปนกรณี        
ที่ไดรูเห็นเหตุการณอันเนื่องมาจากการไดรับแตงตั้งเปนประธานอนุกรรมการไตสวน 
       - มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 
      -  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
      - เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นอง        
รวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
      - มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชน
รวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
         ค. องคประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ17 
              ในการประชุมเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการใหความเห็นชอบ เชน              
การพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  หรือการใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลที่จะดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ดังนี้ตอง
ประกอบดวยกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมนอยกวาสองในสามของ           
จํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด  กลาวคือ  ตองมีกรรมการ   
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขารวมประชุมตั้งแต  6  คนขึ้นไป  จึงจะครบองคประชุม 
      สวนกรณีของการประชุมในเรื่องอื่นๆ  ทั่วไปนั้น  ตองมีกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการปองกันและ      
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด  กลาวคือ  มีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเขารวมประชุมตั้งแต  5  คนขึ้นไป  จึงจะครบองคประชุม 
   (13)  การลงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  18 
          การลงมติในประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาตินั้น  ใหถือเสียงขางมาก  ไมวาจะเปนการประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับเรื่องที่จะตองพิจารณา
และวินิจฉัย  หรือเปนเรื่องที่ใหความเห็นชอบ 

                                                 
 16  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  52  
ประกอบมาตรา  46. 
 17  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  20. 
 18  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่ 31 
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  2549. 
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               จึงเห็นไดวาในกระบวนการตาง ๆ  เหลานี้  มีกระบวนการแตกตางและมาก
ขั้นตอน  ประกอบกับพยานหลักฐานสวนมากจะมีจํานวนมากมีความยากลําบากและตองใช
ระยะเวลามาก  ในการรวบรวมแสวงหาดวย  ดังนั้น การที่จะนําระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูก
กลาวหาแปดสิบส่ีวัน  หรือส่ีสิบแปดวัน  แลวแตกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กําหนดไวมาใชบังคับกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาตินั้น จึงเปนปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินคดีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยตรง  เพราะระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ.  2542  ที่ใหนําระยะการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับนั้น  ไมเพียงพอและเหมาะสมในการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อสรุปสํานวนพรอม
ทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  หรือตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา  แลวแตกรณีไดทันตามกําหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายใหอํานาจควบคุมตัว  ผูถูกกลาวหาได  อันจะสงผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได  กลาวคือ  โดยทําใหศาลตองส่ัง
ปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป  และอาจทําใหไมสามารถติดตามตัวผูถูกกลาวหาสงฟองตอศาลภายหลัง
ได  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไมมีประสิทธิภาพ  และเปนสาเหตุที่ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไมไดนําเรื่องการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่มีหลักเกณฑและระยะเวลาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชในกระบวนการปราบปรามการทุจริตของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเลย 
 
4.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะความผิดและกระบวนพิจารณาคดีท่ีอยูในอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ในการศึกษากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม          
การทุจริตแหงชาติ  ในกรณีการนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกกลาวหาตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับนั้น  จําเปนตองเขาใจถึงความแตกตางของระบบการพิจารณาคดี   
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กับระบบการดําเนินคดีของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย  เพื่อจะทําใหทราบถึงระบบ
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การพิจารณาคดีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวามีความถูกตอง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพหรือไมที่นําหลักเกณฑการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับ  ดังนั้น  จึงสามารถแยกพิจารณาออกไดดังนี้  คือ 

 4.2.1 ลักษณะสําคัญของความผิด 
 อาจกลาวไดวา  การฝาฝน  กฎระเบียบ  ขอบังคับ  โดยมีเจตนาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการและกอใหเกิดความเสียหายแกสังคม  เปนการกระทําที่เปนอาชญากรรมอยางหนึ่ง  มี
นักอาชญาวิทยาทานหนึ่งชื่อวา  Edwin  H.  Sutherland  ไดใหความหมายของคําวา  “อาชญากรรม”  
วาเปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมายอาญา  การกระทําใดๆ ไมวาจะผิดศีลธรรมมากนอยเพียงใด      
หรือเลวทรามมากเทาใด  ก็ยังไมถือวาเปนอาชญากรรม  ถาไมมีกฎหมายหามไว19  และในบรรดา           
อาชญากรรมที่สรางความเสียหายแกสังคมนั้น ไมมีอาชญากรรมประเภทใดที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ  ตอการลงทุน รวมตลอดไปถึงวงราชการและวงธุรกิจมากกวา
อาชญากรรมซึ่งกอข้ึนโดยผูมีตําแหนงหนาที่ในสังคม  ซ่ึงเรียกวาอาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-
Collar Crime) โดยมีช่ือเรียกกันหลากหลาย  อาทิ  อาชญากรรมที่กระทําลงโดยอาศัยโอกาสที่ตนมี
ในตําแหนงหนาที่  (Occupational  Crime)  เปนตน   
 เพื่อประโยชนในการศึกษาจะขอแยกความแตกตางถึงสาเหตุและวิธีการกระทําความผิด
ระหวางความผิดเกี่ยวการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของ
รัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542             
กับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา  ดังตอไปนี้  คือ 
  4.2.1.1 ลักษณะของความผิด 
            (1) ลักษณะที่จะเปนความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย           
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  มักจะเปนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยโอกาสและชองวางในตําแหนงหนาที่ราชการหรืออิทธิพลของความเปนผูดํารงตําแหนง     
ทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวคือ  ความผิดในลักษณะนี้ยิ่งบุคคลมีตําแหนงหนาที่             
และความรับผิดชอบตอหนวยงานสูงมากเทาใด  ยิ่งมีโอกาสกระทําการทุจริตสูงมากขึ้นเทานั้น            
ทั้งนี้  เพื่อแลกกับความกาวหนาในหนาที่การงาน  ตลอดจนความมั่งคั่งและชื่อเสียงของตน                 
ทําใหบุคคลผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมรีรอท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย  โดยที่หนวยงานที่ตนสังกัดอยู
นั้น ไมสามารถควบคุมสอดสองไดอยางทั่วถึงและเปนการยากที่จะพิสูจนวามีผูใดที่กระทําทุจริต 

                                                 
 19  วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2536, มกราคม).   “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่  90.”  วารสารกฎหมาย   
จุฬาฯ  14,  2.  หนา  1-2. 
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มิชอบขึ้น  ประกอบกับระบบงานตรวจสอบบางหนวยงานของรัฐหยอนประสิทธิภาพจึงเปดโอกาส 
ใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้น 
                   สวนลักษณะของการกระทําความผิดที่จะเปนความผิดอาญาทั่วไป            
มักจะเปนเรื่องการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางและโอกาสในการกระทําความผิด         
โดยทั่วไปอันเปนไปเพื่อมุงประทุษรายตอชีวิตหรือทรัพยสินเปนสําคัญ  ในลักษณะที่สรางความ
หวาดกลัวคุกคาม  หรือขมขวัญในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตของผูกระทําโดยตรง 
            (2) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ         
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 นั้น มักจะเปนการกระทําความผิด                
ที่กวาจะรูผลของการกระทําจะตองใชเวลานาน และอาจมีความเสียหายเปนจํานวนวงกวาง               
เปนการประทุษรายตอสังคมที่มีลักษณะซึมลึก  อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทุกสถานที่ และกับทุกคน  
กลาวคือ  หากมองโดยทั่วไปแลวไมเห็นหรือปรากฏตัวผูเสียหานเดนชัด  เพราะเปนเรื่องกระทบ         
ตอสังคมสวนรวมไมทําใหประชาชนทั่วไปรูตัววาเกิดความเสียหายแกตนแลว  ทั้งที่ความจริงแลว 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนเงินภาษีของประชาชน 
                   สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น ผลของการกระทําความผิดมักจะปรากฏ       
ในระยะเวลาอันสั้น  ผูเสียหายจะรูตัวรวดเร็ว และเกิดผลโดยตรงตอผูเสียหายแลว เพราะพฤติการณ
ของการกระทําความผิดไมมีลักษณะซอนเรน  แอบแฝง  สังเกตหรือพบเห็นความผิดไดไมยาก  
ผูเสียหายรูสึกตัวเองวากําลังถูกกระทํา การกระทําความผิดมีลักษณะที่สรางความหวาดกลัว ขมขวัญ
ตอชีวิตรางกายของผูเสียหายโดยตรง ทําใหผูเสียหายรูสึกตัววาตนไดตกเปนเหยื่อของผูกระทํา 
ความผิดแลว  
            (3) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ         
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นั้น มักจะเปนการกระทําความผิด                
ที่มีลักษณะของความชัดเจนของพยานหลักฐานหาไดยาก  อาจจะตองประสบปญหาในการพิสูจน   
ความผิด  ไมวาทางดานกฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับ  เพราะเหตุวาการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในวงราชการและทางการเมือง  ผูกระทําความผิดอาศัยความไดเปรียบหรืออิทธิพลในตําแหนง
หนาที่  ทําใหการเขาถึงพยานหลักฐานเปนไปดวยความยากลําบาก 
                   สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น สามารถในการหาพยานหลักฐานยืนยัน            
การกระทําความผิดไดอยางชัดเจนไดงายกวา  เพราะเหตุวาความซับซอนของพฤติการณในการ
กระทําความผิดไมมาก แตรูปแบบการกระทําความผิดจะออกมาในลักษณะมักมีพฤติการณที่รุนแรง  
ใชกําลังทําราย  มีการใชอาวุธ  การขมขู  ที่มีการเผชิญหนาเหมือนความผิดฐานปลนฆา   
            (4) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ         
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 นั้น ไมทําใหเกิดความรูสึกรวมตอบุคคล   
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หรือประชาชนที่ไมเกี่ยวของจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น  เนื่องจากวาการกระทําความผิดในลักษณะนี้             
จะเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น  ผูกระทําความผิดอาศัยตําแหนงหนาที่  และความเสียหายทีเ่กดิ     
ก็มักจะเปนเงินงบประมาณ  หรือเงินภาษี  ซ่ึงเปนความเสียหายที่ประชาชนไมไดสูญเสียเงิน              
จากกระเปาเงินของตนเองโดยตรง  จึงทําใหประชาชนไมรูสึกวาไดรับความเสียหายแตอยางใด          
แตรูสึกวาเปนเรื่องของรัฐบาลที่จะตองจัดทํากับปญหาดังกลาวเทานั้น 
                   สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  ผลของการกระทําความผิดมักจะมีผลกระทบ
ตอความรูสึกของผูเสียหายรวมถึงประชาชนผูทราบเหตุการณ  เนื่องจากการกระทําความผิด                    
ในลักษณะนี้  มักจะกอความสะเทือนขวัญของประชาชน  และสรางความโกรธแคนแกเจาทุกข              
เชน  ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา  การขมขืน  หรือการทํารายรางการ  เปนตน   
            (5) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ            
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นั้น ในเรื่องทรัพยสินเสียหาย  หรือถูก
ประทุษราย  มีวงเงินสูงและมักจะมีการกระทําความผิดในรูปของขบวนการ องคกร หรือกลุมบุคคล  
เนื่องจากวา  การกระทําผิดในลักษณะนี้มักจะเกี่ยวกับการทุจริต  เชน  การจัดซื้อจัดจางงานกอสราง
ในโครงการตางๆ  ของรัฐ  ซ่ึงตองใชเงินงบประมาณจํานวนมาก  และการกระทําความผิดมักไมได
ทําเพียงคนเดียว เพราะการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตมักเกิดกับองคกรของรัฐที่มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่ซับซอนหลายขั้นตอน  จึงเปนการยากที่จะกระทําความผิดใหสําเร็จไดลําพังคนเดียว  
โดยมากมักจะเปนผูสนับสนุนหรือรวมกระทําความผิดดวยกันเปนทีม  ยิ่งจํานวนทุนทรัพยในคดี
ทุจริตสูงเพียงใดจํานวน ผูกระทําความผิดจะยิ่งมากขึ้นตามไปดวย  ทําใหยากแกการสืบหาพยาน 
หลักฐาน  เพราะมีผูกระทําความผิดรวมมือโยงใยกันหลายระดับชั้น 
                   สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  ทรัพยสินที่ถูกประทุษรายอยูในวงเงินไมสูง
และการกระทําความผิดโดยทั่วไปเปนการกระทําโดยเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเจาะจง  
เนื่องจากความผิดธรรมดาสวนใหญเปนกระทําความผิดที่มุงใชกําลังประทุษรายตอทรัพยสินของ
เจาทุกข   บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น เชน  ความผิดฐานลักทรัพย และปลนทรัพย                   
ผูกระทําความผิดมักจะเปนบุคคลระดับชนชั้นลางที่มีฐานะและความเปนอยูที่ยากจนอยู  มูลเหตุ 
จูงใจในการกระทําความผิดมาจากเรื่องความยากจนเปนสําคัญ  ดังนั้น  ผูกระทําความผิดในลักษณะ
นี้  จึงกระทําเพียงเทาที่ตนเองใหมีชีวิตอยูรอดเทานั้น   
            (6) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ        
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  มีผลกระทบตอประชาชน เศรษฐกิจ  
และความมั่นคงของประเทศเปนสวนรวม  กลาวคือ การกระทําความผิดลักษณะนี้มีวัตถุประสงค     
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ทางการเงินเปนสําคัญ โดยเฉพาะการทุจริตดานการ
จัดการประโยชนสาธารณที่รัฐจัดใหแกประชาชน  ไมวาจะเปนโครงการใหญๆ เชน การกอสราง        
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อํานวยความสะดวกแกประชาชน  เชน  การกอสรางสนามบิน การกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย เปนตน  
อันทําใหรัฐเสียหายเปนผลใหการพัฒนาเติบโตทางสังคมเปนเปนอยางเชื่องชา และสงไปถึงการ
ทําลายศีลธรรม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของสังคมชาติดวย  อันเปนอันตรายตอความผาสุกและ
สวัสดิภาพของประชาชนเปนสวนรวม 
                   สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  มีผลตอสวัสดิภาพของประชาชนในวงจํากัด  
เนื่องจากการกระทําความผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  สวนใหญ               
เปนการกระทําความผิดที่สรางความสูญเสียและความเสียหายมากกวาการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริต  ตอหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  และมีผลกระทบในวงกวางกวาการกระทําความผิดธรรมดา  
แตสังคมกลับมีปฏิกิริยาโตตอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดธรรมดามากกวา  เนื่องจากวาความผิด
บางลักษณะ  เปนความผิดที่มุงใชกําลังประทุษรายตอเนื้อตัวและทรัพยสินของผูเสียหายโดยตรง   
       4.2.1.2  ความซับซอนในการกระทําความผิด 
    (1) ลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  เปนการกระทําความผิดที่มิใชเปนเพียงการฝาฝนกฎหมาย  
ขอบังคับ  หรือระเบียบของทางราชการ  หรืออาจเปนการละเมิดในทางแพงเทานั้น  แตยังอาจเปน
ความผิดในทางอาญาซึ่งเปนอันตรายตอสังคมอยางชัดเจน  ผูกระทําความความผิดมีแรงจูงใจทางดาน
ผลประโยชนดานการเงิน  มีความโลภไมมีขอบเขตจํากัด   
            สวนในความผิดอาญาทั่วไปนั้น  เปนการกระทําความผิดกฎหมาย         ใน
ลักษณะที่ฝาฝนกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือระเบียบของทางราชการ  หรืออาจจะเปนการละเมิด         
ในทางแพงเทานั้น  แตการกระทําความผิดบางอยาง  ยังไมถือวาเปนความผิดที่เปนอันตรายตอ
สังคมสวนรวมอยางชัดเจน  เชน  ความผิดเกี่ยวกับความประมาท  ขาดความระมัดระวัง   
    (2) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นั้น มักจะเปนการกระทําความผิดกฎหมายใน
ลักษณะที่ซอนเรน  แอบแฝง  สังเกตเห็น หรือพบความผิดไดยาก บางครั้งอาจเปนการกระทํา
ความผิดกฎหมายในกิจกรรมที่ถูกกฎหมายซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่  เชน การทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง  และซ่ึงบางครั้งผูถูกกระทําไมไดรูสึกตัววาตนเองกําลังถูกกระทํา  กวาจะรูตัว 
ก็ตอเมื่อเกิดผลขึ้นแลว  ประกอบกับไมมีภาพพจนที่เขยาขวัญประชาชน  ไมมีลักษณะสรางความ
หวาดกลัวคุกคาม  หรือขมขวัญในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตของผูกระทําโดยตรง  ทําใหประชาชน
ผูเสียหายไมรูสึกตัววาตนไดตกเปนเหยื่อของการกระทําผิดแลว  แตกลับคิดวาเปนการเสียเปรียบใน
เร่ืองอื่นไป  เชน  ธุรกิจการคาปกติเทานั้น  ทัศนคติ  คานิยมของผูถูกกระทําจึงมีความรูสึกตอตาน
ไมรุนแรงเทียบเทาการกระทําความผิดธรรมดาทั่วไป  ไมสรางความโกรธแคนใหกับผูพบเห็น 
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            สวนในความผิดอาญาทั่วไปนั้น  เปนการกระทําความผิดกฎหมายที่เห็นได
ชัดเจนอยูในตัว รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการที่ไมซับซอนมาก โดยการกระทําความผิดในลักษณะนี้
ผูกระทําความผิดสวนใหญจะทําเพียงคนเดียว  หรือจํานวนคนไมมาก  และการสืบหาตัวผูกระทํา
ความผิดก็ทําไดไมยาก  เพราะผูกระทําความผิดไมจําตองอาศัยเทคนิคชั้นสูง ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การกระทําความผิดแตอยางใด  ไดแกความผิดเกี่ยวกับที่ประทุษรายตอรางกายหรือทรัพยสิน 
เปนตน 
    (3) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  เปนการกระทําความผิดในลักษณะที่ผูกระทํา
ความผิดมีวิธีปกปดและพยายามทําลายพยานหลักฐาน  เพื่อไมมีหลักฐานผูกมัดตนเอง  ทั้งนี้  การกระทาํ
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีความซับซอนและบางครั้งอาจมีการ
กระทําอยางคอยเปนคอยไปใชเวลานานพอสมควร  อันเปนการเปดโอกาสใหผูกระทําความผิด
ลักษณะนี้สามารถปกปด  ทําลาย  ซอนเรนหลักฐานไดเปนอยางดีดวยการอาศัยตําแหนงหนาที่ และ
อาจกอใหเกิดอิทธิพลมืดในการปดปากพยาน  ติดสินบนเจาพนักงานตํารวจและเจาพนักงานของรัฐ  
รวมทั้งการจางผูอ่ืนใหรับสารภาพแทนได  จึงยากแกการสืบสวน  จับกุม 
            สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  มักเปนกระทําความผิดที่ปรากฏรองรอย
หลักฐานแหงการกระทําความผิดไวในที่เกิดเหตุ  หรือเนื้อตัวรางกาย  จึงทําใหสามารถพิสูจน
ความผิดไดไมยาก  เพราะสวนใหญของธรรมชาติของการกระทําความผิดประเภทนี้  มักมี
พฤติกรรมที่รุนแรง  ใชกําลังทําราย  ใชอาวุธ  ใชการขมขู  ใชวิธีเผชิญหนากับผูถูกกระทําเหมือน
เชนความผิดฐานปลนฆา  ดังนั้น  หลักฐานในการกระทําความผิดมักจะปรากฏรองรอยอยูในที่เกิดเหตุ  
และเนื้อตัวของผูถูกกระทําและผูกระทําความผิดดวย   
    (4) ลักษณะการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 นั้น บางครั้งผูกระทําความผิดไดกระทําโดย 
อาศัยความรู  ความชํานาญ  อาจจะมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ไมวาจะเปนดานบริหารจัดการ       
มีการใชเครื่องมือเขาชวย  เชน  พวกคอมพิวเตอร  เอกสารตาง ๆ  ที่สําคัญ  ประกอบกับมีการตระเตรียม    
วางแผนที่ดี  การกระทําความผิดจะดําเนินการอยางมีระบบ  บางครั้งอาจมีการศึกษา  หาขอมูลวางแผน    
และจัดการเรื่องไวพรอมสรรพ  จึงยากตอการแสวงหาพยานหลักฐานพิสูจนความผิดได   
            สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  การกระทําความผิดในลักษณะนี้  ไมจําตอง
อาศัยความรู  ความชํานาญ  หรือใชเทคนิคอ่ืนๆ  แตอยางใด สวนใหญผูกระทําความผิดมักจะเปน           
ชนชั้นลาง  มีอาชีพและความรูไมสูงมาก  การกระทําความผิดไมจําตองมีเทคนิคชั้นสูง หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระทําแตอยางใด  เชน  ความผิดเกี่ยวชีวิตรางกาย  เปนตน   
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      4.2.1.3 ผูกระทําความผิด 
    (1)  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  นั้น  ผูกระทําความผิดมักจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่มีสถานภาพ  หรือบารมีในสังคม  โดยเฉพาะผูทรงอิทธิพล  หรือผูมีอํานาจทางการเมือง  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจกฎหมายอยูในมือ  ในขอนี้คนธรรมดาไมกลาจะทํา  มีขอเท็จจริง 
ที่ไมอาจปฏิเสธไดประการหนึ่ง   ก็คือ  ในวงการเมืองเองก็มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปะปนอยูไม
นอยเชนกัน  บุคคลเหลานี้มักดํารงอยู  2  ฐานะ  คือ  ฐานะที่ไดรับเลือกมาจากความไววางใจของ
ราษฎร  และมีฐานะหนึ่งคือของโจรใสสูท20 โดยเรียกอีกอยางหนึ่งวา White-Collar Crime  ซ่ึงเปน
อาชญากรรมที่กระทําโดยบุคคลซึ่งมีฐานะทางสังคมสูง  มีตําแหนงหนาที่  และมีบทบาทในอาชีพ
การงาน21 ผูกระทําความผิดในลักษณะนี้ มักจะเปนผูที่มีสติปญญาที่ เฉลียวฉลาด  มีความรู   
ความสามารถในระดับสูงกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป  ทั้งประวัติ  ภูมิหลังก็มาจากครอบครัวที่ดี มี
การศึกษา  อยูในสภาพแวดลอมที่ดี   
            ในสวนคดีอาญาทั่วไป  ผูกระทําความผิดมักจะเปนบุคคลธรรมดา หรือกลุม
บุคคลที่ไมมีอิทธิพลทางการเมือง  หรืออํานาจรัฐ  ผูกระทําความผิดในลักษณะนี้มักจะมาจาก   
ครอบครัวที่แตกแยก  อยูในสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม  ไมไดรับการอบรมขัดเกลาเทาที่ควร            
จึงมักมีปญหาในการเขาสังคม  ซ่ึงตางจากผูกระทําความผิดที่อาศัยตําแหนงหนาที่ซ่ึงกลับนิยม
ชมชอบในการพบปะผูคน  เพราะเปนหนทางที่จะแทรกซึมเขาไปประกอบอาชญากรรมในหมูผูมี
ฐานะไดงายขึ้น 
    (2) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ                   
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 นั้น ผูกระทําความผิดตองเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  หรือจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง  และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้ง 
ผูที่ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว  หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่ 
 

