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บทคัดยอ

การทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐ เปนปญหาเร้ือรังในสังคมไทย เดิมการทุจริตมักพบใน
รูปการรีดไถเรียกคาตอบแทนจากผูรับบริการ พอคานักธุรกิจหรือการเบียดบังทรัพยสินทางราชการ
เพื่อประโยชนสวนตน แตปจจุบัน การทุจริตไดแผขยายอยางเปนระบบ เปนเครือขายจนเกิดเปน
ภาวะวิกฤตตอสังคม แมที่ผานมารัฐบาลจะกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเปนลําดับ

ทั้งน้ี เห็นไดจากการกอต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงการราชการ) ขึ้นทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ในป พ.ศ. 2517 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และตอมาไดมีพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ .ศ. 2518 กําหนดใหมี
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (สํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงการราชการ) เปนหนวยงาน
ธุรการ มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดสํานักนายก รัฐมนตรีและอยูในกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มี
เลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา และมีภารกิจสําคัญในการเสนอมาตรการเชิงนโยบายปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตอคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ในการ
สืบสวนกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

แตมาตรการดังกลาวยังไมสามารถลดปญหาการทุจริตในวงราชการลงได จึงไดมีการตรา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับเร่ืองการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐและใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะ
กรรมการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) เปนองคกรอิสระและ
มีความเปนกลางขึ้นทําหนาที่แทนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ รับผิดชอบในการดําเนินการกับกรณีทุจริต โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการอิสระขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งตอมาแมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 แตคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ไดออกประกาศ
ฉบับที่ 19 ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับตอไป พรอมกันน้ันไดมีประกาศ ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549
กําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
อาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยาน
หลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมทั้งมี
อํานาจสงสํานวนคืนใหหนวยงานเดิมดําเนินการตอไปได

ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขึ้นมา
ใหมีผลใชบังคับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ไดบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเปนองคกรในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยกําหนดใหทําหนาที่ตรวจสอบ
ทรัพยสิน การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอนจากตําแหนง การดําเนิน
คดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และกํากับดูแลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ และมาตรา 250 (3) ไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานที่ดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตฝายการเมืองและขาราชการ
ระดับสูง  มีอํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยการกระทําการทุจริตในสวนของเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตระดับสูงหรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงผู อํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป กระทรวง
ยุติธรรมจึงไดเสนอใหมีการจัดต้ังหนวยงานฝายบริหารเพื่อเปนหนวยงานเฉพาะในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตกับเจาหนาที่ของรัฐ และเปนศูนยกลางประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในฝายบริหารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได
บัญญัติพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
เพื่อใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในทําหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัย
การกระทําการทุจริตในสวนของเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตระดับตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ลงไป
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จะเห็นไดวา การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของไทยน้ัน
นับแตอดีต มีความพยายามที่จะตรากฎหมายและจัดต้ังองคกรขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริต
อยางตอเน่ืองตามบริบทของสังคมการเมืองที่เปนอยูในขณะน้ัน เชนเดียวกับประเทศตางๆ ที่มีการ
ต้ังองคกรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งลักษณะสําคัญของการตรวจสอบการทุจริตที่มีการต้ังเปนองคกร
เพื่อทําหนาที่ทั้งดานการตรวจสอบ การปองกัน และการปราบปรามการทุจริตของไทยน้ัน มีทั้งที่
เปนองคกรอิสระและองคกรในฝายบริหาร แตขณะเดียวกัน ก็มีปญหาเกิดขึ้นกับการดําเนินการ
อยูหลายประการ จึงมีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายและปรับปรุงองคกรตรวจสอบการทุจริตให
สามารถปฏิบัติงานอยางไดผล กลายเปนพัฒนาการของการตรวจสอบการทุจริตมาจนถึงปจจุบัน แต
อยางไรก็ตาม มาตรการทั้งหลายจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนาจะขึ้นอยูกับการมีสวน
รวมของภาคประชาชน ดังน้ัน รัฐจึงควรสนับสนุนหรือใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนมากกวาที่ผานมา
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ABSTRACT

Corruption in government is a chronic problem in Thailand. In the past the most
common forms of corruption were bribes demanded by government officials in exchange for
services, provided chiefly to businesses, and the misuse of government property for personal gain.
Nowadays, corruption is much more pervasive, forming a network that seriously threatens the
fabric of Thai society. This is despite repeated efforts by previous governments to adopt legal
measures to prevent and suppress such practices.

One of the earliest measures to fight public-sector corruption was an establishment
in 1974 of the Office of the Commission of Counter-Corruption (OCCC). With the Prime
Minister as the director, the commission was charged with preventing and suppressing corruption
by public officials. A year later, in 1975, the Counter Corruption Commission Act B.E. 2518
called for the establishment of the Office of the Commission of Counter-Corruption as an
administrative agency with the status of a department under the control of the Office of the Prime
Minister and under the supervision of the Prime Minister. Headed by the Secretary General,
OCCC had as its mission to make policy recommendations to the Cabinet for effectively
preventing and suppressing corruption in the government sector. The office was also empowered
to conduct investigations into alleged instances of government malfeasance.

However, these measures failed to stem the problem of government corruption, the
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) contained articles providing for the
measurement to oversee the use of government power and setting up the Office of the National
Anti-Corruption Commission (NACC) as a neutral, independent commission with clearly defined
responsibilities under an organic law concerning the prevention and suppression of government-
sector corruption B.E. 2542 (1999). Even though the Constitution of the Kingdom of Thailand
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B.E. 2540 (1997) was later rescinded by Announcement No. 3 of the Council for Democratic
Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) declared of September 19, 2006, but CDRM
declared the Announcement No. 19 in order to enact the prevention and suppression of
government-sector corruption B.E. 2542 (1999) and on September 30, 1999, Announcement
No. 31 outlined oversight methods intended to make the work of the Office of the National Anti-
Corruption Commission more efficient. Under this announcement, the Commission was
authorized to appoint officials to conduct hearings and investigations, gather material evidence,
conclude cases and submit their findings to the Commission, which could then decide to refer
these findings back to the original body for further action.

In 2007, when a new Constitution of the Kingdom of Thailand was ratified, it
stipulated that the National Anti-Corruption Commission was to play a pivotal role in overseeing
the use and misuse of government power. The Commission was empowered to inspect property
and investigate the actions which involve with any conflicts of interest; deprive someone from
their posts; pursue criminal proceedings against individuals holding political positions, and
oversee in general the ethical behavior of politicians and government officials. Article 250(3)
of the national Constitution also stipulates that the National Anti-Corruption Commission is
responsible for preventing and suppressing acts of corruption by high-ranking politicians and
government officials. The Commission is authorized to conduct investigations and judgments
concerning to the acts of malfeasance committed by government officials or civil servants with
a position of head of division or higher. In this regard, the Ministry of Justice subsequently
proposed that an administrative body be set up to specifically take responsibility for preventing
and suppressing government-sector corruption and to serve as a coordinating center for all relevant
government agencies. This administrative body would also be charged with setting measures to
enable the administrative division and responsible for preventing and suppressing corruption at
the executive level to proceed more efficient and more comprehensive manner. Therefore,
Executives Measures in Anti-Corruption Act B.E. 2551 (2008) was enacted to authorize the Office
of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) to conduct investigations and pass judg-
ment on cases of corruption involving government officials holding positions lower than or
equivalent to division director.
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From the above shows that over the years, as in many other countries around the
world, Thailand has repeatedly passed legislation and created agencies, reflecting the social and
political context of the time, which were intended to prevent and suppress government-sector
corruption. In Thailand, these agencies have been both independent and specially created to target
corruption at the executive level. Nevertheless, there have been numerous problems and obstacles,
and in response, regular efforts have been made to amend the law and improve the agencies
charged with preventing government misbehavior. These efforts remain ongoing at present. Yet,
the extent to which any measures prove effectiveness in combating government corruption
similarly depends on public participation. Therefore, the government should be encouraged greater
public involvement or give higher priority to public participation in anti-corruption activities than
has been the case in the past.
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ผูเขียนขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.วีระ  โลจายะ ที่กรุณารับเปนประธาน
วิทยานิพนธใหกับผูเขียน ทั้งใหความกรุณาในเร่ืองคําชี้แนะตางๆ ที่มีคุณคาอยางมากตลอดชวงเวลา
ที่ผานมา ผูเขียนขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล เปนอยางยิ่งที่ไดกรุณา
สละเวลาอันมีคาของทานรับเปนอาจารยที่ปรึกษา และใหคําปรึกษาตรวจแกไขขอบกพรอง
ตลอดจนไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี
แกผูเขียน จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ

ผูเขียนขอขอบพระคุณ ทานอาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข และผูชวยศาสตราจารยธาริต
เพ็งดิษฐ ที่กรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธ ใหความชวยเหลือผูเขียนและแนะนําใหผูเขียนแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการจนปรากฏเปนผลสําเร็จของวิทยานิพนธในคร้ังน้ี

ผูเขียนขอขอบคุณ พี่นองบัณฑิตวิทยาลัยนิติศาสตรและฝายวิทยานิพนธ ที่ใหความ
ชวยเหลือดานการงานและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี
ผูเขียนขอขอบคุณบรรดาเพื่อนๆ ที่เปนกําลังใจใหกันและกันเสมอมา รอยยิ้มและความหวังดี จนทํา
ใหผูเขียนอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการทําวิทยานิพนธ

นอกจากน้ี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ใหความรัก ความเมตตา ความ
หวงใย และกําลังใจที่มีใหในวันที่ผูเขียนเปนทุกข ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานที่ไมไดเอยนามใน
ที่น้ี ที่คอยใหคําปรึกษา ประสบการณในเร่ืองตางๆ มาโดยตลอด จนทําใหผูเขียนสามารถจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวง

หากวิทยานิพนธฉบับน้ี มีขอบกพรองอยูบางไมวาจะมากหรือนอยประการใด ผูเขียน
ขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

ศรสวรรค  ปุญญัติวรัณ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
การทุจริตในภาครัฐ (Corruption in Public Sector) เปนปญหาอาชญากรรมอยางหน่ึง

ที่มีอยูในทุกสังคม ซึ่งจะมีความหนักเบาอยางไรน้ัน ยอมขึ้นอยูกับความเปนมาทางประวัติศาสตร
คานิยม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดลอมในแตละประเทศ โดยที่ปญหาการทุจริตในภาครัฐ
เปนปญหาที่มีความสลับซับซอน ยากแกการเขาถึงแกนแทของปญหา รวมทั้งกระบวนการ
และวิธีการจัดการแกไขของปญหา จากการศึกษาพบวา ปญหาที่กอใหเกิดการทุจริตโดยเฉพาะ
ในภาครัฐ คือ ความยากจนหรือปญหาทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุหน่ึงที่จูงใจใหเจาหนาที่ของรัฐ
ในทุกระดับ กระทําการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ในระดับลาง ที่มีรายไดไมเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวา การทุจริตในระดับสูงก็มีปรากฏเปนจํานวน
มากเชนเดียวกัน ชี้ใหเห็นความเปนไปไดวา ยิ่งรวยก็ยิ่งโกง

การเมืองการปกครองที่ขาดความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน ก็เปนปจจัย
ที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่กอใหเกิดการทุจริตในภาครัฐไดเชนกัน การปกครองในรูปแบบใดก็ตาม
ที่ขาดความโปรงใส อํานาจในการบริหารประเทศตกอยูในคนใดหรือกลุมใด โดยไมมีการตรวจสอบ
ไมมีระบบกฎหมายที่เขมแข็ง หรือผูบริหารประเทศไมตระหนักในหลักจริยธรรมแลว ปญหาการ
ทุจริตในภาครัฐก็ยังคงเปนปญหาอยูในสังคมน้ันในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เห็นไดโดยชัดแจงหรือที่ซุก
ซอนอยูในนโยบายที่มีประโยชนทับซอน อาจกลาวไดวารูปแบบของการปกครองไมอาจประกันได
วาจะไมเกิดปญหาการทุจริตในภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม การปกครองในระบบประชาธิปไตย ที่ยอม
รับการมีสวนรวมของประชาชน ยอมเปนการปกครองที่นาจะดีกวาการปกครองในระบบเผด็จการ
เพราะในการปกครองระบบเผด็จการจะดูราวกับวาจะแสดงทาที แข็งกราวและเด็ดขาดกับการทุจริต
ในภาครัฐ ซึ่งอางเปนเหตุในการเขายึดอํานาจรัฐในทุกคร้ังก็ตาม แตภายหลังมักจะปรากฏถึงการ
ทุจริตในภาครัฐเสมอๆ และเปนจํานวนที่มหาศาลทุกคร้ังไป แมวาในสวนของการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยจะไมสามารถยืนยันไดวา จะไมมีการทุจริต แตอยางนอยก็เปดโอกาสใหสังคม
สามารถตรวจสอบขอมูลของการทุจริตไดมากกวา
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เชนเดียวกัน ทัศนคติหรือคานิยมของสังคม ที่มีประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม
ในระบบอุปถัมภ สืบทอดยาวนานในทางประวัติศาสตร ที่ยกยองการอนุเคราะหและชวย เหลือ
เกื้อกูลกันเปนพิเศษโดยเฉพาะญาติมิตรและบริวาร ผูไดรับการชวยเหลือจากผูมีอํานาจรัฐ เปนเร่ือง
ธรรมดาและก็เปนการชอบธรรมที่บุคคลดังกลาวจะไดรับการตอบแทนหรืออํานวยความสะดวกใน
รูปแบบตางๆ แมวาการอนุเคราะหดังกลาวบางคร้ังจะเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ตามกฎหมายอยูแลว
แตกรณีน้ันก็อาจเกิดความเขาใจผิด ทําใหคิดวา “การกินตามนํ้า” เปนที่ยอมรับกันในสังคมไทย
พฤติกรรมดังกลาวไมเปนความผิด1 และยังยอมรับการที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับสิ่งตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่หรือเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ โดยไมไดเรียกรองน้ันวา “สินนํ้าใจ” ทั้งที่สิ่งเหลาน้ัน
ควรจะเรียกวา “สินบน” ระบบกฎหมายในปจจุบัน ที่มีแนวคิดจากสังคมตะวันตก ไดบัญญัติหลัก
กฎหมายไวหลายมาตรา โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญา ที่ไมยอมรับกับคานิยมและทัศนคติ
ดังกลาว ดังเชน มาตรา 149 และมาตรา 150 ที่บัญญัติความผิดของเจาหนาที่ฐาน เรียก รับ หรือยอม
จะรับสินบน เพื่อกระทําการหรือละเวนการกระทําการตามหนาที่ ไมวาการน้ันจะชอบหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายก็ตาม แมวาในกฎหมายจะบัญญัติองคประกอบพิเศษในเร่ือง “เจตนา”ไวดวยก็ตาม แต
ในทางกลับกัน เร่ืองเจตนาในทางกฎหมายกลับเปน ชองทางที่ ใหผูกระทําผิดนํามาเปนขออางใน
การปฏิเสธความผิดที่ตนไดกระทํา

ดังน้ัน กฎหมายจึงเปนสิ่งหน่ึงที่อาจถูกมองในเชิงลบ เน่ืองจากกระบวนการในการ
พัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคโลกาภิวัฒน เปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทําใหทัศนคติและคานิยมในเร่ืองการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบของเจาหนาที่ไดรับการยอมรับและกลายเปนเร่ืองธรรมดา ในสังคม
ไทย ดังเชน การที่นักเรียนมัธยมจํานวนมาก ไดทําการทุจริตเพื่อเขาเรียนตํารวจในทุกระดับ ดวย
หวังและเขาใจวาจะสามารถแสวงหาประโยชนในตําแหนงและหนาที่ดังกลาวได หรือการยอมรับ
วาการใชจายเงินในการซื้อคะแนนเสียงของผูสมัครทางการเมืองในทุกระดับเปนเร่ืองธรรมดา

จากที่กลาวมาน้ี ประเทศไทยไดตระหนักถึงผลกระทบและความรุนแรงของปญหา
การทุจริตในภาครัฐ จึงไดมีการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะเพื่อดําเนินการในเร่ืองดังกลาว ต้ังแตการ
จัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ( ป.ป.ป.)
ในป พ.ศ. 2517 โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ตอมาการทุจริตไดขยายกวางขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น การกระทําทุจริต
นอกจากที่เกิดจากการกระทําในวงขาราชการแลว ไดเกิดขึ้นกับผู ดํารงตําแหนงในทางการเมืองทั้ง

1 พงษภัฏ เรียงเครือ.  (2549). การจัดตั้งหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตฝายบริหาร.
หนา 130-131.
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ในระดับ ชาติและระดับทองถิ่นอีกดวย จึงไดมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ” (ป.ป.ช.) ตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 โดยกําหนดใหเปนองคกรอิสระ ที่มีอํานาจหนาที่และวิธีพิจารณาในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไวเปนการเฉพาะ แตเน่ืองดวยภารกิจในการดําเนินการที่มีเปนจํานวนมาก
เพราะจะตองรับผิดชอบต้ังแตขาราชการทุกระดับรวมถึงนักการเมืองในระดับชาติและนักการเมือง
ทองถิ่น ทําใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําทุจริตไมคืบหนาเทาที่ควร ประกอบ
กับแรงบีบคั้นในยุคโลกาภิวัฒน ที่สังคมโลกใหความสําคัญกับการจัดการกับการทุจริต

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดมีการบัญญัติถึง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไวใน มาตรา 250 โดย
ในอนุมาตรา 3 ไดบัญญัติถึงอํานาจในการไตสวนไวดังน้ีคือ “...ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่
ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ขึ้นไปรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต...”

จากบทบัญญัติดังกลาว ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดใน
ลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เหน็สมควรดําเนินการดวยน้ัน

จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนสวนราชการในฝายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและใหเปนศูนยกลางประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมด
เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตในฝายบริหารสามารถ
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการเจาหนาที่หลายดานชวยกันทําการไตสวนและมีประสิทธิภาพ
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เรียกวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยกําหนดบทบาทภารกิจหนาที่ ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐของขาราชการในระดับต้ังแตระดับตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมานอกจากที่
จะกําหนดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่ในการน้ีเปนการเฉพาะแลว กฎหมายไดกําหนดใหมีมาตรการ
สําคัญในหลายลักษณะเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน การกําหนดมาตรการ
คุมครองบุคคลที่ใหเบาะแสการทุจริต การกันบุคคลไวเปนพยานเพื่อที่จะสามารถนําผูกระทําผิดราย
ใหญมาลงโทษ มาตรการการใหรางวัล และการใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการไตสวนการ
กระทําทุจริต เปนตน

จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นขององคกรเพื่อความโปรงใสใน
ประเทศไทย (Transparency Thailand) ประจําป 2554 พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา
เร่ืองการทุจริต คอรรัปชั่น เปนลําดับที่ 80 ของโลก จาก 180 ประเทศ โดยไดคะแนน 3.4 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และอยูในลําดับตนๆ ของเอเชีย โดยมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงโดยมี
จํานวนเม็ดเงินที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยาก
แกการติดตามตรวจสอบ หากไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว การทุจริตคอรรัปชั่นจะ
กัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแกการแกไข และในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ปรากฏ
เหตุการณทางสังคมอยูอยางหน่ึง คือ การที่ภาคเอกชนในรูปแบบตางๆ ไดเขามีสวนในการเปดเผย
การกระทําการทุจริตในภาครัฐเปนระยะ ต้ังแตคดีการทุจริตการจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข
จนกระทั่งรัฐมนตรีถูกจําคุก ซึ่งเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรของประเทศที่ศาลสามารถดําเนินการ
ลงโทษรัฐมนตรีที่กระทําผิดฐานทุจริตได คดีทุจริตการกอสรางโครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน
และการทุจริตอีกหลายกรณี อันเปนผลจากการรวมตัวของภาคเอกชน

ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของไทยน้ัน แมจะมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนองคกรหลักใน
การบังคับใชกฎหมาย แตที่ผานมาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวก็ยังคงมีปญหา ไมวาปญหาการ
บังคับใชกฎหมายภายหลังที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอ
กลาวหามีมูลความผิดทางวินัย การอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษ การที่ตนสังกัดหรือผูมี
อํานาจแตงต้ังถอดถอนไดลงโทษผูถูกกลาวหาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ มีมติชี้มูลความผิดโดยไมรอผลการพิจารณาคดีทางอาญาเสียกอน การฟองศาล
ปกครอง กรณีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งในการดําเนินการตอผูถูกกลาวหาหลังจากคณะ
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กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย ที่ยัง
ไมมีความชัดเจนระหวางขาราชการพลเรือนสามัญกับผูถูกกลาวหาที่ถูกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวินิจฉัยทําใหผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ไม เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไมมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได และปญหาอํานาจของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขาราชการ
ตุลาการซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ กรณีจึงเปนสิ่งที่สมควรจะไดมีการศึกษา เพื่อ
กําหนดทิศทางและนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหา สาระสําคัญ และการแกไขปญหาการทุจริต คอรรัปชั่นในภาครัฐ

หรือระบบราชการไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ ทฤษฎีของการทุจริตคอรรัปชั่นที่ปรากฏอยูในประเทศ

ไทย และแนวคิดและหลักเกณฑ ทฤษฎีของการทุจริตคอรรัปชั่นของตางประเทศ
1.2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย หลักเกณฑที่รัฐใชในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ
1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาของการนํามาตรการทางกฎหมาย หลักเกณฑที่รัฐใชในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
กฎหมายของประเทศไทยในสวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ไมสามารถที่จะปองกันการทุจริต คอรรัปชั่นในระบบราชการไทยได จึงตองมีมาตรการทาง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ บังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธน้ี ไดทําการศึกษาถึงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ โดยขอบเขตของการศึกษาเร่ิมจากการศึกษาถึงสภาพปญหา สาระสําคัญ และการแก ไข
ปญหาการทุจริต คอรรัปชั่นในภาครัฐ แนวคิดและหลักเกณฑ ทฤษฎีของการทุจริตคอรรัปชั่น ที่
ปรากฏอยูในประเทศไทยและตางประเทศ และศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย หลักเกณฑที่รัฐใช
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาและหาขอมูล โดยจะศึกษาดวยวิธีการทางเอกสาร

(Document Research) เปนหลัก กลาวคือ เปนการใชวิธีการศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหจาก
ตําราของผูทรงคุณวุฒิ หนังสือ บทความ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น เชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศกระทรวง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของตาง
ประเทศ คําพิพากษาฎีกา เอกสารการประชุมสัมมนา รวมทั้งจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ และฐานขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic) เชน อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหา สาระสําคัญ และการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในภาค

รัฐหรือระบบราชการไทย
1.6.2 ทําใหทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการการทุจริตคอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้น

วามีฐานที่มาจากหลักการใด และมีลักษณะเปนอยางไร
1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย หลักเกณฑที่รัฐใชในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ
1.6.4 ทําใหทราบถึงผลของการนํามาตรการทางกฎหมาย หลักเกณฑที่รัฐใชในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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บทที่ 2
แนวความคิด และประวัติความเปนมาของการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

2.1  แนวความคิด และความเปนมาของการทุจริตในภาครัฐ
การทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐ เปนปญหาเร้ือรังในสังคมไทย แมวาที่ผานมาไดมีความ

พยายามที่จะปองกันและแกไขปญหาอยางตอเน่ือง แตความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและซับซอน ประกอบกับการพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีการ
แขงขันอยางรุนแรง ทําใหรูปแบบและเครือขายของการทุจริตปรับเปลี่ยนโฉมหนาอยางรวดเร็วเปน
เงาตามตัวและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ แตเดิมการทุจริตมักพบในรูปการรีดไถเรียก
คาตอบแทนจากผูรับบริการ พอคานักธุรกิจหรือการเบียดบังทรัพยสินทางราชการ เพื่อประโยชน
สวนตน ในโลกยุคปจจุบัน การทุจริตไดแผขยายเขาไปสูโครงการขนาดใหญและมีการทุจริตที่เปน
ระบบ เปนเครือขายที่ซับซอนแนบเนียนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตในวงกวางและ
รุนแรงเชนน้ี เปนตัวแปรสําคัญตัวหน่ึงที่ผลักดันใหประเทศตองประสบภาวะวิกฤตในหลายๆ ดาน
หากไมมีการแกไขอยางเปนระบบและจริงจังก็จะเปนโซตรวนที่ฉุดร้ังประเทศใหติดอยูในวังวน
ของวิกฤตตอไป

การทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐหรือในวงราชการ2 หรือ "การฉอราษฎรบังหลวง"
“การฉอราษฎร” หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐหรือผูที่ใชอํานาจรัฐเรียกรองและรับทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนจากราษฎร ไมวาจะเปนภาคธุรกิจหรือภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการ
ที่เจาหนาที่ของรัฐพึงกระทําอยูแลว หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการหรือสิทธิพิเศษที่ราษฎร
น้ันไมควรไดรับหรือการที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา รูปแบบของการฉอราษฎรมีทั้งการ
สมยอมดวยกันทั้งฝายใหและฝายผูรับและในรูปแบบของการขูกรรโชกโดยเจาหนาที่จะไม
ใหบริการและความสะดวกตามหนาที่ หรือแมแตจะกลั่นแกลงหากไมไดรับสิ่งตอบแทนที่รองขอ

2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2550). เอกสารประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝายบริหารในการปองกันและปราบ ปรามการทุจริต พ.ศ. .... หนา 70.
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“การบังหลวง” หมายถึง การเบียดบังเอาทรัพยสินและสิทธิ ประโยชนของรัฐมาเปนของตนดวยกล
โกงตางๆ อาจเปนการกระทําเพียงผูเดียวหรือเปนกลุมก็ได

บุคคลจะฉอราษฎรบังหลวงหรือทุจริตคอรรัปชั่นได สวนใหญตองอาศัยอํานาจรัฐเปน
เคร่ืองมือ มาผนวกกับชองทางโอกาส และยิ่งเปนบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบขาดจรรยาบรรณ ก็จะ
มีพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงอยางทาทายกฎหมาย และไมละอายใจ ในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐปจจุบันผูใชอํานาจรัฐประกอบดวยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา การฉอราษฎร
บังหลวงจะเกิดขึ้นโดยงาย หากขาราชการการเมืองและขาราชการประจํารวมมือกัน ในทางตรงกัน
ขามความสุจริตเที่ยงธรรมในฝายใดฝายหน่ึงจะสามารถลดชองทางในการทุจริตของอีกฝายหน่ึงลง
ได ดังน้ันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจึงจําเปนตองมุงเนนไปที่บุคลากร
ทั้ง 2 ฝาย เพื่อใหไดคนที่สุจริตโปรงใส ไดบุคคลที่มีคุณธรรมมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
เนนการสรางระบบที่สงเสริมคนดีคนเกงใหเปนผูใชอํานาจรัฐ และเนนการปองกันปราบปราม
พฤติกรรมทุจริตรวมทั้งการขจัดคนทุจริตใหพนจากการใชอํานาจรัฐ