                                                 
 20  วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2537).  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับพัฒนาของอาชญากรรม.”  วารสาร
กฎหมายจุฬาฯ, 15,  2.  หนา 174. 
 21  Edwin  H.  Sutherland.  (1961).  White-Collar  Crime.  p. 26. 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  22  
            สวนการกระทําความผิดอาญาทั่วไปนั้น  ผูกระทําความผิดมักเปนบุคคล 
ธรรมดาและตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือไมเปนเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูง  และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวย
ผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือ
ความผิด  ตอหนาที่ในการยุติธรรม  รวมทั้งผูที่ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการใน
ระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เห็นสมควรดําเนินการดวย  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  แตอยางใด  แตหากปรากฏวาผูกระทําความผิดยังเปนเจาหนาที่
ของรัฐแลวก็อาจเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  พ.ศ. 2550  ได   
  4.2.1.4 ความเสียหาย 
    (1) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  นั้น  ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจใหความรูสึกที่ 
ไมรุนแรง  เพราะไมมีภาพที่นาสะพรึงกลัวเชนความผิดอุกฉกรรจ  แตอาจไมปรากฏตัวผูเสียหาย       
ที่ชัดเจน  แตหากมองภาพความเสียหายในมุมกวางแลว  การกระทําความผิดในลักษณะนี้                   
กลับกอความสูญเสียและเสียหายไดอยางมากมายมหาศาล  และมีผลกระทบตอสังคมสวนรวม 
            สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจ 
ที่กระตุนใหมีการกระทําผิดเกิดขึ้น  มักจะมาจากการผูกพยาบาท  อาฆาตแคนหรือเกี่ยวของกับ
จิตสํานึกทางศีลธรรม  การกระทําจึงออกมาในรูปของความรุนแรง  มุงประทุษรายตอชีวิตรางกาย                  
เชน  ความผิดฐานปลนฆา  เปนตน 
    (2) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น เนื่องจากมักจะมีพฤติกรรมของการกระทําผิดที่มี
ลักษณะที่ซอนเรน  แอบแฝง  สังเกตเห็นหรือพบความผิดไดยาก  จึงทําใหบางครั้งหนวยงานของรัฐ
หรือบุคคลผูถูกกระทําไมไดรูสึกตัววาตัวเองกําลังถูกกระทํา  กวาจะรูตัวก็ตอเมื่อเกิดผลแลว        
ประกอบกับกระทําความผิดในลักษณะนี้ไมไดสรางความหวาดกลัวคุกคาม  หรือขมขวัญในชีวิต

                                                 
 22  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 250 (2) และ (3). 
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รางกายของผูถูกกระทําโดยตรง  ดังนั้น  จึงอาจไมกอใหเกิดความรูสึกรวมตอบุคคลหรือประชาชน 
ที่ไมเกี่ยวของจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้นได 
            สวนความผิดอาญาทั่วไปนั้น  ความเสียหายมักจะปรากฏไดเห็นชัดแจงจาก
การกระทําความผิด  ไมวาเนื้อตัวรางกายของผู ถูกกระทําและของผูกระทําความผิดนั้นเอง          
หรือปรากฏหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นเองก็ได  เพราะพฤติการณในการกระทําความผิดในลักษณะนี้            
จะมีความรุนแรง  ใชกําลังทําราย  ใชอาวุธขมขู  เชน  ความผิดฐานปลนฆา  เปนตน  สวนความ
สูญเสียหรือเสียหายนั้นก็ยังอยูในวงจํากัด  เปนความเสียหายเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น                       
แมความเสียหายจะมีจํานวนไมมากนักแตความเสียหายดังกลาวกลับทําใหประชาชนเห็นภาพพจน
แลวเกิดความหวาดกลัว  เสียขวัญ  และโกรธแคนไดมากวาความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่             
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว            
อันเปนการกระทบตออารมณความรูสึกของประชาชนมาก 
    (3) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  จํานวนความเสียหายและผูไดรับความเสียหาย    
ในการกระทําความผิดแตละครั้งนั้น  อาจมีจํานวนมาก  และมีลักษณะที่เปนอันตรายตอความผาสุก   
และสวัสดิภาพของประชาชนและยังถือวารัฐไดรับความเสียหายดวยเชนกัน  เพราะเปนการบอน
ทําลายการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจของชาติดวย  บางครั้งมีผลสงไปถึงการทําลาย   ศีลธรรม  ประเพณี                 
และวัฒนธรรมของสังคมชาติดวย  เพราะการทุจริตทําใหบางคนเกิดความโลภไมมีที่ ส้ินสุด                 
จึงกระทําผิดขึ้นโดยไมละอายหรือเกรงกลัวตอความรูสึกผิดชอบชั่วดี  โดยไมคํานึงถึงระเบียบแบบ
แผนและกรอบประเพณีที่คนสมัยกอนไดสรางไวแตอยางใด  
            สวนความผิดอาญาทั่วไป  ความเสียหายจากการกระทําความผิดนั้น  มักจะมี
จํานวนผูไดรับความเสียหายไมมากนัก  จะปรากฏความเสียหายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุม
ใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น  ไมขยายความเสียหายออกไปเปนวงกวาง  จะมีแตก็เพียงกระทบตอ
ความรูสึกประชาชนทั่วไปเทานั้น   
  4.2.1.5 ผลกระทบจากการกระทําความผิด 
    (1) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  ความเสียหายในดานตัวเงินแลวสวนใหญจะมี
มูลคามากกวา เมื่อเทียบกับความผิดอาญาธรรมดาโดยผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจทางดาน
ผลประโยชนและดานการเงิน  มีความโลภไมมีขอบเขตจํากัด  บางครั้งผูกระทําความผิดเปนผูมี
ฐานะชื่อเสียงและไดรับความไววางใจจากสังคม  มีสถานภาพในสังคม  มีตําแหนงหนาที่การงาน
และความรูความผิดในลักษณะนี้จะทําลายความมั่นคงทางการเงินของบุคคล  สาธารณชน รวมถึง
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รัฐดวย  ซ่ึงผลของการกระทําความผิดมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ มิได
จํากัดเฉพาะเปนความผิดตามกฎหมายอาญาเทานั้น   
            สวนความผิดอาญาทั่วไป  ความเสียหายในดานตัวเงินมีมูลคาไมสูงมาก  
และความเสียหายอยูในวงจํากัด  เนื่องจากผูกระทําความผิดลักษณะนี้สวนใหญจะอยูในระดับลาง  
หรือชนช้ันกรรมกร  ที่เรียกวา Blue Collar Crime  มักจะเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย
โดยตรง  เชน  ลักทรัพย  วิ่งราวทรัพย  ปลนทรัพย  หรือฉอโกง  เปนตน  ซ่ึงสรางความเสียหาย
เฉพาะบุคคล 
    (2) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น  มีผลทําเกิดการไรประสิทธิภาพในการทํางาน  
เพราะเหตุวาจะมีแตพวกพอง  หรือญาติพี่นอง  อาจไดคนไมเหมาะสมกับงาน  หรือไดเครื่องมือ
เครื่องใชที่ดอยประสิทธิภาพ  เนื่องจากผูกระทําความผิดในลักษณะนี้มักจะพยายามสรางอิทธิพล  
หรือความไววางใจ  หรือสรางบุญคุณใหแกบุคคลที่ชวยเหลือเพื่อใหเปนพวกเดียวกับตน  จน
เช่ือมโยงเปนขบวนการในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  อีกทั้งยังมีแนวโนมจะรวมกันเปนองคกร
อาชญากรรมและขยายตัวออกเปนอาชญากรรมขามชาติตอไปก็ได  เปนเหตุใหคนที่ดีมีคุณธรรมไม
มีโอกาสไดเขามาปฏิบัติงานได  รวมตลอดถึงการเอาเปรียบการแขงขันในการเขารับสัมปทานของ
หนวยงานของรัฐ เชน การคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจางของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ 
    (3)   การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้น อาจเกิดผลเสียหายได โดยอาจทําใหองคกร
ระหวางประเทศหรือ  นักลงทุนที่มีอิทธิพลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกไมมีความมั่นใจ
และไววางใจที่จะใหความชวยเหลือ  หรือจะเขามาลงทุนในประเทศไทย  เพราะเหตุวาองคระหวาง
ประเทศหรือนักลงทุนดังกลาวมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจนั้น  
ถือเปนอาชญากรรมอยางหนึ่ง  และหากเปนการกระทําความผิดในองคกรของรัฐ  ก็มักจะมีบุคคล
ในองคกรนั้นรูเห็นเปนใจ  หรือรวมดําเนินการเองดวย  และอาจจะเปนขบวนการเลยทีเดียว  ทําให
ยากแกการสืบหาตนตอ  เพราะมีผูกระทําความผิดรวมมือโยงใยกันหลายระดับชั้น 
    (4)  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  นั้น  ทําใหเกิดผลเสียโดยทรัพยสินสวนรวมคือ  
สมบัติสาธารณของชาติเสมือนถูกปลนชวงชิงไป  เชน  การโกงและหลีกเลี่ยงเงินภาษีของประเทศ  
หรือโครงการตางๆ  ควรจะไดมีการนําเงินตามงบประมาณที่จัดสรรไวไปดําเนินการตามโครงการ  
เต็มงบประมาณที่ตั้งไวแตกลับตองมาถูกหักลดแบงเปอรเซ็นตไป   
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    (5) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 นั้น  แสดงใหเห็นวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่นนั้น 
เปนขบวนการกัดกรอนคุณธรรมของพลเมืองในสังคม  ทําลายทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม  เนื่องจากวาการกระทําความผิดตามลักษณะนี้มีแรงจูงใจอยางมากที่จะใหไดเงินมากๆ ตาม
แนวคิดทางจิตวิทยาซึ่งมองวากิเลสตัณหาในตัวมนุษย  เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดความ
โลภ  ไมรูจักอิ่มไมรูจักพอ  ทําใหมนุษยมองการณไกลคิดแตจะไดฝายเดียว โดยไมคํานึงถึงผลเสีย
หายที่เกิดขึ้นตอสวนรวมแลว  ประกอบกับมีปจจัยหลายประการที่เอ้ือตอการกระทําความผิด ทําให
มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตเกิดขึ้น23   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 23  Walter  Bromberg.  (1977).  Illegal  But  Not  Criminal  :  Business  crime  in  America  p. 74. 
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  4.2.1.6 ตารางสรุปเปรียบเทียบระหวางความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กับความผิดอาญาทั่วไป 
 

ตารางที่  4.1  ลักษณะความผิด 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ. 2542 

1.  เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางและโอกาสใน 
     การกระทําความผิดโดยทัว่ไป เชนความผิด 
     ตอชีวิตและรางกาย หรือความผิดเกีย่วกับ 
 ทรัพยของประชาชน 
2.  ผลการกระทําจะปรากฏในระยะเวลา 
     อันสั้น ผูเสียหายจะรูตวัรวดเรว็ และ 
     เกิดผลโดยตรงตอผูเสียหาย 
3.  พยานหลักฐานสามารถยืนยันการกระทาํ 
     ความผิดอยางชัดเจนได 
 
4.  มีผลกระทบตอความรูสึกของผูเสียหาย 
     รวมถึงประชาชนผูทราบเหตุการณ 
 
5.  ทรัพยสินทีถู่กประทุษรายอยูในวงเงินไมสูง 
     และการกระทําความผิดโดยทัว่ไป  เปนการ 
     กระทําโดยเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได 
6.  มีผลกระทบตอสวัสดิภาพของประชาชน 
     ในวงจํากัด 
 

1.  เกิดขึ้นโดยอาศัยโอกาสและชองวาง 
     ทางตําแหนงหนาที่ราชการหรืออิทธิพล 
     ความเปนเจาหนาที่ของรฐัหรือนักการเมือง 
 
2.  กวาจะรูผลของการกระทาํความผิด 
     จะตองใชเวลานานกวา และอาจไดรับ 
     ความเสียหายเปนจาํนวนมาก 
3.  ความชัดเจนของพยานหลักฐานหาไดยาก 
     อาจจะตองประสบปญหาในกฎ ระเบียบ 
     หรือขอบังคับทางปฏิบัติ 
4.  ไมกอใหเกดิความรูสึกรวมตอบุคคล 
     หรือประชาชนที่ไมเกีย่วของจากผลเสียหาย 
     ที่เกิดขึ้น 
5.  ทรัพยสินเสียหายหรือถูกประทุษราย 
     มีวงเงินสูงและมักจะมีการกระทําความผิด 
     ในรูปขบวนการ องคกร หรือกลุมบุคคล 
6.  มีผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกจิ 
     ความมั่นคงของประเทศเปนสวนรวม 
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ตารางที่  4.2  ความซับซอนในการกระทําความผิด 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ. 2542 

1.  เปนการกระทําความผิดกฎหมายในลักษณะ 
     ที่ฝาฝนกฎหมาย ขอบังคบัหรือระเบียบ 
     ของทางราชการ หรืออาจจะเปนการละเมิด 
     ในทางแพงเทานั้น 
 
 
 
 
2.  เปนการกระทําความผิดกฎหมายที่เห็นได 
     ชัดเจนอยูในตัว รูปแบบ ขั้นตอน หรือ 
 วิธีการที่ไมมาก 
 
 
3.  กระทําความผิดมักจะปรากฏรองรอย
 หลักฐานแหงการกระทําความผิดไวใน 
 ที่เกิดเหตุหรือเนื้อตัวรางกาย  ที่สามารถ
 พิสูจนความผดิไดไมยาก 
      
4.  กระทําความผิดไมจําตองอาศัยความรู 
     ความชํานาญ หรือใชเทคนิคอ่ืน ๆ  ของ 
     ผูกระทําความผิดแตอยางใด 

1.  เปนการกระทําความผิดทีม่ิใชเปนเพยีง 
     การฝาฝนกฎหมาย  ขอบังคับ หรือระเบยีบ 
     ของทางราชการ  หรืออาจจะเปนการละเมิด 
     ในทางแพงเทานั้น  แตยังเปนความผิด 
     ในทางอาญาซึ่งเปนอันตรายตอสังคม 
     อยางชัดเจน  ผูกระทําความผิดมีแรงจูงใจ 
     ทางดานผลประโยชนและดานการเงนิ 
     มีความโลภไมมีขอบเขตจํากัด 
2.  เปนกระทําความผิดกฎหมายในลักษณะที ่
     ซอนเรน แอบแฝง สังเกตเห็น หรือพบความผิด 
     ไดยาก บางครั้งอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย 
     ไวกจิกรรมที่ถูกกฎหมายซึ่งไดรับมอบหมาย 
     ใหมีอํานาจหนาที่  เชน  ทจุริตการจัดซื้อจัดจาง 
3.  ผูกระทําความผิดมีวิธีปกปดและพยายาม 
     ทําลายพยานหลักฐาน เพือ่ไมใหมหีลักฐาน 
     ผูกมัดตน 
 
4.  การกระทําความตองอาศยัความรูความชํานาญ 
     อาจจะมกีารใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ไมวา 
     จะเปนดานบริหารจัดการ  มีการใชเครื่องมือ 
      เขาชวย  เชน  คอมพิวเตอร  เอกสารตางๆ 
      ที่สําคัญ  ประกอบกับมกีารตระเตรียมวางแผน 
      ที่ดี  ดําเนนิการอยางเปนระบบ  จึงยากตอการ 
      แสวงหาพยานหลักฐานพิสูจนความผดิ 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ.  2542 

5.  การกระทําความสวนมากจะกระทําดวย
 ตนเองเพยีงผูเดียว หรือกลุมบุคคลกลุมเดียว 

5.  เปนการกระทําความผิดในลักษณะทีย่าก 
     ที่จะดําเนินการไดดวยคนเพียงคนเดียว  
     มักจะดําเนนิการโดยหลายคนหลายกลุม 
     รวมทั้งประชาชนเขารวมทั้งโดยรูตัวและ 
     ไมรูตัว จนเชื่อมโยงเปนขบวนการในระดับ 
     ทองถ่ินและระดับชาต ิ

 
ตารางที่ 4.3  ผูกระทําความผิด 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
พ.ศ.  2542 

1.  ผูกระทําความผิดมักจะเปนบุคคลธรรมดา 
     หรือกลุมบุคคลที่ไมมีอิทธิพลทางการเมือง 
     หรืออํานาจรัฐ  
 
 
2.  ผูกระทําความผิดตองไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
     หรือเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมวา 
     ระดับต่ํากวาหรือสูงกวาผูอํานวยการกอง 
     หรือเทียบเทาลงมาหรือข้ึนไปหรือไม 

1.  ผูกระทําความผิดมักจะเปนบุคคลหรือ 
     กลุมบุคคลที่มีสถานภาพ หรือบารมีใน 

สังคม โดยเฉพาะผูทรงอิทธิพล หรือผูมี
อํานาจทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูมีอํานาจกฎหมายอยูในมือ 

2.  ผูกระทําความผิดตองเปนผูดํารงตําแหนง 
     ทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดบัสูง 
     และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต 
     ผูอํานวยการระดับตนหรอืเทียบเทาขึ้นไป 
     ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ 
     พลเรือนหรือขาราชการตามกฎหมายอืน่ 
     ทั้งนี้ตามทีค่ณะกรรมการปองกัน 
     และปราบปรามการทุจริตแหงชาตกิําหนด 
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ตารางที่  4.4  ผูไดรับความเสียหาย 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
พ.ศ.  2542. 