2.2 ความหมายและองคประกอบของการทุจริต
2.2.1 ความหมายของ “การทุจริต”

“การทุจริต” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และพจนานุกรมฉบับเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2530 ใหความหมายไวเชนเดียวกันวา “ประพฤติชั่ว คดโกง ไมซื่อตรง”

ภาษาอังกฤษ คําวา “ทุจริต” ตรงกับคําวา “Corruption” หมายถึง การกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายอันเปนการกระทําที่ชั่วชาและฉอโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายรวมทั้งการ
กระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่ นอกจากน้ียังหมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งประชาชน
ไววางใจกระทําตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน

ภาษาละติน Corrmpere มาจากคํา 2 คํา คือ To Ruin-Com (Together) และ Rumpere (to
break) หมายถึง การทําลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของ
เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทํานอยกวา หรือไมดีเทาที่กฎหมายระบุ
ไว หรือแมแตทําตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย หลายประเทศเผชิญกับ
ปญหาคอรรัปชั่นมาเปนเวลานาน จนหลายๆ คนกลาวกันวา คอรรัปชั่น คือ สิ่งที่อยูคูกับประเทศ
ดอยพัฒนามาโดยตลอด รวมทั้งยังมีการมุงเปาหมายไปที่กลุมขาราชการ ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่เปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ วาเปนกลุมบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงในการทําทุจริตมากที่สุด แตใน
ความเปนจริงการทุจริตคอรรัปชั่นมีไดกับทุกคน และมีหลายคําที่ใชเรียกเกี่ยวกับการทุจริตดังน้ี
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1) การฉอราษฎรบังหลวง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” หมายถึง การที่

พนักงานเจาหนาที่เก็บเงินจากราษฎรแลวไมสงหลวง หรือการเบียดบังเงินหลวง การยักยอกโกง
กินเงินทองหรือทรัพยสินผลประโยชนตางๆ การกระทําตางๆ ที่เอาเปรียบ “ผูวาจาง” คือ ประชาชน
และคําวา “ฉอราษฎร” และ “บังหลวง” ยังมีความหมาย ดังน้ี

“กรณีฉอราษฎร” หมายถึง การกระทําใดๆ ของขาราชการที่เรียกรองจากราษฎร
เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่โดยปกติของขาราชการผูน้ัน โดยทําใหราษฎรเขาใจผิดวาจะตองเสียเงิน
คาธรรมเนียมหรือคาบริการตางๆ ใหแกทางราชการ, “กรณีบังหลวง” หมายถึง การกระทําดวย
ประการใดๆ ของขาราชการที่เปนการนําเงินหรือประโยชนของทางราชการไปเปนประโยชน
สวนตัว ดังน้ัน สรุปไดวา “ฉอราษฎร” คือ การโกงเงินราษฎร “บังหลวง” คือ การโกงเงินหลวง

2) การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนเร่ืองของการใชอํานาจหรืออิทธิพล

ในตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อประโยชนสวนตัว เน่ืองจากเจาหนาที่ของรัฐเปนผูไดรับมอบหมายให
มีอํานาจกระทําการตางๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนผูรักษาประโยชนรวมกันของ
มหาชน3 อํานาจเหลาน้ีไมไดผูกติดกับตัวบุคคล แตมาจากสถานภาพการเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปน
กลไกของรัฐบาลในการดําเนินงานเพื่อสวนรวม ดังน้ัน การที่เจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปเพื่อประโยชนสวนตัว ญาติพี่นองพรรคพวกหรือเห็นแกความมั่งคั่งและสถานภาพที่จะไดรับ
หรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือราชการ ตองถือวาเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ

3) การคอรรัปชั่น
การคอรรัปชั่น ขอบเขตของกฎหมายไทย หมายถึง พฤติการณการกระทําของ

เจาหนาที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไมวากรณีดังกลาวเจาหนาที่ผูน้ันมีตําแหนง
หรือหนาที่ในเร่ืองน้ันหรือไม หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหา
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบไมวาพฤติการณดังกลาวจะมุงที่ผลประโยชนในทาง
ทรัพยสิน หรือประโยชนทางอ่ืนที่มิใชทรัพยสิน เปนตนวา ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่กลั่นแกลง
ราษฎร หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกราษฎรหรือราชการ เชนน้ีก็ถือวาเปนการทุจริตตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ และหมายรวมถึง การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent-seeking) ของภาค
ธุรกิจเอกชนในรูปของการใหสินบนหรือสิ่งตอบแทนแกนักการเมืองหรือขาราชการเพื่อใหไดมาซึ่ง

3 อุดม  รัฐอมฤต. (2546). การแกไขปญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย.
หนา 64-74.
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คาเชาทางเศรษฐกิจ หรือกําไรที่ไดจากการไดสัมปทานผลิตหรือขายสินคาที่ถูกจํากัดจํานวนโดย
นโยบายรัฐบาลดวย

4) การทุจริตตอหนาท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใชคําวา “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติที่อยางใดในพฤติการณที่
อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ี เพื่อประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน4

5) ทุจริตในภาครัฐ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2551 ใชคําวา “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กลาวคือ “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
หนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือ
หนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ี เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตาม
กฎหมายอ่ืน และคําวา “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการ
ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา
หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน5

2.2.2 องคประกอบของการทุจริต
องคประกอบในการกระทําการทุจริตมีอยู 3 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงก็จะไมมีการกระทําการทุจริตเกิดขึ้น ไดแก
ความไมซื่อสัตย โอกาสที่เอ้ืออํานวย และสิ่งเราหรือปจจัยเรา6

4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554, มาตรา 4.

5 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551, มาตรา
3.

6 กรมราชทัณฑ.  (2548). มาตรการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบศึกษาเฉพาะกรณีมาตรฐานความ
โปรงใสในเรือนจํา. หนา 190-193.
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1) ความไมซื่อสัตย (Dishonesty)
ความไมซื่อสัตย เปนสภาวะทางจิตใจหรือเปนคุณสมบัติหรือทัศนะที่ยังไมไดลงมือ

กระทํา เปนคุณสมบัติของบุคคลที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหบุคคลกระทําการทุจริต การทุจริต
ทุกกรณีตองไดรับการเร่ิมตนที่บุคคลหวังประโยชนอาจจะเปนตัวเงินหรือทรัพยสินหรือบริวาร ซึ่ง
แมวาจะยังไมลงมือกระทํา เพียงแตคิดและแสดงอาการก็เขาขายแหงปจจัยความไมซื่อสัตยแลว
ประกอบกับสภาพแวดลอมที่ประสบอยูในระยะเวลาที่พัฒนาความคิด ยอมมีสวนกระทบกระเทือน
ตอทัศนะสวนบุคคลใหเกิดความเคยชินกับสิ่งที่ผิด มองเห็นการกระทําผิดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตาม
ปรกติวิสัย ความจําเปนทางเศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหบุคคลน้ันไดสรางทัศนะใหมแกตนเองวา การ
กระทําทุจริตไมนาเปนความผิดรายแรง ความไมซื่อสัตยของบุคคลเปนสิ่งที่มีอยูในสังคม อยางนอย
ก็เปนจํานวนหน่ึงที่จะสรางความเสียหายแกองคกรได

2) โอกาส (Opportunity)
ผูที่จะทําการทุจริต ยอมหาโอกาสที่ เ อ้ืออํานวยในการกระทําการทุจริตจาก

โครงสรางขององคกร กระบวนการบริหารและระบบตรวจสอบภายใน ผูกระทําการทุจริตจะ
พยายามหาโอกาสโดยเฝาสังเกตจุดออนที่เกิดจากนโยบายการบริหาร เมื่อความทอแทและความ
ออนแอเกิดขึ้นในองคกร กระบวนการคัดเลือกบุคลากรไมสามารถคัดเลือกไดอยางสมบูรณ ไม
สามารถตรวจสอบภูมิหลังได การรับบุคคลที่มีพฤติกรรมลอแหลม นอกจากน้ี การบริหารบุคคลที่
ไมมีประสิทธิภาพก็เปดโอกาสแกผูไมสุจริตไดเชนกัน ซึ่งการควบคุมภายในก็เปนกลไกที่สําคัญ
ตราบใดที่ไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได ยอมเปนโอกาสแกผูกระทําผิดไดอยางมาก ผูที่เฝา
หาโอกาสในการกระทําการทุจริตจะเกรงกลัวการตรวจสอบภายในไมนอย การตรวจสอบภายใน
เปนทั้งกลไกที่เปนขอเท็จจริงและเชิงจิตวิทยาในการลดการทุจริตในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) การจูงใจ (Motive)
เปนสิ่งสําคัญที่ใหผูกระทําผิดตัดสินใจในการกระทําการดังกลาว การกระทําผิด

ของแตละบุคคลมีเหตุจูงใจที่แตกตางกันไป ตามประสบการณ สิ่งแวดลอม และความจําเปน ซึ่ง
สามารถสั่นคลอนความรูสึกทางศีลธรรมได ซึ่งแรงจูงใจอาจเกิดจาก ความทะยานอยากโดยไมมีที่
สิ้นสุด ยกระดับตนเองใหสูงเทียบเทาบุคคลอ่ืน ฐานะทางครอบครัว อยากเดนกวาคนอ่ืน ถูกกดดัน
จากผูบังคับบัญชา

2.3 ทฤษฎีการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาปญหาการทุจริตหรือคอรรัปชั่น เปนปญหาที่สําคัญของทุก

ประเทศ การกระทําความผิดน้ีเปนปรากฏการณธรรมดาของสังคมไมมีสังคมใดเลยที่ปลอดจาก
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ความผิดน้ีอยางแทจริง ในขณะเดียวกันก็เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการ เพื่อใหมีหนวยงานที่
จะคอยควบคุมใหการกระทําความผิดอยูในขอบเขตที่ไมกอใหเกิดภยันตรายตอสังคมหรือ
ประเทศชาติเกินกวาที่สังคมจะยอมรับได หนวยงานดังกลาวสวนหน่ึงคือหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม สําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริตน้ัน มีแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญๆ คือ ทฤษฎี
การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย ทฤษฎีการดําเนินคดีอาญาโดย
รัฐและระบบการคนหาความจริง7

2.3.1 ทฤษฎีการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
คําวา “รัฐ” ความหมายทางสังคมวิทยา ถือเปนเขตปกครองที่มีอาณาบริเวณแนนอนและ

ในอาณาบริเวณน้ีเปนที่ที่กลุมบุคคลมาอยูรวมกัน โดยพื้นที่ที่กลุมบุคคลไดอยูรวมกันน้ีมี อํานาจ
ปกครองชนิดหน่ึง ซึ่งเปนอํานาจเด็ดขาด เปนอํานาจด้ังเดิมอยู อํานาจน้ีเรียกวา “อํานาจรัฐ” อํานาจ
น้ีแสดงออกมาเปนระเบียบปรากฏในรัฐธรรมนูญ สวนความหมายทางนิติศาสตรหรือกฎหมาย รัฐมี
สถานะเปนองคกร มีการแสดงออกมาอยางเปนเอกภาพและรัฐมีสถานะเปนนิติบุคคล แตโดยทั่วไป
รัฐจะกระทําการโดยใชอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน รัฐจึงเปนนิติบุคคลมหาชน

การที่รัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล รัฐจึงไมสามารถกระทําการใดๆ ดวยตนเอง การกระทํา
ทั้งหลายของรัฐจึงตองกระทําการโดยผานองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐและในการกระทํา
ขององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ หากไดกระทําภายในขอบอํานาจและเงื่อนไขและวิธีที่
กฎหมายกําหนดแลว ใหถือวา การกระทําน้ันเปนการกระทําของรัฐ ซึ่งหมายความวา การกระทําใดๆ
ขององคกรของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่กอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ใดๆ ก็ตาม สิทธิหรือหนาที่
ดังกลาวยอมตกไดแกรัฐ จะไมตกเปนของสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําการแทนรัฐ

การกระทําที่จะถือวาเปนการกระทําของรัฐ มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก การกระทําของรัฐตองเปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐ
ประการที่สอง ตองเปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ที่เปน

องคกรของรัฐอันไดทําลงในฐานะเปนองคกรของรัฐ กลาวคือ เปนการกระทําที่เกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ที่ตนดํารงอยู

ประการที่สาม การกระทําที่เกี่ยวเน่ืองกับหนาที่น้ัน จะตองกระทําลงเพื่อประโยชน
สวนรวม โดยที่การกระทําของรัฐ หรือการใชอํานาจเปนการใชอํานาจมหาชน โดยผานองคกรของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐน้ีเอง บางคร้ังการใชอํานาจรัฐดังกลาว จึงอาจมีการกระทําที่มิไดอยูภายใน

7 สนธยา  ยาพิณ. (2552). บทบาทอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติตอการแกไขปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม. หนา 31-32.
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ขอบเขตอํานาจ เงื่อนไข หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว หรืออาจจะกระทําโดยมีเจตนาทุจริต
ตอหนาที่ หรือมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายหรือพยายาม
บิดเบือนหรือการใชอํานาจเพื่อตนเองหรือกลุมของตนเอง การใชอํานาจในลักษณะดังกลาวลวนแต
เปนการกระทําที่มีความบกพรองทั้งสิ้น ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองมีการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เพื่อควบคุมใหการใชอํานาจรัฐดําเนินไปเพื่อบรรลุภารกิจของรัฐหรือเพื่อปองกันการใช
อํานาจบิดเบือน การใชอํานาจตามอําเภอใจ ทั้งน้ีก็เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภายในรัฐที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจรัฐดังกลาว

การควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในที่น้ีจะแบงออกเปน 2 ประการ คือ
หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และประเภทของการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

2.3.1.1 หลักการพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

เพื่อใชในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญของแตละประเทศ จะมีบทบัญญัติที่สําคัญเกี่ ยวกับ
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชน รวมทั้งรูปแบบการปกครอง
ซึ่งจะตองกําหนดถึงเจาของอํานาจอธิปไตยและผูใชอํานาจอธิปไตย กลาวโดยสรุป คือ ประเทศ
ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองมีการนําหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย ซึ่งทั้ งสอง
หลักมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน จนอาจกลาวไดวาหลักประชาธิปไตยเปนหลักที่เอ้ือใหเกิดหลัก
นิติรัฐ และขณะเดียวกันหลักนิติรัฐก็เปนหลักที่สงเสริมสนับสนุนตอหลักประชาธิปไตย

การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐน้ัน หลักการที่มีบทบาทสําคัญคือ
หลักนิติรัฐ ซึ่งรัฐสมัยใหมที่ไดชื่อวารัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberty and Democratic State) ระบบ
กฎหมายจะวางอยูบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม (The rule of law) หรือ หลักการ
ปกครองของกฎหมายไมใชการปกครองของมนุษย (Government of law, Not of Men) หรือหลัก
กฎหมายเปนใหญ (Primacy of Law)

แนวคิดเกี่ยวกับนิติรัฐ8 เปนแนวความคิดเร่ืองการปกครองโดยกฎหมาย เปน
หลักการแหงกฎหมายที่เทิดทูนศักด์ิศรีความเปนมนุษยและยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพแหง
มนุษยชน ดังน้ัน รัฐธรรมนูญของรัฐที่เปนนิติรัฐ จึงตองมีบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทที่กําหนดขอบเขตการใชอํานาจรัฐขององคกร
ตางๆ เพื่อมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ จนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการใช

8 กิตติวัฒน  รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต.  (2548, 1 กันยายน). “นิติรัฐ หลักการในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
เสรีประชาธิปไตย.” วารสารขาว กฎหมายใหม, 3, 59. หนา 58.
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อํานาจขององคกรที่ใชอํานาจรัฐตองเปนไปอยางมีขั้นตอนและเปนระบบรวมทั้งตองมีกลไก การ
ตรวจสอบอํานาจรัฐเพื่อสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายกําหนด หลักนิติรัฐ จึงเปนหลักกฎหมายที่สําคัญของประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงมีการนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ9 ประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญคือ หลักการ
แบงแยกอํานาจ หลักแดนแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน และหลักความชอบดวยกฎหมายของฝาย
ปกครองและฝายตุลาการ กลาวคือ

1) หลักการแบงแยกอํานาจ (das Prinzip der Gewaltentrennung)
หลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติรัฐ เพราะ

หลักนิติรัฐ ไมสามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีหลักการแบงแยกอํานาจไม
มีการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันระหวางอํานาจ การแบงแยกอํานาจในที่น้ีหมายถึงการจัดแบง
อํานาจและการแยกบุคคลผูใชอํานาจแตละอํานาจออกจากกันเปนประเภทตางๆ สวนบุคคลผูใช
อํานาจน้ันตองเปนคนละองคกรที่แยกจากกันโดยเด็ดขาดและชัดเจน ตามแนวคิดของมองเตสกิเออ
เห็นวาในแตละรัฐมีอํานาจอยู 3 ประเภท คือ 1. อํานาจนิติบัญญัติ (Puissance legislative) เปนอํานาจ
ที่เกี่ยวกับการวางระเบียบทั่วไปในรัฐหรืออาจกลาวไดวาอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจในการจัดทํา
กฎหมายขึ้นใชบังคับรัฐ 2. อํานาจบริหารเปนอํานาจปฏิบัติการตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชน
หมายถึง อํานาจในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และ 3. อํานาจตุลาการเปนอํานาจที่จะปฏิบัติ
การตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับกฎหมายเอกชน เปนอํานาจที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ภายใตหลักการแบงแยกอํานาจ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ
โดยหลักแลวตองสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได ทั้งน้ีเพราะอํานาจทั้งสาม
มิไดแบงแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หากแตมีการถวงดุลกัน (Check and balance) เพื่อใหสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครอง ดวยเหตุน้ีจะไมมีอํานาจใดอํานาจหน่ึง ที่รับภาระหนาที่
ของรัฐทั้งหมดและดําเนินการ เพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว ดังน้ัน หลักการแบง
แยกอํานาจ จึงเปนหลักที่แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจ การตรวจสอบและ
การถวงดุล

2)  หลักแดนแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน
หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันอยางยิ่งกับหลักน้ี หลักน้ีเปนบทบัญญัติที่ใหการ

รับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปจเจกชน ประกอบดวยสิทธิเสรีภาพ 3 ประเภท
คือ 1. สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลโดยแท ไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิเสรีภาพในเคหะ

9 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547, 20 ธันวาคม). การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ. สืบคนเม่ือ 20
มีนาคม 2553, จาก http://www.pub-law.net/ publaw/view.asp?PublawIDs=241
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สถาน สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร สิทธิเสรีภาพการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู สิทธิ
เสรีภาพในครอบครัว 2. สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
สิทธิเสรีภาพในการมีและใชทรัพยสิน สิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา และ 3. สิทธิเสรีภาพในอันที่
จะเขาไปมีสวนรวมในการสรางเจตนารมณของรัฐที่สําคัญ ไดแก สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพที่จะรวมตัวกันเปนกลุมเปนสมาคมหรือเปนพรรคการเมืองเพื่อ
ดําเนินการทางการเมืองใหเปนไปตามความคิดเห็นของตน สิทธิ เสรีภาพที่จะลงคะแนนเสียงการ
เลือกต้ังและสมัครเขารับการเลือกต้ัง10

อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพของปจเจกชนจะตองมีขอบเขตจํากัด จึงอาจกลาว
ไดวาปจเจกชนทุกคน มีแดนแหงสิทธิเสรีภาพ การที่มีรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล อาจเปนการรับรองและคุมครองโดยมีเงื่อนไขก็ได โดยมีบทบัญญัติทั่วไป
เพื่อใหการรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ แตในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ยินยอมใหรัฐ
สามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพได ตามกฎหมายธรรมดาที่รัฐบัญญัติขึ้น แดนแหงสิทธิเสรีภาพเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล มิใหใชสิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจ จนกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับ
บุคคลอ่ืน ดังน้ัน รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงตองคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคน จนเปนผลใหสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน มีขอบเขตจํากัดลงดวย
เหตุผล 2 ประการ

ประการแรก สิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ตองถูกจํากัดลงโดยสิทธิเสรีภาพ
ของปจเจกชนคนอ่ืนเพราะการใชสิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจยอมเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนจนกลายเปนการปกครองที่เรียกวา อนาธิปไตย ที่ไมมีสิทธิเสรีภาพเหลือ ดังน้ัน จึงตองให
ปจเจกชนแตละคนเสียสละสิทธิเสรีภาพบางสวนของตนเพื่อประโยชนแกสิทธิเสรีภาพของปจเจก
ชนคนอ่ืน

ประการที่สอง แดนแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนถูกกําหนดโดยผล
ประโยชนสวนรวมที่เรียกวา ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน (Public Interest) ไมอาจ
คํานวณเปนผลประโยชนเฉลี่ยเปนรายบุคคลได ดวยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตย จึงไดมี
บทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองไวใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เปนการ
บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพไวอยางสมบูรณ (Absolute) โดยไมมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดใดๆ ลักษณะ
ที่สอง เปนการบัญญัติรับรองไวโดยสงวนใหรัฐมีอํานาจออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพน้ันๆ ได
ในภายหลัง เปนการรับรองสิทธิเสรีภาพอยางสัมพัทธ (Relative) กับการใชอํานาจรัฐ

10 กิตติวัฒน  รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต. เลมเดิม. หนา 56.
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3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ
หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการหรือเรียกวา

“หลักความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” หลักในเร่ืองน้ีเปนการเชื่อมโยง
หลักความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองเขากับหลักประชาธิปไตย โดยทาง
ผูแทน กลาวคือ การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดี จะตองผูกพันตอบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติเปนองคกรที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนการกระทําตอสิทธิ หรือจํากัดสิทธิของประชาชนน้ัน
จะกระทําไดเฉพาะภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน
กอน ดังน้ัน การใชกฎหมายของฝายตุลาการหรือฝายปกครอง ที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน
จึงมีผลมาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนแลว ซึ่งอาจแยกพิจารณา
ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองไดดังน้ี

(1) หลักการชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการหรือหลักความผูกพันตอ
กฎหมายของฝายตุลาการ ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมาย เปนไปตามหลักความ
เสมอภาคขอการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ รูปแบบของการใชกฎหมายตามหลักความเสมอภาคดังกลาวมี 3 รูปแบบ ดังน้ี
1. ฝายตุลาการ จะตองไมพิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือที่เรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ กลาวคือ เปนความผูกพันที่จะ
ตองไมพิจารณาพิพากษาใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่ งหมายความวา บุคคลยอมมี
สิทธิเรียกรองมิใหมีการใชกฎหมายใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบัญญัติ ใ น
ลักษณะของการบังคับในเร่ืองน้ันๆ กลาวคือ ฝายตุลาการจะตองใชกฎหมายใหเปนไปตามองคประกอบ
และผลของกฎหมายในเร่ืองน้ันๆ 2. ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียม
กัน และ 3. ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรอง

(2) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองหรือหลักความผูกพันตอ
กฎหมายของฝายปกครอง แบงออกเปนดังน้ี คือ 1. หลักความมากอนของกฎหมาย หมายความวา
การกระทําของรัฐที่ออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายยอมอยูในลําดับที่มากอนการกระทําตางๆ
ของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งการกระทําของฝายปกครองดวย ดังน้ัน หลักการกระทําของรัฐรวมทั้งการ
กระทําของฝายปกครองทั้งหลายจึงไมอาจขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได หลักน้ีเรียกรอง
ในทางปฏิเสธวาการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหน่ึงของฝายปกครองจะขัด
หรือแยงกับกฎหมายทั้งหลายที่มีอยูได ดังน้ัน หากการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใด
ของฝายปกครองขัดหรือแยงกับกฎหมาย การกระทําหรือมาตรการน้ันยอมไมชอบดวยกฎหมาย
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และ 2. หลักเงื่อนไขของกฎหมาย หลักน้ีเรียกรองวาฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการอันใด
อันหน่ึงไดตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไวหากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ
ดังกลาว การกระทําของฝายปกครองน้ันยอมไมชอบดวยหลักเงื่อนไขของกฎหมาย

2.3.1.2  ประเภทของการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ประเภทของการควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงออกเปน 2

ประเภท คือ การควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร และการควบคุมและตรวจสอบโดยองคกร
ภายนอก

1)  การควบคุมและตรวจสอบภายใน
การควบคุมและตรวจสอบภายในองคกรฝายบริหารน้ัน ขึ้นอยูกับการจัด

ระเบียบการบริหารของรัฐที่มาจากหลักการรวมอํานาจ(Centralization)11 สําหรับประเทศไทยไดมี
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น บางสวนอาจ
จัดทําโดยรัฐวิสาหกิจทุกอยางรวมศูนยอยูที่คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจากระทรวงตางๆ ดังน้ัน
การควบคุมภายในฝายบริหาร อาจทําได 2 วิธี คือ การรองเรียนไปยังผูออกคําสั่ง และ การรองเรียน
ไปยังผูบังคับบัญชาของผูออกคําสั่ง

2)  การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรภายนอก12

การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรภายนอก แบงออกเปน 1.การควบคุม
และตรวจสอบโดยทางการเมือง ซึ่งเปนการเยียวยาความบกพรองในการปฏิบัติราชการวิธีหน่ึง
เพราะโดยหลักการแลวองคกรนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ 2 ประการ คือ หนาที่ในทางนิติบัญญัติ อัน
ไดแก การออกกฎหมายและหนาที่ควบคุมการปฏิบัติราชการของฝายบริหารทั้งในฐานะรัฐบาลและ
ในฐานะฝายปกครองใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอสภาและตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการ
ควบคุมและตรวจสอบโดยทางการเมืองมีความเหมาะสมกับการตรวจสอบในเชิงนโยบาย หรือ
เฉพาะประเด็นที่เปนปญหาสําคัญเทาน้ัน 2. การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรอิสระตางๆ เปน
การมอบหมายใหองคกรดังกลาว มีอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบภายในขอบเขตอํานาจของ
องคกรน้ันๆ อาทิ ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และ 3. การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ซึ่งถือวาเปนการควบคุมและตรวจสอบ
ที่สําคัญ เพราะเปนระบบควบคุมและตรวจสอบที่ใหหลักประกันกับประชาชนมากที่สุด เปน

11 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2548). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง.  หนา 13.
12 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2547, 20 ธันวาคม). การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ. สืบคนเม่ือ

20 มีนาคม 2553, จาก http://www.pub-law.net/ publaw/view.asp?PublawIDs=241
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รูปธรรมชัดเจน ดวยเหตุน้ีจึงมีการกลาววา รัฐใดรัฐหน่ึงไมอาจถือไดวาเปน “นิติรัฐ” หากรัฐน้ัน
ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ทั้งน้ี เพราะองคกรตุลาการเปนองคกรอิสระ
ที่มีการประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา นอกจากน้ียังมีวิธีการพิจารณาเพื่อเปนการคุมครอง
ความเปนธรรมในการดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ

2.3.2 ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายถือเปนกฎเกณฑที่ เปนแบบแผน โดยเปนกฎเกณฑที่ เกี่ยวของกับความ

ประพฤติของมนุษย ซึ่งเปนมาตรฐานชี้วาการกระทําอยางใดอยางหน่ึงผิดถูกหรือไมอยางไร และ
ตองมีกระบวนการบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ กลาวคือ ตองมีการบังคับอยางจริงจัง หากผูใดฝาฝน
ตองไดรับโทษ ซึ่งเดิมการบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาน้ัน จะตองดําเนินการโดยองคกร
ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑเทาน้ัน ปจจุบันมีองคกรคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเพิ่มขึ้นมามีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของผูดํารงตําแ หนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ ดังน้ัน กระบวนการในการบังคับใชกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด จะตอง
มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

สําหรับลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและก ารควบคุมสังคมน้ัน
นักอาชญาวิทยาไดพัฒนาแนวความคิดและขอบเขตของปรัชญาการบังคับใชกฎหมาย และการ
ควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and social Control) มีหลักเกณฑ 3 ประการ คือ
1. รัฐเปนผูใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมความประพฤติและคุมครองพิทักษผลประโยชน
ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือราษฎร 2. รัฐเปนผูไดรับ
อาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจาหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยและความผาสุกของชุมชนใหเปนไปตามเจตนารมณและหลายกฎหมายอยางเครงครัด และ
3. การบังคับใชกฎหมาย จะตองบังคับใชแกสมาชิกในสังคม โดยเสมอภาคภายใตหลักนิติธรรม
(Justice under Law) ปราศจากความลําเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันทโดยสิ้นเชิง

จากหลักเกณฑทั้งสามประการดังกลาว แสดงใหเห็นอยางชัดแจงวากฎหมายเปน
เคร่ืองมือควบคุมการกระทําความผิดในสังคมที่สําคัญยิ่ง แตความสงบสุขและความปลอดภัยใน
สังคมจะเกิดขึ้นไดก็โดยประชาชนแตละคนในสังคม ตองเคารพกฎหมายบานเมืองดวยและ
เจาหนาที่ของรัฐก็จะดําเนินการกับผูกระทําความผิดอยางเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม นอกจากน้ันยัง
ตองกําหนดมาตรการปองกันภัยทางสังคมโดยเด็ดขาดและยุ ติธรรม เพื่อรักษาไวซึ่งหลักการ Rule
of Law ที่สอดคลองกับครรลองการปกครองในระบบประชาธิปไตย เพื่อใหการบริหารงานยุติธรรม
เปนไปตามความมุงหมายของการบังคับใชกฎหมาย ในอันที่จะควบคุมการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
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ในสังคม นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในสังคม ซึ่งมี
ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดแก13

2.3.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เปนทฤษฎีที่เนนหนักทางดาน

ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุงจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเปน
หลัก คดีอาญาทั้งหลายที่เขาสูระบบงานยุติธรรมทางอาญา ตามทฤษฎีน้ีจะตองดําเนินการไปตาม
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไวอยางสม่ําเสมอไมหยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง ในแตละขั้นตอน
และในขั้นตอนตางๆ ก็จะดําเนินไปอยางตอเน่ือง และเปนการปฏิบัติงานประจํา ตามท ฤษฎีน้ี เมื่อ
ไดตัวผูกระทําความผิดมาแลว ใหสันนิษฐานวาผูน้ันเปนผูกระทําความผิดไวกอน จากน้ัน จึงจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีน้ีการคนหาความจริงของ
ศาลนอยมาก เน่ืองจากเนนการวินิจฉัยคดีใหเสร็จสิ้นไปต้ังแตขั้นตอนตนของกระบวนการยุติธรรม
อันไดแก ตํารวจและอัยการ ทําใหผูตองสงสัยหรือผูบริสุทธิ์ไดรับการปลดปลอยโดยเร็วและทําให
การดําเนินคดีกับผูตองหามีพยานหลักฐานแนนแฟน กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมาย

2.3.2.2  ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)
ตามทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) น้ี ยึดกฎหมายเปนหลักการ

บังคับใชกฎหมายจะตองมีความเปนธรรมตามขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีน้ี ไม
เห็นดวยกับการแสวงหาขอเท็จจริงอยางไมเปนทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมของ
หนวยงานที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายขั้นตน และเห็นวาตองจัดใหมีการพิจารณาคดีหรือ
ไตสวนขอกลาวหาของผูตองหาอยางเปนทางการกอน การดําเนินการน้ันตองกระทําโดยเปดเผยใน
ศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะน้ัน ทฤษฎีน้ีจึงถือวาบุคคลจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียง
เพราะมีพยานหลักฐานวา เขาไดกระทําความผิดเทาน้ัน แตเขาจะมีความผิดก็ตอเมื่อผูมีอํานาจตาม
กฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแลววา เขามีความผิดจริง นอกจากน้ันผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
จะตองปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใหความคุมครองสิทธิของเขาอยางครบถวนแลว และ
ทฤษฎีน้ียอมรับวามีแตองคคณะผูพิพากษาเทาน้ันที่เปนกลาง ไมลําเอียงที่จะเชื่อถือได สําหรับการ
พิจารณาคดีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน ศาลอีกเชนกันที่จะคอยทบทวนวิธีการที่
หนวยงานบังคับใชกฎหมายชั้นตนสืบเสาะมาเองวาไดมาโดยเปนธรรมหรือไม ซึ่งศาลจะแสดงถึง
ขอผิดพลาดเหลาน้ีใหแกประชาชนไดรับทราบ

13 วีระพงษ บุญโญภาส และคณะ.  (2546). การเสริมสรางมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. หนา 5-6.
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ตามที่กลาวมาขางตน ทําใหเห็นวา ทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติในการบังคับใช
กฎหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ ทฤษฎีแรกเนนความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแนนอนของ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายของกระบวนการยุติธรรมขั้นตน ตามทฤษฎีน้ีเน่ืองจากตองกา ร
ผลสําเร็จที่รวดเร็วในการบังคับใชกฎหมาย จึงอาจกระทบสิทธิของประชาชนภายใตกรอบของ
กฎหมายดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากการควบคุมอาชญากรรมใหเปนไปตามเปาหมายน้ันเปนภารกิจของรัฐ
การคนหาความจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงเปนกระบวนการของฝายบริหารซึ่งอาศัย
บทบัญญัติของฝายบริหารเปนขอผูกมัดในการใชอํานาจของตนเอง แตสําหรับทฤษฎีที่สอง จะเนน
การบังคับใชในดานตัวบทกฎหมาย โดยมุงที่จะใหความเปนธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคลของประชาชน ซึ่งถือไดวาเปนระบบในอุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตรแสวงหา อยางไร
ก็ตาม การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศตางๆ ก็มิไดบังคับ
ใชกฎหมายตามแนวคิดของทฤษฎีหน่ึงในสองทฤษฎีน้ันอยางเฉพาะเจาะจง แตมักจะใชทฤษฎีทั้ง
สองอยางผสมผสานกัน โดยคํานึงถึงสภาพการกระทําความผิดในสังคมเปนหลัก สังคมใดที่มีปญหา
อาชญากรรมรุนแรง ก็มักจะใชทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเปนหลักและเสริมดวยกระบวนการ
ยุติธรรม ในขณะเดียวกันสังคมที่มีการควบคุมอาชญากรรมอยางดี มีปญหาอาชญากรรมนอย มักใช
ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมนําหนาและตามดวยทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม

2.3.3 ทฤษฎีการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐและระบบการคนหาความจริง
2.3.3.1 ทฤษฎีการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ

กอนที่หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐจะเกิดขึ้น การดําเนินคดีอาญาเปนเร่ือง
ของเอกชนที่ดําเนินคดีในฐานะเปนผูเสียหาย ซึ่งเปนการดําเนินคดีอาญาและคดีแพงปะปนกันไป
โดยใช หลักการดําเนินคดีอาญาโดยเอกชน (Private Prosecution) และหลักการดําเนินคดีอาญาโดย
ประชาชน (Popular Prosecution)

หลักการดําเนินคดีอาญาโดยเอกชน (Private Prosecution) ด้ังเดิม เปนของอังกฤษ
มีแนวความคิดที่วาการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน ดังน้ัน
เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นจะถือวาประชาชนทุกคนเปนผูเสียหาย มีอํานาจฟองคดีอาญาได ซึ่งทาง
ปฏิบัติแลวสวนใหญตํารวจจะเปนผูดําเนินคดีขึ้นมากอน และอยูภายใตการควบคุมของ Director of
Public Prosecution (D.P.P)

หลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) เร่ิมตนจากประเทศ
ฝร่ังเศสที่กําหนดใหมีระบบกลาวหาอันเน่ืองมาจากขอบกพรองของระบบไตสวน โดยถือหลักวารัฐ
เปนผูเสียหายและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญา คือ พนักงานอัยการ เปนผูมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบการสอบสวนฟองรอง อันเปนหลักเกณฑของระบบอัยการที่สมบูรณที่ถือ
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วาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันที่แบงแยกไมได ตํารวจเปนเพียงเจาพนักงานผูมี
หนาที่ชวยเหลืออัยการเทาน้ัน โดยมีองคกรในการดําเนินคดีอาญาทุกองคกร ไมวาจะเปนศาล
อัยการและทนายความ ตางมีหนาที่รวมกันในการคนหาความจริงอยางจริงจัง และยกฐานะของผูถูก
กลาวหาจากเปน “กรรมในคดี” (Process Object) ขึ้นเปน “ประธานในคดี” (Process Subject)

2.3.3.2  ทฤษฎีการคนหาขอเท็จจริง
การคนหาความจริงในคดีอาญาปจจุบันในประเทศตางๆ ทั่วโลก สามารถแบงได

เปน 2 ระบบ คือ ระบบไตสวน (Inquisitorial System) และระบบกลาวหา (Accusatorial System)
1) ระบบไตสวน

ระบบไตสวน มีที่มาจากอิทธิพลวิธีการชําระความของผูมีอํานาจในศาสนา
โรมันคาทอลิค ในวงการศาสนาคริสตน้ัน เมื่อผูมีอํานาจปกครองดูแลไดทราบวามีการกระทํา
ความผิดหรือการกระทําอันมิชอบเกิดขึ้นในสังคมของตน ผูมีอํานาจปกครองจะไตสวนคนหา
ขอเท็จจริงใหได โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูเสียหายหรือบุคคลอ่ืนมากลาวหาหรือไม และการหารตัว
ผูกระทําความผิดก็ไมใครมีหลักเกณฑในการไตสวนหรือวิธีพิจารณาเครงครัด เพราะมุงแตจะเอา
ผลที่จะไดรูถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกวา14 การพิจารณาอาจกระทําลับหลังจําเลย คือ การสืบพยาน
อาจทําโดยจําเลยไมมีโอกาสรูเห็นก็ได เพราะถือวาผูชําระความสามารถใหความยุติธรรมและ
คุมครองสิทธิใหแกจําเลยอยูแลว ระบบน้ีมีอิทธิพลอยูในภาคพื้นยุโรปซึ่งเดิมเคยตกอยูใตอิทธิพล
ของสันตะปาปาแหงกรุงโรม และตอมาก็มีบทบาทสําคัญในประเทศตางๆ ในภาคพื้นยุโรปที่ใช
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เชน ฝร่ังเศส เยอรมัน ฯลฯ ระบบไตสวน มีลักษณะที่สําคัญ
คือ ศาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาคดี มีอํานาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยาน
ทั้งน้ีเพื่อคนหาใหไดขอเท็จจริงใกลเคียงความจริงมากที่สุด การกําหนดระเบียบวิธีเกี่ยวกับการ
สืบพยานมีนอย ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง และยืดหยุนไดมาก ศาลจึงมีสิทธิรับฟง
พยานบอกเลาไดและ การพิจารณาโดยเฉพาะคดีอาญา จะมีลักษณะเปนการดําเนินการระหวางศาล
กับจําเลย โจทกจะไมมีบทบาทในการสืบพยานนัก เปนเพียงผูชวยเหลือศาลในการคนควาหา
พยานหลักฐานเทาน้ัน มักจะไมมีหลักเกณฑการสืบพยานที่เครงครัดมากนัก โดยเฉพาะจะไมมีบท
ตัดพยานที่เด็ดขาด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดสูศาลได ศาลมีอํานาจใช
ดุลพินิจไดอยางกวางขวาง15

14 ประมูล  สุวรรณศร. (2526). คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 2.
15 เข็มชัย ชุติวงศ. (2547). คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 1-3.
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2) ระบบกลาวหา
ระบบกลาวหา เปนระบบที่ใชกันอยูในประเทศกลุมกฎหมาย Common Law

เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนระบบการดําเนินคดีอาญาที่มีการแกไขขอบกพรองของการดําเนิน
คดีอาญาในระบบไตสวน โดยแบงบุคคลในคดีออกเปน 3 ฝาย คือ ผูเสียหายทําหนาที่เปนโจทก
จําเลย และศาล ระบบน้ีมีลักษณะสําคัญคือ ศาลมีบทบาทจํากัดเปนเพียงผูตัดสินคดีเทาน้ัน ไมมี
อํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายหน่ึงฝายใดแสวงหาพยานหลักฐาน การดําเนิน
การพิจารณามีกฎเกณฑละเอียดปลีกยอยมาก ศาลใชดุลพินิจไดนอยมาก คูความสองฝายมีบทบาท
สําคัญเปนคูตอสูซึ่งกันและกันเห็นไดชัด ในคดีอาญา ศาลจะไมชวยโจทกแสวงหาพยานหลักฐาน
ดังน้ัน บางคร้ังศาลอาจยกฟองทั้งๆ ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิดก็ได แตพยานหลักฐานโจทกมี
ขอนาสงสัย ตองยกผลประโยชนแหงความสงสัยใหกับจําเลย และในระบบกลาวหาน้ี มีหลักเกณฑ
การสืบพยานที่เครงครัดมาก ศาลมีโอกาสใชดุลพินิจไดนอย มีบทตัดพยานเด็ดขาด ไมยอมใหศาล
รับฟงพยานน้ันเขาสูสํานวนความเลย นอกจากน้ีการใชคําถามในการซักถามถามคาน ก็ตองเปนไป
ตามกฎเกณฑโดยเครงครัด16 ดังน้ัน ประเทศที่ใชระบบกลาวหาที่ราษฎรเปนโจทก หรือพนักงาน
อัยการเปนโจทก จะมีบทบาทอยางสูงในการดําเนินคดี เพราะตองทําหนาที่ในการหาพยานหลักฐาน
แลวนําสืบพยานหลักฐานในศาลต้ังแตตนจนจบ การดําเนินคดีอาญาสมัยใหมในปจจุบันไดนําระบบ
กลาวหามาใชอยางแพรหลาย เพราะเปนระบบที่สนองความคิดในเ ร่ืองเสรีนิยมและความเปน
ประชาธิปไตย17

สําหรับประเทศไทยน้ัน ระบบกฎหมายไดรับอิทธิพลจากประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมาย แตในทางปฏิบัติของศาลน้ันกลับไดรับอิทธิพลมาจากอังกฤษ ดังน้ัน จึงไดรับ
ระบบกลาวหาตอการสืบพยานและหาขอเท็จจริงโดยถือวาหนาที่ในการคนหาขอเท็จจริงเปนของ
คูความ แตในปจจุบันไดมีการจัดต้ังองคกรพิเศษขึ้นมาหลายองคกร โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนไตสวนขอเท็จจริง

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การออกแบบกลไกหรือองคกรที่จะมาทําหนาที่สนับสนุนการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ควรพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของการกระทําทุจริตในภาครัฐที่เปนเร่ืองของ
ความรวมมือกันของคน 2 ฝาย ที่ตางมีผลประโยชนรวมกัน ไมมีผูเสียหายที่จะนําเร่ืองดังกลาวมา

16 แหลงเดิม. หนา 3-4.
17 สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  (2545). คําอธิบายการดําเนินคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง.

หนา 22-23.
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รองเรียนกลาวหาอยางคดีอาญาทั่วไป ดังน้ัน เพื่อแกไขปญหาการดําเนินการกับกรณีการทุจริตจึง
จําเปนตองพัฒนาระบบการเปดเผยการกระทําผิด (Disclosure) เพื่อใหมีการรายงานการกระทําผิด
เขาสูกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากน้ัน ขอจํากัดในเร่ืองตัวบุคคลที่จะรองขอใหมีการดําเนินการ
สอบสวนการทุจริตก็ควรมีการผอนคลายอยางเปนระบบ กลาวคือ ไมควรจํากัดแตเฉพาะผูเสียหาย
โดยนิตินัยตามหลักการของการดําเนินคดีอาญาหรือตามนิยามศัพทคําวา “ผู เสียหาย” ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เทาน้ัน
รวมทั้งควรมีกฎหมายใหอํานาจหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีอํานาจกลาวหาการกระทําทุจริตตอเจาหนาที่หรือองคกรผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดี
ทุจริต เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดดวย

การดําเนินคดีการทุจริต จะตองระมัดระวังมิใหมีการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลเชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาทั่วไป โดยที่ผูถูกกลาวหาในกรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ คือ “เจาหนาที่ของรัฐ” ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารราชการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
คุมครองผลประโยชนของรัฐ ดังน้ัน การดําเนินการใดๆ กับเจาหนาที่ของรัฐเหลาน้ี หากขาดความ
รอบคอบหรือความระมัดระวังตามสมควรยอมสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินหรือ
ผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติได

ผลประโยชนของรัฐหรือการบริหารราชการแผนดินเปนเร่ืองละเอียดออน ดังน้ัน การ
ออกแบบวิธีดําเนินคดีทุจริตที่ไมเหมาะสม จึงอาจทําใหเกิดปญหาได ต้ังแตการที่เจาหนาที่ของรัฐมี
ความรูสึกขาดความมั่นคงในหนาที่ราชการ ขาดขวัญหรือกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกกลาวหา การถูกสอบสวนทางวินัย
การถูกจับกุมหรือถูกดําเนินการทางอาญา ดังน้ัน การออกแบบกลไกจึงตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ
เหลาน้ีดวย เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและผลประโยชนโดยรวมของ
ประเทศ

ตัวอยางที่เปนรูปธรรมในกรณีน้ี คือ การจับกุมเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาวากระทํา
การทุจริตควรมีความแตกตางจากการจับกุมผูตองหาคดีอาญาทั่วไป กลาวคือ นอกเหนือจากมาตรการ
ตรวจสอบโดยฝายตุลาการเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูถูกกลาวหาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแลว ควรพิจารณาใหมีกระบวนการตรวจสอบโดยฝายบริหารกอนที่จะตัดสินใจ
เสนอขอใหศาลออกหมายจับเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาดวย โดยถือเปนการกลั่นกรองเพื่อรักษา
ผลประโยชนของรัฐเปนคนละกรณีกับการปกปองสิทธิเสรีภาพเจาหนาที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
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นอกจากน้ัน เน่ืองจากการดําเนินคดีทุจริตมีความแตกตางจากการดําเนินคดีอาญ า
ธรรมดาทั่วไปเปนอยางยิ่ง ยกตัวอยางเชน การดําเนินคดีทุจริตอาจตองมีการพิจารณาดําเนินการกับ
การกระทําทางปกครองที่เกิดขึ้นจากการกระทําทุจริต ที่ทําใหตองพิจารณาเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาว อาจมีความจําเปนตองกําหนดขั้นตอนเพื่อการเยียวยาความเสียหายในทางแพงที่ รัฐ
ได รับอันเกิดจากการกระทําการทุจริต รวมทั้งการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวของ
เชน กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ นอกจากน้ัน ยังจะตองพิจารณาเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางวินัยของเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีการสรางระบบการดําเนินคดีที่มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การออกแบบวิธี
พิจารณากรณีทุจริตในภาครัฐจึงถือวาเปนเร่ืองละเอียดออนไมสามารถนํากฎหมาย วิธีพิจารณา
คดีอาญามาอนุโลมใชไดทั้งหมด จําเปนตองสรางรูปแบบการดําเนินคดีที่สอดคล องกับลักษณะ
เฉพาะตัวของการกระทําผิดรวมทั้งจะตองคํานึงถึงการสรางความสัมพันธหรือระบบการประสานงาน
กับองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานปองกันแ ละ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในระบบของการดําเนินคดีดวย

และจากแนวทางที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nation Convention Against Corruption หรือ UNCAC) ไดวางหลักการสําคัญในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความโปรงใสของระบบราชการ โดย
การสถาปนาองคกรที่มีหนาที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
สงเสริมใหภาคองคกรชุมชน ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีบทบาทในการแกไขปญหาการทุจริต
ในภาครัฐ กําหนดใหการกระทําผิดไมใชเฉพาะการทุจริตเทาน้ันเปนความผิดทางอาญาโดยให
รวมถึงการกระทําในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน การฟอกเงิน การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมรวม
เปนความผิดในลักษณะเดียวกันดวย ในประเทศไทยไดเห็นถึงความสําคัญในการกระทําการทุจริต
ในภาครัฐ เปนอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่มีลักษณะพิเศษ ที่จะตองมีกฎหมายที่กําหนดการกระทํา
เฉพาะดานเปนความผิดฐานทุจริต และมีองคกรเฉพาะในการเขามาดําเนินการในเร่ืองน้ี กลาวคือ
การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา โดยการกระทําการทุจริตของเจาหนาที่ในภาครัฐ  กฎหมายได
กําหนดมาตรการทางอาญา ในประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติใหการกระทํา “โดยทุจริต” หมายความ
วา การกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน”18 โดยไดบัญญัติการกระทําของเจาพนักงานอันเปนความผิดตอหนาที่ราชการ ที่กระทําการ

18 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 1.
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โดยทุจริตใหมีโทษทางอาญาไว ในมาตรา 147 ถึง มาตรา 166 แตดูเหมือนวาการบังคับใชกฎหมาย
ตามกระบวนการยุติธรรมหลักทั่วไป ไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากปญหาการทุจริตตอหนาที่ราชการ
ซึ่งในทางวิชาการถือวาเปนอาชญากรรมอยางหน่ึง มีความซับซอนไมสามารถใชกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั่วไปจัดการได เพื่อใหการจัดการกับปญหาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยไดมีแนวทางในเร่ืองน้ีโดยกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะดาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2.4.1 ความเปนมาขององคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
จุดเร่ิมตนของการตรวจสอบการทุจริตของไทย ที่สําคัญในยุคปจจุบันน้ัน มีมากอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2457 น่ันคือ การตรากฎหมายที่มีเน้ือหาสาระในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหลายฉบับ เชน กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2476 พระราช
บัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาลผูประพฤติผิดวินัยหรือหยอนความ
สามารถ พ.ศ. 2488 พระราชกําหนดวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิด
หนาที่หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492 พระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ตามความในพระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาล
ผูประพฤติผิดวินัยหรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 2488 อาจถือไดวาเปนการบัญญัติกฎหมายฉบับ
แรกที่มีโครงสรางและกลไกการตรวจสอบการทุจริตสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ19 ถือเปนจุดเร่ิมตนที่
เปนรูปธรรมของการตรวจสอบการทุจริตของไทย ทั้งน้ี พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญ
คือ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม
เกิน 2 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ัง คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาสอบสวนขาราชการ
และพนักงานเทศบาลซึ่งประพฤติผิดวินัย หรือหยอนความสามารถ คณะกรรมการจะรับเร่ืองไว
พิจารณาสอบสวนได เมื่อมีบุคคลทั่วไปหรือรัฐมนตรีรองเรียน และเร่ืองรองเรียนดังกลาวน้ันมีโทษ
ทางวินัยถึงขั้นปลดออก และไลออก คณะกรรมการมีอํานาจในการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน
ได ในระหวางการดําเนินการสอบสวน ถามีเหตุจําเปนคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีให
สั่งพักขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลผูถูกกลาวหาไวกอนได เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลว

19 สุรพล นิติไกรพจน  และคณะ.  (2547). คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ. หนา 23-25.
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เสร็จ ถาเห็นวาขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลผูถูกกลาวหาน้ันกระทําความผิดจริงใหคณะกรรมการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตอไป

พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาลผูประพฤติผิดวินัย
หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 2488 ขางตน แมจะเปนนิมิตหมายที่ดีในการวางรากฐานการ
ตรวจสอบการทุจริต แตระยะเวลาบังคับใชกฎหมายดังกลาวน้ันก็สั้นมาก โดยกฎหมายฉบับน้ีไดถูก
ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2489

ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาล
ผูกระทําผิดหนาที่หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 2490 ซึ่งมีลักษณะคลายกันกับพระราชบัญญัติ
กําหนดวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาลผูประพฤติผิดวินัยหรือหยอนความสามารถ
พ.ศ. 2488 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี20

1) รัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาสอบสวนลงโทษขาราชการต้ังแตชั้นพิเศษ หรือเทียบเทา
ลงไป ปลัดกระทรวง และอธิบดีมีอํานาจพิจารณาสอบสวนลงโทษขาราชการ ต้ังแตชั้นตรีหรือ
เทียบเทาลงไป หัวหนากองมีอํานาจพิจารณาสอบสวนลงโทษขาราชการ ต้ังแตชั้นตรีหรือเทียบเทา
ลงไป ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจพิจารณาสอบสวนขาราชการในสวนภูมิภาค ต้ังแตชั้นตรี หรือ
เทียบเทาลงไปและพนักงานเทศบาล หัวหนาศาลมีอํานาจพิจารณาสอบสวนลงโทษขาราชการ
ธุรการในศาล ต้ังแตชั้นตรีหรือเทียบเทาลงไป คณะกรรมการตุลาการมีอํานาจพิจารณาสอบสวน
ลงโทษขาราชการตุลาการ ผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร มีอํานาจพิจารณาสอบสวน
ลงโทษขาราชการทหารผูใตบังคับบัญชา ขาราชการชั้นเอกหรือเทียบเทาลงไป ใหรัฐมนตรีวาการ
แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทําหนาที่พิจารณาสอบสวนลงโทษ

2) กําหนดความผิดฐานใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริตเพิ่มเติม กลาวคือ ขาราชการ หรือ
พนักงานเทศบาลที่รํ่ารวยผิดปกติ และไมสามารถพิสูจนไดวาความรํ่ารวยน้ันไดมาในทางที่ชอบ ให
ถือเปนผูกระทําความผิดฐานใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริต

3) คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจหนาที่ดําเนินการสอบสวนขาราชการ หรือ
พนักงานเทศบาลผูถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีมูลใหรายงานตอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไลออก และใหพนักงานอัยการฟองตอศาล เพื่อใหศาลยึดทรัพยสิน
ที่รํ่ารวยผิดปกติน้ันตกแกแผนดิน

4) ในการสอบสวน คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลผูถูก
กลาวหาน้ันจัดทําบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน รวมทั้งมีอํานาจเรียกผูถูกกลาวหาและพยานมา
สอบสวนได

20 แหลงเดิม.  หนา 25 - 26.
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5) ในระหวางการดําเนินการสอบสวน ถามีเหตุอันสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอ
รัฐมนตรีใหสั่งพักขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลผูถูกลาวหาได

พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิด
หนาที่หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 2490 ไดถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2491 เน่ืองจากรัฐบาล
มีความเชื่อวาเมื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยมาตรการพิเศษดําเนินการไปได
ระยะเวลาหน่ึงแลว การทุจริตจะลดนอยถอยลงไปตามลําดับจนกระทั่งไมจําเปนตองใชมาตรการ
พิเศษน้ันอีกตอไป แตสามารถกลับไปใชมาตรการปกติตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการดําเนินการทางวินัยไดเชนเดิม21

2.4.2 วิวัฒนาการขององคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตของไทย
1) คณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกข

คณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกข ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอีกไมนอยกวาหกคน จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492 ในสมัย
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนผู
ไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่กระทําการนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร หรือใชดุลพินิจโดยมิชอบ
ซึ่งในการพิจารณาน้ันคณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานได
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเสร็จ มีอํานาจเพียงเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต อไป
เทาน้ัน โดยไมมีอํานาจบังคับสั่งการไดเองแตอยางใด22

2) คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.)
คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) ไดรับการจัดต้ังขึ้นในป

พ.ศ. 2494 มีหนาที่ในการรับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน แลวดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐที่ถูกกลาวหา ซึ่งตอมากลายเปนกรมตรวจราชการแผนดิน ในป
พ.ศ. 249623

21 อุดม รัฐอมฤต ก (2530). ปญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ. หนา 45.

22 ในเวลาตอมาพระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2492 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรม
การกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เพ่ือเตรียมความพรอมพัฒนาเปนศาลปกครองในอนาคต.

23 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ.  (2549). แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐ
ธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต.ิ หนา 21.
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3) กรมตรวจราชการแผนดิน
รัฐบาลไดจัดต้ังกรมตรวจราชการแผนดินขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2496 สังกัด

ทบวงคณะรัฐมนตรีฝายการเมือง มีอํานาจหนาที่ สืบสวนสอบสวนและติดตามพฤติการณของ
ขาราชการใหปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบแบบแผน นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนคําสั่งนายกรัฐมนตรีโดยเครงครัด เพื่อใหราชการสําเร็จลุลวงไปโดยรวดเร็วและประหยัด
ปราศจากการทุจริตและประพฤติอันมิชอบ และมีอํานาจหนาที่ควบคุมการปฏิบัติราชการของ
รัฐวิสาหกิจดวย24 ซึ่งกรมตรวจราชการแผนดินถือไดวาเปนหนวยงานระดับกรมแหงแรกที่ทําหนาที่
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตตอมาดวยเหตุผลทางการเมืองกรมตรวจราชการแผนดิน
ถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 250325

4) คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแกภาษีอากร (ก.ต.ภ.)
ไดมีการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแกภาษีอากรและ

รายไดอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2503 ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต โดยมีคณะกรรมการคณะหน่ึง
เรียกวา “คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแกภาษีอากร” (ก.ต.ภ.) แตงต้ังโดยนายกรัฐมนตรี
ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินเกาคน มี เลขาธิการสํานักงาน ก.ต.ภ.
เปนกรรมการโดยตําแหนง มีหนาที่ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรและรับเร่ืองราวรองเรียนในการ
กลาวหาเจาพนักงานจัดเก็บภาษีอากรโดยมิชอบ26

5) คณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.)
หลังจากที่จอมพลถนอม กิตติขจร กระทํารัฐประหารโคนลมรัฐบาลที่ตนเองดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2514 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ขึ้น มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแผนและวิธีการตรวจและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการ กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่กําหนด
มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีอากรและรายไดอ่ืนของรัฐ โดยให
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.ต.ป. ตอนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน ก.ต.ป. เปน
สวนราชการมีฐานะเทียบเทากรมขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มีพันโทณรงค กิตติขจร เปนเลขาธิการ
และจอมพลถนอม กิตติขจร เปนประธานกรรมการ ภายหลังเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516

24 กมล  สกลเดชา.  (2525). การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ: บทวิเคราะหทางกฎหมายใน
แงความหมายและการใชคําในกฎหมาย. หนา 25.

25 สุรพล  นิติไกรพจน .  เลมเดิม. หนา 27.
26 แหลงเดิม.  หนา 27-28.
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หนวยงานดังกลาวไดถูกยุบเลิกโดยผลของพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 27

6) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(ป.ป.ป.)

หลังเหตุการณวันมหาวิปโยค (14 ตุลาคม 2516) ไดมีพระบรมราชโองการฯ แตงต้ัง
นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี และกอนการเขาทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาล
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยมีนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายสําคัญ
ซึ่งตอมานายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 ต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ขึ้นทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และพฤติชอบในวงราชการ คณะกรรมการดังกลาว มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เน่ืองจากมี
การรองเรียนจากราษฎรถึงนายกรัฐมนตรีเปนอันมากวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตฉอราษฎร
บังหลวง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่แตง
ต้ังขึ้นขางตนยังไมทันเร่ิมทําหนาที่ก็ปรากฏวามีปญหาทางการเมือง ทําใหนายสัญญา ธรรมศักด์ิ
ตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการถูกยกเลิกไปดวย

ตอมานายสัญญา  ธรรมศักด์ิ กลับเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังจึงมีคําสั่ง
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2517 แตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการขึ้นใหม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ชุดดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2517 ก็ถูกยุบเลิก และรัฐบาลที่นายสัญญา ธรรม
ศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี ไดเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ พ.ศ. ... ตอมารางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดผานการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ โดยไดมีมติใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2518 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2518 ตามพระราชบัญญัติดังกลาว พระมหากษัตริยจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการจํานวนไมนอย
กวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน กับเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง โดยความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา 4) มีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป และอาจ
ไดรับการแตงต้ังใหมไดอีกวาระหน่ึง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระไมได ดังน้ัน

27 แหลงเดิม.  หนา 28-29.
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงเปนองคกรที่มี
ความเปนอิสระปฏิบัติหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามกฎหมาย มีสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนหนวยงานธุรการ มีฐานะ
เทียบเทากรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูในกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216/2518 มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา

การจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. 2518 นอกจากจะทําใหมีองคกรพิเศษขึ้นมารับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยเฉพาะมีภารกิจสําคัญในการเสนอมาตรการเชิงนโยบาย
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตอคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หนาที่ในการสืบสวนกรณีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

7) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
จากขอบกพรองในการทํางานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตระหนักเปน
อยางยิ่งในภัยคุกคามอันใหญหลวงที่มีตอสังคมไทย อันเน่ืองมาจากปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ จึงไดมีการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเร่ืองการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐและใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนองคกรอิสระและมีความเปนกลางขึ้นทําหนาที่แทน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการรับผิดชอบใน
การดําเนินการกับกรณีทุจริต โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนหนวยงานธุรการอิสระขึ้นตรงตอประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ

แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง โดยประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 แตคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฯ ก็ไดออกประกาศ ฉบับที่ 19 ให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผล
ใชบังคับตอไป พรอมกันน้ันไดมีประกาศ ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 กําหนดวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อาจ
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มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งมีอํานาจสง
สํานวนคืนใหหนวยงานเดิมดําเนินการตอไปได จึงอาจกลาวไดวาคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายหลังการปฏิรูปการปกครองมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นกวาที่เคยปรากฏมาในอดีต ซึ่งตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ขึ้นมาใหมีผลใชบังคับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนองคกรในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดย
กําหนดใหทําหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอน
จากตําแหนง การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และกํากับดูแลจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

8) คณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คณะกรรมการ ป.ท.)

กอนการเขาบริหารประเทศ รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 วา “วันน้ีประเทศไทยยังไมพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ยังตองไดรับการบริหารที่ทุมเทเปนพิเศษ จะปลอยใหการบริหารดําเนินไปเหมือน
ภาวะปกติน้ันไมได เพราะประเทศไทยอาจถลําลึกไปจนยากจะเยียวยา ดังน้ันประเทศไทยจึง
ตองการการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกมิติดวยแนวคิดของนโยบายที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของขอมูลความ
รอบรู สติปญญาที่เขาใจในรากเหงาแหงปญหา …” โดยไดกําหนดใหการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นเปนนโยบายเรงดวน และประกาศวา การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารราชการแผนดิน

ตอมาไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 102/2544 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ท.) ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2544 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม เปนรองประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ และอธิบดีกรมสรรพากร เปนกรรมการ เลขาธิการคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยใหมีการดําเนินการมาตรการการลงโทษทางวินัย
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ทางปกครอง ทางแพง และทางภาษี เปนไปอยางรวมเร็ว เด็ดขาด และเปนธรรม ติดตามดูแลการ
บังคับใชกฎหมายทางวินัย ทางปกครอง ทางแพง ทางอาญา และทางภาษี แกเจาหนาที่ผูทุจริตและผู
รวมกระทําความผิดอยางมีเอกภาพ รับเร่ืองรองเรียนและดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ หรือรํ่ารวยผิดปกติ หากพบวามีมูลทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือรํ่ารวย
ผิดปกติ ใหสงเร่ืองและประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ อาทิ เชน คณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรม
สรรพากร เปนตน เพื่อใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายโดยรวดเร็ว เด็ดขาดและเปนธรรม
เสนอแนะใหขอคิดเห็นแกรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ โดยในการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่น้ัน คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานดานการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจเรียก สั่งหรือขอใหสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐมาใหถอยคํา หรือจัดสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งขอความรวมมือจากภาคเอกชน และดําเนินการอ่ืนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ัง
อนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว

สําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่สนับสนุน และติดตามการ
ดําเนินงานดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล ไดมีการดําเนินงานโดยไดเสนอมาตรการตางๆ
ที่เปนรูปธรรม เชน การปรับปรุงแกไขกฎหมายระเบียบตางๆ โดยรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบ
และเห็นชอบใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ

9) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
หลังจากการจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปน

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตอมารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3)28 ไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ

28 มาตรา 250 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
“...(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่
ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควร
ดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต...”
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานที่ดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตฝายการเมือง
และขาราชการระดับสูง มีอํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยการกระทําการทุจริตในสวนของ
เจาหนาที่ของรัฐต้ังแตระดับสูงหรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
กระทรวงยุติธรรมจึงไดเสนอใหมีการจัดต้ังหนวยงานฝายบริหารเพื่อเปนหนวยงานเฉพาะในการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับเจาหนาที่ของรัฐ และโดยที่ปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตยังไมมีสวนราชการในสวน
ของฝายบริหารที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง
ทําใหรัฐบาลไมสามารถกํากับดูแลและผลักดันเพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐมีภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก สมควรที่จะมีสวนราชการในฝายบริหารที่
รับผิดชอบในการดําเนินการดานนโยบายดังกลาว และเปนศูนยกลางประสานงานกับหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในฝายบริหารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดบัญญัติ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 ตอนที่ 21 ก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 เพื่อใหมีคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทําหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัยการกระทํา
การทุจริตในสวนของเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตระดับตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงไป

จากวิวัฒนาการของการตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการทุจริตของไทย จะ
เห็นวา ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของไทยน้ัน มีทั้งองคกรที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ
การทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ มีทั้งระบบที่มีการดําเนินการปกติ
ไดแก กระบวนการทางอาญาและกระบวนการทางวินัย ซึ่งจะพบวามีอุปสรรคและขอบกพรอง
หลายประการที่ทําใหกระบวนการตรวจสอบ และการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไมมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งกระบวนการพิสูจน
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวของกับระบบวิธีพิจารณา ซึ่งใหการนําสืบเปนหนาที่ของ โจทกที่ตองนํา
สืบใหศาลเห็นตามวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงหรือไม อันเปนการยากในการพิสูจนความผิดเพื่อ
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ยิ่งหากผูกระทําผิดเปนผูมีอิทธิพลสูงในแวดวงการเมือง ขาราชการ
หรือองคกรทางธุรกิจแลว กระบวนการตรวจสอบก็ยิ่งทวีความยากลําบากมากขึ้น แมระบบราชการ
ที่มีการตรวจสอบการทุจริตโดยการพิจารณาโทษทางวินัยก็มีขอบกพรองหลายประการ ทั้งปญหา
ที่มาจากการปกปองพวกพองเดียวกัน หรือการแสวงหาพยานหลักฐานจากเจาหนาที่ของรัฐจากกลุม
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ที่มีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิด ทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานและนําเอาคนกระทําผิด
มาลงโทษเปนไปไดยากดวยเชนกัน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของไทยน้ัน มีการจัดต้ังองคกรตรวจสอบ
การทุจริตขึ้นเปนพิเศษโดยเฉพาะ และมีมาตรการที่แตกตางไปจากเดิม อาจกลาวไดวาเร่ิมต้ังแตเมื่อ
พระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาลผูประพฤติผิดวินัยหรือหยอน
ความสามารถ พ.ศ. 2488 มีผลบังคับใช ถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกที่ไดกําหนดสรางโครงสราง
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตในระบบพิเศษสําหรับเจาหนาที่ของรัฐขึ้น จากน้ันจึงมีพระราช
กําหนดวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิดหนาที่หรือหยอนความ
สามารถ พ.ศ. 2490 ซึ่งเปนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงที่มีสาระในการตรวจสอบการทุจริตในลักษณะที่
คลายคลึงกัน ตอมาจึงมีการต้ังองคกรในรูปคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําหนาที่ปองกันและปราบปราม
การทุจริตอีกหลายคณะ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหลดนอยลง

โดยสรุป จะเห็นไดวา เจตนารมณที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของไทยมีมาแตอดีต มีความพยายามที่จะตรากฎหมายและจัดต้ังองคกรขึ้นมาทํา
หนาที่ตรวจสอบการทุจริตอยางตอเน่ือง ตามบริบทของสังคมการเมืองที่เปนอยูใ นขณะน้ัน เชน
เดียวกับประเทศตางๆ ที่มีการต้ังองคกรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งลักษณะสําคัญของการตรวจสอบ
การทุจริตที่มีการต้ังเปนองคกรเพื่อทําหนาที่ทั้งดานการตรวจสอบ ปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของไทยน้ัน มีทั้งที่มีกฎหมายรองรับและไมมีกฎหมายรองรับ ขณะเดียวกันก็มี ปญหาเกิด
ขึ้นกับการดําเนินการอยูหลายประการ เชน กฎหมายที่เกี่ยวของมีระยะเวลาใชบังคับในระยะเวลา
อันสั้น การตรวจสอบการทุจริตยังไมเปนระบบ และไมมีความตอเน่ือง ปญหาความเปนอิสระของ
องคกรที่ยังสังกัดอยูในฝายบริหารและกระบวนการตรวจสอบทุจริตยังไมมีประสิทธิภาพ เพราะไม
สามารถตรวจสอบการทุจริตของผูมีอํานาจทางการเมืองและ ผูดํารงตําแหนงระดับสูงได จึงมีความ
พยายามที่จะแกไขกฎหมายและปรับปรุงองคกรตรวจสอบการทุจริตใหสามารถปฏิบัติงานอยาง
ไดผล กลายเปนพัฒนาการของการตรวจสอบการทุจริตมาจนถึงปจจุบัน
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

3.1 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในประเทศไทย
3.1.1 ความเปนมาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตระหนักเปนอยางยิ่งในภัย
คุกคามอันใหญหลวงที่มีตอสังคมไทย อันเน่ืองมาจากปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ จึงไดมีการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระขึ้นทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการกับกรณีทุจริต คือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยมีสํานักงานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการอิสระขึ้นตรงตอประธานกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุด
ลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 แตคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฯ ก็ไดออกประกาศ
ฉบับที่ 19 ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับตอไป พรอมกันน้ันไดมีประกาศ ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549
กําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อใหสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมทั้งมีอํานาจ
สงสํานวนคืนใหหนวยงานเดิมดําเนินการตอไปได 30

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บัญญัติ
ใหมีสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

30 พงษภัฏ เรียงเครือ.  (2549). การจัดตั้งหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตฝายบริหาร.
หนา 144-148.
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และมีฐานะเปนนิติบุคคล31 มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นตรงตอ
ประธานกรรมการ โดยที่สํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ใน
การรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติศึกษา
และรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการ
และการเมือง และปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มอบหมาย และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช มาตรา 246 กําหนดใหมีการสรรหา
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยคณะกรรมการสรรหา จํานวน
5 คน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
สภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจากบุคคล
ซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ เมื่อ
คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแลว ก็จะนํารายชื่อเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อ
วุฒิสภาใหความเห็นชอบแลว ประธานวุฒิสภาจะเปนผูนํารายชื่อทูลเกลาตอพระมหากษัตริย เพื่อ
ทรงแตงต้ังรวมทั้งเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการดวย ซึ่งคณะกรรมการ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปด
คน32 มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป และอยูในตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเทาน้ัน33

3.1.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
3.1.2.1 อํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 ไดบัญญัติให
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการไตสวน
ขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตําแหนงเสนอตอ
วุฒิสภา การดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือ

31 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 104 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรียกโดยยอวา
“สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีฐานะเปนนิติบุคคล.

32 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 246.
33 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 247.
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ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรํ่ารวยผิดปกติ ก ระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมรวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวา
ซึ่งรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือที่กระทํา
ความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควร
ดําเนินการดวย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หน้ีสินของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ขาราชการการเมืองอ่ืน ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได
ยื่นไว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด กํากับและดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รายงานผล
การตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา ทุกป ทั้งน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย
และดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ34

34 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 250 “คณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเก่ียวกับการถอดถอนออกจากตําแหนง
เสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา 279 วรรคสาม

(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 275

(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง
ตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมรวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือขาราชการในระดับต่ํากวาซ่ึงรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนิน
การดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 259 และมาตรา 264 ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดย่ืนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

(5) กํากับและดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน

ราษฎรและวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย
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3.1.2.2 อํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สามารถแบงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติออกไดเปน 4 ดาน ไดแก การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน
การปราบปราม การปองกัน และการบริหารองคกร ดังน้ี

1) การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน คณะกรรมการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและ
หน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พรอมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสินทุก
คร้ังที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย สําหรับผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดดํารงตําแหนงมากกวาหน่ึงตําแหนง ใหผูน้ันแยกการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินทุกตําแหนง35 และหากกรณีมีการเสียชีวิตในระหวางดํารงตําแหนง
หรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ทายาทหรือผูจัดการมรดกก็ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินดวย36 นอกจากน้ี คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ยังมีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะตองยื่นบัญชีแสดงรายทรัพยสินและหน้ีสิน
เพิ่มเติม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐได37

หากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

(7) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 213 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชิตและกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย.”
35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่

2) พ.ศ. 2554, มาตรา 32.
36 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่

2) พ.ศ. 2554, มาตรา 33.
37 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่

2) พ.ศ. 2554, มาตรา 40.
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และหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ืองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัยตอไป และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย
วามีการกระทําดังกลาว ใหผูน้ันพนจากตําแหนงนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยวามีการกระทําดังกลาวและ
หามมิใหผูน้ันดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง และเมื่อผลการตรวจสอบปรากฏวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ แลวผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ จะตองถูกรองขอใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน38

2)  การปราบปรามการทุจริต อํานาจคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติในการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อสงเร่ืองใหวุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และผูดํารงตําแหนงระดับสูงออกจากตําแหนง กรณีบุคคลดังกลาว มีพฤติการณรํ่ารวย
ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และ
ในกรณีคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู
กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ขาราชการการเมืองอ่ืนรํ่ารวยผิดปกติ กระทําผิดตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวหรือบุคคลอ่ืน เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย ใหสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดยื่น
คํารองไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป

นอกจากน้ี ในสวนของการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริต ในการใชอํานาจ
รัฐตามระบบปกติ ถาเปนเจาหนาที่ที่อยูในสายบังคับบัญชาของระบบราชการ ก็อาจมีการดําเนิน
ทางวินัย โดยจะสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชา หรือตนสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก สวนคดีอาญาและรํ่ารวยผิดปกติก็สงเร่ืองใหอัยการสูงสุด
เพื่อฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจ หากมีขอขัดแยงก็ดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานรวม หากหาขอยุติ
ไมได คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็มีอํานาจฟองเองหรือแตงต้ัง
ทนายความฟองแทน และหากไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีการใหสิทธิ์หรือเอกสิทธิ์โดยมิชอบ ก็
สงเร่ืองใหตนสังกัดดําเนินการสงเร่ืองใหศาลเพิกถอนสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ตอไป

38 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 34 และมาตรา 41.
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3)  การปองกันการทุจริต แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานระบบและดานตัวบุคคล
ดานระบบน้ัน คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่เสนอ
มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ืองการแบงสวน
ราชการภายในและอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ยังกําหนดใหสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรม

สวนดานตัวบุคคล คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งการดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต นอกจากน้ี เพื่อปองกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนด
หามเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศยังไมถึงสองป รวมทั้งคูสมรสของบุคคลเหลาน้ี กระทําการ
บางอยางที่ถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตน และ
ยังใหอํานาจคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหผล
บังคับเปนการหามมิใหมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนที่มากกวาปกติเพื่อปองกันการทุจริตอีก
ทางหน่ึงดวย39

4)  การบริหารองคกร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 251 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ มีสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการที่

39 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และองอาจ  เทียนหิรัญ. (2546). การฉอราษฎรบังหลวงและมาตรการในการ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต.ิ หนา 62 - 63.
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เปนอิสระจากฝายบริหาร มีเลขาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ไดรับการ
แตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
ผูบังคับบัญชา โดยใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออก
ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
และทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืนของสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ท ั้งน้ี คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองรายงานผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกป
และนํารายงานน้ันออกพิมพเผยแพรตอไป

3.1.2.3 อํานาจในการดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐ
1) อํานาจหนาที่ในการไตสวนขอเท็จจริง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 19 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการไตสวนขอเท็จจริงไว ดังตอไปน้ี คือ

(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา
ตามหมวด 5 การถอดถอนจากตําแหนง

(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด 6
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ

(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชบุคคลตาม (2)
และเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติเพื่อรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

(4) ไตสวนและวินิจฉัยวาผู ดํารงตําแหนงอ่ืนซึ่ งมิใชบุคคลตาม (2) หรือ
เจาหนาที่ ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองรํ่ารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่ เกี่ยวของกัน รวมทั้งดําเนินการกับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว
หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวยตามที่คณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(5) กําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินตามมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญ

(6) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

(7) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(8) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หน้ีสินและเอกสารประกอบของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาและเจาหนาที่ของรัฐ

(9) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ี
สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐ
ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสินและ
หน้ีสิน

(10) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกป ทั้งน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย

(11) เสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา
ศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน

โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริต
ตอหนาที่ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม

(12) ดําเนินการสงเร่ืองใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตให
สิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ

(13) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย สุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
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(14) ดําเนินการเกี่ยวกับดานการตางประเทศโดยเปนศูนยกลางความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตาม
พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต

(15) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการ
(16) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(17) ดําเนินการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติหรือ

กฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมการตัดอํานาจของคระกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติที่จะดําเนินคดีตามที่เห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเร่ืองใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับ
ไปดําเนินการตอไปก็ได

การไตสวนขอเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (1) (2) (3) (4) และ (6)
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปน
ผูรับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได แลวรายงานตอคณะกรรมการ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไต
สวนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกําหนด

2)  อํานาจพิเศษของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ

นอกจากอํานาจในการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวแลว ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
มาตรา 25 ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
พิเศษเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ40 ดังน้ี

(1)  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไต
สวนขอเท็จจริง

40 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 25.
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(2)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน
สถานที่ทําการหรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อการตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ

(3)  มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวน
ขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(4)  วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายค่ําเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง
และคาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หรือเร่ืองอ่ืน
ใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

(5)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา 30
3)  อํานาจในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐ

ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐน้ันตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 26
ใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจ ดังตอไปน้ี41

(1) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
หรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ

(2)  ดําเนินการขอใหศาลที่มี เขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและ
ควบคุมตัวผูถูกกลาวหา ซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผู
ซึ่งคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสง
ตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป

ในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (1) คณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะมอบหมายใหพนักงานไตสวน ดําเนินการแทนก็
ได

จากบทบัญญัติดังกลาว การไตสวนขอเท็จจริง เปนกระบวนการหลักในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและมุงหมายให

41 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 26.

DPU



45

องคกรน้ีนําไปใชในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งหลาย โดยการดําเนินคดี น้ัน คณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีขั้นตอนวิธีการไตสวนขอเท็จจริง ดังน้ี

เร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติอาจไตสวนขอเท็จจริงเอง หรือแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ไตสวนขอเท็จจริงแทนก็ได
โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนกฎหมายกําหนดใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ
และระดับของตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร หรือโดยการแตงต้ังพนักงาน
ไตสวน กลาวคือ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ 31 เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ขอ 5 ใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับแตงต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดย
ใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดขอเท็จจริงของ
พนักงานไตสวน พ.ศ. 255042 โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย วิธีการแตงต้ังพนักงานไตสวน
ขอเท็จจริง การมอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนิน การไตสวนขอเท็จจริงแตละเร่ือง การแจง
คําสั่งมอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหผูถูกกลาวหาทราบ การคัดคาน
และวิธีการคัดคานพนักงานไตสวนของผูถูกกลาวหา การแจงขอกลาวหาและชี้แจงแกขอกลาวหา
และการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐานของพนักงานไตสวน43

และตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา
ดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการไต
สวนและมีหลักประกันในการใหความเปนธรรมกับผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาในกระบวนการไต
สวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งในการไตสวน
ขอเท็จจริงเจาหนาที่ของรัฐ นอกจากจะตองพิจารณาวาเร่ืองกลาวหาน้ันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง

42 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ไตสวนขอเท็จจริงของพนักงานไตสวน พ.ศ. 2550. (2550, 24 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 124, ตอนพิเศษ
161 ง.