1.  ความเสียหายที่ไดรับเกิดจากพฤติกรรม 
  ที่รุนแรง ใชกาํลังทําราย ใชอาวุธ ใชการขมขู 
     ใชวิธีเผชิญหนา  อาทิ  ความผิดฐานปลนฆา 
      เปนตน 
2.  เกิดผลกระทบความรูสึกของผูถูกกระทํา 
     รวมถึงประชาชนผูไดทราบเหตุการณ 
 
3.  มีบุคคลผูไดรับความเสียหายจํานวนไมมาก 
     มีลักษณะเสียหายตอเอกชนบุคคลใด 
     บุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคล
 โดยเฉพาะเทานั้น 

1.  ความเสียหายที่ไดรับมักมีพฤติกรรมที่ 
    ไมรุนแรง ไมใชกําลังทําราย ไมใชอาวุธ 
   ไมใชการขมขู ไมใชวิธีที่เผชญิหนา 
 เหมือนความผิดฐานปลนฆา 
2. อาจไมกอใหเกิดความรูสึกรวมตอบุคคล 
   หรือประชาชนที่ไมเกีย่วของจากผลเสียหาย 
   ที่เกิดขึ้น 
3. จํานวนผูเสียหายในแตละครัง้มีเปนจํานวน
มากมีลักษณะเปนอันตรายตอความผาสุก 
และสวัสดภิาพของประชาชนและรัฐไดรับ 

     ความเสียหายดวยเชนกัน  เพราะเปนการ 
     บอนทําลายการพัฒนา  สังคม  เศรษฐกิจ 
     และสังคมของชาติดวย 
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ตารางที่  4.5  ผลของการกระทําความผิด 
 

 
ความผดิอาญาทั่วไป 

ความผดิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ        
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  2542 

1.  ความสูญเสียในดานตัวเงินมีมูลคาไมมาก 
     อยูในวงจํากัด 
 

1.  ความสูญเสียในดานตัวเงินมีมูลคามหาศาล 
     เมื่อเทียบกบัความผิดธรรมดา 
2.  ทําใหไรประสิทธิภาพในการทํางานเพราะ 

จะมีแตพวกพองญาติพี่นอง อาจไดคนไม 
 เหมาะสมกับงาน หรือไดเครือ่งมือเครื่องใช 

ที่ดอยประสิทธิภาพ 
 3.  ไมมีใครไววางใจ ตางประเทศไมอยากลงทุน 

   ไมอยากชวยเหลือ 
4.  ทรัพยสินสวนรวมคือ สมบัติสาธารณะถูก

ปลนชวงชิงไป  เชน  เงินไหลออกจาก 
 ประเทศไปฝากยังตางประเทศ โครงการ 

ตางๆ  ควรจะได เงินเต็มตามงบประมาณ 
    ตองมาถูกหกัลดแบงเปอรเซ็นตไป 
5.  คอรรัปชันเปนขบวนการกัดกรอนคณุธรรม 
     ของพลเมืองสังคม ทําลายทุกอยางที่ขวาง

หนาทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
       

 
 4.2.2 หลักเกณฑและกระบวนการดําเนินคดี 
            4.2.2.1  หลักเกณฑการดําเนินคดีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
            ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดใหมีการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเปลี่ยนแปลงองคกรที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวจาก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) มาเปน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.)โดยมีพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดหลักเกณฑ การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐไวดังนี้ 
            1) การถอดถอนผู ดํ า รงตํ าแหน งทางการ เมืองหรือ เจ าหน า ท่ีของ รัฐ                      
ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
      แทจริงอํานาจนี้ เปนของวุฒิสภา เมื่อมีการรองขอวา  ผูดํารงตําแหนง         
ทางการเมือง  หรือเจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงระดับสูงผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  สอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที่  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ 
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได แตเมื่อ
ประธานวุฒิสภารับคํารองแลว  ใหตรวจสอบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว  เมื่อไตสวนแลวจึงจัดทํารายงานเสนอตอ
วุฒิสภาวาขอกลาวหานั้นมีมูลหรือไมเพียงใด  หากเห็นวาไมมีมูลขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป  เมื่อ
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีมติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาชื่อ
รองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติ ใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงมีมูลและรายงานไปยัง
วุฒิสภา  แลวใหประธานวุฒิสภา  จัดใหมีประชุมเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว  มติถอดถอนใหถือเอา
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของวุฒิสภา  ผูถูกถอดถอนให
พนจากตําแหนงหรือออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน  และตัดสิทธิในการดํารง
ตําแหนงใดในทางการเมือง  หรือในหนวยงานของรัฐ  หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป  มตินี้
ใหเปนที่สุด  และจะรองขอถอดถอนในเหตุเดียวกันอีกมิได  แตไมกระทบถึงการพิจารณาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
แลวแตกรณี  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได  ดังนี้ 
      (1)  ผูมีสิทธิรองขอใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  59  และ  มาตรา  60  กําหนดใหบุคคลผูที่มีสิทธิรองขอใหถอดถอน   
ออกจากตําแหนงได  3  ประเภท  คือ 
                ก. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของทั้งหมดเทาที่มี
อยูในสภา 
            ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  59  วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิ
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เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 5824                    
ออกจากตําแหนงได” 
                ข. สมาชิกวุฒิสภา  ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของทั้งหมด  (เฉพาะกรณี
ขอใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาดวยกัน)  เทาที่มีอยูของสภา 
        ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ              
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  59 วรรคสอง  กําหนดวา “สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในวุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
วุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได” 
               ค. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ไมนอยกวาหาหมื่นคน 
        ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ          
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 59 วรรคหนึ่ง กําหนดวา  “......ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

                                                 
 24  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  58      
“เมื่อปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
  1)  นายกรัฐมนตรี 
  2)  รัฐมนตรี 
  3)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  4)  สมาชิกวุฒิสภา 
  5)  ประธานศาลฎีกา 
  6)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
  7)  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
  8)  อัยการสูงสุด 
  9)  กรรมการเลือกตั้ง 
  10)  ผูตรวจการแผนดิน 
  11)  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  12)  กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  13)  รองประธานศาลฎีกา 
  14)  รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  15)  หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 
  16)  รองอัยการสูงสุด 
  17)  ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
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จํานวน ไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา  เพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอน           
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 58  ออกจากตําแหนงได” 
      (2) การรองขอใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
       สามารถที่จะรองขอตอ  ประธานวุฒิสภา  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  59   
       (3) ผูมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงตามคํารองขอ 
       เมื่อประธานวุฒิสภาเมื่อรับคํารองแลวใหสงเรื่องใหแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
แหงชาติมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  6325   
       (4) การสงสํานวนไตสวนไตสวนขอเท็จจริง 
       ก. สงใหแกประธานวุฒิสภา กรณีมีการเขาชื่อรองขอ เพื่อใหวุฒิสภา 
มีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 56 (1)26 และใหสมาชิกวุฒิสภามีอิสระใน
การออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง
ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาตาม
มาตรา  65  วรรคหนึ่ง  และเมื่อผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง  ใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือให
ออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน  และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใด
ในทางการเมืองหรือในหนวยงานของรัฐ  หรือในการรับราชการเปนเวลาหาปตามมาตรา 65 วรรค
สอง   

                                                 
 25  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  63      
“เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว..ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  เพื่อดําเนินการตามหมวด  4  การไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว.....”  ประกอบกับมาตรา  43  “ภายใตบังคับมาตรา  
44 ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ดําเนินการ  ไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ กรณีดังตอไปนี้  (1)  ประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการ
ไตสวนขอเท็จจริง   เนื่องจากไดมีการเขาช่ือรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงตาม
มาตรา  59” 
 26  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  56    
“ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  ใหประธานกรรมการ
สงรายงานตามมาตรา  54  วรรคสอง  และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง  (1)  ประธานวุฒิสภา  ถาขอกลาวหา
นั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา  43  (1)...” 
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                ข. สงใหแกอัยการสูงสุด  กรณีถาผลไตสวนขอเท็จจริงมีมูล  หรือ             
รํ่ารวยผิดปกติ  และผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา 58  ยกเวนอัยการสูงสุด หรือเปนขาราชการ  
การเมืองอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา  58 (1) และ  (2) ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา 56  (2)27 เพื่อให
อัยการสูงสุด  ดําเนินการฟองรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
มาตรา  70  ประกอบมาตรา 71  หรือฟองรองตอศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  22  ตอไป 
              2)  การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมาย
อ่ืน  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะผูกระทําก็ดี  ในฐานะเปนตัวการ ผูใช  ผูสนับสนุนก็ดี  
ตลอดจนบุคคลอื่นในฐานะที่เปนตัวการผูใช  ผูสนับสนุน จะถูกดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ทั้งนี้  เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  สามารถแยกพิจารณาได  ดังนี้ 
  (1) ผูมีสิทธิยื่นรองขอใหดําเนินคดีอาญา 
   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 6628  กําหนดใหบุคคลผูมีสิทธิดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไว  3  กรณี  คือ 
                                                 
 27  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา  
56  “ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  ใหประธาน
กรรมการสงรายงานตามมาตรา  54 วรรคสอง  และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง  (2)  อัยการสูงสุด ถา
ผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือร่ํารวยผิดปกติ  และผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา  
58 เวนแตอัยการสูงสุด  หรือเปนขาราชการการเมืองอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา  58  (1)  และ  (2). 
 28  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
66      “ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผูกลาวหาวา
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือขาราชการการเมืองอื่น
ร่ํารวยผิดปกติ   กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา   หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว   เวนแตในกรณีที่ผูกลาวหามิใชผูเสียหาย   และคํากลาวหาไมระบุพยาน 
หลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะไมดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงก็ได” 
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   ก .  ผู เสียหาย  โดยยื่นคํารองกลาวหาตอคณะกรรมการปองกัน           
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   ข .   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ            
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีเหตุอันควรสงสัยวาผูดํารงตําแหนง      
ทางการเมืองรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  ใหดําเนินการไตสวน     
ขอเท็จจริงโดยเร็ว 
   ค. ผูกลาวหา  นอกเหนือจากผูเสียหายและคณะกรรมการปองกัน     
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่มีสิทธิดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 
ผูกลาวหาก็สามารถที่รองขอใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ไตสวนขอเท็จจริงได  แตผูกลาวหาจะตองระบุพยานหลักฐานเพียงพอที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงไดดวย  มิฉะนั้น  คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  อาจจะไมไตสวนขอเท็จจริงใหก็ได 
  (2) การรองขอใหดําเนินคดีอาญา 
      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  66  กําหนดใหทั้งผูเสียหายและผูกลาวหาตองรองขอตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นมีเหตุอันควรสงสัยจะไตสวนขอเท็จจริงเองก็ได 
  (3) ผูมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง 
   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  43  (2)  กําหนดให  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง  ในกรณีผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตามมาตรา  6629   
 
 
 
 
                                                 
 29  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 43 
“ภายใตบังคับมาตรา  44  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง        
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้   ในกรณีดังตอไปนี้  (2)  ผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  เพื่อใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตามมาตรา  66. 
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  (4) การสงสํานวนไตสวนขอเท็จจริง 
  สงใหแกอัยการสูงสุด  เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  7030   
  (5) การยื่นฟองคดีตอศาล 
   ฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง         
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
2542  มาตรา  70  เชนเดียวกัน 
              3) การตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ 
       โดยไตสวนและวินิจฉัยกรณีมีการกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัย
เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ                   
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  กรณีขอกลาวหาใดไมมีมูล  ขอกลาวหานั้น            
เปนอันตกไป  ขอกลาวหาใดมีมูล  ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อลงโทษ    
ทางวินัย  หากมีมูลความผิดทางอาญาดวย  ก็ใหสงรายงาน  เอกสาร  และความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา  สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
       (1)  ผูมีสิทธิยื่นรองขอใหดําเนินคดีอาญา 
                 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหบุคคลผูมีสิทธิดําเนินการทางวินัยและอาญาตอ
เจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไว  3  กรณี  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 30  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา  70  
“ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดตามมาตรา   66  
ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู  พรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  ทั้งนี้  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ความอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” 
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                 ก. ผูกลาวหา  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย          
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  8431  กําหนดใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหา           
เปนหนังสือลงลายชื่อของตนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
                 ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ              
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  
2542  มาตรา  8832  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   หากมีเหตุอัน
ควรสงสัยแลวก็สามารถดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได 
                 ค. ผูเสียหาย  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 8933 กําหนดใหผูเสียหาย สามารถรองทุกข                  
ตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐได   
       (2) การรองขอใหดําเนินคดีอาญา 
                พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดใหมีการกลาวหารองทุกขตอบุคคลไว  2  ประเภท  คือ   

                                                 
 31  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  84    
“การกลาวหาเจาหนาที่ ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา  66  วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือ       
ลงลายมือช่ือของตนตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่     
ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป” 
 32  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542   มาตรา  
88  “เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดรับคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ   ตามมาตรา 
84 หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ดําเนินการตามหมวด 4  การไตสวนขอเท็จจริง” 
 33  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  
89  “ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่ง
มิใชบุคคลตามมาตรา  66  อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา 88 ใหพนักงานสอบสวนสงใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพื่อจะ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้  ในการนี้หากคณะกรรมการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวมิใชกรณี  ตามมาตรา 88  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป” 
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                 ก. รองขอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
แหงชาติ  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  84  
                  ข. รองขอตอพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ        
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  89   
       (3) ผูมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง 
                 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจ      
ไตสวนขอเท็จจริง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 43 (5)34 ประกอบมาตรา 84   
       (4) การสงสํานวนไตสวนขอเท็จจริง 
                ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  มีอํานาจสงรายงานและเอกสาร  พรอมทั้งความเห็นไปยังบุคคล  2  ประเภท  คือ  
                  ก. สงใหแกผูบังคับบัญชาหรือผูมี อํานาจแตงตั้งถอดถอนผู ถูก
กลาวหานั้น  กรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย  เพื่อใหมีคําส่ังลงโทษทางวินัย ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  9235   
 
 
 
                                                 
 34  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
43  “ภายใตบังคับมาตรา 44  ใหคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้  ในกรณีดังตอไปนี้  (5)  มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะ กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา  84” 
 35  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
92  “ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย  เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดพิจารณา
พฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการ 
สงรายงานและเอกสารที่มีอยู  พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหา
ผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมี
มติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา  ใหถือวา
รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนสํานวนการ
สอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี.....” 
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                  ข. สงใหแกอัยการสูงสุด  กรณีมีมูลความผิดทางอาญา เพื่อใหยื่นฟอง
คดีตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ           
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  9736   
   (5)  การยื่นฟองคดีตอศาล 
          อัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี     
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  
2542  มาตรา  97  เชนเดียวกัน   
             4)  การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

                               ในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่     
ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  พิจารณา
วินิจฉัยเบื้องตนกอนวาพฤติการณหรือเร่ืองที่กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราม  การทุจริตแหงชาติจะรับไวพิจารณาหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซ่ึงไดแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินไวแลว  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมาประกอบการพิจารณาดวย  การกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ  ตอง
กระทํา  ในขณะที่  ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ  หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกิน
สองป  ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา 
ผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ดังนี้  คือ  ถาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุด  ยื่นคํารองตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  แตกรณีที่
เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง  ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุด   ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
 
 
 
 

                                                 
 36 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 97       
“ในกรณีที่ขอกลาวหาใด ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีมติวามีความผิดทางอาญา ให         
ประธานกรรมการสงรายงาน   เอกสาร   และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด   หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปน
อัยการสูงสุด  เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง.....” 
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           4)  การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
                               ในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่     

ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  พิจารณา
วินิจฉัยเบื้องตนกอนวาพฤติการณหรือเร่ืองที่กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราม  การทุจริตแหงชาติจะรับไวพิจารณาหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซ่ึงไดแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินไวแลว  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมาประกอบการพิจารณาดวย  การกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ  ตอง
กระทํา  ในขณะที่  ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ  หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกิน
สองป  ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา 
ผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ดังนี้  คือ  ถาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุด  ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  แตกรณีที่เปนผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง  ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุด   ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
 (1) ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542   กําหนดใหบุคคลผูมีสิทธิดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินไว  2  ประเภท  คือ 
  ก. ผูกลาวหา ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย      
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  75  ประกอบมาตรา  7737   

                                                 
37  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  75       

“ในกรณีที่มี    การกลาวหา  วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติ  ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนกอนวา  พฤติการณหรือเรื่องที่กลาวหานั้นเขา
หลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  แหงชาติจะรับไวพิจารณาหรือไม.....”  มาตรา  77  “ใน
กรณีที่เรื่องที่กลาวหาเขาหลักเกณฑตามมาตรา  75  หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติ  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามหมวด  
4  การไตสวนขอเท็จจริงตอไป” 
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  ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณี               
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  77  เชนเดียวกัน 
 (2) การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  รองขอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ     
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
2542 มาตรา 4338 ประกอบมาตรา 75  และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
มีอํานาจที่จะออกคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหานั้นไวช่ัวคราวไวก็ได39   
 (3) ผูมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจ        
ไตสวนขอเท็จจริง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  43  (3)  ประกอบมาตรา  77 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  43  

“ภายใตบังคับมาตรา  44  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้  ในกรณีดังตอไปนี้  (3)  มีการกลาวหาตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  ตามมาตรา  75” 

39
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  78    

วรรคหนึ่ง  “ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของ           
ผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน  ยักยาย  แปรสภาพ  
หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราว  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้น  ไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได.....” 
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 (4) การสงสํานวนไตสวนขอเท็จจริง 
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มี
อํานาจสงรายงานและเอกสาร  พรอมทั้งความเห็นไปยังบุคคล  3  ประเภท40  คือ 
   ก. สงเรื่องอัยการสูงสุด (เวนกรณีอัยการสูงสุดถูกกลาวหาร่ํารวย   
ผิดปกติเสียเอง)  กรณีผูถูกกลาวหาเปนบุคคลมาตรา  66  หรือเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  กรรมการการเลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดิน      
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  รองประธานศาลฎีกา  รองประธาน                  
ศาลปกครองสูงสุด  หัวหนาสํานักตุลาการทหาร  รองอัยการสูงสุด  หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง             
รวมตลอดถึงเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลดังกลาวขางตน  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบ            
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  80  (1)  (2)  และ  (4)  
                                                 

40 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  80    

วรรคหนึ่ง  “ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหา
ร่ํารวยผิดปกติ  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)  ในกรณีเปนผูถูกกลาวหาตามมาตรา  66 ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  (2)  ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธาน ศาล
ปกครองสูงสุด  กรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน          
รองประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหนาสํานักตุลาการทหาร  รองอัยการสูงสุด  หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง  ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาล  ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา 
เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดิน 
  (3)  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการยื่นคํารองตอศาล  ซึ่งมี
เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  (4)  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตาม  (1)  (2)  และ  (3  ใหประธานกรรมการ 
สงเรื่อง  ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน ตกเปน
ของแผนดิน  และใหประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษ      
ไลออกหรือปลดออก  โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  เวนแตกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลา
การตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง                
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ                 
ใหประธานกรรมการแจงไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ  ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือ
ประธานคณะกรรมการอัยการ  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการ  กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ฝายอัยการ......” 
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   ข.   ยื่นคํารองตอศาลซึ่งมี เขตอํานาจพิจารณาคดี   เพื่อขอใหศาล            
ส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน   กรณีที่ ผู ถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด                    
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  
2542  มาตรา  80  (3)   
   ค.  ใหประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนผูถูกกลาวหากรณีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตามมาตรา  80  (1)  (2)     
และ  (3)  ส่ังลงโทษไลออกหรือปลดออก  โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ 
 (5) การยื่นฟองคดีตอศาล 
   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดใหอัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือตอ
ศาล     ซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา  แลวแตกรณี  เพื่อขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินได  4  
กรณี  คือ   
   ก.  ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  กรณีถาผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 66  ทั้งนี้      
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
มาตรา  80  (1) 
   ข.  ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา  
กรณีถาผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธาน               
ศาลปกครองสูงสุด  กรรมการการเลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดิน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหนาสํานักตุลา
การทหาร รองอัยการสูงสุด  หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  80  (2) 
   ค.  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่น  
คํารองตอศาลซึ่งมี เขตอํานาจพิจารณาพิพากษา   กรณีถาผู ถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนง               
อัยการสูงสุด  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม         
การทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  80  (3)   
   ง.  ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา  
กรณีถาผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตามมาตรา 80 (1) (2) และ (3) ส่ังลงโทษ      
ไลออกหรือปลดออก  โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 80 (4)   
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  4.2.2.2 หลักเกณฑการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญา 
             ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  บัญญัตินิยามของการสอบสวน 
ไววา  การสอบสวนคือ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  และการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้  ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา  เพื่อท่ีจะทราบ    
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ตามกฎหมายดังกลาว  
การสอบสวนจะมีขึ้นเมื่อเกิดความผิดอาญาแลว  เปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนอันเกี่ยวกับ    
การรวบรวมและจัดการใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานอันอาจเปนพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือ       
พยานวัตถุ  นอกจากนี้  พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการอื่นๆ เชน  การควบคุมผูตองหา            
การนําตัวผูตองหาไปฝากขังตอศาล  การทําบันทึกกรณีที่ผูตองหาไมยอมใหการ  และกฎหมาย           
ยังบัญญัติใหการสอบสวนเปนเงื่อนไขของการฟองรองคดีอาญาของอัยการอีกดวย 
             เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น   ผูมี อํานาจฟองผูกระทําความผิด            
ตอศาล  แบงออกเปน  2 ประเภท  คือ  อัยการ  และผู เสียหาย  กรณีผู เสียหายเปนโจทกนั้น              
กฎหมายกําหนดกระบวนการตรวจสอบคดีไว  คือใหศาลไตสวนมูลฟองกอน41 เพื่อพิจารณา             
ในเบื้องตนวาคดีมีมูลพอที่ศาลจะรับไวพิจารณาพิพากษาตอไปหรือไม  แตหากผูเสียหายไมเปน
โจทกฟองคดีเองแลว  ก็ยังสามารถที่รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนได  ทั้งนี้  ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดเงื่อนไขของการฟองคดีของอัยการไว  โดยหามมิให
อัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล  หากมิไดมีการสอบสวนคดีนั้นกอน42  และไดกําหนดเงื่อนไขในการ
สอบสวนในกรณี   ความผิดอันยอมความได  โดยหามมิใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน  เวน
แตจะมีการรองทุกขตามระเบียบ43  ซ่ึงที่ผานมายังไมเคยมีกรณีที่อัยการฟองคดีอาญาโดยมิไดมีการ
สอบสวนจากพนักงานสอบสวนกอนแตอยางใด44   
 
 

                                                 
41  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  162  “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว  ใหศาลจัดการสั่ง

ตอไปนี้  (1)  ในคดีราษฎรเปนโจทก  ใหไตสวนมูลฟอง....” 
42  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  120  “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดย

มิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” 
43  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  121  วรรคสอง  “แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว  หาม

มิใหทําการสอบสวน  เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ” 
44  คนึง  ฦาไชย.  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่  8).  หนา  298. 
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              ดวยเหตุนี้  หลักเรื่องการสอบสวนจึงมีความสําคัญตอกระบวนการฟองคดีอาญา
ของอัยการเปนอยางมาก  การสอบสวนที่ชอบนั้นหมายถึง  การสอบสวนที่กระทําโดยพนักงาน
สอบสวนที่มีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  18,  19  หรือในกรณีเปน
ความผิดสวนตัว   พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนไดตองมีคํารองทุกขตามระเบียบ            
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  121  วรรคสอง  แตไมใชวาเมื่อผานการ
สอบสวนแลวจะถือวาอัยการมีอํานาจฟองทุกกรณี  เพราะกรณีอาจมีการสอบสวนแลวแตการ
สอบสวนนั้น       ไมชอบดวยกฎหมาย  กฎหมายถือวาไมมีการสอบสวนสงผลใหอัยการไมมีอํานาจ
ฟองในคดีนั้นเชนกัน  ดังนี้  จึงสามารถแยกหลักเกณฑการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนได  
ดังนี้  คือ 
             1)  ผูมีสิทธิรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กําหนดใหบุคคลที่มีสิทธิรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนไว  3  ประเภท  คือ 
     (1) ผูเสียหาย  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2 (4)45   
     (2) ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา    
ความอาญา  มาตรา  2 (4)  เชนกัน 
 
 

                                                 
45

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2 (4)  “ผูเสียหาย  หมายความถึงบุคคลผูไดรับความ

เสียหาย  เนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทน ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 4, 
5  และ  6. 