43 สํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ.  (2550). รายงานผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบัติหนาท่ี ประจําป พ.ศ. 2550. หนา 26-35.
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ตอไปไดหรือไม หรือเปนเร่ืองที่กฎหมายบัญญัติหามมิใหคณะกรรมการการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงหรือไมอยางไรแลว คณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังตองพิจารณาและคํานึงถึงหลักการใหความเปนธรรม
กับผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาซึ่งเปนหลักการที่สําคัญตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะ
ไดบัญญัติรองรับไวในเร่ืองดังตอไปน้ี

(1) การหามมิใหแตงต้ังบุคคลผูมีสวนไดเสียเปนอนุกรรมการไตสวน
โดยในการไตสวนขอเท็จจริงเจาหนาที่ของรัฐกรณีมีผูกลาวหาหรือมี

เหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตา ม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ในการไตสวนขอเท็จจริง44 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา
45 ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะดําเนินการ
ไตสวนเองหรือจะแตงต้ังอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได ซึ่งพนักงานไตสวนมีหนาที่
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยาน หลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไต
สวนน้ันใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและระดับของตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหา
ตามสมควร สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด ทั้งน้ี มาตรา 46 บัญญัติหามมิ
ใหแตงต้ังบุคคลซึ่งมีเหตุดังตอไปน้ีเปนอนุกรรมการไตสวน คือ รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองที่
กลาวหามากอน มีสวนไดเสียในเร่ืองที่กลาวหา มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ
มารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา และมีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวน
หรือมีผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา ในกรณีที่
ปรากฏวามีการแตงต้ังบุคคลซึ่งมีเหตุดังกลาวเปนอนุกรรมการไตสวนใหอนุกรรมการผู น้ันแจงตอ
ประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโดยเร็ว ระหวางน้ันหามมิให
อนุกรรมการผูน้ันยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนและใหใชบังคับในกรณีที่
ผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการผูใดมีเหตุตองหามดังกลาวดวย สวนการยื่นคําคัดคาน การ

44 “การไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบ
ขอเท็จจริงและมูลความผิดหรือเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความร่ํารวยผิดปกติ.
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พิจารณาคําคัดคาน และการแตงต้ังบุคคลเปนอนุกรรมการไตสวนแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

(2)  การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ
เมื่อคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมี

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในเร่ืองใดแลว ใหประธาน
คณะอนุกรรมการไตสวนแจงคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ 45 และใน
การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ไตสวน ใหผูถูกกลาวหาทราบ จะใหผูถูกกลาวหาลงลายมือ
ชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน แลวมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริงก็ได ในกรณีน้ีเมื่อลวงพนสิบ
หาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรั บทราบคําสั่งแตงต้ังคณะ
อนุกรรมการไตสวนแลว 46

(3) การยื่นและพิจารณาคําคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการไตสวน
ผูคัดคานตองทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงต้ังคณะ
อนุกรรมการไตสวนหรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ
คัดคานไวในคําคัดคานดวยวาจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงไมไดความจริงและความยุติธรรมอยาง
ใด ในการน้ี ใหประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงสําเนาคําคัดคาน
ใหประธานอนุกรรมการไตสวนทราบและรวบรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง แลวให
ประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอคําคัดคานใหคณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา โดยระหวางน้ันหามมิใหอนุกรรมการผูถูก
คัดคานยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนจนกวาคณะกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมีมติยกคําคัดคาน ซึ่งในการพิจารณาคําคัดคานน้ัน ใหคณะ
กรรมกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาวินิจฉัยวา เหตุแหงการคัดคาน
เปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม หากคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นวามิไดเปนไปตามคําคัดคานและมีเหตุผลสมควรที่จะใหอนุกรรมการผ  ู ถูกคัดคาน
ปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติยกคํา

45 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 7.

46 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 9.
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คัดคานน้ันเสีย แลวแจงใหผูคัดคานทราบ และใหมติคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติที่ใหยกคําคัดคานถือเปนที่สุด47

กรณีที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้นหรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟงไดวา หากใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอาจทําใหการไตสวนขอเท็จจริงไมไดความจริงและความยุติธรรม ใหคณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีคําสั่งใหอนุกรรมการผู น้ันพนจากการเปน
อนุกรรมการไตสวนในเร่ืองน้ัน แลวแจงใหผูคัดคานทราบ และการพนจากการเปนอนุกรรมการไม
กระทบถึงการไตสวนที่ไดดําเนินการไปแลว48

(4) การแจงขอกลาวหา
เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานตางๆ เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิดเสร็จแลวเห็นวามีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะสนับสนุนวาขอกลาวหามีมูล ใหเรียกผูถูกกลาวหามาพบและแจงขอกลาวหาโดยจัดทํา
เปนบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด ระบุ
ขอเท็จจริงและพฤติการณในการกระทําความผิดเทาที่จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี
โดยทําเปนสองฉบับเพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหน่ึงฉบับและเก็บไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
หน่ึงฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน49

(5) การชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหสิทธิผูถูกกลาวหานําทนายความหรือ
บุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงแกขอกลาวหา

ในการชี้แจงแกขอกลาวหา ไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงแกขอ
กลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหาภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ได
รับทราบขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหาโดยทําเปนหนังสือหรือชี้แจงดวยวาจาก็ได
และผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตน
ได ทั้งน้ี ทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจตองมิใชพยานในเร่ืองที่กลาวหาน้ัน ในการนําสืบแกขอ
กลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะอนุกรรมการ

47 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 11.

48 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะ อนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 12.

49 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 15.
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ไตสวนเรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได ทั้งน้ีหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาเพื่อประโยชนแหง
ความเปนธรรมจะขยายเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาหรือนําสืบแกขอกลาวหาออกไปตามที่เห็นสมควร
ก็ได และในกรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาพยานหลักฐานใดที่ผูถูกกลาวหาอางไมเกี่ยวกับ
ประเด็นที่กลาวหาหรือเปนการประวิงใหชักชา คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมทําการไตสวนพยาน
หลักฐานน้ันก็ได50

(6) การพิจารณาลงมติวาขอกลาวหามีมูลหรือไม
เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานตามที่มีการกลาวหาและที่ผูถูกกลาวหานํามาใชอางหรือชี้แจงแกขอกลาวหา
เพียงพอแลว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนประชุมเพื่อพิจารณาชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานแลวลงมติ
วาขอกลาวหามีมูลหรือไม แลวใหจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวเสนอคณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม
หากมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหขอกลาวหาน้ันเปนอันตกไป แตถาหากคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาแลวมีมติวาขอกลาวหามีมูลใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ตอไป

(7) การดําเนินการตอผูถูกกลาวหาหลังจากคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด

กรณีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่อคณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูลและขอกลาวหาน้ันเปน
เร่ืองที่ประธานวุฒิสภาสงมาใหคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไตสวนขอเท็จจริง เน่ืองจากไดมีการเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูถูกกลาวหาออก
จากตําแหนง หรือเปนกรณีที่ผู เสียหายยื่นคํารอง เพื่อดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองนับแตวันที่ คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดังกลาว ผู
ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจะมีคําพิพากษา ประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงรายงานและความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาถอดถอนผูถูกกลาวหาออก
จากตําแหนง และสงใหอัยการสูงสุดดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองกรณีที่ผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญา หรือรํ่ารวยผิดปกติ ในกรณีที่

50 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547, ขอ 15-16.
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อัยการสูงสุดเห็นวาพยานหลักฐานยังไมสมบูรณและแจงคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบ คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและอัยการ
สูงสุดจะแตงต้ังคณะทํางานรวมกันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แตถาหากหาขอยุติ
ไมได คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจฟองคดีเอง หรือแตงต้ัง
ทนายความฟองคดีแทน

กรณีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จะแยกดําเนินการตามมูลความผิด เปน 3 กรณี ดังน้ี

ก. กรณีมีมูลความผิดทางวินัย ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จะดําเนินการสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูก
กลาวหาเพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนพิจารณาโทษทางวินัยหรือพิจารณาให
พนจากตําแหนง โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนอีก

ข. กรณีมีมูลความผิดทางอาญา ประธานกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะดําเนินการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลที่มีเขต
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แตกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวาพยานหลักฐานยังไมสมบูรณและแจง
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ คณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และอัยการสูงสุดจะแตงต้ังคณะทํางานรวมกันเพื่อรวบรวมพยาน
หลักฐานใหสมบูรณ แตถาหากหาขอยุติไมได คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจฟองคดีเอง หรือแตงต้ังทนายความฟองคดีแทน และ

ค. กรณีมีมูลความผิดทางแพง ในกรณีมีมูลวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวย
ผิดปกติ ประธานกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการสงเร่ืองให
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินตอไป

3.2 เขตปกครองพิเศษฮองกง
3.2.1 ความเปนมาของ ICAC

หนวยงานปราบปรามการทุจริตของเขตปกครองพิเศษฮองกง ในอดีตประสบปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่เปนอยางมากในระบบราชการทั่วๆ ไป โดยเฉพาะเจาหนาที่
ตํารวจ หนวยงานการกอสรางและกิจการสาธารณูปโภค หนวยงานดานที่ดินและงานดานตรวจคน
เขาเมืองอยางรุนแรง โดยเฉพาะงานที่อยูในความดูแลของกรมตํารวจ ในระยะแรกฮองกงไดจัดต้ัง
หนวยงานปราบปรามการทุจริตของเจาหนาที่ในภาครัฐเรียกวา Anti Corruption Office (ACO) ขึ้น
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ต้ังแตป พ.ศ. 2511 ในสังกัดกรมตํารวจ แตปฏิบัติงานเปนอิสระจากกรมตํารวจมากขึ้น อยา งไร
ก็ตาม ACO ก็ไมสามารถจัดการกับปญหาไดสําเร็จ จะประสบความสําเร็จนอยมากในการปองกัน
และปราบ ปรามการคอรรัปชั่น รวมถึงมีอํานาจเฉพาะการสืบสวนผูที่เปนเจาหนาที่ของรัฐเทาน้ัน
ทั้งสังคมก็ไมใหความเชื่อถือวาตํารวจจะปราบปรามการคอรรัปชั่นได จนกระทั่งเกิดกรณีอ้ือฉาว
เร่ืองการคอรรัปชั่นของตํารวจระดับสูงและปญหาการฉอฉลของสํานักปราบปรามคอรรัปชั่นที่อยู
ภายใตการควบคุมของตํารวจ ในป พ.ศ. 2516 จึงไดมีการจัดต้ังองคกรที่ปฏิบัติภารกิจปราบปราม
การทุจริตแยกจากกรมตํารวจ มีผูอํานวยการสํานักงานที่รายงานตรงตออัยการสูงสุด ตอมาในป
พ.ศ. 2517 รัฐบาลฮองกงไดโอนหนวยงานน้ีเปนหนวยงานอิสระ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรียกวา Independent Committee Against Corruption หรือ ICAC มี
อํานาจหนาที่อยางกวางขวางในการสืบสวนสอบสวนการกระทําการทุจริตของเจาหนาที่ ในภาครัฐ
รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับการปองกันดวย กําหนดใหมีผูอํานวยการสํานักงานเปนผูรับผิดชอบ ขึ้น
ตรงตอผูวาราชการเกาะฮองกง สวนเจาหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนจะไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการใหมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย เจาหนาที่สืบสวนสวนหน่ึงของ
ICAC เปนนายตํารวจซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานดานสืบสวนสอบสวนที่
ไดรับการฝกอบรมและคัดเลือกมาอยางดี51

การกอต้ัง ICAC มีจุดริเร่ิมมาจากผูวาราชการเกาะฮองกง โดยมีเจตนารมณการจัดต้ัง
ให ICAC เปนองคกรอิสระที่มุงมั่นและทุมเทเพื่อการตอสูกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นโดยเฉพาะ
ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง แยกตัวออกจากหนวยงานตํารวจ ไมเปนสวนหน่ึงของระบบ
ราชการพลเรือน และเปนการแสดงจุดยืนและอุดมการณการตอสูและการเปนศัตรูกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของรัฐ และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณดังกลาวรัฐบาลฮองกงไดใหการสนับสนุน
ทรัพยากรในดานตางๆ กับ ICAC อยางเต็มที่52

การตอสูกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของฮองกงในชวงที่ผานมา ประสบความสําเร็จ
อยางมากจนถือไดวาเปนปฏิบัติการเงียบ (a Quiet Revolution) เน่ืองจากตอนที่เขตปกครองพิเศษ
ฮองกงเร่ิมลงมือตอสูกับปญหาการทุจริตในระยะแรกไมคอยมีใครเชื่อวาประเทศฮองกงจะทําได
สําเร็จ กวา 20 ป ผานมาประเทศฮองกงไดพิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนวาการตอสูกับการทุจริต
คอรรัปชั่นจําเปนตองผานกระบวนการทํางานอยางหนัก การเอาจริงเอาจัง และความเฉียบคมในการ

51 ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ.  (2541). การคอรรัปช่ันในระบบราชการไทย. หนา 249.
52 โกวิทย  กังสนันท และคณะ. (2546). การพัฒนาองคกรและเพิ่มขีดความสามารถของสํานักงาน

ป.ป.ช. หนา 3-25 - 3-26.
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ดําเนินการ และความพรอมที่จะรับความเสี่ยงในหลายๆ ดาน ความกาวหนาของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศฮองกงจึงแสดงผลสําเร็จออกมาในหลายๆ ประการ ไดแก
ประการแรก การใหบริการสาธารณะในปจจุบันมีความใสสะอาดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานการณเดิมที่ ICAC ไดรายงานใหเห็นวาในป พ.ศ. 2518 รอยละ 80 ของการทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกิดขึ้นเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐแตผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนในป พ.ศ. 2540 ปรากฏ
วาอัตราการทุจริตที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐลดลงเหลือเพียง รอยละ 7.8 เทาน้ัน ประการที่สอง
ทัศนคติของประชาชนตอพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน ผลการ
สํารวจความคิดเห็นในป พ.ศ. 2517 ชี้ใหเห็นวามีประชาชนชาวฮองกงเพียงหน่ึงในสามเทาน้ันที่
พรอมเปดเผยตัวและรายงานหรือยื่นเร่ืองรองทุกขการทุจริต แตในป พ.ศ. 2537 ปรากฏวา มีอัตรา
เพิ่มขึ้นถึงสองในสาม หรือรอยละ 63 ที่พรอมจะรายงานแจงเบาะแส ถาเจอพฤติกรรมการทุจริต
และประการที่สาม ภาคธุรกิจเอกชนมีความตระหนักในอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่นตอสังคมมากขึ้น และพรอมที่จะเขารวมตอตาน เดิมการติดสินบนและการใหเงินใต
โตะเปนเร่ืองปกติของการทําธุรกิจในฮองกง อยางไรก็ตาม หลังจากการริเร่ิมรณรงคดานคุณธรรม
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics Campaign) ในป พ.ศ. 2537 และเร่ือยมาอยางตอเน่ือง บริษัท
เอกชนขนาดใหญ และสมาคมการคาธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญกับกรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น องคกรธุรกิจจํานวนมากขอคําปรึกษาแนะนําจาก ICAC เพื่อ
ปรับปรุงระบบธุรกิจที่สามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ

3.2.2 อํานาจหนาท่ีของ ICAC
ในการปฏิบัติหนาที่ของ ICAC จะมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่อยู 3 ฉบับ คือ
1) กฎหมายจัดต้ังองคกร ICAC (Independent Commissioner Against Corruption

Ordinance)
2)  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําทุจริตและขัดตอกฎหมาย (Corrupt and Illegal Practices

Ordinance)
3)  กฎหมายปองกันการใหสินบน (Prevention of Bribery Ordinance)
กฎหมายทั้งสามฉบับน้ี เปนกฎหมายที่สําคัญที่ ICAC ยึดถือเปนหลักการในการปฏิบัติ

หนาที่ กฎหมายของ ICAC ดังกลาว เนนการดําเนินคดีอาญาเปนหลักมากกวาทางวินัย และใช
ควบคุมในการปองกันและและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นไดไมวาในสวนใดของ
ฮองกง นอกจากน้ีเจาหนาที่ของ ICAC ยังมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งควบคุมความผิดเกี่ยวกับการ
ฉอโกง การกรรโชกทรัพย รวมทั้งการกระทําความผิดทางอาญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต
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ไดมีการออกกฎหมายรับรองหนาที่ของ ICAC ดังน้ี53

1)  รับและพิจารณาคํารองเรียนเร่ืองคอรรัปชั่นและสืบสวนขอเท็จจริงตามที่
เห็นสมควร

2)  สืบสวนกรณีขอกลาวหาเร่ืองการคอรรัปชั่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ICAC

รวมทั้งกรณีติดสินบนและกรณีการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
3)  สืบสวนพฤติกรรมของขาราชการผูเกี่ยวพันกับการคอรรัปชั่น
4)  ตรวจสอบขบวนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ เพื่อหาชองโหวที่นําไปสูการ

คอรรัปชั่นและหาวิธีแกไขปรับปรุงชองโหวหรือหาทางปรับปรุงขบวนการทํางานดังกลาว
5)  ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือผูใดก็ตามที่มาขอคําแนะนําเกี่ยวกับการ

แกปญหาคอรรัปชั่น
6)  ใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานสาธารณะใดๆ เกี่ยวกับวิธีการ

ทํางานที่เห็นวานาจะชวยลดการคอรรัปชั่น
7)  ใหการศึกษาแกสาธารณะชนเร่ืองผลรายของคอรรัปชั่น
8)  แสวงหาการสนับสนุนจากสาธารณะเพื่อตอตานการคอรรัปชั่น
นอกจากหนาที่ดังกลาวฮองกงถือวา อํานาจสืบสวนสอบสวนเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวไดผล จึงให ICAC มีอํานาจสืบสวน
สอบสวน ดังน้ี

1)  มอบหมายเปนหนังสือใหแกเจาหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ
ความผิด

2)  เขาไปในสถานที่ของหนวยงานของรัฐและแจงใหเจาหนาที่ของรัฐใหถอยคํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติงานใดๆ

3)  เรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือขอมูลใดๆ เทาที่เห็นวาจําเปน
4)  มอบหมายเปนหนังสือใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่หรือมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด
5)  มีคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลผูถูกสอบสวนสงมอบหนังสือเดินทางใหแก ICAC
6)  ในการสืบสวนสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐกรณีรํ่ารวยผิดปกติ ICAC มีอํานาจที่จะ

ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารทุกแหง

53 ผาสุก  พงษไพจิตร และคณะ. หนาเดิม.
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3.2.3 รูปแบบการดําเนินงานของ ICAC
คณะกรรมการตอตานการคอรรัปชั่นของฮองกง หรือ ICAC เปนองคกรอิสระขึ้นตรง

ตอฝายนิติบัญญัติมีภารกิจในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และเอกชน โดยมีผูอํานวยการสํานักงาน (Commissioner) เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานในสํานัก
งานคณะกรรมการการตอตานการคอรรัปชั่นแตเพียงผูเดียว และขึ้นตรงตอผูวาราชการเกาะฮองกง
(Governor)54 สวนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ ICAC ไดแก บุคคลผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการใหมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย เจาหนาที่สืบสวนของ ICAC สวน
หน่ึงเปนนายตํารวจซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานดานสืบสวนที่ไดรับการ
ฝกอบรมและคัดเลือกมาอยางดี55

องคกรของ ICAC มีการจัดรูปแบบออกเปน 2 สวน คือ องคกรพิจารณาและองคกรการ
บริหาร56 โดยองคกรพิจารณา เปนสวนที่รับผิดชอบดําเนินการในดานคดี ทั้งคดีอาญาและคดีวินัย
โดยในทางอาญาน้ันจะมีขั้นตอนการดําเนินคดีโดยกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเปนผูมีอํานาจ
สูงสุดในการสืบสวนคดีอาญา และมีเจาหนาที่ ICAC ที่ไดรับแตงต้ังมอบหมายจากผูอํานวยการ
สํานักงาน เปนผูปฏิบัติหนาที่ภายใตการบังคับบัญชาของผูอํานวยการสํานักงาน เมื่อเจาหนาที่
ICAC ทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหสงเร่ืองใหพนักงานอัยการฟองพิจารณาคดี ผูถูกกลาวหาซึ่งเปน
เจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชนธรรมดาโดยตรงโดยไมตองสงเร่ืองใหเจาหนาที่ตํารวจทําการสอบสวน
หรือดําเนินคดีอาญาแทน

สวนองคกรการบริหาร เปนสวนที่รับผิดชอบการบริหารงานภายในสํานักงาน ICAC
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนผูรับผิดชอบงานภายในสํานักงาน และขึ้นโดยตรงตอผูวาราชการ
เกาะฮองกง งานภายในสํานักงาน ICAC แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปราบปราม
และดานการประชาสัมพันธ ในแตละดานจะมีหนวยงานภายในรับผิดชอบตางหากจากกัน ดังน้ี

1) กองปราบปราม (Operation Department)
มีหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีคอรรัปชั่นและการใหสินบนเจาพนักงาน ใน

การสืบสวนเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต จะดําเนินการสืบสวนในทางลับดานชีวิต
ความเปนอยูและฐานะทางการเงินเพื่อหาวาคํารองเรียนมีมูลหรือไม โดยไมใหผูตองสงสัยรูตัววา

54 จักรพันธ  ปลองไหม.  (2546). เสถียรภาพของรัฐบาลกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. หนา 82.

55 สมใจ เกษรศิริเจริญ. (2531). การสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ช. กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ. หนา 142-144.

56 จักรพันธ  ปลองไหม. เลมเดิม. หนา 83.
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กําลังถูกสืบสวนสอบสวน ซึ่งขอมูลตางๆ จะถูกรวบรวมเขามาที่เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจาก
ขอมูลที่มีอยูเพียงเล็กนอยเปนขอมูลที่แตกแขนงออกไปเปนจํานวนมาก ทั้งขอมูลจากธนาคาร กอง
ตรวจคนเขาเมือง การสืบสวนแบบประกบตัว ความรวมมือจากตางประเทศ เปนตน เมื่อได
พยานหลักฐานพรอมจึงเขาดําเนินการจับกุมผูตองสงสัยพรอมกับยึดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ

สามารถจับกุมผูตองสงสัยหรือผูตองหามากักขังไวเพื่อทําการสอบสวนและสงฟอง
ศาลได ซึ่งการควบคุมตัวผูตองหาสามารถกระทําไดไมเกิน 48 ชั่วโมงเพื่อทําการสอบสวน กอนที่
จะนําสงฟองศาล ในกรณีที่เปนคดีทุจริต ICAC สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ หากเจาหนาที่
ตํารวจเขาดําเนินการจําเปนตองรายงานใหทราบดวย  เมื่อสอบสวนแลวสวนใหญคดีจะถูกนําสูการ
พิจารณาของศาล แตในกรณีที่ไมสามารถฟองรองได เชน พยานหลักฐานไมเพียงพอ เจาหนาที่ผูถูก
กลาวหาสวนหน่ึงก็จะถูกลงโทษทางวินัยโดยใหออกจากงานเพื่อปองกันไมใหทําความเสียหายแก
สังคมอีก และเพื่อเปนการปองกันมิให ICAC ใชอํานาจในทางที่มิชอบ ICAC จึงไมดําเนินการ
ฟองรองคดีตอศาลเอง เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจะเปดเผยขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมด
กับที่ปรึกษากฎหมายที่มาจากกรมอัยการ การฟองรองคดีจึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของพนักงานอัยการ
เวนแต ในกรณีที่จําเปนอาจมีการทําความเห็นเสนอตออธิบดีกรมอัยการเพื่อสั่งการ และในบาง
ความผิดซึ่งไดกําหนดไวในกฎหมายบางฉบับ การฟองคดีจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมอัยการ ในทางปฏิบัติกองปราบปรามจะขอคําปรึกษาจากพนักงานอัยการ ไมวาจะเปนคดีใดก็
ตามที่นํามาฟองรอง

ในกรณีที่ขาราชการถูกเรียกไปใหการในเร่ืองของการมีมาตรฐานความเปนอยูสูง
กวาปกติหรือมีทรัพยสินในครอบครองของตนหรือของครอบครัวที่ไมสามารถอธิบายได หาก
ขาราชการผูน้ันไมสามารถอธิบายเปนที่นาพอใจตอศาลแลว ศาลมีอํานาจยึดทรัพยสินหรือเงิน
เหลาน้ันไวเปนของแผนดิน

2) กองปองกัน (Corruption Prevention Department)
มีหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือลดโอกาสในการคอรรัปชั่น

ภายในระบบราชการ และทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานและระบบการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ เพื่อเสาะหาชองโหวที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น ดวยการควบคุม
กระบวนการทํางานของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่รองขอ ซึ่งบทบาทดานการปองกัน มีดังน้ี57

คือ การสรางระบบที่จะปองกันมิใหเกิดการคอรรัปชั่น การปองกันดําเนินดวยการศึกษาระบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ จะทําหนาที่ตรวจสอบภายใน แตมิใชการตรวจสอบ

57 ภานุเดช  พัฒนธรรม. (2537). คณะกรรมการ ป.ป.ป. กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและปราบ
ปรามและประพฤติมิชอบของขาราชการการเมืองไทย. หนา 174-177.

DPU



56

ทางดานการเงินหากเปนการตรวจสอบระบบการบริหารราชการของหนวยราชการตางๆ ผูให
บริการแกประชาชนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ กิจการขนสงมหาวิทยาลัย หนวยงานที่รับบริการมีอยู 2
ประเภท ไดแก ขาราชการในสังกัดตางๆ กับกิจการสาธารณะอ่ืนๆ แตไมรวมถึงกิจการในภาพธุรกิจ
ของเอกชน การปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนําอาศัยอํานาจทางกฎหมาย และกองปองกัน แบงเปน 3 ฝาย
ไดแก ฝายบริหาร ฝายมนุษยสัมพันธ และฝายวิชาการ โดยไมมีเจาหนาที่ชั้นผูนอยอยูในสังกัด แต
มักจะจางเจาหนาที่ที่มาจากนักศึกษาที่สําเร็จจากมหาวิทยาลัย และรับบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ ที่มี
ประสบการณทางงานอาชีพมาแลวไมนอยกวา 7 ป เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกฝาย
เอกชน รวมทั้งสามารถขอขอมูลตางๆ จากทุกสาขาอาชีพในภาคเอกชนดวย หนวยงานน้ีมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานรวม 57 คนใชงบประมาณรอยละ 7.5 ของงบประมาณสํานักงานโดยรอยละ 5 เปน
เงินเดือนของเจาหนาที่ โดยที่นโยบายในดานการปฏิบัติงานน้ัน แมวาจะมีอํานาจเขาไปยังหนวยงาน
ของราชการทั่วไปและสามารถสั่งการใหหนวยงานน้ันๆ ดําเนินกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ใหมได แตในทางปฏิบัติจริงแลว เจาหนาที่ของกรมปองกันมักจะไมออกคําสั่งเชนน้ัน

ประธานกรรมการ ICAC มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทําหนาที่ชวยใหคําแนะนําดาน
มาตรการปองกันคอรรัปชั่น และมีอนุกรรมการยอยที่ไดรับแตงต้ังใหทําการศึกษาและจัดทํารายงาน
ระบบการทํางานและโอกาสของการคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นในองคกรตางๆ รายงานจะครอบคลุมถึง
ประเด็นดานนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทํางาน โครงสรางของเจาพนักงานและการประชาสัมพันธ
ผูทํารายงานมีอํานาจหนาที่แสวงหาขอมูลโดยตรงจากหนวยงานที่ศึกษาคร้ันเมื่อไดรับขอมูล
ครบถวนแลวจึงวิเคราะหถึงชองโหวตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตและจัดทําคําแนะนําเพื่ออุดชองโหว
เพื่อลดหรือกําจัดคอรรัปชั่น หลังจากน้ันเสนอผลงานวิจัยใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
รับขอเสนอแนะไปปฏิบัติ เมื่อมีการรับขอเสนอแนะไปปฏิบัติทางหนวยงานปองกันคอรรัปชั่นจะ
คอยชวยตรวจสอบแผนการดําเนินมาตรการอุดชองโหว เพื่อใหแนใจวามาตรการที่เสนอแนะถูก
นําไปปฏิบัติและเพื่อตรวจดูวาจะมีชองโหวเกิดขึ้นหรือไม58

3) กองประชาสัมพันธ (Community Relation Department)
เปนสวนงานที่จัดต้ังทั่วเกาะฮองกง เพื่อรณรงคการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ มีหนาที่ในการจูงใจประชาชนใหเห็นวาการทุจริตไมใชวิถีทางที่ดี
ตอชีวิต การชี้ใหเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองจายคาตอบแทนในสิ่งที่ตนเองมีสิทธิ การเผยแพร
ความซื่อสัตยสุจริตเปนนโยบายในการทํางานดานชุมชนสัมพันธ สวนการนําเสนอกระทําโดยผาน
สื่อสารมวลชนทั้งหลาย รวมทั้งการเขาถึงประชาชนเปนรายบุคคล เพื่อใหประชาชนไดรับทราบโดย

58 ผาสุก  พงษไพจิตร  และคณะ. เลมเดิม. หนา 257.
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ทั่วกัน59 ซึ่งบทบาทในดานความสัมพันธกับชุมชน60 น้ีอยูในความรับผิดชอบของกองการสื่อสาร
มวลชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ดูแลเร่ืองการรณรงคตอตานการคอรรัปชั่นในสถาบัน
การศึกษาและการประชาสัมพันธ นอกจากน้ัน ยังมีกองการประสานงานซึ่งรับผิดชอบการรณรงค
ตอตานการคอรรัปชั่นในกลุมสาธารณะชนทั่วไป สําหรับงานรณรงคตอตานการคอรรัปชั่นใน
สถาบันการศึกษาตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่ออบรมบมนิสัยใหเยาวชน นักเรียน และนักศึกษารังเกียจ
การคอรรัปชั่นต้ังแตอายุยังนอย สงเสริมกิจกรรมการอภิปรายเร่ืองผลเสียของการคอรรัปชั่นใน
บรรดานักเรียน นักศึกษาอยางกวางขวาง สงเสริมใหเกิดจิตสาธารณะ (Public Spirit) ในบรรดา
เยาวชนกลุมตางๆ เพื่อใหพวกเขามีสวนในการแกปญหาในชุมชนตนเอง

นอกจากหนวงงานทั้ง 3 ฝายขางตน61 ICAC มีสํานักงานกรรมาธิการใหญ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาอีก 4 คณะ ผูวาราชการเกาะฮองกง เปนผูแตงต้ังผูดํารงตําแหนงกรรมาธิการ
ใหญ (commissioner) ผูชวยกรรมาธิการฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ชวยดูแลงานทั้ง 4 ฝาย
ในการปฏิบัติงาน กรรมาธิการใหญรายงานโดยตรงตอผูวาฯ และกรรมาธิการใหญเปนผูมีอํานาจ
แตงต้ังเจาหนาที่ในสํานักงาน

เจาหนาที่ของ ICAC อยูภายใตเงื่อนไขการจางงานเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
กินเงินเดือนของรัฐบาล แตไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ในขณะเดียวกัน ICAC
ตองตอรองดวยตนเองกับรัฐบาลและรัฐสภาในเร่ืองงบประมาณสนับสนุนและเงื่อนไขความสะดวก
และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานเชนน้ี ICAC จึงมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปน
อิสระที่คอนขางสมบูรณ อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันการบิดเบือนการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
ICAC ตองขึ้นอยูกับระบบตรวจสอบและถวงดุล น่ันคืองาน ICAC ถูกวางกรอบโดยกรรมการที่
ปรึกษาทั้ง 4 ชุด ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากสาขาตางๆ ของชุมชน และไดรับการแตงต้ังโดยผูวา
ราชการเกาะฮองกงดังกลาวแลว62

3.2.4 กลยุทธตอตานการทุจริตของ ICAC
กลยุทธการตอตานหรือตอสูกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของฮองกงเนนความสําคัญ

3 ดาน คือ เปนกลยุทธที่มีการคิดวิเคราะหจากรอบดานและอยางรอบคอบ เปนกลยุทธมุงระยะยาว

59 ภานุเดช  พัฒนธรรม. เลมเดม. หนา 173-177.
60 แหลงเดิม.  หนา 261.
61 โกวิทย กังสนันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 29-30.
62 มีกรรมาธิการชุดที่ 5 อีกชุดหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย ฝายบริหารและสภานิติบัญญัติของฮองกง ทําหนาที่

พิจารณาการรองเรียนหรือกลาวหาตอ ICAC.
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(long-term strategy) และต้ังอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการทุกดานของการตอสู (an integrated
fight) ซึ่งมีองคประกอบกลยุทธสําคัญ 3 ดาน คือ

1) กลยุทธการสืบสวนสอบสวน (investigation)
มีลักษณะการกระทําโตตอบตอการทุจริต หนวยปฏิบัติการของ ICAC จะทําการ

สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น หลังจากไดรับการรองเรียนหรือรองทุกขจากแหลง
ตางๆ หนวยงานที่รับผิดชอบคือ ฝายปฏิบัติการ (Operations Department)

2) กลยุทธการปองกัน (prevention)
เนนการขจัดโอกาสการกระทําการทุจริตเชิงระบบ(Systemic corruption) ในองคกร

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามกลยุทธน้ีคือ ฝายการ
ปองกันการทุจริต (Corruption Prevention Department)

3) กลยุทธการศึกษา (education)
ดําเนินการใหการศึกษากับประชาชนและสาธารณะ เพื่อใหรูและเกิดความเขาใจวา

การทุจริตคอรรัปชั่นมีความชั่วราย และกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสังคมอยางไร ขณะเดียวกัน
กลยุทธน้ีเปนพื้นฐานและเคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหาแรงสนับสนุนที่ แข็งขันเปนรูปธรรม
(Active support) จากประชาชนและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามกลยุทธน้ี
คือ ฝายชุมชนสัมพันธ (Community Relations Department)

กลยุทธการตอตานการทุจริตของฮองกงทั้ง 3 ดาน มีความจําเปนตองประสานบูรณาการ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลาวคือ กลยุทธการศึกษาซึ่งเนนพื้นฐานความสัมพันธกับชุมชน เปน
เคร่ืองมือของการสรางความไววางใจและความเชื่อถือ (trust) ใหแก ICAC โดยเฉพาะในดาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (effectiveness) และความซื่อสัตยสุจริต (integrity) ผลของความไว
วางใจและเชื่อถือจากชุมชนจะกลายเปนแรงขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานดานคุณธรรม (moral standards) ในสังคมใหสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตามมาคือการปองกันการ
ทุจริตในวงการประกอบธุรกิจ และองคกรภาครัฐ ในขณะเดียวกันผลสําเร็จของการสืบสวนและ
การดําเนินคดีการทุจริตมีสวนกระตุนใหชุมชนเขามีสวนรวมในการปราบปราม โดยการรายงาน
พฤติกรรมและเหตุการณการทุจริตให ICAC ทราบ ผลรวมความสําเร็จของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตจึงขึ้นอยูกับความสําเร็จของผลงานของแตละกลยุทธ ในทํานองเดียวกันความสําเร็จของ
แตละกลยุทธจะตองพึ่งพาอาศัยผลงานของกันและกัน น่ันคือ ICAC ในองครวมมีความสําคัญและมี
คามากกวาแตละฝายที่ดําเนินการแยกกันตามกลยุทธที่รับผิดชอบน่ันเอง63

63 โกวิทย  กังสนันท และคณะ. เลมเดิม.  หนา 26-27.
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3.2.5 ปจจัยความสําเร็จของ ICAC
จากประสบการณกวา 20 ปของการตอสูหรือการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของฮองกง

มีขอสรุปที่สามารถชี้ใหเห็นวาปจจัยสําคัญที่ผลักดันและเกื้อกูลตอความสําเร็จ ดังน้ี คือ
1) การตระหนักในปญหาการทุจริตอยางจริงจังและมีพันธกิจ (commitment) ที่จะ

แกไขปญหาการทุจริตอยางแนวแน
2) สถานภาพของ ICAC มีความมั่งคงและไมสามารถถอดถอนได
3) การวางแผนกลยุทธตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและดําเนินการตามแผนอยางดี และ

มุงผลสําเร็จในระยะยาว (long-term strategic plans)
4) การใหความสําคัญกับการรายงานการทุจริต (reports of corruption) ทั้งหมดและ

อยางเอาจริงเอาจัง
5) ความสามารถรักษาความลับของผูรายงานการกระทําการทุจริต ICAC
6) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตอตานการทุจริต ทั้งในระดับประเทศ

และภูมิภาคอยางใกลชิดและมีประสิทธิผลความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ติดตอสื่อสารทั้งในและตางประเทศ64

3.3 ประเทศสิงคโปร
3.3.1 ความเปนมา CPIB

สิงคโปรเปนประเทศหน่ึงที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ โดยไดจัดต้ังหนวยงานเฉพาะในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐต้ังแต พ.ศ. 2495 เน่ืองจากการปราบปรามการทุจริตที่ดําเนินการโดยตํารวจไมสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จ (เชนเดียวกับกรณีฮองกง) เรียกวา สํานักงานสืบสวนสอบสวนการกระทําการ
ทุจริตของสิงคโปร (Corruption Practice Investigation Bureau หรือ CPIB) ซึ่ง CPIB มีผูอํานวยการ
(Director of the Corruption Practice Investigation Bureau) ที่ไดรับการแตงต้ังโดยประธานาธิบดี
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งมวลของ CPIB65

ในสมัยกอนเปนประเทศอิสระจากอาณานิคมของมาเลเซีย การปราบปรามการทุจริต
ของรัฐบาลสิงคโปรอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานชื่อวา แผนกตอตานการคอรรัปชั่น (Anti
Corruption Branch-ACB) ในสังกัดกรมสอบสวนคดีอาญา (CID) หนวยงานปราบปรามการทุจริตน้ี
สวนใหญตองอาศัยกําลังตํารวจที่ยืนตัวมาปฏิบัติงานระยะสั้น และผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ตํารวจ

64 แหลงเดิม. หนา 30-31.
65 สมใจ  เกษรศิริเจริญ. เลมเดิม. หนา 145-146.
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กลายเปนผูกระทําการทุจริตเสียเอง หรือรวมมือกับบุคคลอ่ืนกระทําการทุจริต ปรากฏการณการ
ทุจริตจึงมีความซับซอนและโยงใยกันเปนลูกโซ ทําใหมีความยากลําบากในการสืบสวนสอบสวน
และนําผูกระทําความผิดฐานทุจริตมาลงโทษตามกฎหมายได ดังน้ัน ในป 2495 เน่ืองจากความไม
พอใจในผลงานการปราบปรามการทุจริตดังกลาว รัฐบาลอาณานิคมแหงสิงคโปรจึงไดจัดต้ังหนวยงาน
ขึ้นมาใหมคือ ทบวงสืบสวนการทุจริต (Corruption Practices Investigation Bureau CPIB) ซึ่งเปน
หนวยงานอิสระและทําหนาที่ตอตานการทุจริตโดยเฉพาะ บุคลากรสวนใหญของหนวยงานใช
ตํารวจในทีมเดิมที่โยกยายมาสังกัดในหนวยงานใหม

สิงคโปรไดรับอิสระในป พ.ศ. 2502 สถานการณการทุจริตในประเทศโดยทั่วไปก็ไม
ไดเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แตกลับยิ่งขยายขอบเขตกวางขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะในวงการขาราชการที่บังคับใชกฎหมาย คือ ตํารวจ CPIBไมสามารถปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางไดผล เน่ืองจากมีปจจัยสําคัญหลายประการคือ

1) ความออนแอของกฎหมายตอตานการทุจริต กฎหมายไมใหอํานาจแกหนวยงานใน
การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิดฐานทุจริต นอกจากน้ี CPIB ไมมีอํานาจเพียงพอใน
การบังคับใชกฎหมาย ไมวาจะเปนในดานการสืบสวน การดําเนินคดี และเอาตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษ

2) เจาหนาที่ของรัฐจํานวนมากกระทําการทุจริตเสียเองและกฎหมายตอตานการทุจริต
ไมเกื้อกูลตอการสรางหลักฐานรูปธรรมที่สามารถเอาผิดกับขาราชการที่กระทําการทุจริตได

3) ประชาชนจํานวนมากมีการศึกษานอย เพราะเปนประชากรอพยพยายถิ่นมาจากที่
ตางๆ จึงไมคอยมีความรูเกี่ยวกับสิทธิดานตางๆ ของตน ประชาชนกลุมน้ีมีความรูสึกเคยชินกับการ
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ หัวออนไมกลาขัดขืนตอผูมีอํานาจใชกฎหมาย รวมทั้งไม
กลารายงานการกระทําการทุจริตของเจาหนาที่ เพราะมีความกลัววาจะถูกกลั่นแกลงหรือแกแคน

4) ประชาชนยึดติดอยูกับวัฒนธรรมติดสินบนเจาหนาที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชนหรือบริการที่ตองการ

5) เจาหนาที่ของรัฐในสิงคโปรขณะน้ันไดรับเงินเดือนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับภาค
ธุรกิจเอกชน จํานวนมากมีหน้ีสิน เพราะคลอยตามอิทธิพลของการใชชีวิตแบบฟุงเฟอตามแนววัตถุ
นิยม บนพื้นฐานเชนน้ี เจาหนาที่รัฐขาดความเชื่อในความซื่อสัตยสุจริต (integrity) และมีแนวโนม
กระทําการทุจริต และ

6) เจาหนาที่สวนหน่ึงที่ยืมตัวมาปฏิบัติงานระยะสั้นใน CPIB โดยเฉพาะจากกรมตํารวจ
ไมมีความผูกพันตอภารกิจ (mission-driven) และความพรอมที่จะทํางานตอสูกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ประกอบกับมีการโยกยายบอยคร้ังทําใหการทํางานไมมีความตอเน่ืองและแนนอน ปจจัยและ
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เงื่อนไขที่กลาวแลวทั้งหมดจึงกลายเปนสิ่งทาทายใหรัฐบาลสิงคโปรจําเปนตองแสวงหาแนวทาง
และรูปแบบใหมในการตอสูกับปญหาการทุจริตในสังคม

วัตถุประสงคในการจัดต้ัง CPIB คือ
1) เพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

หนวยงานที่มีหนาที่บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย (Law enforcement) หนวยเก็บภาษีอากร และ
หนวยที่ใหบริการประชาชน

2) เพื่อจัดหามาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสําหรับหนวยงานที่มี
โอกาสทุจริตและประพฤติมิชอบ

3) เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปจจุบัน หนวยงานภาครัฐของสิงคโปรไดรับการยกยองวามีประสิทธิภาพ และความ

ซื่อสัตยสุจริตมาก หรือมีการทุจริตนอยที่สุดในโลกประเทศหน่ึง การกระทําทุจริตลักษณะระบบ
จัดต้ังหรือเครือขายโยงใย (Syndicated corruption) แทบจะไมมีเลย ถาจะมีอยูบาง สวนใหญเปน
เพียงการทุจริตรายเล็กๆ ในหนวยงานราชการและอยูในระดับเจาหนาที่ชั้นผูนอย

โดย CPIB มีภารกิจที่จะตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางรวดเร็วและแนนอนดวย
หลักการและวิธีการที่ยุติธรรม และมีวิสัยทัศนที่พยายามรักษาสถานภาพการเปนหนวยงานตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นในอันดับสุดยอดของโลก เพื่อใหสมกับที่เปนหนวยงานสืบสวนสอบสวนแบบ
โจมตีฉับไว66

3.3.2 อํานาจหนาท่ีของ CPIB
CPIB มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง

ในภาครัฐบาลและเอกชน67 โดยเฉพาะในหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย (Law
Enforcement) หนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และหนวยงานที่ใหบริการประชาชน

โดยที่ CPIB มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี
1) รับคํารองในเร่ืองเกี่ยวกับการกระทําที่สอไปในทางการทุจริตคอรรัปชั่นและดําเนินการ

ตรวจสอบในทางปฏิบัติจริง
2) ตรวจสอบการประพฤติมิชอบและการกระทําผิดของขาราชการที่สอไปในทางการ

ทุจริตเพื่อปองกันการทุจริตในวงราชการตามที่กฎหมายไดกําหนดไว

66 โกวิทย  กังสนันท และคณะ. เลมเดิม. หนา 32-37.
67 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  และองอาจ  เทียนหิรัญ. (2546). การฉอราษฎรบังหลวงและมาตรการในการ

ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต.ิ หนา 28.
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3) ปองกันการกระทําทุจริตคอรรัปชั่นโดยการพิจารณาและทบทวนวิธีการ/ขั้นตอน
ภาคปฏิบัติดานการใหบริการสาธารณะ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทํางาน

4) สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดการทุจริตอ่ืนๆ ตามกฎหมาย
5) ใหขอเสนอแนะแกผูบริหารระดับสูงในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น
นอกจากหนาที่ทั่วไปซึ่งเนนการสืบสวนคํารองเกี่ยวกับการทุจริต การลดโอกาสการ

เกิดการทุจริตและรักษาบรรยากาศการตอตานการเกิดทุจริต CPIB ถูกกําหนดใหมีความรับผิดชอบ
ในสิ่งตอไปน้ี

1)  เตรียมงานดานการศึกษาวิจัยและวางแผนลวงหนากอนทําการสืบสวนสอบสวนใน
แตละราย

2)  รวบรวมและประเมินหลักฐานตางๆ หลังจากที่สืบคนและลวงเอาความจริง/ขอมูล
จากพยาน ผูถูกกลาวหา/ผูตองสงสัย ผูกลาวหา เอกสารและปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3)  เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการฟองรองผูตองสงสัย
4) ใหความชวยเหลือแกอัยการผูชวย (Deputy public prosecutor) ในการดําเนินการ

ฟองรองผูกระทําผิด และการใหพยานหลักฐานตอศาล
5) วินิจฉัยการจัดองคกร และการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงราชการตางๆ ที่สอไปในทางที่

จะเกิดการทุจริต
6)  วินิจฉัยจุดออน/ขอบกพรองในกระบวนการและขั้นตอนการทํางานตางๆ ตลอดจน

กระบวนการควบคุมการทุจริตภายในหนวยงานราชการ และจัดทําขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ปรับปรุงแกไขและหลีกเลี่ยงการเกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน

3.3.3 รูปแบบการดําเนินงานของ CPIB
ลักษณะองคกรของ CPIB มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด โดยมีผู อํานวยการ

สํานักงานที่ไดรับแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรี เปนผูดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงาน และมีผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงาน เจาหนาที่สืบสวนอาวุโส เจาหนาที่สืบสวนพิเศษ และเจาหนาที่อ่ืนๆ ได
ตามที่เห็นสมควรโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นไดรับรองฐานะของ
เจาหนาที่ CPIB ใหเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา68

ผูอํานวยการสํานักงาน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน และเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
ระดับสูงของหนวยงาน CPIB มีอํานาจในการจับกุมผูตองสงสัยวากระทําความผิดไดโดยไมตองมี

68 จักรพันธ  ปลองไหม. เลมเดิม. หนา 88-89.
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หมาย และมีอํานาจอยางกวางขวางในการตรวจคนและยึดสิ่งของซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานใน
การกระทําความผิดได โดยไมตองมีหมาย ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาสถานที่ใดมีเอกสารหรือสิ่งของ
ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานในการกระทําความผิด ผูอํานวยการมีอํานาจออกหมายใหผูชวย
ผูอํานวยการ ตํารวจหรือเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อคน ยึด และครอบครองเอกสารสิ่งของหรือ
ทรัพยสินดังกลาวได แมจะตองใชกําลังบังคับเพื่อจะเขาไปในส ถานที่ดังกลาว ถาปรากฏตอ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ (Special Investigator) วามีเหตุผลอันสมควรเชื่อวาในสถานที่น้ัน
มีเอกสาร ทรัพยสิน หรือสิ่งของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในการสอบสวนความผิด และการรอ
หมายคนจะทําใหเกิดความลาชาหรือการตรวจคนเอกสารและสิ่งของหรือทรัพยสินจะเกิดปญหา
ความยุงยากก็สามารถดําเนินการตรวจคน ยึด อายัดไดโดยไมตองมีหมาย และในการสืบสวน
สอบสวน เมื่อผลการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ของ CPIB พบวามีเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบก็จะสงเร่ืองไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินการฟองคดีตอ
ศาลตอไป ในกรณีที่ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาไมใชการกระทําการทุจริต แตเห็นวาเปน
ความผิดทางวินัย CPIB ก็มีอํานาจสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับความเห็นไปยังหนวยงานตน
สังกัดของผูถูกกลาวหา ซึ่งเจาสังกัดก็จะดําเนินการสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการข าราชการ (Public
Service Commission) พิจารณาแลวรายงานให CPIB ทราบ69

สําหรับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจะคัดเลือกจากผูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
และไดรับการฝกอบรมการสืบสวนสอบสวนเชนเดียวกับพนักงานตํารวจที่โรงเรียนฝกอบรมของ
กรมตํารวจ หลังจากน้ันจึงกลับมาฝกงานกับเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนที่มีความรูความชํานาญและ
ประสบการณ70

การจัดองคกรของ CPIB แบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก กองสืบสวนสอบสวน
(Investigation branch) กองขอมูลและสนับสนุน (Data management and support branch) และกอง
บริหารงานทั่วไป (Administrative branch)71

1)  กองสืบสวนสอบสวน (Investigation branch)
ทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนผูตองสงสัย

วากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบและฟองรองตอศาล แบงการปฏิบัติงานออกเปน 4 หนวย
ทําหนาที่อยางเดียวกัน แตละหนวยไมแบงความรับผิดชอบตามกระทรวง แตจะทําคละกันทั้งหมด

69 สมใจ เกสรศิริ.  เลมเดิม. หนา 147.
70 แหลงเดิม. หนา 145.
71 จักรพันธ  ปลองไหม. เลมเดิม. หนา 90 - 91.
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เร่ิมดวยการรวบรวมขอมูล แลวเร่ิมทําการสืบสวนสอบสวน โดยในเร่ืองใหญๆ เจาหนาที่สืบสวน
สอบสวนทั้ง 4 หนวยจะปฏิบัติงานรวมกันโดยมีแนวปฏิบัติกําหนดวา ผูใดจะปฏิบัติงานสวนใดเวลา
ใดแลวรายงานไปที่ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการฟอง
คดีตอไป หากผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาไมใชการกระทําทุจริต แตเปนความผิดทางวินัย
เชน ไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการ CPIB ก็ดําเนินการไดโดยสงเร่ืองพรอมกับความเห็นไปยังเจา
สังกัดของผูถูกกลาวหา ซึ่งเจาสังกัดจะตองสงเร่ืองไปใหคณะ กรรมการขาราชการ (Public service
commission) พิจารณาแลวรายงานให CPIB ทราบ นอกจากน้ี ยังทําหนาที่ในดานการปองกันการ
ทุจริตดวย โดยการออกไปตรวจสอบ (surprise check) การปฏิบัติ งานของหนวยงานบางแหง โดย
ใชอํานาจของเจาสังกัดของหนวยงานดังกลาว ซึ่งมอบหมายให CPIB ดําเนินการได ทําใหไดผลใน
การปองกันการทุจริตไดทางหน่ึง

2)  กองขอมูลและสนับสนุน (Data management and support branch)
กองขอมูลน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา Intelligence Branch แบงการปฏิบัติงานออกเปน

หนวยวิจัย (research unit) หนวยระบบขอมูลคอมพิวเตอร (computer information systems unit)
และหนวยเทคนิค (technical unit)

3)  กองบริหารงานทั่วไป (Administrative branch)
มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และปฏิบัติหนาที่ตางๆ

สนับสนุนการดําเนินงานของกองอ่ืนๆ ความสัมพันธกับหนวยงานตางประเทศ มีความสัมพันธและ
ความรวมมือกับหนวยงานในลักษณะเดียวกันของหลายประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมาเลเซีย
และบรูไน มีขอตกลงเกี่ยวกับหมายเรียกพยาน ซึ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติชอบอยางมาก นอกจากน้ี ยังมีการพบปะหารือกันระหวางเจาหน าที่ CPIB กับ
หนวยงานของประเทศอ่ืน แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและประสบการณในการปฏิบัติงานสง
เจาหนาที่ไปฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติในหนวยของกันและกัน

3.3.4 แนวทางและข้ันตอนการตอสูกับปญหาการทุจริต
ภายใตการนําของนักการเมืองรุนใหมในยุคหลังการไดรับอิสรภาพ ประเทศสิงคโปร

กําหนดนโยบายสังคมใหมเพื่อจัดระเบียบสังคมใหเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือของนานาประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะในภาครัฐบาลไดเนนนโยบายการสรางบทบาทตัวอยาง (role models) ของเจา
พนักงานที่รัฐบาลทั้งในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติ โดยเนนดานหลัก คือ การปลอดจ ากความ
ผูกพันดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคา การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการทํางาน
(work ethics) การปลอดจากการเบียดบังหลวง หรือแสวงหาผลประโยชนจากหนวยงาน และความ
ไมอดทนอดกลั้นกับปญหาการทุจริต (zero-tolerance for corruptions) บทบาทตัวอยางภาครัฐ
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ดังกลาวมุงที่จะสรางบรรยากาศแหงความซื่อสัตยและความสุจริต ที่จะถายทอดหรือแพรกระจายลง
ไปสูสาขา และระดับตางๆ ของสิงคโปร โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการตอตานการทุจริตตางไดถูก
คิดคนและนําเสนอตอสังคมอยางมีขั้นตอน

1) มาตรการดานนิติบัญญัติ
ในป พ.ศ. 2503 กฎหมายการปองกันการคอรรัปชั่น (The Prevention of Corruption

Act) ไดรับการปรับปรุงแกไขใหเจาหนาที่ CPIB มีอํานาจเพิ่มขึ้น และสามารถจัดการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริตไดเด็ดขาดมากขึ้น หลักการสําคัญของการปรับปรุงกฎหมายก็เพื่อไมใหผูกระทํา
ความผิดฐานคอรรัปชั่นสามารถหลบหนีการลงโทษทางกฎหมาย และการคอรรัปชั่นไมคุมที่จะ
เสี่ยง (corruption does not pay)72

2) การแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาการตอตานการคอรรัปชั่น73

ในป พ.ศ. 2516 มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาการตอตานคอรรัปชั่น (ACAC)
เพื่อเนนเขมการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบขาราชการพลเรือน74 หนาที่หลักของคณะ
กรรมการครอบคลุมการกําหนดกรอบชี้แนะ (Guidelines) การดําเนินการกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานตางๆ การเนนย้ําใหหนวยงานมีการดําเนินการกับผูกระทําการทุจริตทั้งสองฝายอยางเอา
จริงเอาจังและตอเน่ือง75 การติดตามผลการดําเนินการกรณีการทุจริตของหัวหนาหนวยงาน โดยผาน
กลไกของ CPIB และการใหความชวยเหลือแกหนวยงานหรือศาลในการเรงรัดการทํางานหรือ
ขั้นตอน เมื่อการดําเนินการกรณีการทุจริตประสบกับความลาชา หลังจากไดวางระบบพื้นฐานใน
ดานตางๆ ไวดีพอสมควรแลว คณะกรรมการชุดน้ีถูกยุบไปเมื่อป พ.ศ. 2518

3) กฎหมายคอรรัปชั่น (การยึดทรัพยสิน) ป พ.ศ. 2532
แนวคิดและหลักการที่ตองการใหการกระทําการทุจริตไมคุมตอความเสี่ยง ไดถูกทํา

ใหมีพลังเขมแข็งขึ้น เมื่อประเทศสิงคโปรไดออกกฎหมายคอรรัปชั่น (เนนการยึดทรัพยสิน) ป พ.ศ.