 มาตรา 4 วรรคสอง “ภายใตบังคับแหงมาตรา 5 (2)  สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได  ตอเมื่อได 
รับอนุญาตโดยชัดแจงจากภริยา” 

 มาตรา  5  “บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได 
 (1)  ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอผูเยาว  หรือผูไรความ 

สามารถซึ่งอยูในความดูแล 
  (2)  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามีหรือภริยา  เฉพาะแตในความผิดอาญา  ซึ่งผูเสียหายถูกทํารายถึงตาย

หรือบาดเจ็บ  จนไมสามารถจะจัดการเองได 
  (3)  ผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล  เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น” 
 มาตรา 6  “ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม  หรือเปนผูวิกลจริตหรือคน                 

ไรความสามารถไมมีผูอนุบาล  หรือซึ่งผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถจะทําการตามหนาที่โดย 
เหตุหนึ่งเหตุใด  รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว  หรือคนไรความสามารถนั้นๆ  ญาติของผูนั้นหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของอาจรองขอตอศาลใหต้ังเขาเปนผูแทนเฉพาะคดีได....” 
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     (3) ผูกลาวโทษ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 
(8)46 
               2) การรองทุกขกลาวโทษ 
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กําหนดใหผู เสียหาย  หรือ                 
ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย  สามารถรองทุกขกลาวโทษตอบุคคล  2  ประเภท  คือ 
      (1)  พนักงานสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
มาตรา 123 วรรคหนึ่ง  ที่กําหนดใหผูเสียหายสามารถรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได 
      (2) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  124  วรรคหนึ่ง  กําหนดใหผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ซ่ึงมี
ตําแหนงรองหรือเหนือพนักงานสอบสวนและเปนผูซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมายก็ได 
               สําหรับในสวนของผูกลาวโทษนั้น ก็สามารถมีสิทธิกลาวโทษตอ            
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดเชนเดียวกันกับผูเสียหายดวย  ทั้งนี้   
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 127 วรรคหนึ่ง  ที่กําหนดใหนํามาตรา 123       
ถึงมาตรา 126  มาบังคับโดยอนุโลมในเรื่องคํากลาวโทษดวย 
             3) ผูรับผิดชอบทําการสอบสวน 
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กําหนดใหมีพนักงานสอบสวน      
ผูรับผิดชอบเปนผูมีอํานาจทําความเห็นตามทองสํานวนการสอบสวนวาควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง     
สงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวนไว  3  กรณี  คือ 
     (1) พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
มาตรา 1847  ที่กําหนดวาความผิดอาญาใดไดเกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในทองที่ใดทองที่
หนึ่งโดยเฉพาะ  ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ความผิดเกิด  อาง  หรือเชื่อวาไดเกิด หรือที่

                                                 
46  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2  (8)  “คํากลาวโทษ  หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่ง

ไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่วามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดี  ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น” 
47

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  18  วรรคหนึ่ง  “ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระ

นครและจังหวัดธนบุรี  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ปลัดอําเภอ  และขาราชการตํารวจซึ่งมียศ
ต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป  มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรือ
อาง  หรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน  หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได”   
มาตรา  18  วรรคสอง  “สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  ใหขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนาย
รอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป  มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกดิ  หรืออาง  หรือเช่ือ
วาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน   หรือผูตองหา    มีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได” 
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ผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนนั้น  มีอํานาจสอบสวนและใหเปนพนักงาน
สอบสวน ผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นๆ 
     (2) พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
มาตรา  1948  ที่กําหนดวาในกรณีที่เปนการกระทําความผิดอาญาเกี่ยวพันกัน  ใหพนักงานสอบสวน 
แหงทองที่จับผูตองหาไดกอนพบการกระทําผิดแลวนั้น  มีอํานาจสอบสวนและใหเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดเกี่ยวพันนั้น  แตถาหากวายังจับผูตองหาไมได  ก็ให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่พบการกระทํากอนนั้น  เปนผูมีอํานาจสอบสวนและใหเปน
พนักงานสอบสวน   ผูรับผิดชอบในสําหรับความผิดเกี่ยวพันนั้น 
     (3) อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน  หรือพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด  กรณีที่เปนความผิดตามกฎหมายไทย      
แตไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  
20   วรรคหนึ่ง49 
             4) การสงสํานวนคดี 
     เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวน   
เสร็จแลว  ใหจัดการทําความเห็นวาควรใหงดการสอบสวน  ควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง  พรอมกับ

                                                 
48

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  19  “ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวางหลายทองที่ 
 (2) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่ง  แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองที่หนึ่ง 
 (3) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตางๆ เกินกวาทองที่หนึ่งขึ้นไป 
 (4) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม  กระทําลงในทองที่ตาง  ๆ กัน 
 (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง 
 (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง 
 พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได 

  ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้  เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 
  (1)   ถาจับผูตองหาไดแลว  คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ 
  (2)   ถาจับผูตองหายังไมได  คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิดกอนอยูในเขตอํานาจ” 
49

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  20  วรรคหนึ่ง  “ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทย           

ไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย  ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือ              
จะมอบหมายหนาที่นั้นใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได” 
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สํานวนไปยังพนักงานอัยการตอไป  ทั้งนี้  ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา                       
มาตรา  140 – 142 50   
              5)   การยื่นฟองคดีตอศาล 
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 22  ไดกําหนดใหยื่นฟอง
ตอศาลได  6  กรณี51  คือ 
     (1)  ศาลในทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น  อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตอํานาจ   
     (2)  ศาลในทองที่ที่จําเลยมีอยูในเขตอํานาจ 
     (3)  ศาลในทองที่ที่จําเลยถูกจับอยูในเขตอํานาจ 
      (4)  ศาลในทองที่ที่เจาพนักงานทําการสอบสวนในทองหนึ่งนอกเขตของ        
ของศาลตาม  (1) – (3) 
     (5)  ศาลอาญา  กรณีความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย   
     (6)  ศาลในทองที่ที่การสอบสวนไดกระทําลงในทองที่หนึ่งก็ไดกรณี               
ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย 
 

                                                 
50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 140  “เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน  

เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว  ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (1)  ถาไมปรากฏตัวผูใดเปนผูกระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามป  ให
พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน  และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว  แลวใหสงบันทึกพรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
  (2)  ถาอัตราโทษสูงเกินกวาสามป  ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการพรอมทั้ง
ความเห็นที่ควรใหงดสอบสวน....” 
  มาตรา  141  “ถารูตัวผูกระทําความผิด  แตเรียกหรือจับตัวยังไมได  เมื่อไดความตามทางสอบสวน  อยางใด  
ใหทําความเห็นวาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ....” 
  มาตรา  142  “ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุมหรือขังอยู  หรือปลอยช่ัวคราว  หรือเช่ือวา คง
ไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก  ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวนการสอบสวน  วาควรสั่งฟองหรือ          
สั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน....” 

51
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  22  “เมื่อความผิดเกิดขึ้น  อางหรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขต

อํานาจของศาลใด  ใหชําระ ที่ศาลนั้น  แตถา 
  1)  เมื่อจําเลยมีที่อยูหรือถูกจับในทองที่หนึ่งหรือเมื่อเจาพนักงานทําการสอบสวนในทองที่หนึ่ง   นอกเขต
ของศาลดังกลาวแลว  จะชําระที่ศาลซึ่งทองที่นั้น  ๆ  อยูในเขตอํานาจก็ได 
  2)  เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย  ใหชําระคดีนั้นที่ศาลอาญา  ถาการสอบสวนไดกระทําลง 
ในทองที่หนึ่งซึ่งอยูในเขตของศาลใด  ใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
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            4.2.2.3 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม     
การทุจริตแหงชาติ 
               กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม      
การทุจริตแหงชาติ  เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะทราบขอเท็จจริง                 
และมูลความผิดของผูถูกกลาวหา โดยเปนกระบวนการที่รวมทั้งการสืบสวนและสอบสวนเขา
ดวยกัน  ซ่ึงเปนการดําเนินการในรูปแบบการประชุมของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  หรือคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน               
และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแกขอกลาวหา ดังนั้น จึงควรทราบถึงกกระบวนการไตสวน         
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วามีหลักเกณฑเปนอยางไร    
ดังตอไปนี้  คือ 
             1)  ขั้นตอนกระบวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน 
      เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรับเรื่องไตสวน
แลวจะตองดําเนินการไตสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนํามา       
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดหรือไม  แตเนื่องจากเรื่องที่เขาสู    
การดําเนินการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีจํานวนมาก     
เพื่อเปนการแบงเบาภาระของการดําเนินการไตสวนดังกลาว  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  จึงกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนทําหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน  เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิดได52 
 
 
 
 
 

                                                 
52

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  

45 “ในการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา  43  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ไดโดยประกอบดวย  กรรมการหนึ่งคน พนักงานเจาหนาที่และ
หรือผูทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด มีหนาที่แสวงหา  
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด 
   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและระดับของตําแหนง
และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร” 
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             2) ขั้นตอนการคัดคานการเปนอนุกรรมการไตสวน 
      เพื่อเปนหลักประกันความเปนธรรมในเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ     
ไตสวน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงหามแตงตั้งบุคคลผูมีเหตุตองหามมิใหแตงตั้งหรือให
สามารถคัดคานการแตงตั้งไดตามเหตุ53  ดังนี้ 
      (1)  รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน 
     (2)   มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 
      (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาเปนผูกลาวหา        
หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับ             
ผูกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหามีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวน  หรือมี
ผลประโยชนรวมกัน  หรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหา   
               เมื่อมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนในเรื่องใดแลว   คณะ 
อนุกรรมการไตสวนตองดําเนินการแจงคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  
โดยใหผูกลาวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผู
ถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมสะดวกในการแจง
ให  ผู ถูกกลาวหาทราบดวยวิธีอ่ืนใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้  เมื่อ
ลวงพน 15 วัน นับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนแลว54   
        การยื่นคําคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน   
        -  คําคัดคานของผูกลาวหาตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการ     
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
        -   คําคัดคานตองยื่นตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติภายใน  7  วันนับแตรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน หรือวันทราบ
เหตุแหงการคัดคาน 
        -  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในคําคัดคานดวยวา      
จะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงไมไดรับความจริง  และความยุติธรรมแตอยางใด 

                                                 
53

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  

46. 
54

  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการ     

ไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ  9. 
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        -  ผลของการถูกคัดคาน  เปนเหตุใหอนุกรรมการไตสวนผูนั้นตองหาม
มิใหยุงเกี่ยวกับการดําเนินกาของคณะอนุกรรมการไตสวนจนกวาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราม   การทุจริตแหงชาติ  จะมีมติยกคําคัดคาน แตอาจทําคําชี้แจงประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได55   
             3)  ขั้นตอนการแจงขอกลาวหา  การชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคํา 
     (1) การแจงขอกลาวหา 
              เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไดดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง และ                         
รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จส้ินแลวจะตองมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
ตางๆ  ที่ไดทําการรวบรวมมาทั้งหมดวามีมูลเพียงพอที่จะทําการแจงขอกลาวหาตอไปหรือไม             
หากเห็นวาขอเท็จและพยานหลักฐานยังไมสมบูรณ  และเห็นวาจําเปนตองไตสวนขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม  คณะอนุกรรมการไตสวนจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานตอไป  แตในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนวา 
ขอกลาวหามีมูล  คณะอนุกรรมการไตสวนจะตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบและแจงขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบ   และใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา แสดงพยานหลักฐานหรือนํา
พยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจงแกขอกลาวหา56   
     (2)  การชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคํา 
           ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคํา  ผูถูกกลาวหามีสิทธิ          
นําทนายความหรือบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจง  หรือใหปากคําของตนได                
แตทนายความหรือบุคคลดังกลาวตองมิใชพยานในเรื่องที่กลาวหานั้น57  สิทธิการมีทนายความ          
หรือบุคคลที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหลักประกันในการตรวจสอบ       
ความโปรงใสในการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการไตสวน    
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูก
กลาวหา  ในการชี้แจงแกขอกลาวหา 
 
                                                 

55
  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ

อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547  ขอ  11. 
56

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา  

47  วรรคหนึ่ง. 
57

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 

47 วรรคสอง ประกอบระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 16 วรรคแรก. 
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             4) ขั้นตอนการรับฟงคําชี้แจงหรือการถามปากคํา 
     กรณีมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนแลว   การรับฟงคําชี้แจง            
ของผูถูกกลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยานตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอย     
สองคนรวมในการดําเนินการ  ในจํานวนนี้จะตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่
อยางนอยหนึ่งคน และการรับฟงคําชี้แจงหรือการถามปากคําผูดํารงตําแหนงทางการเมือง                  
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงจะตองมีอนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการเขารวมดําเนินการดวย58 
            5) หามมิใหคณะอนุกรรมการไตสวนลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญาแกผูถูกกลาวหา
หรือพยานเพื่อจูงใจใหถอยคํา 
       การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนนั้น  หามมิใหทํา       
หรือจัดทําการใดๆ ซ่ึงเปนการลอลวง  ขูเข็ญ  หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาเพื่อจูงใจใหเขาให
ถอยคําอยางใดๆ ในเรื่องที่กลาวหานั้น59  มิฉะนั้นถอยคําดังกลาวไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐาน                 
ในชั้นพิจารณาคดีของศาล สิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไมถูกลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญาหรือใชกําลัง
บังคับหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดอันไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะกฎหมายมีเจตนารมณตองการใหผู
ถูกกลาวหาใหการดวยความสมัครใจ60  เนื่องจากคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาที่เกิดจากการ
ลอลวง  ขูเข็ญ  หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ แมตอมา 
ผูถูกกลาวหา  จะมีทนายความใหความชวยเหลือในชั้นศาลก็ยอมเปนการยากที่ทนายความจะหา
พยานหลักฐานมานําสืบแสดงตอศาลวาจําเลยรับสารภาพ เนื่องจากจากการถูกลอลวง ขูเข็ญ หรือให
สัญญา  การที่กฎหมายคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหามิใหถูกลอลวง  ขูเข็ญ หรือใหสัญญา เพื่อจูง
ใจใหถอยคําในการไตสวนขอเท็จจริงคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง โดยคณะอนุกรรมการไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  โดยมีมาตรการคือ  การไมยอมรับฟงถอยคําหรือคําใหการของผูถูกกลาวหาที่เกิดจาก
ลอลวง  ขูเข็ญนั้น มาปรักปรําผูถูกกลาวหาอยางเด็ดขาด  เพื่อเปนการตรวจสอบการดําเนินคดีของ
คณะอนุกรรมการไตสวนหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมิใหใช
วิธีการที่ทําใหผูถูกกลาวหาเสียเปรียบในชั้นไตสวนขอเท็จจริง61 

                                                 
58

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  48        

วรรคหนึ่ง. 
59

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 48         

วรรคสอง. 
60  อภิรัตน  เพ็ชรศิริ.  (2529).  สิทธิของผูตองหาในประเทศไทย  (รายงานการวิจัย).  หนา  75. 
61  Murphy V. Waterfront Com.  (1964).  Of New York Harbou,  52.  p. 378.. 
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             6) ขั้นตอนเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลวใหเสนอตอคณะกรรมการ   
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
     เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งปวงตามที่มีการกลาวหาและที่ผูถูกกลาวหานํามาใชอางหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา
นั้นเพียงพอแลว  ตองจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  แลวมีมติวา           
ผูถูกกลาวหาไดกระทําการอันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไม  แลวจัดทําสํานวนการไต
สวน   ขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ  โดยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตองประกอบดวย             
สาระสําคัญดังนี้62 

     (1)   ช่ือและตําแหนงหนาที่ของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
     (2)   เร่ืองที่ถูกกลาวหา 
     (3)   ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
     (4)   เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
     (5)   บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
     (6)   สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา 
             7) ขั้นตอนประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          
ตองจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหา 
      ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองจัดใหมี  
การประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน      
การไตสวนขอเท็จจริงจากคณะอนุกรรมการไตสวน  โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการ 
ไตสวนตองมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม63  โดยในการประชุมของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราม  การทุจริตแหงชาติไดพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนแลว คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมีมติใหคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนชุดเดิมไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการ 

                                                 
62  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542  มาตรา  50. 
63  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542  มาตรา  20. 
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ไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได64 โดยมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดังกลาว  ไมใชมติในการวินิจฉัย หรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มติดังกลาวจึง 
ไมจําเปนตองเปนมติพิเศษ  (มติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู) แตเปนเพียงมติเสียงขางมาก65  คือ  
เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสวนใหญในที่ประชุมเห็นวากรณี
ดังกลาวตองไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหม  
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติยอมตองดําเนินการตามความเห็นเสียงขาง
มากไมจําเปนที่จะตองมีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู66   
     โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะพิจารณา     
ขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลความผิดหรือไม      
โดยการประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองมีกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมและองคประชุมในการ
พิจารณา และวินิจฉัยตองมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด
เทาที่มีอยู 
             8)  ขั้นตอนระหวางไตสวนขอเท็จจริง  หากผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง        
หรือพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากเหตุถึงแกความตาย 
       โดยกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ       
ยังคงมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอให  
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  แลวแตกรณี  ตอไปก็ได67 

                                                 
64  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  51        

วรรคสอง  ประกอบระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่                    
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ.  2547  ขอ  30  วรรคสอง. 

65
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 23         

วรรคแรก. 
66  สุรพล  นิติไกรพจน  และคณะ.  (2547).  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญ.  หนา  211. 
67  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542  มาตรา  57      

วรรคแรก. 
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             9) ขั้นตอนระหวางไตสวนขอเท็จจริง  หากผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง       
หรือพนจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย 
       โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังคงมีอํานาจ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแลวแตกรณี  ตอไปก็ได68 

  4.2.2.4 กระบวนการดํา เนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย                 
วิธีพิจารณาความอาญา 
             แมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดกําหนดไววาคดีใดบาง        
ที่พนักงานสอบสวนอาจไมทําการสอบสวนก็ได  แตเมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความอาญา มาตรา 12269 ในทางตีความกลับกันมีความหมายวาคดีอ่ืนนอกจากนั้นพนักงาน
สอบสวนตองทําการสอบสวน  นอกจากนี้หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจโดยทั่วไปก็คือ  ดูแลรักษา
ความสงบภายในบานเมืองและเปนผูรักษากฎหมายใหมีผลบังคับใชได   
             โดยเหตุที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปจจุบัน ไดกําหนดอํานาจหนาที่     
การสอบสวนคดีอาญาใหพนักงานสอบสวนรับผิดชอบ  กลาวคือ การรวบรวมพยานหลักฐาน          
และดําเนินการทั้งหลายที่พนักงานสอบสวนกระทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อพิสูจน
ความผิดและเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ70   
            ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขใหม  
มาตรา 131  บัญญัติวา  “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได          
เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ กันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหาและเพื่อท่ีจะ
รูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด  หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 

                                                 
68

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 มาตรา  

57 วรรคสอง. 
69

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 122  “พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนใน

กรณีตอไปนี้ก็ได 
 1)  เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือ  แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ 
 2)  เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน 
 3)  เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห  หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปากไมยอมบอกวาเขาคือใคร  

หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ” 
70

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11)  “การสอบสวน  หมายความถึง  การรวบรวม

พยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  ซึ่งพนักงานสอบสวนได
ทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา  เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมา
ฟองลงโทษ” 
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             เห็นไดวา  การที่พนักงานสอบสวนจะทราบถึงขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ  
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา  เพื่อที่จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดนั้น  พนักงาน
สอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ  เพียงเพื่อใชยันผูตองหาอยางเดียวไมได  โดยพนักงาน
สอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานอันเปนผลดีแกผูตองหาดวย  เนื่องจากคดีอาญาตัดสินดวย
ความจริงและการที่ผูตองหากระทําผิดแลว  ก็ไมอาจถือวาดําเนินการสอบสวนเพื่อพิสูจนความผิด  
หากแตเปนการสอบสวนเอาผิดผูถูกกลาวหาเพียงอยางเดียว  โอกาสที่บุคคลทั่วๆ ไปจะตกเปน
ผูตองหาจึงงายมาก  เพราะเมื่อมีผูมารองทุกขพนักงานสอบสวนก็จะรับคํารองทุกข  และไปจับกุม
ผูตองหามาควบคุมและสอบสวนทันทีโดยไมไดมีการสืบสวนขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานใน
เบื้องตนเสียกอน  กลาวคือพนักงานสอบสวนจะเชื่อตามคําใหการของผูเสียหายหรือผูกลาวหาตั้งแต
ตนนั่นเอง  ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเพราะไมมีหลักกฎหมายบังคับใหพนักงานสอบสวนตองทําการ
สอบสวนมากนอยเพียงใด อีกทั้งไมมีบทบังคับใหพนักงานสอบสวนตองสอบสวนพยานฝาย
ผูตองหา  เปนเหตุใหพนักงานสอบสวนมักจะไมสอบสวนพยานฝายผูตองหา โดยบอกปดให
ผูตองหานําพยานไปสืบในชั้นศาล  ทําใหมีการดําเนินคดีกับผูตองหาโดยไมเปนธรรม เวนแตเมื่อ
ผูตองหา   กลาวอางผูใดเปนพยาน  กรณีนี้พนักงานสอบสวนตองสอบปากคําพยานที่ผูตองหาได
กลาวอางไวดวย  ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจนพยานผูตองหาเสีย
แตขั้นตน  ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  
2538  นอกจากนี้ในระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีขอ  216  วรรคสอง  บัญญัติวา  “.....ใหพนักงาน
สอบสวนสืบหาพยานหลักฐานอันเกี่ยวแกคดีทุกชนิดใหเต็มความสามารถเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริง                   
และพฤติการณตางๆ  อันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหากัน  เพื่อที่จะไดรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนให
เห็นความผิด”  ประกอบกับขอบังคับกระทรวงหมาดไทยที่ 1/2498  วาดวยระเบียบการตํารวจ
เกี่ยวกับคดีขอ  254  วางหลักไมใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนพยานฝายผูตองหา  ฉะนั้นจึง
ทําใหการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมุงไปทางรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด
ของผูตองหาเปนหลักสําคัญ 
             อยางไรก็ดีเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มขอความวา  “....หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา”  
ในมาตรา  131  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่  22)  พ.ศ. 2547  ที่บังคับใช    
ในปจจุบัน  การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา    
ความอาญา  จึงตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดทั้งที่เปนผลดีและผลรายตลอดจนเหตุบรรเทา
โทษ  ที่เกี่ยวกับการกระทําและตัวของผูตองหาดวย  เพราะการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเรา            
เปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐที่ทุกฝายไมวาศาล อัยการ และตํารวจตองรวมมือกันและมีความ                          
เชื่อมโยงของฝายตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ  ฉะนั้นการ
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สอบสวนจึงตองเปนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริง            
เกี่ยวกับตัวผูตองหา 
             นอกจากนี้ในการสอบสวนผูตองหา  พนักงานสอบสวนจะกระทําการใดๆ      
อันเปนการลอลวงหรือขู เข็ญ  หรือใหสัญญากับผูตองหาเพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ                    
ในเรื่องที่ตองหานั้นไมได71  เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาผูตองหาเปนประธานในคดี     
มีความอิสระในการตัดสินใจและเมื่อพนักงานสอบสวนถามปญหาสวนตัวของผูตองหาแลว              
ตองแจงขอหาใหทราบ72  และพนักงานสอบสวนตองแจงสิทธิที่ผูตองหาจะใหการหรือไมก็ได            
ถาผูตองหาใหถอยคําที่ผูตองหาใหพนักงานสอบสวนใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได     
และตองแจงใหผูตองหาทราบวาตนเองมีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําได73   
             ฉะนั้น  พนักงานสอบสวนเมื่อตองรับผิดชอบในการสอบสวนในคดีเรื่องใด   
เร่ืองหนึ่ง  จึงตองคํานึงถึงพยานหลักฐานที่มีอยูในคดีนั้นๆ โดยจัดลําดับและแสวงหาพยาน 
หลักฐานใหมากที่สุดและพยานที่ดีที่สุด  อันไดแกประจักษพยาน  ซ่ึงรูเห็นเหตุการณซ่ึงจะทําให
ศาลพิพากษา  ลงโทษจําเลยได  ถาไมสามารถรวบรวมติดตามหาประจักษพยานได  ตองพิจารณา
คนควาหาพยาน  พฤติการณแวดลอมกรณีมาเพื่อประกอบพยานหลักฐานอื่น  ซ่ึงพยานแวดลอม
ดังกลาวก็มีน้ําหนัก  ทําใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยได  หรือในคดีอุกฉกรรจ  การรวบรวมคนหา
พยาน  ซ่ึงเปนประจักษพยานหรือพยานแวดลอมเปนสิ่งที่คนหาไดยาก  เนื่องจากพยานเกรงกลัว
อิทธิพล  ผูตองหาหรือพยานไมอยากเจามาเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเสียเวลาไมอยากเปนธุระ                            
อีกทั้งกลัวอันตรายที่จะตามมากับตนเองและครอบครัว  เหตุตางๆ ที่มีอยูทําใหพนักงานสอบสวน    
หาพยานไดยากลําบากมาก  พนักงานสอบสวนคงตองหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรมาชวย    
 

                                                 
71

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 135  “ในการถามคําใหการผูตองหาหามมิใหพนักงาน

สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ  ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  ทรมาน  ใชกําลังบังคับหรือกระทํา
โดย มิชอบประการใดๆ  เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ  ในเรื่องที่ตองหานั้น” 

72
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 134  “เมื่อผูตองหาถูกเรียกหรือสงตัวมาหรือเขาหา

พนักงานสอบสวนเองหรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาเจาพนักงานเปนผูตองหา  ใหถามช่ือตัว นามสกุล ชาติ  
บิดามารดา  อายุ  อาชีพ  ที่อยู  ที่เกิด  และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาได
กระทําผิดแลวจึงแจงขอหา ใหทราบ” 

73
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  134/4  “ในการถามคําใหการผูตองหาใหพนักงาน

สอบสวนแจงให  ผูตองหาทราบกอนวา  (2)  ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนได” 
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ในการสอบสวนใหคดีกระจางชัด  มีน้ําหนักนาเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดหลายคดี 
ที่พนักงานสอบสวนรับมอบตัวผูตองหามาจากเจาหนาที่ตํารวจซึ่งทําหนาที่สืบสวน โดยผูตองหา
รับสารภาพ  พนักงานสอบสวนก็มักไมขวนขวายติดตามหาพยานหลักฐานอื่นๆ คงมีเพียงพยาน
บอกเลา  และคํารับสารภาพประกอบการนําชี้ที่เกิดเหตุ  และพนักงานสอบสวนก็ไมดําเนินการ
สอบสวนใหรวดเร็วเพื่อใหสามารถสงสํานวนการสอบสวนใหอัยการมีเวลาพิจารณาเพื่อหาเหตุ
บกพรอง  หรือพยานหลักฐานที่ไมสมบูรณและพิจารณาสั่งสอบสวนเพิ่มเติม  การที่พนักงาน
สอบสวน  ทําการสอบสวนรวบรวมสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการลาชาเปนใหพนักงานอัยการ
ตองรีบสั่งคดี   ตามคํารับสารภาพและนําชี้ที่เกิดเหตุไปกอนและยื่นฟองตอศาล  และเมื่อศาลพบวา
ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอจึงพิพากษายกฟองอันทําใหคดีเสียหายได   
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            4.2.2.5 ตารางสรุปเปรียบเทียบระหวางขั้นตอนการไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กับขั้นตอน               
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ตารางที่  4.6  เปรียบเทียบระหวางขั้นตอนการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กับขั้นตอนการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 

ขั้นตอนการสอบสวนตามประมวล             
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

1.  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
      การทุจริตแหงชาติ  จะแตงตั้งคณะ 
     อนุกรรมการไตสวนทําการแทนก็ได  (ม.45) 
2.  ผูถูกกลาวหาจะคดัคานอนุกรรมการไตสวน 
     ก็ได  (ม.46) 
3.  แจงขอหาแกผูถูกกลาวหาใหทราบ และ 
   ใหเวลาพอสมควรแกผูถูกกลาวหาแสดง 
   พยานหลักฐาน หรือนําพยานบุคคลมาให 
      ถอยคํา และใหมีสิทธินําทนายความ หรือ 
     ผูไววางใจเขาฟงได  (ม.47) 
4.  กรณีแตงตัง้คณะอนกุรรมการไตสวน  การ
 รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  หรือการ 
     ถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมี 
     อนุกรรมการฯ  อยางนอย  2  คน 
     รวมดําเนนิการ  ในจํานวนนั้นจะตองเปน 
     พนักงาน.เจาหนาที่อยางนอย  1 คน  แตถา
 เปนการรับฟงคําชี้แจงหรือการถามปากคํา 
     บุคคล ตาม ม.58 (เชน นายกรัฐมนตร ี
     ประธานศาลฎีกา.เปนตน)  จะตองม ี  
 อนุกรรมการฯ ที่เปนกรรมการปองกันและ 

1.  ใหพนกังานสอบสวนทําการสอบสวน 
      โดยไมชักชา  (ม.130) 
2.  ใหรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนดิ  
      เพื่อจะรูตวัผูกระทําผิดและพิสูจนความผิด 
      หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา  (ม.131)  
3.  ใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูตองหาให 
       มาใหถอยคํา  (ม.133 วรรค 1)  
4.  ใหผูใหถอยคํา สาบานหรือปฏิญาณตัวกอน 
       (ม.133 วรรค 2)  
5.  หามมิใหตกัเตือน พดูใหทอใจ  ใชกลอุบาย 
      (ม. 133 วรรค 3)  
6.  คดีเกี่ยวกับเพศ  ใหพนักงานสอบสวนหญิง 
     เปนผูสอบสวน  (ม.133 วรรค 4) 
7.  กรณีผูเสียหาย  หรือพยานชี้ตัวผูตองหา 
     ใหจดัสถานที่เหมาะสม และปองกัน 
     มิใหผูตองหาเหน็  (ม.133 วรรค 5) 
8.  คดีเกี่ยวกับเพศ ชีวิตรางกาย เสรีภาพ  
     กรรโชก ชิงทรัพย ปลนทรัพย กฎหมาย 
     คาประเวณ ีกฎหมายมาตรการปราบปราม 
     คาประเวณ ีกฎหมายสถานบริการ  หรือ 
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 

ขั้นตอนการสอบสวนตามประมวล               
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

   ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขารวม 
      ดําเนินการดวย  (ม.48 วรรค 1) 
5.  หามมิใหอนุกรรมการฯ ทําการลอลวง 
      ขูเข็ญ ใหสัญญาแกผูถูกกลาวหาหรือ 
      พยาน เพื่อจูงใจใหถอยคาํ (ม.48 วรรค 2) 
6.  เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว  
     ใหเสนอตอประธานกรรมการปองกันและ 
     ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ม.50) 
7.  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบ 
      ปรามการทุจริตแหงชาตจิัดประชุมเพื่อ 
      พิจารณาภายใน  30  วัน  (ม.51) 
8.  ในระหวางการไตสวนฯ  หากปรากฏวา 
      ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง หรือพน 
      จากราชการเพราะเหตใุด นอกจากถึงแก 
      ความตาย  ใหคณะกรรมการปองกันและ 
      ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ 
      ไตสวนฯ  เพื่อดําเนนิคดอีาญา  วินัย  หรือ 
      ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป 
      (ม.57 วรรค 1) 
9.  ในกรณีผูถูกกลาวหาพนจากตาํแหนง 
     หรือพนจากราชการ  เนื่องจากความตาย 
     ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
      การทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจไตสวนฯ  เพื่อ 
 ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป 
      (ม.57 วรรค 2) 

      คดีที่มีโทษจําคุกที่  ผูเสยีหายหรือพยาน 
      ที่เด็ก  การถามปากคําใหแยกทําในสถาน 
      ที่เหมาะสม  และใหมีนกัจิตวิทยาหรือ 
      นักสังคมสงเคราะห  บคุคลที่เด็กรองขอ 
      หรืออัยการ  อยูรวมถามปากคําดวย  กรณี 
      ที่อาจกระทบกระเทือนจติใจอยางรายแรง 
      ใหถามผานนักจติฯหรือนักสังคมฯ  โดยมิให 
     เด็กไดยินคาํถามของพนักงานสอบสวน 
      และหามมใิหถามซ้ําหลายครั้ง  โดยไมมี 
      เหตุอันสมควร (ม.133 ทวิ วรรค 1)  
9.   คดีตามมาตรา .133 ทวิ  วรรค  1  พนักงาน 
      สอบสวนมีหนาที่แจงบคุคล 4 จําพวกดังกลาว 
      ใหทราบ รวมทั้งแจงผูเสียหายหรือพยานที่เปน 
      เด็กทราบถึงสิทธิตามมาตรา 133  ทวิ  วรรค  1 
      ดวย  (ม.133 ทวิ วรรค 2) 
10. หากเดก็ตั้งขอรังเกียจบุคคล  4  จําพวก 
      ก็ใหเปลีย่นตัว  (ม.133 ทวิ วรรค 3)  
11. การถามปากคําเด็ก จัดใหมีการบันทึก 
      ภาพและเสียง และสามารถนําออกถาย 
      ทอดไดตอเนื่อง (ม.133 ทวิ วรรค 4) 
12. กรณีจําเปนเรงดวนไมอาจรอบุคคล  4   
      จําพวกดงักลาวรวมถามปากคํา  ใหถามปากคํา 
       เด็กโดยมบีุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมอยูดวย 
      โดยบันทึกเหตุที่ไมรอไวในสํานวน  มิใหถือ   
   วาเปนการถามปากคํา โดยมิชอบ (ม.133 ทวิ 
   วรรค 5) 
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 

ขั้นตอนการสอบสวนตามประมวล               
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

       13. กรณีจัดใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเดก็ชี้ตัว 
      บุคคล  ใหจัดสถานที่เหมาะสมสามารถ 
      ปองกันมิใหเห็นเด็ก  โดยมีบุคคล  4  จําพวก 
      ดังกลาวเขารวมชี้ตัวดวย  (ม.133 ตรี วรรค 1) 
14. การชี้ตัว ผูตองหาที่เปนเด็ก  ใหจัดสถานที่ 
      เหมาะสม  และสามารถปองกันมิใหเดก็ที่เปน 
      ผูตองหาเห็นตวัผูจะชี้  (ม. 133  ตรี  วรรค 2) 
15. เมื่อผูตองหาเขาหา  หรืออยูตอหนาพนักงาน 
      สอบสวน  ใหถามชื่อตัว. และแจงใหทราบถึง 
      ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่ถูกกลาวหาวา 
      ไดกระทําผิด  แลวแจงขอหาใหทราบ   
       (ม.134 วรรค 1) 
16. การแจงขอหาตาม ม. 134  วรรค  1  ตองมี 
      หลักฐานพอสมควรวาไดกระทําผิด 
      (ม.134 วรรค 2)  
17. ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวย 
      ความรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม 
      (ม.134 วรรค 3)  
18. เมื่อแจงขอหาแลว  ถาผูตองหาไมใชผูถูกจับ 
      และยังไมมีหมายจับ  แตมีเหตุจะออก 
      หมายขังตามมาตรา .71  พนักงานสอบสวน 
      มีอํานาจสั่งใหผูตองหาไปศาลเพื่อออก 
      หมายขังโดยทันที  แตถาศาลปดหรือใกลจะ 
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ตารางที่  4.6  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 

ขั้นตอนการสอบสวนตามประมวล               
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

       ปดทําการ  ก็ใหส่ังใหผูตองหาไปศาลใน 
      โอกาสแรกที่ศาลเปดทําการ  กรณีเชนนี้ใหนํา 
      มาตรา .87  มาใชโดยอนโุลม หากผูตองหา 
      ไมปฏิบัติ  ใหมีอํานาจจับผูตองหาได  ถือวา 
      เปนกรณเีรงดวนที่จะจบัไดโดยไมมหีมายจับ  
      และมีอํานาจปลอยช่ัวคราวหรือควบคมุตัวไว 
      (ม.134 วรรค 5) 
19. คดีที่มีโทษประหาร  หรือผูตองหาเปนเด็ก 
      กอนเริ่มถามคําใหการ  ใหถามผูตองหาวา 
      มีทนายความหรือไม  ถาไมมีใหรัฐจัดหาให 
      (ม.134/1 วรรค 1) 
20. คดีที่มีโทษจําคุก  กอนเริ่มถามคําใหการ 
      ใหถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม   
       ถาไมมีและผูตองหาตองการใหรัฐจดัหาให 
       (ม.134/1 วรรค 2) 
21. เมื่อจัดทนายความใหแลว กรณจีําเปน 
      เรงดวนทนายฯไมอาจมาพบผูตองหาได   
      โดยไมแจงเหตุขัดของ  หรือแจงแตไมมาพบ  
      ใหสอบสวน  ผูตองหาไปโดยไมตองรอ 
      ทนายฯ  แตตองบันทึกไวในสํานวน 
      (ม.134/1 วรรค 4)  
22. เร่ืองการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานที่ 
      เปนเดก็  ใหนํามาใชแกการสอบสวนผูตองหา 
      ที่เปนเดก็ดวย  (ม.134/2) 
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ตางรางที่  4.6  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 

ขั้นตอนการสอบสวนตามประมวล               
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 23. ผูตองหามีสิทธิใหทนายฯ  หรือผูที่ไววางใจ 
      เขาฟงการสอบปากคําตนได  (ม.134/3) 
24. การถามคําใหการของผูตองหาใหแจง 
      ผูตองหาทราบกอนวา  (ม.134/4 วรรค 1) 
               (1)  ผูตองหามีสิทธิจะใหการหรอืไม 
      ก็ได  ถอยคําที่ใหการนัน้อาจใชเปน 
      พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 
               (2)  ผูตองหามีสิทธิใหทนายฯ  หรือ 
      ผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํตนได 
25. เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด  ก็ใหจดไว 
      ถาไมเต็มใจใหการเลย กใ็หบันทกึไว 
       (ม.134/4 วรรค 2)  
26. ถอยคําที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวน 
      กอนมีการแจงสิทธิตามมาตรา .134/4  วรรค  1 
     หรือกอนจะดําเนินการตามมาตรา.134/1, 134/2  
      และ  134/3  จะรับฟงเปนพยานหลักฐาน 
      ในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได 
      (ม.134/4 วรรค 4) 
27. การถามคําใหการหามมิใหพนักงานสอบสวน 
      ทําหรือจัดใหทําการใด  ๆ  อันเปนการให 
      คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง  ทรมาน 
      ใชกําลังบงัคับ หรือกระทําการโดยมิชอบ 
      ประการใด  เพื่อจูงใจใหการ  (ม.135) 
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4.3 การนําหลักเกณฑการควบคมุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชในกระบวน 
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  นับไดวาเปนตนธารแหงกระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามการทุจริตเชนเดียวกับ
กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หาก
กระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพ  ก็ยอมทําใหการตรวจสอบใชอํานาจรัฐอันเปนภารกิจที่สําคัญ
ยิ่ง ตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประสบ
ความสําเร็จ  ตามความมุงหมาย  อยางไรก็ตามกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงตามระบบงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ยังมีปญหาอยูโดยเฉพาะในปญหา
เกี่ยวกับการใชอํานาจ  ในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา   
 ในคดีอาญาทั่วไป  การควบคุมตัวหรือการปลอยชั่วคราว  เปนกระบวนการที่สําคัญ  
อันทําให  มีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และสําหรับคดีที่มีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ก็เชนเดียวกันก็ไดกําหนดไววา ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออก
หมายขังผูถูกกลาวหาไวได  ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความอาญาสําหรับความผิดที่มีการองทุกขกลาวโทษนั้น74 แตในความเปนจริงแลวในการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กลับมิไดนําขั้นตอนของ
การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวในระหวางไตสวนขอเท็จจริงมาใชแตอยางใด  ทําใหประสบปญหา
วาเมื่อคณะกรรมการปองกัน   และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความเห็นชี้มูลความผิดแลว  แต
ผูถูกกลาวหาหลบหนีไมสามารถ  นําตัวมาฟองรองคดีได  อันสงผลนําไปสูขอจํากัดดานประสิทธิ
ในการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอยูตาม
สมควร  ซ่ึงสามารถแยกศึกษาได   2  ประเด็นคือ   
 1)  หลักเกณฑในการควบคุมผูที่ถูกกลาวหาวาทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 
 2)  ขอจํากัดอันเนื่องจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจในการควบคุมตัวผูที่ถูกกลาวหา  
วาทุจริตตอหนาที่ 
 
 

                                                 
74

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 มาตรา 73      

วรรคสอง. 
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 4.3.1 หลักเกณฑในการควบคุมผูท่ีถูกกลาวหาวาทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี 
    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  2542  ไดกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมตัวผูที่ถูกกลาวหาวาทุจริตตอหนาตําแหนงหนาที่
ไว  2  กรณี  คือ 
            1) กรณีการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาท่ีของรัฐ 
    ในการดํ า เนินคดีอาญากับ เจ าหน าที่ ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ     
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใหคณะกรรมการปองกัน            
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจที่สําคัญ  ดังนี้ 
    (1)  แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ75   
    (2) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับ และควบคุมตัว       
ผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิด หรือเปนผูซ่ึงคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยัง
อัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการตอไป76   
    (3)  การปลอยตัวผูถูกกลาวหาชั่วคราว 
             จากบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  ในการควบคุมตัวผูที่ถูกกลาวหา             
วาทุจริตตอหนาที่นั้น  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจขอใหศาลที่มี
เขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการควบคุมตัว  ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดเทานั้น  แตอยางไรก็ตามเมื่อจะตองมีการจับกุมผูถูก
กลาวหาดวย  หากปรากฏวาเมื่อศาลออกหมายจับดวยแลว  บุคคลผูมีอํานาจจับไดแก  พนักงานฝาย
ปกครอง  หรือตํารวจ77  แตเนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาตินั้น  มิไดมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ดังนั้น  ในการดําเนินการ
เพื่อใหมีการจับกุมและควบคุมตัวผูถูกลาวหา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะตองขอความรวมมือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเทานั้น  และคณะกรรมการ

                                                 
75  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 26     

วรรคหนึ่ง  (1). 
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วรรคหนึ่ง  (2). 
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  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 78 
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการทางคดีอาญาตอ
เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาวาทุจริตตอหนาที่ตอไป78   
 2) กรณีการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ในการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจเกี่ยวกับการการจับ  และการควบคุมตัวผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ดังนี้ 
   (1) รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจวาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือบุคคลอื่นที่เปนตัวการ  ผูใช  หรือผูสนับสนุน  กรณีรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทําความผิด  ตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น79  เพื่อใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไดรับคํารองทุกข
กลาวโทษยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ  เพื่อออกหมายจับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูก
กลาวหา  และบุคคลอื่นผูเปนตัวการ  ผูใช  หรือผูสนับสนุน  อยางไรก็ตาม  ในกรณี  ที่มีเหตุจําเปน
อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นจับบุคคลดังกลาวโดยไมมีหมายได  และเมื่อพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจจับบุคคลดังกลาวไดแลว ใหสงตัวผูถูกจับพรอมทั้งบันทึกการจับกุมมายัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสี่สิบแปดชั่วโมง80   
  (2) ปลอยตัวผูถูกจับไปโดยมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน  ในกรณีที่ไมจําตอง     
มีการควบคุมตัวผูถูกจับไว81   
 
 
 
 
                                                 

78
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56 วรรคหนึ่ง. 
79

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา  

66. 
80
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72. 
81
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   (3) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาล
อาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไว  ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมผูถูกจับไว82  
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
        ในกรณีการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กฎหมายกําหนดขั้นตอน 
ในการจับและควบคุมตัวไวแตกตางกันจากกรณีการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวคือ ใน
กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน                 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
แหงชาติรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  เพื่อใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ          
ยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายจับ ดําเนินการจับและสงผูถูกจับมายังคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ซ่ึงตางจากกรณีของเจาหนาที่ของรัฐที่กําหนดใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปราม  การทุจริตแหงชาติตองดําเนินการขอใหศาลออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุม 
ตัวผูถูกกลาวหาเอง 

 4.3.2 ขอจํากัดอันเนื่องจากบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับอํานาจในการควบคุมตัวผูท่ีถูกกลาวหาวา
ทุจริตตอหนาท่ี 
 ขอจํากัดอันเนื่องจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจในการควบคุมตัวผูที่ถูกกลาวหาวาทจุริต
ตอหนาที่  สามารถแยกออกได  2  ประการ  กลาวคือ 
 1) ขอจํากัดกรณีการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  กรณีการควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงเปนกรณี
ที่อยูระหวางการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาตินั้น  กรณีเชนนี้อาจเกิดปญหาเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการไตสวนขอเท็จจริง  กลาวคือ  
กฎหมายฉบับนี้ไมไดใหอํานาจแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไดเอง  แตกฎหมายฉบับฉบับนี้กลับกําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อใหศาลออกหมายขังผูถูก
จับไว โดยนําหลักเกณฑและระยะเวลาของการควบคุมที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา             
ความอาญามาใชบังคับ  และเปนกรณีที่ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน                   
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเกิดอุปสรรคขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไมเพียงพอแกการไตสวน            
ขอเท็จจริง  เพราะเหตุวาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสวนมากจะขั้นตอนมาก  และเกิดความยุงยากซับซอนทางปฏิบัติในแสวงหาและรวบรวม
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พยานหลักฐานในสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อเทียบกับ
ระยะการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่ศาลจะมีอํานาจสั่งขังไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กําหนดไวอยางมาก   ไมเกินแปดสิบสี่วัน83  เทานั้น  อันสงผลใหศาลตองปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป
และอาจสงผลใหผูถูกกลาวหาหลบหนีไปไมสามารถนําตัวมาฟองรองคดีภายหลังได  หรือแมหาก
ภายหลังจะไดตัวผูถูกกลาวหา  มาดําเนินคดีตอศาลไดก็ตาม  แตหากปรากฏวาคดีนั้นพยานหลกัฐาน
มีไมเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดซึ่งศาลจะลงโทษผูถูกกลาวหาได  ซ่ึงเปนการไมสอดคลองกับหลักการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาและสิทธิการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาตามหลักปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ค.ศ. 196684 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  อันสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
อยูพอสมควร   
 
 

                                                 
83

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  87  วรรคหก  “ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษ 

จําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปขึ้นไป  จะมีโทษปรับดวยไมก็ตาม  ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ  กันได  แตครั้งหนึ่ง 
ตองไมเกินสิบสองวัน  และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน”. 

84
  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.  1948  มีสาระสําคัญดังนี้  1)  การจับกุม  คุมขังจะกระทําโดย

พลการไมได  ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฯ ขอ 9 “บุคคลใดจะถูกจับ  กักขังหรือเนรเทศโดยพลการมิได”  
2)  สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติเปนธรรมในระหวางการดําเนินคดีและสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่  ตามปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนฯ  ขอ 11  “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาดวยความผิดอาญามีสิทธิ   ที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนวา  มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย  ณ  ที่ซึ่งตนไดรับหลักประกัน
ทั้งหมดที่จําเปนในการตอสูคดี”. 

  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ.  1966  มีสาระสําคัญดังนี้  การ
จับกุม  คุมขังบุคคลจะกระทําโดยพลการไมได  ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฯ  
ขอ  9  “1)  บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน  บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการมิได  
บุคคลใดจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได  ยกเวนโดยเหตุและอาศัยกระบวนการตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย  2)  
บุคคลผูถูกจับยอมไดรับการแจงถึงเหตุผลในการจับกุมและการแจงขออันเปนปฏิปกษตอตนโดยพลันในเวลาที่มี   การ
จับกุม  3)  บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญายอมตองถูกนําตัวไปศาลหรือเจาหนาที่อื่นผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายโดยพลัน  เพื่อที่จะมีการใชอํานาจทางตุลาการ  และไดรับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร  หรือมี
การปลอยตัวมิใหถือเปนหลักทั่วไปวาจะตองคุมขังบุคคลผูอยูระหวางพิจารณาคดี  แตจะปลอยช่ัวคราวโดยอาจใหมี
หลักประกันวาจะกลับมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีหรือในกรณีจําเปนตามโอกาสจะกลับมารับการบังคับคดีให
เปนไปตามรคําพิพากษาในระหวางกระบวนพิจารณาขั้นใดก็ได....”. 
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 2) ขอจํากัดกรณีการดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐ 
  การดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐกรณีที่คณะกรรมการปองกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาสํานวนการไตสวนแลวเห็นวาเปนผูกระทําความผิด หรือมี
มติวาขอกลาวหามีมูลแลว  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตอง
ขอใหศาลออกหมายขังเพื่อควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุดเทานั้น  แตเมื่อ
พิจารณา  กรณีในเรื่องของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว  กฎหมายฉบับนี้กลับ
ไมไดกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติควบคุมตัวผูถูก
กลาวหา  กรณีดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐแตอยางใด  โดยกําหนดใหใชมาตรการควบคุมตัวผูถูก
กลาวหาเฉพาะแตกรณีการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเทานั้น  ดังนั้นจึงทําใหเห็นวา 
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมมีอํานาจใชมาตรการควบคุมตัว 
ผูถูกกลาวหาระหวางการไตสวนขอเท็จจริงแลว  ก็อาจทําใหผูถูกกลาวหาหลบหนีไมสามารถนําตัว 
มาฟองรองคดีได  อันสงผลใหประสิทธิในการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกัน และ              
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
 
4.4 วิเคราะหปญหาการนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
   ความอาญามาใชบังคับกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 4.4.1 หลักเกณฑในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
             ในเรื่องของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ          
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดหลักเกณฑการควบคุมตัว              
ผูถูกกลาวหาไวเปน  2  กรณี  ไดแก 
         4.4.1.1 การควบคุมตัวกรณีดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
              ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ           
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  ใหคณะกรรมการปองกัน        
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจที่สําคัญ  ดังนี้ 
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             1)   แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ  ขอเท็จจริง
หรือพิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ85   
             2)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับ  และควบคุม
ตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล  เพื่อสงตัวไป
ยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการตอไป86   
             3)  การปลอยตัวผูถูกกลาวหาชั่วคราว 
                    จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนั้นจะเห็นไดวา ในการการจับกุมและ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐนั้น  กฎหมายไดใหคณะกรรมการปองกันและ              
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อทําการจับกุมและ          
ควบคุมตัว  ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวินิจฉัยวา              
ขอกลาวหามีมูลความผิดเทานั้น  และเมื่อศาลไดออกหมายจับใหแลวบุคคลผูมีอํานาจจับ87  ไดแก  
“พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ”  เพราะเนื่องจากวาพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือสํานักงาน ป.ป.ช. นั้นไมไดอยูใน
ฐานะที่จะจับกุมตัว  ผูถูกกลาวหาเหมือนเชนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ดังนั้น ในการ
ดําเนินการเพื่อใหมีการจับกุมและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติจะตองขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเทานั้น จากนั้น
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็จะสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนิน
คดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐตอไป 
            4.4.1.2 การควบคุมตัวกรณีดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 
            กรณีการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะ           
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจเกี่ยวกับการจับและการควบคุมตัว 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวดังนี้  คือ 

                                                 
85

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  26    

วรรคหนึ่ง  (1). 
86

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  26     

วรรคหนึ่ง  (2). 
87  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  78. 
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             1)  กรณีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจวาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม           
การทุจริต  พ.ศ. 2542  รํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น88  
เพื่อใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูรับคํารองทุกขกลาวโทษยื่นคํารองใหศาลที่อยูในเขต
อํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหาที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง  แตในกรณีมีความจําเปนอยางอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจขอใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจนั้นจับบุคคลดังกลาวโดยไมมีหมายจับก็ได  และเมื่อจับบุคคลดังกลาวได
แลวก็ใหสงตัวผูถูกกลาวหาพรอมทั้งบันทึกการจับมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        
การทุจริตแหงชาติภายใน  48  ช่ัวโมง89   
            2) กรณีการปลอยตัวผูถูกกลาวหาที่ถูกจับไปโดยไมมีหลักประกันหรือไมมี            
ประกัน ในกรณีเชนนี้ก็ไมจําตองมีการควบคุมผูถูกจับไวก็ได90   
             3) กรณียื่นคํารองขอตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายจับผูถูกกลาวหา 
ที่ถูกจับไว  กรณีเชนนี้หากมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว  ก็ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา91   
                    ในกรณีของการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนด         
หลักเกณฑและขั้นตอนในการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวแตกตางจากกรณีของการดําเนินคดี
อาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ กลาวคือ กรณีผูถูกกลาวหาที่เปนผูดํารงตําแหนง          
ทางการเมืองนั้น  กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตองรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  เพื่อใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ยื่นคํารอง ตอศาลใหออกหมายจับ  และดําเนินการจับและสงตัวผูถูกจับมายังคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ซ่ึงตางจากรณีผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐที่กฎหมาย

                                                 
88

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 66. 
89

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 72. 
90

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 73     

วรรคหนึ่ง. 
91

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 73     

วรรคสอง. 
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ฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองดําเนินการรองขอ 
ตอศาล  เพื่อใหออกหมายเพื่อใหมีการจับกุมและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเอง 

 4.4.2 ขออุปสรรคอันเนื่องมาจากกฎหมายใหอํานาจแกคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
          ขออุปสรรคของการใชอํานาจในการจับกุมและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา สามารถแยก 
พิจารณาไดเปน 2  ประการ  คือ 
           4.2.2.1 ขออุปสรรคกรณีการดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
    กรณีของการดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่ เปนเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อ               
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูลความผิดแลว             
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจ               
เพื่อใหออกหมายจับและควบคุมตัวตัวผูถูกกลาวหาไปยังอัยการสูงสุด ในกรณีเชนนี้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณใหมี
การ  จับกุมหรือควบคุมตัวภายหลังที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการ รวบรวมขอเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานเสร็จส้ินแลว  และอยูระหวางการสงตัว 
ผูถูกกลาวหา  ใหแกอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  ดังนั้น  
หากกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
รองทุกขและสงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหแกใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  
เพื่อที่จะใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหออกหมายจับ  และ
ทําการจับกุมผูถูกกลาวหา  จากนั้นพนักงานฝายปกครองและตํารวจจะไดสงตัวผูถูกกลาวหาที่ถูก
จับกุมไปยังอัยการสูงสุดเพื่อใหฟองรองดําเนินคดีตอศาลไดเลย   
             จากกรณีข า งตนจะสั ง เกต เห็นว ากฎหมายฉบับนี้ กํ าหนดแต เพี ยงให             
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใชมาตรการการจับกุม  ควบคุม                  
และการปลอยตัวช่ัวคราวเฉพาะกรณีการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง
เทานั้น  สวนกรณีการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐนั้น  กฎหมายฉบับนี้กลับ
ไมไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใชมาตรการการจับกุม  
ควบคุม  และการปลอยตัวช่ัวคราวเหมือนเชนกรณีการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาที่เปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองแตอยางใด   
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           4.4.2.2 ขออุปสรรคกรณีการดําเนินคดีอาญากับผูถูกกลาวหาที่เปนผูดํารงตําแหนง   ทาง
การเมือง   
              ในเรื่องของการจับกุมและคุมขังผูถูกกลาวหาที่เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
กรณีที่อยูระหวางการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  กรณีดังกลาวอาจเกิดปญหาในการดําเนินคดีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได  กลาวคือ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ไมไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจทําการจับกุมและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไดเอง แตกฎหมาย
ฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจําตองยื่นคํารองขอตอ
ศาลอาญาเพื่อใหออกหมายจับ  และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทําการจับกุมและสงตัวผูถูก
กลาวหาที่เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตอไป  อันทําการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริต
แหงชาติมีความยุงยากและไมมีประสิทธิภาพแตอยางใด  ไดแกกรณีดังนี้  คือ 
               1)  กรณีของการจับกุมตัวผูถูกกลาวหานั้น  จําตองมีหลักในการทํางานที่ถูกตอง
และเหมาะรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  แตหากเกิดกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไมพรอมที่
จะชวยเหลือในการดําเนินการจับกุมผูถูกกลาวหา  หรือมีความผิดพลาดประสานงานกับพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจแลว  อาจทําใหไมสามารถจับกุมผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา หลบหนีไป
ไมสามารถนําตัวมาฟองรองตอศาลไดในภายหลัง 
               2)  กรณีของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานั้น  หากคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาตินําตัวผูถูกกลาวหาตามขอกลาวหามาทําการไตสวนขอเท็จจริงและ     
รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแลว  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ        
ตองสงตัวผูถูกกลาวหาใหแกเจาพนักงานตํารวจเพื่อใหควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไว  แตหากวา              
เจาพนักงานตํารวจเห็นวาตนไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะควบคุมตัวผูถูกกลาวหาได  และปฏิเสธที่
จะควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  ทําใหในที่สุดตองทําการปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป  และผูถูกกลาวหา               
อาจหลบหนีไปไมสามารถนําตัวมาฟองรองคดีในภายหลังได   
               3)  กรณีระยะเวลาในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่ถูกจับกุม  เมื่อพนักงาน        
ฝายปกครองหรือตํารวจทําการจับกุมผูถูกกลาวหาไดแลว  จะตองสงตัวผูถูกกลาวหามายังคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายใน 48  ช่ังโมง92  ดังนั้น จะเห็นไดวาอาจ
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เกิดปญหาในการควบคุมผูถูกกลาวหาได  เพราะเหตุวาอาจทําใหระยะเวลา 48  ช่ัวโมงดังกลาว ใน
การสงตัวผูถูกกลาวหาที่ถูกจับกุมมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
รวมทั้งระยะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแลว  อาจสงผลใหผูถูกกลาวหาที่ถูกจับกุมนั้นถูกควบคุมตัว
ไวเกินกวาที่จําเปนได   
              จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ไมไดใหอํานาจแกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใหมีอํานาจที่จะดําเนินการรองขอตอศาลใหออกหมายจับผูถูกกลาวหาไดแตอยางใด 
ทั้งยังไมไดใหอํานาจที่จะควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่ถูกจับกุมตัวเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานโดยไมตองดําเนินการรองขอใหศาลออกหมายขังกรณีที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไมเกิน 48 ช่ัวโมง  เพื่อใหการ 
ไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  255093   
              จากกรณีดังกลาวขางตน  ไดกลาวถึงแตขออุปสรรคของการใชอํานาจในการ
จับกุม   และควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
นั้น  ก็เปนเพียงขั้นตอนกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา 
ขอกลาวหามีมูลความผิด  และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองรอง
ขอตอศาลที่มีเขตอํานาจ  เพื่อใหออกหมายจับและควบคุมตัวตัวผูถูกกลาวหาไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจตอไปเทานั้น  แตมิไดกลาวถึงขออุปสรรคของกรณีที่คณะกรรมการ
ปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความจําเปนตองควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวในระหวาง
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเองแตอยางใด  
ดังนั้น  หากเกิดความจําเปนตองควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวระหวางการไตสวนขอเท็จจริงแลว  อาทิ  
ผูถูกกลาวหา   เปนผูมีอิทธิพลทางการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ที่ถือกฎหมายอยูในมือ  มักใชอิทธิพล
ดังกลาวกระทําดวยประการใดๆ  กระทําการปดปากหรือกอใหเกิดอันตรายตอพยานที่สําคัญในคดี   
หรือเขาไปปกปดความผิดหรือพยายามทําลายพยานหลักฐานของคดี  จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ปองกันมิใหพยานหลักฐานในคดีถูกทําลายหรือสูญหายไป  และเกิดความเสียหายแกคดีโดยไม
สามารถแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดได โดยจําตองมีกระบวนการ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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แหงชาติมาใชบังคับเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีประสิทธิภาพ   มากยิ่งขึ้น 
              แตเมื่อมาพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน                
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  แลว  จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํานาจแก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจให
ควบคุมผูถูกกลาวหาไวระหวางการไตสวนขอเท็จจริงไดดวย  โดยใหนําหลักเกณฑและระยะการ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาใช  โดยไมไดพิเคราะหถึง
กระบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาวา  มีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชบังคับไดโดยไมเปนอุปสรรคแกกระบวนการ
ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตอยางใด  ดังนั้น  
จึงเกิดปญหาของการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติขึ้นมา  เพราะเหตุวาระยะเวลาควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไมวาจะมีกําหนดสี่สิบแปดวันหรือ
แปดสิบสี่วัน  แลวแตกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นไมเพียงพอแกระยะเวลา
ของการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ   ไดเลย  เนื่องจากกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กลาวคือ  กระบวนไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้นเปนกระบวนการ
ของการตรวจสอบที่เปนการคนหาความจริงของคดีเปนสําคัญ  และยังมุงเนนที่ประโยชนสาธารณะ
หรือความสงบเรียบรอยเปนสําคัญอีกดวย  โดยมิใชมุงเนนแตเฉพาะบุคคลผูกระทําความผิดที่ 
เปนบุคคลธรรมดาทั่วไปเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเหมือนเชนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เทานั้น  ประกอบกับลักษณะของความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติและของพนักงานสอบสวนที่จะ
ดําเนินการก็ตางกันดวย  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับผูกระทําความผิดก็ดี  ลักษณะของการกระทํา
ความผิดก็ดี  ความยุงยากของการรวบรวมพยานหลักฐานก็ดี  และความเสียหายจากการกระทํา
ความผิดก็ดี ดังนั้น การที่นําหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไปใชกับกระบวนพิจารณาความแบบไตสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  จะเปนการดําเนินคดีที่ไมถูกตองเหมาะสมแตอยางใด 
              ในกรณีนี้ผูเขียนเห็นวา  ในการดําเนินคดีอาญาของคณะกรรมการปองกัน                      
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา การปลอยตัว
ช่ัวคราวนั้น เปนกระบวนการที่สําคัญอันจะทําใหเกิดมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ    
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และเห็นวากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  ยังคงจําเปนตองนําขั้นตอนของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางการไตสวนขอเท็จจริง                 
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาใช  เพื่อทําใหการแสวงหา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนไป
อยางเต็มที่   สมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ใหมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นมาเปนองคกรในการปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  และ
สําหรับในเรื่องของหลักเกณฑและระยะเวลาของการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  เห็นวาไมควรที่จะนําหลักเกณฑและระยะเวลาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชกับกระบวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542   มาตรา  73  วรรคสองแตอยางใด  แตควรที่จะมีหลักเกณฑและ
ระยะเวลาควบคุมตัวผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเอง
โดยเฉพาะแตกตางไปจากหลักเกณฑและระยะเวลาควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดระยะเวลาไวเพียงแปดสิบสี่วันหรือส่ีสิบแปดวัน  แลวแตกรณี
เทานั้น  กลาวคือ  อาจจะใหมีเรื่องของระยะเวลาควบคุมตัวผูถูกกลาวหามากขึ้นกวาระยะเวลา 
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาที่กําหนดไวแตเดิม  เพื่อให
กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มี
เวลาเพียงพอ  มีความคลองตัว  อันจะสงผลถึงใหกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถแสวงหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาไดอยางเต็มที่ 

 4.4.3 สรุปขอคิดและหลักการของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก่ียวกับ
เร่ืองการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา   
          4.4.3.1 นายปานเทพ  กลาณรงคราญ  (ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ)  ไดใหขอคิดและหลักการ  ดังนี้  คือ 

             ในเรื่องของกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ทาง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองกระทําในระดับที่เขมแข็ง  เพราะเปน
มาตรการที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดแลว  คือ  ดําเนินการกับผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายตาง ๆ  ที่ไดใหอํานาจกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เชน  
อํานาจในการไตสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ  เพื่อที่จะนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ   
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             สําหรับเรื่องการควบคุมตัวผู ถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  นั้น ยังถือวามีปญหาอยูบางประการ กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาในระหวางการไตสวนเฉพาะกรณีการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเทานั้น  ทั้งนี้  ตามมาตรา  73  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  แต
ในการดําเนินคดีเจาหนาที่ของรัฐแลว  กลับไมไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาแตอยางใด  
    ดังนั้น   จึงเปนการสมควรที่จะตองทําการแกไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในหมวด 8 เร่ืองการตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  มาตรา 98 โดยเพิ่มเติมขอความวา “มาตรา 73”  
ซ่ึงอยูในหมวด  6  เร่ืองการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาไปในมาตรา 98  ดวย 
            4.4.3.2  นายกลานรงค  จันทิก  (กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ได
ให ขอคิดและหลักการ  ดังนี้  คือ 
            ความเกี่ยวของกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานั้น  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  มาตรา  73  กําหนดวา   
            1)  ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวผู ถูกจับ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจปลอยตัวไป โดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได (มาตรา 73        
วรรคหนึ่ง)   
            2)  กรณีมีความจําเปนตองควบคุมตัวผูถูกจับ  ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลอาญา  เพื่อขอใหศาลออกหมายขัง (มาตรา 73 วรรค
สอง)   
            3)  เมื่อจะมีการฟองคดี  การควบคุมตัวและการปลอยช่ัวคราวใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือบุคคลที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  มอบหมาย  เปนผูมีอํานาจพิจารณา  (มาตรา 74 วรรคสาม) 
            4)  กรณีเจาหนาที่ของรัฐทั่วไป  เมื่อมีการฟองรองคดีอาญาตามมาตรา 97 ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา  74  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  98)   
             สําหรับปญหาทางกฎหมายทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกรณีการนําหลักเกณฑการ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับตามพระราช 
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บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 73  
วรรคสองนั้น  คือ 
             1) ระยะเวลาการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมสอดคลองกับอํานาจในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  หรือการฝาก
ขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กลาวคือ  สามารถควบคุมตัวหรือฝากขังได  รวม
ไมเกิน  84  วัน  แตกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  หรือแมแตระเบียบการไตสวน  
อาจจะตองใชระยะเวลามากกวา  84  วัน  ดังนั้น  จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงกหมายฉบับดังกลาวใน
สวนนี้ 
             2) อํานาจการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาหรือการฝากขัง  คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขัง  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมมีอํานาจในตัวเอง  ดังนั้น  จึงเห็นควร
ปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวในสวนนี้ดวย 
             3) สถานที่ควบคุมตัว  บุคลากร  ที่จะทําหนาที่ควบคุมตัว  คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังไมมีความพรอม  หากอาศัยหองขังของพนักงาน
สอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ  จะเกิดปญหาหลายประการตามมา  เชน  หากผูถูกควบคุมหลบหนี  
หรืองบประมาณที่จะใชในการดําเนินการ  ดังนั้น  จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงกหมายฉบับดังกลาว
ในสวนนี้ 
             4) ขั้นตอนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  ไมวาจะเปนขั้นตอนตั้งแตการขอใหศาลออกหมายขังผูถูกกลาวหา  หรือฝากขัง  
การดูแลการควบคุมตัวผู ถูกกลาวหา   เปนการเพิ่มภาระงานแกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ดังนั้น  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองเตรียมความพรอม  ทั้งในดานอํานาจหนาที่  บุคลากร  งบประมาณใหมีความพรอมกอน 
            4.4.3.3  ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ  (กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ไดให
ขอคิดและหลักการ  ดังนี้  คือ 
            ความเกี่ยวของกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานั้น ถาพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 72  และมาตรา  
73  แลวจะเห็นไดวา  เปนกรณีที่ผูเสียหายหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดรองทุกขกลาวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  รวมทั้งผูดํารง
ตําแหนงตามที่ระบุไวในมาตรา  66  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ใหอํานาจ
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แกเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อออกหมาย  แลวใหสงตัวบุคคล
ที่ถูกจับพรอมทั้งบันทึกการจับมายังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง   
            ในการจับกุมตัวผูถูกกลาวหายอมมีการควบคุมตัวไปดวยในตัว แตสังเกตเห็นวา  
บทบัญญัติในมาตราดังกลาวใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรวมทั้งผูดํารงตําแหนงตามที่
ระบุไวในมาตรา  66  เทานั้น  ไมคลอบคลุมถึงเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
เวนแตเมื่อจะมีการฟองคดีตามมาตรา  98  จึงใหนําบทบัญญัติในมาตรา 74  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
จึงสรุปไดวาในกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  กรณีเจาหนาที่ของรัฐ มิอาจนํามาตรการการควบคุมตัวมาใชได เปนความลักล่ันในการ
ปฏิบัติหนาที่   ไมเหมือนกัน 
            อนึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติในปจจุบัน  ยังไมปรากฏวาไดมีการนําเอามาตรา 73 โดยเฉพาะในวรรคสองมาใชใน
กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงแตอยางใด นอกจากนี้ในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่) พ.ศ.....ซ่ึงคางอยู
ที่สภาผูแทนราษฎรนั้น  ไดมีการบรรจุอยูในวาระการประชุมสภาไวแลว  แตยังไมไดมีการยกขึ้นมา
พิจารณาแตอยางใด  ดังนั้น  จึงปรากฏวาไมไดมีการปรับปรุงแกไขในสวนนี้  เปนการยกราง
กฎหมายฉบับนี้  ในมาตรา  73/1  ขึ้นใหมอีกมาตราหนึ่ง  ใหอํานาจพนักงานอัยการและหนวยงาน
ของรัฐที่เสียหาย  สามารถรองขอใหศาลหรือดําเนินการใหมีการเพิกถอนหรือใหชดใชคาเสียหายได 
            สําหรับปญหาทางกฎหมายทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกรณีการนําหลักเกณฑการควบคุมตัว      
ผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542   มาตรา  73  วรรค
สองนั้น  คือ   
            1) มาตรา 73 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ไมได
กําหนดแนวทางการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไววา  การควบคุมผูถูกจับไวจะเปนการควบคุมตัวโดย
หนวยงานใดและเมื่อไดมีการออกหมายจับไวแลว  จะขังไวสถานที่ใด  และผูใดจะเปนผูรับผิดชอบ  
ดังนั้น  จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขมาตรา  73  นี้  โดยใหยกเลิกมาตรานี้แลวกําหนดขึ้นใหมวา  ให
อํานาจในการจับกุม  การควบคุมตัวผูถูกจับเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น  แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองการเรียกตัวผูถูกจับกุมมาทําการไตสวนแลว  ใหพนักงานสอบสวนสงตัวมาให  ฉะนั้น  การให
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คงมาตรา 73 ไวอยางเดิมนั้น  อาจมีผลกระทบตอกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอยางมาก   
            2) การที่มาตรา  73  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  
กําหนดวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยื่นคํารองตอศาลอาญาเพื่อ
ขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได  ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  สําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น  ในกระบวนการไต
สวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  ในความเปนจริงยังไมเคยจะ
นํามาตรการการควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาใชกับการไตสวนขอเท็จจริงแตอยางใด เพราะเหตุวาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  87  ที่กําหนดวาใหควบคุมตัวผูตองหาไดอยางมาก
ไมเกินแปดสิบสี่วัน  ซ่ึงทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไมเสร็จตามระยะเวลาดังกลาวไดเลย  และเปนเหตุใหศาลอาจตองปลอยตัวผูถูก
กลาวหาไปเกือบทุกเรื่องไป  จึงไมอาจนํามาบังคับใชไดเลย  เพราะเหตุวากระบวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนกับกระบวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  เปนคนละระบบกัน  ไมวาจะเปนขั้นตอนตาง ๆ  ของกระบวนการก็แตกตางกันโดยสิ้นเชิง  
ดังนั้น  จึงเห็นควรใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้  โดยใหมีหลักเกณฑ
และระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมของกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กลาวคือ  เปนการใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 73 แลว
กําหนดระเบียบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการควบคุมตัว 
ผูถูกกลาวหาใหสอดคลองกันดวย 
            4.4.3.4  นายประสาท  พงษศิวาภัย (กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต)ิ  
ไดใหขอคิดและหลักการ  ดังนี้  คือ 
             ความเกี่ยวของกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับการควบคุมตัวผูถูกกลาวหานั้น  ถาพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  ไมไดบัญญัติใหนํา      
การไตสวนตามกฎหมายใดมาใชบังคับ  เปนอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม          
การทุจริตแหงชาติที่กําหนดวิธีการ  ขั้นตอนการไตสวน  ภายใตหลักการคนหาความจริง  โดย
กําหนดระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547  (ไมใชวิธีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา        
ความอาญา) 
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            คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริง    
โดยใชระบบไตสวน  ไมเนนเรื่องการจับหรือการควบคุมตัว  เวนแตกรณีจําเปน  กลาวคือ  
            กรณีจะขอศาลออกหมายก็เมื่อปรากฏวาเปนผูกระทําผิด  หรือมีมติวามีมูลเพื่อ  
จะสงตัวไปยังอัยการสูงสุด  (มาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542) 
            กรณีดําเนินการกับบุคคลตามมาตรา 66 โดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
ขอศาลเพื่อออกหมายจับ  (มาตรา 72  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542) 
            กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  แจงพนักงาน   
ฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหาเพื่อสงอัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (มาตรา 74  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ    วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542) 
            กรณีควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและปลอยช่ัวคราว   ใหนําประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา 74  วรรคสามแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)   
            สรุป 
            -  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจขอใหศาล
ออกหมายจับและควบคุมตัว 
            -   อํานาจจับ เปนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  
            -  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  มีอํานาจ
ในการจับ  (มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของ
รัฐ  พ.ศ. 2542) 
            สําหรับปญหาทางกฎหมายทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกรณีการนําหลักเกณฑการควบคุมตัว      
ผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 
            ปญหาที่  1 
            การดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  การ
ทุจริตแหงชาติและคณะอนุกรรมการไตสวน  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติมากมายตามที่กําหนดไวใน
หมวด 4  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
พ.ศ. 2542  และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติ
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หนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการไตสวน ซ่ึงคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 45 นั้น ตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย
การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดนําหลักการ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  โดยนําระบบไตสวนมาใชซ่ึงหัวใจของระบบนี้  ก็คือ  การ
ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและคณะอนุกรรมการไตสวน สามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดอยางกวางขวางไมจํากัดอยูเฉพาะตองรับฟงเพียงพยานหลักฐานที่ผูกลาวหา
หรือผูถูกกลาวหานํามาแสดง แตในทางตรงกันขามคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติและคณะอนุกรรมการไตสวน  สามารถที่จะแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเองได หากเห็น
วาพยานหลักฐานดังกลาว มีความสําคัญในประเด็นแหงคดี นอกจากนั้น ระเบียบคณะอนุกรรมการ
ไตสวนยังเปดโอกาสใหผู ถูกกลาวหาโตแยงขอกลาวหาและนําพยานหลักฐานมาแสดงแก
คณะอนุกรรมการ   ไตสวนประกอบการโตแยงขอตนได  และยังเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาคัดคาน
บุคคลผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการอีกดวย  เปนตน 
            สําหรับการดําเนินคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญานั้น  เปนการดําเนินการตามระบบกลาวหา กลาวคือ เมื่อการกระทําความผิดที่มี
โทษทางอาญาเกิดขึ้น  พนักงานสอบสวนมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเปนการเฉพาะตัว  ผูอื่นทําแทน
ไมได ในการเขาไป ทําการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดโดยไมชักชา จะทําการในที่ใดเวลา
ใดแลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย ตามความในมาตรา 130 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงโดยปกติแลวพนักงานสอบสวน มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา 
ทั้งปวงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนคดีความผิดตอแผนดินหรือคดีความผิดตอสวนตัวก็ตาม 
            วิธีการสอบสวนหรือวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น  
พนักงานสอบสวนจะทําการบันทึกการสอบสวนขึ้นตามหลักทั่วไปในมาตรา 139 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และจะเรียกพยานบุคคลที่รูเห็น ไดยิน ไดฟงขอเท็จจริงหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาสอบปากคําได  พนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาและตองรีบทํา
สํานวนการสอบสวนใหเสร็จกอนที่จะครบกําหนดฝากขังไวตอศาลและเมื่อพนักงานสอบสวนได
ทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว  ถาเปนสํานวนสอบสวนที่รูตัวผูกระทําผิดไมวาตัวผูกระทําความผิด
จะอยูในอํานาจหรือไมก็ตาม  พนักงานสอบสวนจะทําความเห็นสองกรณี  คือ  เห็นควรสั่งฟองหรือ
เห็นควรสั่งไมฟองสงสํานวนใหแกพนักงานอัยการ  เพื่อพิจารณานําคดีฟองศาลตอไป 
            จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาไดให อํานาจของ              
เจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของพนักงานสอบสวน  ใหลุลวงไปไดดวยดี เชน ใน
การสืบสวนและสอบสวนพนักงานสอบสวน มีอํานาจเรียกบุคคลใดก็ไดไปพบเพื่อทําการสอบสวน  เมื่อ
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เรียกแลวไมไป  ก็มีสภาพบังคับ คือ ถูกกลาวโทษได หรือมีอํานาจจับ อํานาจคน อํานาจควบคุมตัว  
เพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิดไวในอํานาจ  เปนตน  แตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ไมมีทั้ง  3  อํานาจดังกลาว 
            ปญหาที่  2 
            เมื่อนํากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะอนุกรรมการไตสวนมา
เปรียบเทียบกับการดําเนินคดีโดยการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย          
วิธีพิจารณาความอาญาแลว  เห็นวาในเรื่องของระยะเวลาที่ใชในการรวบรวมขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพื่อนําคดีขึ้นสูศาล  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษนั้น  การดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนจะสามารถทําไดรวดเร็วกวา  เพราะมีความคลองตัว
สูง เพราะพนักงานสอบสวนมีอํานาจเฉพาะตัวในการเรียกพยานบุคคลหรือแสวงหาพยาน 
หลักฐานที่เห็นวาจําเปน  สวนการดําเนินการไตสวนโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  และคณะอนุกรรมการไตสวนนั้น  จะใชเวลามากกวา 
            ดังนั้น  แมวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  และปลอยชั่วคราวโดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม  ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม     
การทุจริต พ.ศ.  2542  บัญญัติวา  การดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับ
และควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  ซ่ึงระหวางการไตสวนขอเท็จจริง ปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือ
เปนผูซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีมติวาขอกลาวหามีมูลไดตาม
มาตรา  26 (2)  และการที่มาตรา  74  วรรคสาม  บัญญัติวา  “การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและปลอย
ชั่วคราวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมาย  หรืออัยการสูงสุด  แลวแตกรณี  เปนผูมี
อํานาจพิจารณา  ทั้งนี้  ใหนํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง      หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แลวแตกรณี มาใชบังคับ
โดยอนุโลม”  ก็ตาม  แตในการปฏิบัติหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงของพนักงานเจาหนาที่หรือของ
คณะอนุกรรมการไตสวนหรืออนุกรรมการไตสวนในปจจุบันนั้น  ไมมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ
การใชอํานาจไวอยางชัดเจน  ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตอง
กําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน  พ.ศ. 2547 ไวอยางรัดกุมมาก
เกินไป  ทั้งระเบียบดังกลาวยังเปนการมุงเนนไปในทางการดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐ 
มากกวาจะเปนการมุงเนนการดําเนินการทางอาญาซึ่งเปนภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการไตสวน 
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            ปญหาที่  3  
            การดําเนินการไตสวนไมทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นและไมสามารถนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาฟองลงโทษไดอยางรวดเร็ว  จึงเปนปญหาและอุปสรรคอยางยิ่ง สําหรับการนําหลักการ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและปลอยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ
โดยอนุโลม   เนื่องจากมาตรา  86  ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “หาม 
มิใหใช  วิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น”  และมาตรา 87 วรรค
สาม บัญญัติวา  “ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยช่ัวคราว  และมีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน
หรือฟองคดี  ใหนําตัวผูถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่
ทําการของพนักงานสอบสวน....”  และตามมาตรา  87 วรรคหก  บัญญัติวา “ในกรณีความผิดอาญา
ที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป  จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  ศาลมีอํานาจสั่งขัง
หลายครั้งติดๆ กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน  และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่
วัน”  ซ่ึงเห็นไดวา  การไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะเสร็จสิ้นเมื่อเกินกําหนดเวลา  84  วัน อยางแนนอน   
            ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
           การที่จะนําหลักเกณฑการควบคุมตัวผู ถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับไดนั้น  จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่หรือของอนุกรรมการไตสวนที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงมีความจําเปนตองใชเครื่องมือสําหรับการไตสวนขอเท็จจริง  
หมายความถึงการมีอํานาจในการที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่ตนเองหรือคณะกรรมการไตสวน
เห็นสมควร  ในการใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นแหงคดี  โดยพนักงานเจาหนาที่
หรืออนุกรรมการไตสวนดังกลาว  ไมจําตองถูกจํากัดการใชอํานาจ  เชน  การตัดสินใจในการรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยไมตองพึ่งมติคณะอนุกรรมการไตสวน  เชน ปจจุบันพนักงานเจาหนาที่หรือ
อนุกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการไตสวนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ในทาง
ปฏิบัติก็คือ  การใชอํานาจของเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  หรือการใชอํานาจของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงคลองตัวกวา  แตในการใชอํานาจ
ดังกลาวจะตองแตกตางกับการใชอํานาจของเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือการใชอํานาจ
ของพนักงานสอบสวนโดยทั่วไป  เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่หรืออนุกรรมการไตสวนจะตองทํา
การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งในสวนที่เปนคุณแกผูถูกกลาวหาและในสวนที่เปน
โทษแก  ผูถูกกลาวหามาประกอบกันและชั่งน้ําหนักดูวาขอกลาวหามีมูลหรือไมดวย อันถือเปน
หัวใจของระบบการดําเนินคดีแบบไตสวน นั่นเอง  
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            ดังนั้น การแกไขปญหา ประสิทธิภาพของการไตสวนขอเท็จจริงของคณะ 
อนุกรรมการไตสวน  และเพื่อใหการไตสวนขอเท็จจริงเปนไปโดยรวดเร็ว  ฉับไว  และทันตอเหตุการณ  
จึงจําเปนท่ีจะตองมีการบัญญัติในเรื่องของการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี  อนุกรรมการไตสวน       
หรือ ของคณะอนุกรรมการไตสวนไวใหชัดเจนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  และจําเปนตองนําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาประยุกตใชกับระบบไตสวนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  เพื่อใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนบรรลุ
จุดมุงหมายในการไตสวนขอเท็จจริงไดอยางรวดเร็วอันสงผลให  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  สามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นทันภายในกําหนดเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  
84  วัน  ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติไวตอไป 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 
 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงในการดําเนินคดีอาญาของคณะกรรมการปองกัน                 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  เปนกระบวนการที่กําหนดขึ้นมาในชวงที่สังคมการเมือง       
ของไทยประสบกับปญหาระบบการเมืองและระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับปญหาวิกฤติ       
ของระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่บรรดาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ไมวาจะเปน
รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงถูกมองวาใชอํานาจหนาที่ในทาง 
มิชอบเพื่อ แสวงหาผลประโยชนสวนตนและพวกพอง สถานการณดังกลาวนี้ทําใหกลายเปน
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดกอตั้งองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญขึ้นมาหลายองคกร  ซ่ึง
รวมทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  โดยทําหนาที่ขององคกรอิสระนั้นจะตองปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง  และจากเจาหนาที่ของรัฐ   
 กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาตินั้น  ถือไดวาเปนกระบวนการดําเนินคดีแบบพิเศษที่เกิดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาการ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงเดิมทีไดใช
กระบวนการดําเนินคดีอาญาปกติที่มีพนักงานสอบสวนเปนองคกรที่รับผิดชอบโดยใชประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เปนเครื่องมือในการดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวเหลานั้น  ที่สวน
ใหญมักจะไมสามารถที่จะแสวงหาพยานหลักฐานพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีได  ดังนั้น  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  จึงไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ขึ้นมาเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินคดีใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  โดยกฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดวิธีการดําเนินคดี  เปนกระบวนพิจารณาความแบบไตสวนขอเท็จจริงที่มุงเนนที่ประโยชน
สาธารณะหรือความสงบเรียบรอยเปนสําคัญ  เปนวิธีพิจารณาที่ใชเอกสารเปนหลัก  และมีลักษณะ 
ที่เปนความลับของวิธีพิจารณา  นอกจากนี้กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  นับไดวาเปนตนธารแหงกระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามการ
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ทุจริตเชนเดียวกับกระบวนการสอบสวนดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  และหากกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวมีประสิทธิภาพแลว  ก็ยอมทําให
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประสบ
ความสําเร็จ  ตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว  อยางไรก็ตามกระบวนการไตสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังมี
ปญหาขอกฎหมายประการหนึ่ง  ซ่ึงเปนอุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังไมประสบความสําเร็จบรรลุตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหเปนองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปองกัน  และปราบปรามการทุจริต  อันไดแก  
ปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางการไตสวนขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ในการใชอํานาจควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวม         
พยานหลักฐานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กําหนดใหนํา
หลักเกณฑและระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับ แตปรากฏวายังมีขอบกพรองที่ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไมอาจที่จะนําหลักเกณฑและระยะเวลาควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยตรงได  ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้   
 1) กรณีหลักเกณฑการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
       การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ถือไดวา          
เปนการควบคุมตัวระหวางคดี  คือ  การจํากัดเสรีภาพในรางกายและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว        
เปลี่ยนที่ทางของผูถูกกลาวหาเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐในการดําเนินคดี  การควบคุมระหวาง
คดีจึงมีจุดมุงหมาย  3  ประการ  คือ  1)  เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย  2)  เพื่อ
ประกัน  การมีตัวผูตองหาหรือจําเลย  และ 3)  เพื่อประกันการบังคับโทษ   อันเปนลักษณะของ
ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรม  (Crime  Control)  โดยมุงจะควบคุม  
ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก  กลาวคือ  เมื่อไดตัวผูกระทําความผิดมาแลว  ทฤษฎีนี้              
ใหสันนิษฐานวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดไวกอนจากนั้นจึงจะดําเนินการตามขั้นตอนจนถึง            
การพิจารณาพิพากษาคดี  ทฤษฎีนี้การคนหาขอเท็จจริงในชั้นศาลมีอยูนอยมาก   
  แตกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม         
การทุจริตแหงชาตินั้น  กลับเปนกระบวนการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  กําหนดขึ้นมาใหเปนกระบวนการพิเศษตางจากการ
ดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อแกไขปญหาการ
ดําเนินคดี   เกี่ยวกับการทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ที่เดิมที่ไดใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนเครื่องมือในการดําเนินคดี  อันจะทําใหกระบวนการ
ไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และถือไดวาเปนกระบวนการบังคับใชกฎหมายตามทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)  
เปนหลักดวย  โดยเปนกระบวนการบังคับใชกฎหมายที่มีความเปนธรรมตามขั้นตอนตางๆ ทฤษฎีนี้
ไมเห็นพองดวยกับการแสวงหาขอเท็จจริงอยางเชนทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยทฤษฎีนี้ถือวาบุคคลใดจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิด
เพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําความผิดเทานั้น  แตบุคคลนั้นจะมีความผิดตอเมื่อผูมี
อํานาจตามกฎหมายพิจารณาชี้ขาดแลววาเขามีความผิดจริง นอกจากนี้ผูมีอํานาจดําเนินคดีและ
พิจารณาชี้ขาดคดีจะตองปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใหความคุมครองสิทธิของเขาอยาง
ครบถวนแลว 
 2) หลักเหตุผลของความจําเปนในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
       การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาระหวางคดีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย        
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคแรก บัญญัติวา “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปน             
ตามพฤติการณแหงคดี”  ซ่ึงการควบคุมตามพฤติการณแหงคดีนั้นใหพนักงานสอบสวน  หรือ
พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้นไว.  
  เมื่อพิจารณาเหตุที่จะออกหมายขังเพื่อควบคุมผูถูกกลาวหาแลว  ประมวลกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  71  กําหนดใหนํามาตรา  66  ในเรื่องเหตุที่ออกหมายจับมาใชบังคับ
เกี่ยวกับการออกหมายขังโดยอนุโลม  จึงเห็นไดวาเหตุที่จะออกหมายจับกับเหตุที่จะออกหมายขัง
เปนเหตุเดียวกัน  ดังนั้น  การจับก็ดี  เหตุออกหมายจับก็ดี  การขังก็ดี  และเหตุออกหมายขังก็ดี  
เหลานี้     เปนเรื่องเดียวกัน  เปนลักษณะตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเปนหลัก  กลาวคือ  
เปนเรื่องของ  “การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ”  อันเปนการดําเนินการ  เพื่อมุงหมายที่บังคับใช
กฎหมาย  ในอันที่จะควบคุมการกระทําความผิด  นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  และปองกัน
ภยันตรายที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในสังคม  
  แตกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.  2542  นั้น  เปนกระบวนการที่บังคับใชกฎหมายเปนหลัก โดยมุงที่จะใหความเปน
ธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถือไดวาเปนระบบในอุดมคติ (Ideal  Type) โดย
ถือวาบุคคลจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําผิด
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เทานั้น แตจะมีความผิดก็ตอเมื่อผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาชี้ขาดวามีความผิดจริง ดังนั้น การ
ควบคุมตัวเปนการกระทบตอเสรีภาพของผูถูกกลาวหาจึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน
กล่ันกรอง  ตรวจสอบถึงเหตุความจําเปนในการออกหมายขังเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ผูถูกกลาวหามากกวาการมุงจะควบคุม  ระงับ  และปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ตามหลักทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime  Control) เทานั้น และยัง
เปนกระบวนการที่สอดคลองกับหลักสากลของนานาอารยะประเทศ  คือ ปฏิญญาสากลวาสิทธิ
มนุษยชน  ค.ศ. 1948 ขอ 9  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
ค.ศ.  1966  ขอ 9 ดวย  ประกอบกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังเปนกระบวนการเพื่อคนหาความจริง  ซ่ึงผูถูกกลาวหายังคงไดรับ
การสันนิษฐานวา เปนผูบริสุทธิ์  (Presumption  of  innocent)    
 3) กรณีเร่ืองระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา 
  ระยะเวลาการควบคุมที่พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผูตองหาไดนั้น  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 87 บัญญัติวา  “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวา
จําเปน     ตามพฤติการณแหงคดี.... 
       ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน  หรือ
ปรับ ไมเกินหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ศาลมีอํานาจสั่งขังไดคร้ังเดียว  มีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
       ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบป  
หรือปรับเกินกวาหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได  แตครั้ง
หนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน  และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 
       ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษปรับ
ดวย  หรือไมก็ตาม  ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน  และ
รวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน....” 
       แตเมื่อพิจารณาความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  แลว  ไมวาจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ก็ดี  ความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการก็ดี  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมก็ดี  ความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่นก็ดี  ทั้งเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือ
ความผิดตามกฎหมายอื่นดวย  และความผิดนั้นเปนความผิดที่กฎหมายไดกําหนดโทษจําคุกอยางสูง
เกินกวาหกเดือนขึ้น  หรือจําคุกตั้งแตสิบปขึ้นไป  แลวแตกรณี  ดังนั้น  จะเห็นไดวาการที่คณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะใชอํานาจควบคุมผูถูกกลาวหาระหวางการ
ไตสวนขอเท็จจริงตามฐานความผิดดังกลาวแลว  จะตองขออํานาจศาลสั่งขังไวระหวางไตสวน
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ขอเท็จจริงมีกําหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 87 กลาวคือ  มี
กําหนดระยะเวลาไมเกินสี่สิบแปดวัน  หรือแปดสิบสี่วันเทานั้น  จึงเปนระยะเวลาที่ไมเหมาะสม
และสอดคลองกับกระบวนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแตอยางใด  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติในแตละเร่ืองที่ผูถูกกลาหาถูกกลาวหา
ดําเนินคดีแลว  จะเห็นมีกระบวนการดําเนินคดีหลายขั้นตอน  ไมวาจะเปนกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียน  กระบวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  องคประชุมคณะอนุกรรมการไตสวน  
การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  การคัดคานคณะอนุกรรมการ
ไตสวน  แจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูบังคับบัญชาของอนุกรรมการไตสวน
ผูทรงคุณวุฒิทราบ  การเปดประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนครั้งแรก  กระบวนการแจงขอกลาวหา  
กระบวนการชี้แจงแกขอกลาวหาของ ผูถูกกลาวหาการทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  กระบวน 
การพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  การลงมติของคณะกรรมการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
       กระบวนการตาง ๆ  เหลานี้  มีกระบวนการแตกตางและมากขั้นตอน  ประกอบกับ      
พยานหลักฐานสวนมากจะมีจํานวนมากมีความยากลําบากและตองใชระยะเวลามากในการรวบรวม
แสวงหาดวย   ดังนั้น  การที่จะนําระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาสี่สิบแปดวัน  หรือแปดสบิสี่
วันแลวแตกรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไวมาใชบังคับกับกระบวนการ       
ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น  จึงเปนปญหา    
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินคดีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยตรง  เพราะระยะเวลาการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ       
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ที่ใหนําระยะการควบคุมตัว        
ผูถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับนั้น  ไมสอดคลองและ
เหมาะสมในการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริง   และแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อฟองคดี    ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือตอศาลที่มีเขต
อํานาจพิจารณาพิพากษา  แลวแตกรณี  ไดทันตามกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายใหอํานาจควบคุมตัว
ผูถูกกลาวหาได   อันจะสงผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติได  กลาวคือ  โดยทําใหศาลตองสั่งปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป  และ
อาจทําใหไมสามารถติดตามตัวผูถูกกลาวหาสงฟองตอศาลภายหลังได  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ทํา 
ใหการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมมี
ประสิทธิภาพ  และเปนสาเหตุที่ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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ไมสามารถนําเรื่องการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา  ที่มีหลักเกณฑและระยะเวลาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชในกระบวนการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเลย 
         ดังนั้น  ในปญหากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวผูถูก
กลาวหานั้น  อาจกลาวไดวามีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติมากมายตามที่กําหนดไวในหมวด 4 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวนพ.ศ. 2547  อันเปนเหตุใหกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงไมมีคลองตัว
และอาจเกิดความลาชาดวยเหตุดังตอไปนี้ 
         -  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสํานวนไมมีอํานาจทําการไตสวนขอเท็จจริงดวยตนเอง  
จะตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตละสํานวนให
เปนคณะอนุกรรมการไตสวนหรือให เปนพนักงานไตสวนเสียกอน  ทั้งการไตสวนโดย
คณะอนุกรรมการ ไตสวนก็ยังมีความลาชาดวยเชนกัน  เพราะไมกฎหมายหรือระเบียบใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบสํานวนมีอํานาจทําการไตสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน  เพื่อพิจารณาในชั้นแรกวาขอ
กลาวหารองเรียนมีมูลหรือไม  แลวจึงจะเสนอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อทําการไต
สวนเต็มรูปแบบ  มิใชตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนทุกเรื่องไป  ทําใหเสียเวลาและสิ้นเปลือ้ง
คาใชจายโดยไมจําเปน   
         -  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตละทานจะตองมา
เปนประธานอนุกรรมการไตสวนในแตละเรื่องทุกเรื่องดวย  สงผลใหกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไมสามารถเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนในเวลาเดียวกันไดในทุก
คณะอนุกรรมการไตสวนไดจึงจึงตองทยอยประชุมการไตสวนไดทีละเรื่องไป   
         -  อํานาจในการสั่งการมีลักษณะรวมศูนยอํานาจเพียง 3 ทาน คือ ประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในกรณีที่ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมอบหมายใหลงนามนั้น  ทําใหรองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติและผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมมี
อํานาจลงนามในหนังสือเกี่ยวกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง จึงทําใหหนังสือคางพิจารณาลง
นามอยูที่บุคคล  3  ทานดังกลาว   
         -  ระยะเวลาการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติยังไมสอดคลองกับอํานาจในการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา หรือการฝากขังตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถควบคุมตัวหรือฝากขังไดรวมไมเกิน 84 วัน แต
กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  หรือแมแตระเบียบการไตสวน อาจจะตองใช
ระยะเวลามากกวา 84 วัน  อาทิเชน  ขั้นตอนตั้งแตการขอใหศาลออกหมายขังผูถูกกลาวหา  หรือ
ฝากขัง  การดูแลการควบคุมตัว   ผูถูกกลาวหา  เปนการเพิ่มภาระงานแกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ประกอบกับทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ยังไมมีความพรอมในเรื่องนี้  ไมวาจะเปนในดานอํานาจหนาที่ก็ดี  
บุคลากรก็ดี  งบประมาณก็ดี   
         -  วิธีการสอบสวนหรือวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น  
พนักงานสอบสวนจะทําการบันทึกการสอบสวนขึ้นตามหลักทั่วไปในมาตรา 139 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และจะเรียกพยานบุคคลที่รูเห็น ไดยิน ไดฟงขอเท็จจริงหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาสอบปากคําได  พนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาและตองรีบทํา
สํานวนการสอบสวนใหเสร็จกอนที่จะครบกําหนดฝากขังไวตอศาลและเมื่อพนักงานสอบสวนได
ทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว  ถาเปนสํานวนสอบสวนที่รูตัวผูกระทําผิดไมวาตัวผูกระทําความผิด
จะอยูในอํานาจหรือไมก็ตาม  พนักงานสอบสวนจะทําความเห็นสองกรณี  คือ เห็นควรสั่งฟองหรือ
เห็นควรสั่งไมฟองสงสํานวนใหแกพนักงานอัยการ  เพื่อพิจารณานําคดีฟองศาลตอไป  จึงเห็นไดวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหอํานาจของเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายของพนักงานสอบสวนใหลุลวงไปไดดวยดี เชน ในการสืบสวนและสอบสวนพนักงาน
สอบสวน มีอํานาจเรียกบุคคลใดก็ไดไปพบเพื่อทําการสอบสวน  เมื่อเรียกแลวไมไป  ก็มีสภาพบังคับ 
คือ ถูกกลาวโทษได  หรือมีอํานาจจับ  อํานาจคน  อํานาจควบคุมตัว เพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิด
ไวในอํานาจ  เปนตน  แตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมมีทั้ง  3  
อํานาจดังกลาว 
         -  การไตสวนขอเท็จจริงโดยอนุกรรมการไตสวน  ในสวนเกี่ยวกับการประชุมการ
ไตสวนขอเท็จจริงแตละครั้งเปนภาระแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในฐานะเปนอนุกรรมการและเปน
เลขานุการคณะอนุกรรมการไตสวน  เพราะกรณีจะตองประสานกับอนุกรรมการไตวนผูทรงคุณวุฒิ  
และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตผูเปนประธานอนุกรรมการไตสวน จะตองนัด
ประชุมชวงเวลาที่บุคคลดังกลาวมีวันเวลาวางตรงกัน บางครั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองประสาน
อนุกรรมการไตสวนหลายครั้ง เนื่องจากอนุกรรมการไตสวนคนหนึ่งคนใดในคณะอนุกรรมการ 
ไตสวนไมมีวันเวลาวางตรงกัน จึงตองจําเปนเลื่อนการประชุมออกไปจนกวาจะวันเวลาของ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการไตสวนทุกคนวางตรงกัน  จึงจะสามารถดําเนินการประชุมได 
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ทําใหเกิดความลาชา ประกอบกับการประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนแตละครั้ง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในฐานะอนุกรรมการไตสวนและเลขานุการจะตองติดตอหองประชุม  ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาตอบแทนคณะอนุกรรมการไตสวน  เบิกเงินคาเครื่องดื่มอาหารวาง  ทํา
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไตสวน  และในสํานวนคดีบางเรื่องเจาหนาที่จะดําเนินการ
บันทึกถอยคําหรือปากคําพยานดวยตนเอง โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไมไดสนับสนุนงานดานธุรการใหกับคณะอนุกรรมการไตสวน  และนอกจากนี้
ในการเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนจะตองเสนอเรื่องผานผูบังคับบัญชาหลายทาน  จึงทําใหการไตสวน
ขอเท็จจริงเกิดความลาชา 
         -  พฤติการณและพยานหลักฐานแหงคดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทําการไตสวนในแตละคดีนั้น สวนมากมักจะมีขอเท็จจริงที่ซับซอน เอกสาร
หลักฐาน  มีจํานวนหลายพันแผน  พยานบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีมีจํานวนมาก พฤติการณการกระทาํ
ความผิด  มีลักษณะเปนขบวนการอาชญากรรมขามชาติ  มีการแบงหนาที่กระทําความผิดซับซอน
หลายชั้น  ประกอบระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีจํานวนมาก เชน บางคดีอาจมีความเสียหายมากถึง
หลายรอยลานหรือหลายพันลานบาทเลยทีเดียว  จึงจําเปนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติหรือคณะอนุกรรมการไตสวนจะตองทําการไตสวนขอเท็จจริงดวยความละเอียด
รอบคอบและตองใชเวลามากกวาระยะเวลาที่กําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
         ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนที่กลาวมานั้น  จึงทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได  และเปนเหตุใหศาลอาจตองปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป   
เกือบทุกเรื่องไป  จึงไมอาจนํามาบังคับใชไดเลย  นอกจากนี้กระบวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนกับกระบวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
คนละระบบกัน  และยังมีขั้นตอนตาง ๆ  ของกระบวนการก็แตกตางกันโดยสิ้นเชิง   
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรณีของการนําหลักเกณฑและระยะเวลา
การควบคุมตัวผู ถูกกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับกับ
กระบวนการ ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ยังมี
ขอบกพรองอยู  อันทําใหการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  สงผลใหผูถูกกลาวหาหลบหนีไปไมสามารถติดตามตัวมา
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ฟองรองคดีได  ดังนั้น  จึงควรแกไขปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ที่มีเจตนารมณ ตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติขึ้นมาเปนองคกรที่มีหนาที่ปองกัน และปราบปรามการทุจริตของชาติไดอยางมี 
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น  ดังนี้   
 1) แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา                     
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ. 2542  หมวด  6  เร่ืองการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนง  
ทางการเมือง โดยเพิ่มวรรคสามของมาตรา 22 ขึ้น และกําหนดวา “กรณีกอนฟองคดีเมื่อมี                      
ความจําเปนที่จะตองคุมขังผูถูกกลาวหาไวระหวางการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ     
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เนื่องจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา 
ความผิดอาญา  และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ       
กอเหตุรายประการอื่น  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือคณะ 
กรรมการไตสวนอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายขังผูนั้นได  กรณีเชนนี้  ใหศาลพิจารณาถึง
เหตุอันควรคุมขังและมีอํานาจสั่งขังผูถูกกลาวหาหลายครั้งติดๆ กันได  แตครั้งหนึ่งตองไมเกิน 
หนึ่งเดือน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกเดือน  เวนแต  กรณีที่มีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
แหงคดีดังตอไปนี้  และศาลไดไตสวนจนเปนที่พอใจแลว  เห็นวามีความจําเปน  อาจจะสั่งขังผูถูก
กลาวหา   เกินกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งปก็ได  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
     (1) คดีที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับอาชญากรรมขามชาติหรือลักษณะเปนขบวนการ
เกี่ยวกับ    การกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
     (2)   คดีที่มีประเด็นขอเท็จจริงซับซอน  ยุงยาก  และมีเอกสารหลักฐานจํานวนมากมาย  
ซ่ึงทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองใช
ระยะเวลามาก”   
   นอกจากนี้ควรแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  มาตรา  73 วรรคสองตอนทาย  โดยควรตัดขอความวา  “ตาม
หลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่
มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น”  ออกและเพิ่มเติมขอความวา  “ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่
กําหนดไวในมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 ”  แทน  ทั้งนี้  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542  
มาตรา  22  ที่ขอแกไขเพิ่มเติมดังกลาวขางตน 
 2) แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 หมวด 8 เร่ืองการตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมิใชผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  มาตรา 98 โดยใหเพิ่มขอความวา  “มาตรา 73”  ซ่ึงอยูในหมวด 6 เรื่องการ
ดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาไปในมาตรา  98  ดวย  เนื่องจากวากฎหมายฉบับ
นี้กําหนดใหใชมาตรการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเฉพาะกรณีการดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเทานั้น แตในการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐแลว กลับไมไดกําหนดอํานาจให
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหใชมาตรการควบคุมตัวผูถูกกลาวหา
ดังกลาว  จึงควรกําหนดใหมี   มาตรการควบคุมตัวเพื่อใชกับกรณีการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย 
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