72 กฎหมายมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหกฎหมายเปนเครื่องมือทํางานไดผลตามหลักการที่วาง
ไว ตัวอยางเชน ศาลสามารถส่ังผูกระทําผิดรับสินบนตองจายเงินคืนตามจํานวนเงินที่ไดรับ นอกจากนี้เจาหนาที่
CPIB มีอํานาจพิเศษเพ่ิมขึ้น เชน สามารถบังคับใหกรมสรรพากรใหขอมูลเก่ียวกับภาษีเงินไดของบุคคลที่กระทํา
ผิดแก CPIB.

73 วิทยากร  เชียงกูล. (2549). แนวทางปราบคอรรัปช่ันอยางไดผล: เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่น.
หนา 92.

74 เปนขอแนะนําจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร คณะกรรมการนี้มีหัวหนาสํานักงานขาราชการพลเรือน
เปนประธานและกรรมการสมาชิกคือ ปลัดกระทรวงตางๆ โดยคณะกรรมการฯ มีฐานะเปนองคกรที่ปรึกษา.

75 ทั้งผูกระทําการทุจริต (Corrupters) และผูถูกกระทําการทุจริต (corrupted).

DPU



66

2532 โดยใหอํานาจแกศาลที่จะยึดทรัพยสินของผูกระทําความผิดฐานทุจริต ไมวาจะเปนในกรณี
ทรัพยสินไมเพียงพอที่จะใชคืน ผูกระทําผิดหลบหนี เสียชีวิต หรือกอนถูกตัดสินคดี76

4) มาตรการการบริหารภาครัฐ
นอกจากมาตรการดานนิติบัญญัติที่มีผลทําใหกฎหมายตอตานการทุจริตมีอํานาจ

เขมแข็งและเด็ดขาดมากขึ้น ประเทศสิงคโปรไดกําหนดมาตรการการบริหารราชการเพื่อลดหรือ
ปองกันไมใหเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต การกระทําความผิด รวมถึงการทําให
CPIB มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นอีกดวย มาตรการสําคัญครอบคลุมองคประกอบ ดังน้ี

ให CPIB มีบทบาทและอํานาจดําเนินการอยางอิสระ ตรงไปตรงมา และไมมีความ
โนมเอียงที่จะเอาอกเอาใจผูใด ไมวาจะเปนในดานฐานะทางสังคม เชื้อชาติ ความผูกพันทางการ
เมือง หรืออ่ืนๆ

(1)  ลดหรือตัดขั้นตอน และระเบียบการปฏิบัติที่ไมจําเปน
(2) ตรวจสอบขั้นตอนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ที่เปดโอกาสใหมีการทุจริต

คอรรัปชั่นและถาตรวจพบก็ใหตัดออกไป
(3) มีการทบทวนเงินเดือน คาตอบแทนภาครัฐอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

วาขาราชการไดคาตอบแทนที่เทาเทียมหรือไมเหลื่อมล้ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน
(4) เพิ่มความเขมแข็งใหกับ CPIB โดยจัดหาเจาหนาที่ฝายพลเรือนที่ดํารงตําแหนง

ถาวรเพิ่มมากขึ้น แทนเจาหนาที่ตํารวจที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงาน
(5) เพิ่มความรัดกุมและความเขมงวดเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยการจัดซื้อจัดหา

ภาครัฐ
(6) บังคับใชคูมือปฏิบัติงานรัฐบาล (Government instructions manuals) เพื่อปองกัน

เจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต77

76 รวมถึงกรณีหลังจากมีการสืบสวนสอบสวนหลัง 6 เดือนไปแลว หรือหาผูถูกกลาวหาไมพบหรือไม
สามารถเขารวมกระบวนการพิจารณาคดีของศาลได.

77 ตัวอยางขอกําหนดในคูมือปฏิบัติงานรัฐบาล มีอาทิ หามขาราชการกอหนี้สินหรือสภาพหนี้เกินกวา
3 เทาของเงินเดือนที่ตัวเองไดรับ หามเจาหนาที่ของรัฐใชขอมูลขาวสารทางราชการเพ่ือผลประโยชนสวนตัว
เจาหนาที่ของรัฐตองแจงทรัพยสิน เม่ือไดรับแตงตั้งเปนขาราชการ และตองมีการตรวจสอบทบทวนทุกป และ
หามเจาหนาที่รับการเล้ียงดูหรือความบันเทิงจากสาธารณะ เปนตน.
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(7) เจาหนาที่ CPIB ชี้แจงทําความเขาใจและพูดคุยกับขาราชการพลเรือนของสิงคโปร
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะขาราชการในกลุมงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามหรือการบังคับใช
กฎหมาย (enforcement agencies) ในเร่ืองจุดออนที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น78

นอกจากหลักการหรือขอกําหนดลักษณะกวางที่ใชเปนพื้นฐานปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่น รัฐบาลสิงคโปรยังกําหนดกรอบปฏิบัติเฉพาะสําหรับการหามเจาหนาที่รัฐรับของขวัญที่
ไมควรได โดยแยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติและไมปฏิบัติ ดังน้ี

สิ่งที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติ คือ รายงานเกี่ยวกับเบาะแสการทุจริตหรือเมื่อมีการมา
ทาบทามใหรับของขวัญ จํากัดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐอ่ืน เพื่อหลีกเลี่ยงขอกลาวหา
ในการสรางพวกพองหรือพรรคพวก อันจะนําไปสูการคอรรัปชั่น แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสิน
ในบริษัทธุรกิจไมวาจะเปนของตนเองหรือครอบครัวและหลีกเลี่ยงการเขามารวมกํากับดูแล
โครงการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทดังกลาว  ปฏิบัติตอบุคคลตางๆ อยางเทาเทียมและเปนธรรม สราง
ความเขาใจและหาความรูใหกับตนเองเกี่ยวกับขอกําหนัด/พระราชบัญญัติและนโยบายที่เกี่ยวของ
กับการปองกันการคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐได
อยางเหมาะสม  เจาหนาที่รัฐผูปฏิบัติพึงปรึกษาหัวหนางาน หากมีขอสงสัยวาสิ่งที่กําลังประพฤติน้ัน
ถูกตองหรือไม หรือพึงตอบสนองตอสถานการณเหลาน้ันอยางไร  มีความซื่อสัตยและผูกพันในการ
ปฏิบัติงานน้ันดวยหัวใจ

สิ่งที่เจาหนาที่ตองไมปฏิบัติคือ หามรับรางวัลใดๆ จากเจาหนาที่รัฐอ่ืน เพื่อใหกระทําการ
เกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบ โนมนาวใหเลือกปฏิบัติ หามกรอกขอมูลหรือขอความที่ไม
ถูกตองหรือผิดพลาดโดยต้ังใจในเอกสารทางราชการ หามรับคําเชิญไปทานอาหารหรือไปในแหลง
บันเทิงจากผูที่ขาราชการผูน้ันมีราชการเกี่ยวของกัน หามรับของขวัญจากผูใดที่ขาราชการผูน้ันมี
ราชการเกี่ยวของ หามเชิญผูใดที่มีราชการเกี่ยวของมาในงานที่จัดโดยขาราชการผูน้ัน หามรับจาง
ทํางานนอกเวลาที่มีคาจางหรือในบริษัทธุรกิจเอกชนโดยไมมีคํายินยอมจากผูบังคับบัญชา หามรับ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการวิชาชีพจากผูใดที่มาติดตอราชการ หามรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก
ผูรับสัญญาในการทํางานเกินเวลาราชการ หามรวมลงทุนกับผูใดที่มีความเกี่ยวของกับทางราชการ
หามรับขอเสนอหรือหุนในธุรกิจ หรือการรับงานตอจากผูที่มีความเกี่ยวของกับทางราชการ หามรับ
คาคอมมิชชั่นหรือคาสวนแบงจากผูที่มีสัญญากับหนวยงานราชการ หามรับขอเสนอคาธรรมเนียม
การใหบริการจากผูใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ หามรับใชความสัมพันธฉันทพี่นอง (Fraternity)
กับผูที่เกี่ยวของกับทางราชการหรือมีความสัมพันธสวนตัว  หามรับเชิญเดินทางไปตางประเทศกับผู

78 ขาราชการพลเรือนไดรับแนะนําเพ่ือหลีกเล่ียงการเขาไปยุงเก่ียวกับการทุจริต รวมถึงการตระหนักถึง
ความสําคัญของมาตรการปองกันการทุจริต โดยระบุใหเห็นขอกฎหมายตางๆ ในคูมือปฏิบัติงานภาครัฐบาล.
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รับจางในสวนราชการหรือในสถานที่ทํางานของผูรับจาง ยกเวนกรณีที่มีการระบุเหตุผลที่ตอง
กระทําเชนน้ัน หามจัดประชุมอยางเปนทางราชการและเพื่อตอรองกับผูรับจางในสวนราชการ หรือ
ในสถานที่ทํางานของผูรับจาง นอกจากมีเหตุผลที่ตองกระทําเชนน้ัน หามเยี่ยมบานหรือสถานที่
ทํางานของผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของกับราชการกับหนวยงาน หามรับเงินกูจากผูรับจางที่มีราชการ
เกี่ยวของกับหนวยงาน หามรับงานใดๆ จากผูรับจางในขณะที่กํากับดูแลโครงการที่เกี่ยวของ หาม
ไมใหผูรับจางจายเงินหรือชดใชเงินแทนขาราชการ หามไมใหผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของ
กับงานในความรับผิดชอบ หามสรางความเสียหายใหแกรัฐบาล

3.3.5 ปจจัยความสําเร็จหลักของ CPIB
CPIB ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวา เปนหนวยงานที่มีประสิทธิผล สรางความมั่นใจ

และไดรับความสนับสนุนจากสาธารณะเปนอยางดีในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศ
สิงคโปร รวมถึงการเปนหนวยงานที่มีความมุงมั่นอยางจริงจัง และมีประสิทธิภาพสูงในการ
ดําเนินงาน ความสําเร็จของ CPIB ประกอบดวยปจจัยสนับสนุนดานตางๆ79 ดังน้ี

1) พื้นฐานและบรรยากาศทางวัฒนธรรมของสิงคโปรที่เนนการตอตานการทุจริตอยาง
เอาจริงเอาจัง

2) เงินเดือนคาตอบแทนสูงในระบบราชการของสิงคโปรที่ไมสรางเงื่อนไขใหขาราชการ
เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต

3) กิจกรรมสนับสนุนขององคกรภายนอกที่ผลักดันใหมาตรการดานการบริหารของ
CPIB ไดผล เชน การดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน การตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณอยางรัดกุม และเครงครัดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การตรวจสอบและ
ติดตามของคณะกรรมาธิการการเงินการคลังของรัฐสภา และการควบคุมการใชจายของกระทรวง
การคลัง เปนตน

4) ประชาชนมีการศึกษาและระดับความรูสูง และไมเกรงกลัวตอการใชอํานาจของ
เจาหนาที่รัฐ จึงมีความพรอมที่จะรายงานพฤติกรรมการทุจริตโดยไมมีความกังวลตอการถูกแกแคน

5) สาธารณะยอมรับในความนาเชื่อถือ และประสิทธิภาพของ CPIB และพรอมที่ให
ความรวมมือและความชวยเหลือ

6) เจาหนาที่ของ CPIB สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก ทั้งในดานที่จะใหขอมูลขาวสาร
และการรองทุกขดานการทุจริต การรายงานของสาธารณะไดรับการตอบสนอง และผูกระทําการทุจริต
ถูกนํามาเขาสูกระบวนการไดอยางรวดเร็ว

79 โกวิทย  กังสนันท และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 3-38.
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7) สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแล CPIB โดยตรง หนวยงานจึงมีอิสระที่จะสอบสวน
อยางเต็มที่แมกระทั่งบุคคลที่มีอํานาจและมีชื่อเสียง

3.4 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนเร่ืองสําคัญที่องคการสหประชาชาติให

ความสําคัญ ไดมีการประชุมพรอมจัดใหมีการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption หรือ UNCAC) ซึ่ งประเทศ
ไทยไดเขารวมลงนามเปนภาคีเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ณ กรุงเม็กซิโกซิต้ี80 ซึ่ง UNCAC มุงสงเสริม
และเสริมสรางมาตรการในการปองกันและตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น สงเสริมอํานวยความสะดวก และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศและความชวยเหลือ
ทางวิชาการในการปองกันและตอตานการทุจริต รวมทั้งการติดตามทรัพยสินจากการกระทําผิด
กลับคืน สงเสริมความมีคุณธรรม ตรวจสอบได และการบริหารกิจการบานเมืองและทรัพยสินของ
รัฐอยางเหมาะสม โดยมีสาระสําคัญ81 ดังน้ี

3.4.1 มาตรการปองกันการทุจริต (Preventive Measures)
UNCAC ใหความสําคัญยิ่งกับการปองกันมิใหเกิดการทุจริต โดยมุงเนนทั้งการเสริมสราง

ประสิทธิภาพ และความโปรงใสของระบบราชการ การสถาปนาองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนประเด็นสําคัญ และในอนุสัญญายังมุงเนนอยางยิ่งในการมี
สวนรวมขององคกรชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนบทบาทของภาคประชาชนเพื่อรวมกัน
ปองกัน สรางความตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของการรวมกันปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตในภาครัฐ ดังน้ี

1) นโยบายและองคกรปองกันการทุจริต (ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7)
2) จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่และความโปรงใส (ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10)
3) มาตรการในสวนที่เกี่ยวกับฝายตุลาการและอัยการ (ขอ 11)
4) ภาคเอกชนและประชาสังคม (ขอ 12 และขอ 13)
5) มาตรการในการปองกันการฟอกเงิน (ขอ 14)

80 พงษภัฏ  เรียงเครือ.  (2548). การจัดตั้งหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตฝายบริหาร.
หนา 134-135.

81 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ในภาคผนวก.  หนา 116.
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3.4.2 การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย (Criminalization and
Law Enforcement)

อนุสัญญา UNCAC เรียกรองใหแตละประเทศไดกําหนดใหการกระทําผิดทุจริตในภาค
รัฐเปนความผิดทางอาญาฐานทุจริต กลาวคือ ความผิดอาญาดังกลาวมิใชเพียงการกระทําผิดในการ
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินเพื่อกระทําการหรือละเวนการกระทําการในหนาที่เทาน้ัน แต
ความผิดทางอาญาดังกลาวจะเปนความผิดที่ครอบคลุมถึงกรณีอ่ืนดวย เชน การปกปดซอนเรน
ทรัพยสินที่ไดจากการกระทําทุจริต การฟอกเงินที่มีมาจากการทุจริต รวมทั้งการขัดขวางกระบวน
การยุติธรรม ดังน้ี

1) การใหสินบน (ขอ 15,16 และขอ 21)
2) การยักยอกทรัพยภาครัฐและภาคเอกชน (ขอ 17 และขอ 22)
3) การใชอิทธิพล อํานาจหนาที่ในทางที่ผิด และการรํ่ารวยผิดปกติ (ขอ 18 - ขอ 20)
4) การฟอกทรัพยสิน การบังคับและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ขอ 23 - ขอ 25)
5) ความรับผิดของนิติบุคคล (ขอ 26)
6) เจตนา การมีสวนรวมในการกระทําความผิดและผลของการกระทําที่เปนการทุจริต

(ขอ 27, 28 และขอ 34)
7) อายุความ การฟองคดีอาญา และการอายัดทรัพยสิน (ขอ 29 - ขอ 31)
8) การคุมครองพยานและผูรายงาน (ขอ 32 และขอ 33)
9) คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย (ขอ 35)
10) หนวยงานที่มีความชํานาญพิเศษและความรวมมือ (ขอ 36 - ขอ 39)
11) ความลับทางธนาคาร ประวัติอาชญากร และเขตอํานาจ (ขอ 40 - ขอ 42)

3.4.3 ความรวมมือระหวางประเทศ (International Cooperation)
UNCAC ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนถึงความตองการของประเทศภาคีสมาชิกใน

อันที่จะสถาปนาความรวมมืออยางใกลชิดในทุกประเด็น เพื่อรวมกันเอาชนะปญหาการทุจริต ความ
รวมมือดังกลาวรวมถึงการปองกัน การสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ความรวมมือในการรวบรวมและโอนมอบพยานหลักฐานที่จะใชในการพิจารณาคดีของศาล และ
การสงผูรายขามแดน ตลอดจนมาตรการในการสืบคน ยึด หรืออายัดทรัพยสิน เปนตน แบงเปน 2
ประการ คือ

1) ความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน (ขอ 44)
2) ความรวมมือระหวางประเทศอ่ืนๆ (ขอ 46 - ขอ 50)
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3.4.4 การติดตามสินทรัพยคืน (Asset recovery)
UNCAC เปนหลักการพื้นฐานอันสําคัญยิ่ง โดยมีที่มาจากปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นโดย

เจาหนาที่ของรัฐระดับสูง ซึ่งมักจะนําทรัพยสินของรัฐที่ตนฉอฉลหรือไดมาโดยการทุจริตไปซอน
เรนไวในตางประเทศ ดวยมาตรการตามอนุสัญญาดังกลาว ทรัพยสินที่ไดจากก ารทุจริตจะถูกสง
มอบคืนประเทศที่เปนเจาของทรัพยสินตามคํารองขอ อันจะเปนผลใหเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริต
ไมมีแหลงที่จะซุกซอนทรัพยที่ไดจากการทุจริตอีกตอไป ประกอบดวยบทบัญญัติขอ 51 ถึงขอ 59DPU



บทที่ 4
บทวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะไดบัญญัติใหอํานาจ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐของเจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และขาราชการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ของรัฐอ่ืน แตในการดําเนินการที่ผานมาการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ยังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร สงผลให
ปญหาการทุจริตในประเทศไทยยังคงมีอยู และไมลดนอยลงไปจากสังคมไทย

4.1 ปญหาการบังคับใชกฎหมายภายหลังท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุริตแหงชาติ
มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย

กระบวนการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติน้ัน เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริงแลวมี
มติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาน้ันเปนอันตกไป แตถาขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวามีมูลความผิด ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนิน
การตามมาตรา 92 และถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา 9782

ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ัง
ถอดถอน ผูถูกกลาวหาผู น้ันเพื่อพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก และให

82 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 91 “เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอ
กลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดใหดําเนินการ ดังตอไปนี้

(1) ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา 92
(2) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา 97.”
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ถือวารายงาน เอกสารและความเห็นดังกลาวเปนสํานวนการสอบสวนทางวิ นัยของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหา
น้ันๆ เวนแต ขาราชการตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มี พรอมทั้งความเห็น
ไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะ
กรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการน้ันๆ
โดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนดวย เมื่อ
ดําเนินการลงโทษทางวินัยหรือวินิจฉัยวาไมมีความผิดใหแจงใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสิบหาวัน สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ใหดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไป83

83 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 92 บัญญัติวา “ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณ
แหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพ่ือ
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี

กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่
มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือ
ประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
อัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน
ดวย และเม่ือดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย

สําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.

มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป.”
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เมื่อผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับรายงานและเอกสารแลว ให
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน (ยกเวนขาราชการตุลาการ ขาราชการตุลาการศาล
ปกครอง และขาราชการอัยการ) พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน และใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษ
ไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสิบหาวันนับต้ังแตวัน
ออกคําสั่ง84

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูใดละเลยไมดําเนินการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติใหถือวา
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูน้ันกระทําความผิดวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ85 สวนกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผู
ถูกกลาวหาที่ไมดําเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีมติ หรือกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาการดําเนินการทาง
วินัยของผูบังคับบัญชาไมถูกตองหรือไมเหมาะสม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติก็สามารถเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่
เห็นสมควร หรือในกรณีจําเปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะสั่งให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการ
อ่ืนซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐหรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแตขาราชการตุลาการ
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง และอัยการ ตองแจงไปยังประธานคณะกรรมการน้ันๆ86

84 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 93 บัญญัติวา “เม่ือไดรับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งและวรรคสามแลว ใหผูบังคับ
บัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และใหผูบังคับ
บัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําส่ังลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบ
หาวันนับตั้งแตวันที่ไดออกคําส่ัง.”

85 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 94 บัญญัติวา “ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูใดละเลยไมดําเนินการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามมาตรา 93 ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนั้นกระทําความผิด
วินัยหรือกฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ.”

86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 95 บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 93
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 93 ไมถูกตองหรือไม
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ดังน้ัน เมื่อผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติใหพิจารณาลงโทษ ผูถูกกลาวหาซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาตามมาตรา 93 น้ัน ตนสังกัด
หรือผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาที่ถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้
มูลความผิดก็ตองพิจารณาลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกลาวแลว ดังน้ันกรณีที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาวามีความผิดฐานเจตนาทุจริตตอหนาที่ราชการ
ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติวาเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ซึ่งไดกําหนดโทษไวในมาตรา 97 วาใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล
ออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก ความรายแรงแหงการพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในกรณีที่ชี้มูลความผิดวินัย คือ กรณีที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติชี้มูลความผิดวินัยรายแรง ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตอง
สั่งลงโทษไดเพียงสองสถาน คือปลดออกหรือไลออกเทาน้ัน แมจะมีเหตุอันควรลดหยอนโทษ ก็
หามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก เทากับวาผลการชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรงของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหาจะตองถูกปลดออกหรือไล
ออกจากราชการเทาน้ัน ยิ่งรายแรงไปกวาน้ัน คือ กรณีหากเปนการชี้มูลความผิดทางวินัยอยาง
รายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ แลวคณะรัฐมนตรีไดมีมติตามหนังสือเวียนวา ใหลงโทษได
สถานเดียว คือไลออกจากราชการ ดังน้ี การปรับบทความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ เทากับวา
เปนการชี้เปนชี้ตาย ทําใหผูถูกกลาวหาแมประกอบคุณงามความดีมาตลอด เมื่อคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการยอมตองถูกไลออกจากราชการ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ

เหมาะสม ใหคณะ กรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังการ
ตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่ังใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหาร
รัฐ วิสาหกิจหรือผูส่ังแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
แลว แตกรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแตในกรณีที่ผูถูกกลาวหา ผู
นั้นเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี.”

DPU



76

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไดบัญญัติถึงสิทธิในการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนด
โทษของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในมาตรา 96 87 กลาวคือ ใหผูถูก
กลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 93 จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษ
ของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคลสําหรับผูถูก
กลาวหาน้ันๆ ก็ได ทั้งน้ี ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจแตงต้ังถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ กฎหมายดังกลาว ไดมอบอํานาจการวินิจฉัยอุทธรณดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษของผูถูกกลาวหาน้ันไปยังตนสังกัดหรือองคกรของผูถูกกลาวหาน้ันเปนผู
วินิจฉัยอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดเองโดยผลของกฎหมาย เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือองคกรของผูถูกกลาวหา
น้ันเปนผูพิจารณาอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษดังกลาวเพียงองคกรเดียว ซึ่งผูบังคับบัญชา
หรือองคกรซึ่งดูแลผูถูกกลาวหาก็คือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนผูดูแลโดยตรง
การอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษดังกลาวจึงตองเปนไปตามบทบัญญัติของพระราช บัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ซึ่งการอุทธรณโดยใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ มา
เปนหลักทางกฎหมายในการพิจารณาอุทธรณน้ัน แบงการอุทธรณไดสองประเด็น คือ การอุทธรณ
ความผิดวินัยไมรายแรงและการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง หากพิจารณาความผิดที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ คือ การทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความ
ผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยรายแรงตามบทบัญญัติมาตรา 85 ของพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และใหดําเนินการอุทธรณคําสั่งลงโทษตามมาตรา
114 และการอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูถูกกลาวหาน้ัน กฎหมายบังคับใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนซึ่งจะเปนองคกรที่มีหนาที่รับคําอุทธรณของผูถูกกลาวหาที่ถูกคําสั่งลงโทษ และ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนน้ัน กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจกับนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีไวอยางมากมาย ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหผู
อุทธรณกลับเขารับราชการหรือใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือให ดําเนินการประการ
ใดใหกระทรวง ทบวง กรม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะ

87 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 96 บัญญัติวา “ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 93 จะใชสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษของบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคล
สําหรับผูถูกกลาวหานั้นๆ ก็ได ทั้งนี้ ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังดังกลาว.”
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รัฐมนตรีและเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใดแลว จะอุทธรณตอไป
อีกมิไดเปนอันสิ้นสุดการอุทธรณโดยทันที

จากบทบัญญัติของมาตรา 96 ที่ใหสิทธิผูถูกกลาวหาอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษ
ของผูบังคับบัญชาน้ัน การใชสิทธิอุทธรณของผูถูกลาวหาดังกลาว เปนการใชสิทธิอันเน่ืองมาจาก
การลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีมติมิใชฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดยผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาเอง
และมิใชกรณีที่ผูถูกกลาวหาถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การ
อุทธรณจึงตองอยูในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไวโดยมีสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจไดเฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติ องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหา (ก.พ.) และองคกรที่มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาตามขั้นตอนตอจากกระบวนการที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสมบูรณเสร็จสิ้นแลว จึงมีอํานาจพิจารณาเฉพาะเร่ือง
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติเทาน้ัน ไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ลวงล้ําหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองวาเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการเฉพาะ โดยการวินิจฉัยในปญหา
ขอเท็จจริงใหมแลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกําหนดโทษใหม ดังน้ัน เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่จึงเปนอันยุติ องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ จึงไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐาน
ความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวินิจฉัยยุติแลวให
เปนประการอ่ืนไดอีก ทําใหกอใหเกิดปญหาตอกระบวนการยุติธรรมวาผูถูกลงโทษตามคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรณีที่ผูถูกกลาวหาที่ถูกสั่งลงโทษตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งตางอาศัยอํานาจของ
กฎหมายคนละฉบับ มาตรฐานการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่นําเอากฎหมายที่เปน
ธรรมมาบังคับใชอยางเสมอภาคเปนหัวใจของหลักนิติธรรมจะเปนอยางไรหากผลของการพิจารณา
มีความแตกตางกันอยางมาก หลักการปกครองโดยกฎหมายวาประชาชนทุกคนตองอยูภายใตกติกา
อันเดียวกันอยางเสมอภาค โดยกฎหมายจะเปนหลักประกันคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไมใหตกอยูภายใตกฎหมูหรือการเลือกปฏิบัติของรัฐตามอําเภอใจน้ันจะปรากฏขึ้นได
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อยางไร ซึ่งกรณีดังกลาวไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/254688 ในประเด็นอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการไตสวนและวินิจฉัยวา
เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 301 วรรคหน่ึง (3) เพื่อ
ดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต วา
การวินิจฉัยขอเท็จจริงและการมีมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่และประพฤติชั่วอยางรายแรง ฟงเปนที่
ยุติ ผูถูกกลาวหาผูใดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา กระทําผิด
วินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ และผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษไลออกน้ัน พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 96 บัญญัติใหผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 93 ใชสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหาร
งานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหาน้ันๆ ก็ได ขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ มาตรา
124 บัญญัติวา “ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ีใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่บัญญัติไวในหมวดน้ี” และมาตรา 126 บัญญัติวา “การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออก
หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง...”

การอุทธรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ อันเน่ืองมาจากการลงโทษทาง
วินัยของผูบังคับบัญชาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีมติมิใชฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดยผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาเอง และมิใชกรณีที่
ผูถูกกลาวหาถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การอุทธรณจึงตองอยู
ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไวโดยมีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการสั่ง
ลงโทษของผูบังคับบัญชาเทาน้ัน อุทธรณไดเฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหา
(ก.พ.) และองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาตามขั้นตอนตอจากกระบวนการที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสมบูรณเสร็จสิ้นแลว จึงมี
อํานาจพิจารณาเฉพาะเร่ืองดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอด
ถอนตามฐานความผิดเดิมที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติเทาน้ัน
การที่องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณใชอํานาจหนาที่ลวงล้ําหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองวา เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนการเฉพาะโดยการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงใหม แลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อ

88 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 120
ตอน 121 ก.15 ธันวาคม 2546.
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กําหนดโทษใหม จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา อํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 301 วรรคหน่ึง (3) เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดไตสวน
และวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่จึงเปนอันยุติ ดังน้ัน องคกรที่มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ จึงไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวินิจฉัยยุติแลว ใหเปนประการอ่ืนไดอีก

ตัวอยางกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิด
ทางวินัยแตผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําความผิด

กรณีนาย ก. เมื่อคร้ังดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเชา
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสวนควบและนาย ข. เมื่อคร้ังดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธในสวนของศูนยสารสนเทศ
การประชาสัมพันธไดรวมกันแกไขเพิ่มเติมขอความในบันทึกของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ซึ่งผานการตรวจรับรองจากหัวหนาฝายพัสดุและผูอํานวยการกองคลังแลวโดย
เปลี่ยนแปลงขอความในหนา 2 และ 3 จากเดิมที่เสนอใหอธิบดีกรมประชาสัมพันธยกเลิกการ
ประกวดราคาเปนขออนุมัติใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสวนควบจากบริษัท ก. และใชลายมือ
ชื่อของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในหนา 4 มาประกอบในบันทึกที่แกไขดังกลาว
โดยกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางรายซึ่งรวมถึงหัวหนาฝายพัสดุไมยินยอมอันเปน
การชวยเหลือบริษัท ก. ที่เสนอราคาผิดเงื่อนไขการประกวดราคาตามขอกําหนดของกรมประชา
สัมพันธโดยมิไดสงเร่ืองใหหัวหนาฝายพัสดุตรวจพิจารณาอีก เปนเหตุใหนาย ค. อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธในขณะน้ันหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริงของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและผานการตรวจรับรองจากหัวหนาฝายพัสดุและผูอํานวยการกองคลังแลว จึงได
อนุมัติใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสวนควบจากบริษัท ก. นาย ก. และนาย ข. จึงมีความผิด
วินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง และมีความผิดอาญา
ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ จัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปน
การเสียหายแกรัฐ เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต กระทําการปลอมเอกสาร
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โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่น้ัน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงสง
รายงานการไตสวนไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติและสงเอกสาร
และความเห็นในสวนคดีอาญาไปยังอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 ปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไดพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ โดยมีคําสั่งลงโทษไลนาย ข. ออกจากราชการ อันเปนการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 93 ตอมาผูถูกกลาวหาไดใชสิทธิอุทธรณ
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาดังกลาวไปยังคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ทั้งน้ี โดยอาศัยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 96 และในการ
พิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษ ก.พ.ไดแกฐานความผิดจากที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
301 (3) วานาย ข. มีความผิดทางวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98
วรรคสอง เปนฐานความผิดทางวินัยไมรายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ
มาตรา 84 วรรคหน่ึง และมาตรา 85 วรรคหน่ึง จากน้ันคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหนาย ข. กลับ
เขารับราชการ ตามมติ ก.พ. ตอมากรมประชาสัมพันธจึงไดมีคําสั่งใหนาย ข. กลับเขารับราชการอีก
แตเน่ืองจากนาย ข. ไดเกษียณอายุราชการไปกอน จึงไมไดกลับเขารับราชการ

4.2 การฟองศาลปกครองกรณีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมติของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 250 (3) บัญญัติใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ
ในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการ
เมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการบัญญัติรับรองอํานาจหนาที่ของ
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหมีอํานาจไตสวนและวินิจฉัยการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังน้ี

เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริงแลวมี
มติวา ขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาน้ันเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวามีมูลความผิด ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตาม
มาตรา 92 ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา 97 โดยกรณีมีมูลความผิดทางวินัย
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ผูถูกกลาวหาผูน้ันเพื่อ
พิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ โดย
ไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก และใหถือวารายงาน เอกสารและควา มเห็น
ดังกลาวเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ เมื่อผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับรายงานแลวตองพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
เร่ืองและตองสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง

สวนการพิจารณาความผิดทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 น้ัน การ
พิจารณาโทษของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองพิจารณาตามฐาน
ความผิดทางวินัยซึ่งแบงไดเปนความผิดทางวินัยรายแรงและความผิดทางวินัยไมรายแรง ผูบังคับ
บัญชาของผูถูกกลาวหาตองมีคําสั่งลงโทษโดยปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 92 และ 93 คือ เมื่อ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดไตสวนและมีมติวากระทําความผิดวินัย
ฐานทุจริตตอหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งไดกําหนดฐานความผิดดวยวามีความผิดทางวินัยรายแรง
หรือไมรายแรง ตามรายงาน และเอกสารที่แจงไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนมี
หนาที่ดําเนินการลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดมีมติไปแลวน้ัน ดังน้ันหากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
มติวาผูถูกกลาวหามีความผิดทางวินัยรายแรง ผูบังคับบัญชาไมสามารถเปลี่ยนฐานความผิดเปนวินัย
ไมรายแรงได คงลงโทษไปตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดมีมติไปแลวเทาน้ัน สวนผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 93 จะใชสิทธิอุทธรณ
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ดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหาน้ันๆ ก็ได ทั้งน้ี ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ หากผูถูกลงโทษเห็นวาฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีมติชี้มูลความผิดไม
เหมาะสมหรือถูกตอง

หากพิจารณาการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวา
ดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหา ในกรณีน้ีก็คือ การอุทธร ณคําสั่งลงโทษของ
ผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนผูใชอํานาจพิจารณาอุทธรณดุลพินิจในการลงโทษ
ดังกลาว แตการอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใชคําวา “อุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ” หมายความวา อุทธรณไดทั้งขอเท็จจริง ขอกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนการดําเนิน
การทางวินัยไดทั้งหมด สวนมาตรา 96 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใชคําวา “อุทธรณดุลพินิจในการกําหนด
โทษ” คือ อุทธรณเฉพาะระดับโทษในแตละขั้นตอนของความผิดวินัยรายแรงหรือไมรายแรงเทาน้ัน
ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญในเร่ืองการไตสวนและวินิจฉัย89 (ตัดสินชี้ขาด) ดังปรากฏตามเจตนารมณของผูราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ดังน้ัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ จึงไดบัญญัติรับรองไวในมาตรา 92 ให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติสงรายงานไปน้ัน ยอมแสดงวา ถาฐานความผิดเปนเร่ืองวินัยรายแรงก็จะพิจารณา
ลงโทษขั้นรายแรง คือ ปลดออกหรือไลออกจากราชการ กรณีเปนความผิดไมรายแรงก็พิจารณา
ลงโทษไมรายแรง คือ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ หากผูถูกลงโทษเห็นวาระดับโทษ
ไมเหมาะสม กฎหมายไดบัญญัติรับรองไวในมาตรา 96 ใหผูถูกลงโทษใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจใน
การกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาได เชน โทษทางวินัยรายแรงจากไลออกเปนปลดออก หรือโทษ
ทางวินัยไมรายแรงจากลดขั้นเงินเดือนเปนตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ เปนตน ซึ่งผิดกับการอุทธรณ

89 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (2542). รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรและรายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต. หนา 0445.
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ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชคําวา “อุทธรณคําสั่งลงโทษ” หมายความวา
อุทธรณไดทั้งขอเท็จจริง ขอกฎหมาย กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยไดทั้งหมด
แตการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษ ตามมาตรา 96 อุทธรณไดเฉพาะระดับโทษในแตละ
ระดับโทษทางวินัยวารายแรงหรือไมรายแรงเทาน้ัน

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 223 ได
บัญญัติถึงอํานาจของศาลปกครองวา ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเน่ืองมาจากการ
ใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใช
อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญน้ัน90 ฉะน้ัน การอุทธรณดุลพินิจในการ
กําหนดโทษของขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะ
วินิจฉัยได แมวาการลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนจะใชอํานาจตามพร ะราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชพลเรือนฯ ก็ตาม กระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวนการลงโทษทางวินัย
ของผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบดุลพินิจและ
กระบวนการลงโทษทางวินัยเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

90 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 223 บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใช
อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น

ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันตน และจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณดวยก็ได.”
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จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ทําใหผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไมมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได กลาวคือ การใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการ
กําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
ผูถูกกลาวหาเทาน้ันและเมื่อผูบังคับบัญชาลงโทษถูกตองหรือเหมาะสมตามความผิดที่คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติแลว ผูถูกกลาวหาดังกลาวไมสามารถนํา
ไปฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดได ซึ่งกรณีดังกลาวไดเคยมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 264/255391

ว าในกรณีที่ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ชี้ มูลความผิดตามมาตรา
250 วรรคหน่ึงและมาตรา 223 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บัญญัติวา ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญน้ัน ดังน้ัน ศาลปกครองจึง
ไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทไดตามมาตรา 223 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.88/255392

ก็ไดวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน กรณีดังกลาวทําใหผูถูกที่ถูกลงโทษตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูล เมื่อตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษแลว ไม
สามารถฟองคดีตอศาลปกครองได เน่ืองจากมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ เทากับวาผูที่ถูกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ไมสามารถที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยาง
บุคคลทั่วไป ซึ่งเมื่อกระทําความผิดไมวาทางแพงหรืออาญา ก็มีสิทธิที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ของศาล และมีสิทธิที่จะตอสูเพื่อความยุติธรรมถึงสามชั้นศาล น่ันก็คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา

สวนผูถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 น้ัน มาตรา 40-46 ไดกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายความผิดทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยกับผูถูกกลาวหาวา เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ไดมีมติวา เจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ และเปนกรณีมีมูล
ความผิดทางวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ัน เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐาน

91 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 264/2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553.
92 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.88/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553.
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ความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมีมติโดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน
เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนสํานวน
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ แลวแตกรณี สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมี
มติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเร่ืองที่ถูกกลาวหาใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไป
ยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป93

เมื่อผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับรายงานดังกลาวให พิจารณา
ลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน
สงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง94 มีผลทําใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอด
ถอนผูถูกกลาวหาที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดทาง
วินัยและไดสงรายงานและเอกสารที่มีอยูในเร่ืองที่ไดมีมติชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาไปใหกับ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนดังกลาว โดยผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอด
ถอนจะตองพิจารณาโทษและลงโทษทางวินัยผูถูกกลาวหา ตามความผิดที่คณะกรรมการปองกัน

93 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551, มาตรา
40 บัญญัติวา “ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได
มีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวา
รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแต
กรณี สําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา
ผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไป.”

94 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551, มาตรา
41 บัญญัติวา “ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเม่ือไดรับรายงานดังกลาวให พิจารณาลงโทษ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําส่ัง
ลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําส่ัง.”
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และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติ โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก
และใหถือเอารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย มีผลทางกฎหมายทําให
กระบวนการลงโทษทางวินัยผูถูกกลาวหาแตกตางไปจากการดําเนินการทางวินัยปกติตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายภายในของฝายบริหารที่ใชบังคับในเร่ืองน้ัน และถือ
เปนกลไกการลงโทษตามกฎหมายพิเศษซึ่งเปนกระบวนการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝาย
บริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งหากผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงต้ังถอดถอนละเลยไมดําเนินการลงโทษผูถูกกลาวหาก็จะตองถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงต้ังถอดถอนผูน้ันกระทําผิดวินัยหรือกฎหมายดวย95

โดยผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษจะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหา
น้ันๆ ก็ได ทั้งน้ี ตองใชสิทธิ อุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง96 มีผลใหผู
บังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาจะตองลงโทษผูถูกกลาวหาทางวินัยไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และใหสิทธิผูถูกกลาวหาใชสิทธิอุทธรณตอผูบังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไปไดแตเพียงการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษเทาน้ัน ทั้งน้ี ผูบังคับบัญชาของผูถูก
กลาวหาไมสามารถกลับความเห็นตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐได คงดําเนินการไดแตเพียงใชดุลพินิจในทางปกครองเพื่อพิจารณาโทษใหเหมาะสม
กับฐานความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเน่ืองจากเปน
กระบวนการใชอํานาจตรวจสอบโดยถือวาเปนกลไกพิเศษทางกฎหมายและใหเกิดความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีผลเปนที่สุด แตหากผูถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 น้ี หรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ
(8) ผูน้ันมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือ
ถือวาทราบคําสั่ง การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎคณะ

95 บัญญัติ  เลิศมณีรัตน. (2544). อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการปองกนและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติในการไตสวนและวินิจฉัยกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการอันมีมูลความผิดทางวินัย. หนา 156-158.

96 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551, มาตรา
44 บัญญัติวา “ใหผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษจะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหานั้นๆ ก็ได ทั้งนี้ ตองใชสิทธิ
ดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังดังกลาว.”
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กรรมการพิทักษระบบคุณภาพ แตกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐน้ี
เปนองคกรของฝายบริหารหากใชอํานาจทางปกครองยอมจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง โดยใน
กรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ ใหฟอง
คดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ ไดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 เพราะวาการใชอํานาจดังกลาวของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ไมใชการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญจึงตองตกอยูในอํานาจของศาลปกครองได

กรณีจึงเปนปญหาวา กระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวนการลงโทษทางวินัย
ของผูถูกกลาวหาของคณะกรรมการปองการและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตอเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผู อํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา จึงมีความแตกตางเลื่อมล้ําใน
กระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวนการลงโทษทางวินัยขององคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเหมือนกัน โดยคณะกรรมการปองการและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวนการลงโทษ
ทางวินัยเปนการใชอํานาจไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผู อํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปและเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 233 วรรคสอง สวนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เปนองคกรของฝายบริหารมิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและ
กระบวนการลงโทษทางวินัยเปนการใชอํานาจไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา และมิไดเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาและผล
ของคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ จึงเปนการออกคําสั่งทางปกครองอยู
ในอํานาจของศาลปกครองและตองดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

การที่ผูถูกลงโทษตามมติของคณะกรรมการปองการและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไมสามารถฟองศาลปกครองได น้ัน มีขอดีและขอเสีย ดังน้ี คือ ทําใหมติของคณะกรรมการปองการ
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีความเด็ดขาด มีผลเปนที่สุด มีความนาเชื่อถือ และสงผลให
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ขาราชการเกรงกลัวที่จะกระทําความผิด ตนสังกัดไมอาจชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาได แตกรณี
ดังกลาวก็เปนการตัดสิทธิของผูถูกลงโทษในการฟองคดีตอศาล เปนการตัดสิทธิของบุคคลในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และกรณีเปนการที่ไมมีการทบทวนกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการปองการและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยองคกรของศาล เปนการ
พิจารณาเสร็จเด็ดขาดโดยองคกรเดียวต้ังแตตนจนจบกระบวนการ ซึ่งอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดและ
การกลั่นแกลงกันไดงาย เมื่อไมมีองคกรใดมาถวงดุลอํานาจดังกลาวของคณะกรรมการปองการและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตในกรณีผูถูกลงโทษตามมติของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถฟองศาลปกครองได มีขอดีและขอเสีย ดังน้ี คือ ใหสิทธิแก
ผูถูกลงโทษในการฟองรองคดีตอศาล และเปนการใหสิทธิบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ เปนการทบทวนกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐอีกคร้ังหน่ึง ไดรับความเปนธรรมอยางเหมาะสม แตก็ทําใหมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไมมีความเด็ดขาด ขาดความนาเชื่อถือ ขาราชการไมมี
ความเกรงกลัวความผิด เปดโอกาสใหตนสังกัดชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในสังกัดได

4.3 ปญหาการชี้มูลความผิดทางวินัย โดยไมรอผลการพิจารณาทางอาญา
ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 น้ัน เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนขอเท็จจริง
แลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาน้ันเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวามีมูลความผิด ถามีมูลความผิดทางวินัย ให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอม
ทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ันเพื่อพิจารณาโทษ
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ โดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก และใหถือวารายงาน เอกสารและ ความเห็นดังกลาวเปน
สํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ เมื่อผูบังคับบัญชาหารือผูมีอํานาจ
แตงต้ังถอดถอนไดรับรายงานแลวใหพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับเร่ืองและ
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง
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กรณีตามบทบัญญัติดังกลาว จึงเห็นไดวา เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดมีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาหรือผูอํานาจแตงต้ังถอดถอนตอง
พิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหาภายในสามสิบวันและใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปยังคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในสิบหาวันเพราะมาตรา 94 และมาตรา 95 ไดบังคับ
ไว มิฉะน้ันจะถือวามีความผิดทางวินัย ดังน้ัน หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีมติชี้มูลความผิดวินัยรายแรง ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนตองพิจารณามี
คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูถูกกลาวหาดังกลาวก็ตองออกจากราชการทันที

กรณีที่ขอกลาวหาใดคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวามี
ความผิดทางอาญาใหประธานกรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือ
ฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหศาลประทับ
ฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง97

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูลความผิดทางวินัย ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สงรายงานและเอกสารที่มีอยู  พรอมทั้ง
ความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ผูถูกกลาวหาผูน้ันเพื่อพิจารณาโทษ
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติโดยไมตอง

97 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 97 บัญญัติวา “ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิดทางอาญา
ใหประธานกรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหา
เปนอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวารายงานของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหศาลประทับฟอง
ไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง

เม่ืออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรค
หนึ่งแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นให
ครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นโดยมีผูแทนจาก
แตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟอง
คดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน.”
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แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก และใหถือวารายงาน เอกสารและความเห็นดังกลาวเปน
สํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ เวนแตขาราชการตุลาการ ขาราชการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สงรายงานและเอกสารที่มี พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยก าร แลวแตกรณี เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการน้ันๆ โดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและ
เอกสารดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนดวย เมื่อดําเนินการลงโทษทางวินัยหรือ
วินิจฉัยวาไมมีความผิดใหแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
ภายในสิบหาวัน สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย ให
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป และเมื่อ
ผูบังคับบัญชาหารือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับรายงานใหพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเร่ืองและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษ
ดังกลาวไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง จึงเห็นไดวา กรณีตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชา
หรือผูอํานาจแตงต้ังถอดถอนตองพิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหาภายในสามสิบวัน ในกรณีที่มีคําสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูถูกกลาวหาดังกลาวก็ตองออกจากราชการไปทันที

แตในกรณีที่ขอกลาวหาดังกลาวมีมูลความผิดทางอาญาดวย ประธานกรรมการตองสง
รายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการ
สูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวารายงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง และ
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานเอกสารพรอมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได อัยการสูงสุดก็จะแจงใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณ
น้ันใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และอัยการสูงสุดจะต้ังคณะทํางานขึ้นโดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป แตในกรณีที่คณะ
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ทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ก็มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทนได จาก
น้ันก็เปนกระบวนการของศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตอไป แตกรณีถาหากวาผลการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลไดมีคําพิพากษาวาไมผิดและยกฟองคดีดังกลาวน้ันไป กรณีจึงเปนปญหาวาการ
ดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกผูถูกกลาวหาดังกลาว
ไปแลวกอนที่การพิจารณาพิพากษาคดีทางอาญาจะมีออกมาและในชวงเวลาที่ถูกออกจากราชการผู
ถูกกลาวหาดังกลาวไมไดรับรายได ประกอบกับทั้งเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงที่สั่งสมมา จะมี
แนวทางหรือหลักเกณฑในการเยียวยาความเสียหายดังกลาวแกผูถูกกลาวหาอยางไร

เน่ืองจากกระบวนการดําเนินการทางวินัย มีวัตถุประสงคมุงปราบปรามขาราชการที่ฝา
ฝนขอหามตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนด โดยวิธีการลงโทษทางวินัยซึ่งมีผลเปนการ
ปรามไมใหขาราชการอ่ืนกระทําผิดวินัยเพราะเกรงกลัวกับการลงโทษ และการรับฟงพยาน
หลักฐานเพื่อลงโทษทางวินัยน้ัน ผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจสั่งลงโทษโดยพิจารณาจาก
พยานหลักฐานและพฤติการณตามสํานวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประกอบกับคุณ
งามความดีที่เคยกระทําในคร้ังกอนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษใหแกผูกระทําความผิด
วินัยไมรายแรงได

สวนการดําเนินคดีอาญา มีวัตถุประสงคที่มุงประสงคควบคุมการกระทําของบุคคลใน
สังคม มิใหกระทําการที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดอาญา เพื่อคุมครองสังคมโดยรวมใหมีความ
สงบสุข และการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อลงโทษในคดีอาญาน้ันจะลงโทษไดเมื่อพยานหลักฐาน
ปรากฏชัดแจงปราศจากขอสงสัย หากพยานหลักฐานไมชัดเจนมีขอระแวงสงสัยศาลก็จะยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย โดยยึดหลักที่วา “ปลอยคนผิด รอยคน ดีกวาตัดสินจําคุกคน
ถูกเพียง คนเดียว” ขั้นตอนเมื่อศาลชั้นตนพิพากษาวามีความผิดและกําหนดโทษแลว จําเลยมีสิทธิ
อุทธรณ ฎีกาได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด

การที่ดําเนินทางวินัยโดยไมรอผลทางอาญา ทําใหกระบวนการทางวินัยเปนไปโดย
รวดเร็ว และไมเปนที่คลางแคลงสงสัยแกผูรวมงาน ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินการทางอาญา แต
หากกรณีผลการพิจารณาทางอาญาวาผูถูกกลาวหาน้ันไมมีความผิดทางอาญา ก็จะทําใหผูถูก
กลาวหาที่ถูกดําเนินการทางวินัย กรณีที่การดําเนินการทางวินัยตนสังกัดไดมีคําสั่งปลดออกหรือไล
ออกผูถูกกลาวหาดังกลาวไปแลวโดยไมรอผลการดําเนินการทางอาญา ในระหวางที่อยูใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญา กอใหเกิดเสียหายทั้งในดานหนาที่การงาน ชื่อเสียงเกียรติยศของ
ตนเองและครอบครัว
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4.4 อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการไตสวนขาราชการตุลาการ

ขอเท็จจริงคือ เมื่อป พ.ศ. 2551 นายสุนัย  มโนมัยอุดม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพพาดพิงถึง พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พันตํารวจโททักษิณฯ จึงให
ทนายความไปแจงความรองทุกขหมิ่นประมาทที่สถานีตํารวจภูธรเมืองวังนอย จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตอมาพนักงานสอบสวนไดออกหมายเรียกนายสุนัยฯ หลายคร้ัง แตนายสุนัยฯ ไมไดไปพบ
จึงไดรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอออกหมายจับ ศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็ออกหมายจับให นายสุนัยฯ จึงยื่นคํารองขอใหเพิกถอนหมายจับ ศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยายกคํารอง นายสุนัยฯ จึงไดอุทธรณคําสั่งไปที่ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณไดมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนหมายจับ ดวยเหตุวาตัวผูถูกออกหมายจับมีตัวตนและที่อยูที่รับราชการแนนอนเปนหลัก
แหลง พนักงานสอบสวนก็ฎีกาคําสั่งใหเพิกถอนหมายจับตอศาลฎีกา

นายสุนัยฯ จึงไดยื่นเร่ืองกลาวหาพนักงานสอบสวน และศาลผูออกหมายจับตอคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และตอมาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน พันตํารวจโทณรงคฤทธิ์ วาพันสุ รอง
ผกก.สส.สภ.วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตํารวจเอกธาตรี ต้ังโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.
พระนครศรีอยุธยา และนายอิทธิพล โสขุมา ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยศและ
ตําแหนงขณะน้ัน) กลาวหาวากระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม กรณีรวมกันขอและอนุญาตใหออก
หมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูตองหาคดีหมิ่นประมาท พันตํารวจ
โททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยฝาฝนกฎหมายเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูตองหา
โดยมีนายกลาณรงค  จันทิก เปนประธานคณะอนุกรรมการ และแจงวาจะเรียกผูพิพากษามาไตสวน
ปรากฏวาวงการศาลปนปวน คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ก็ออกมาใหขาว
วา ศาลใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนหน่ึงในอํานาจอธิปไตย แตคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ ไมมีอํานาจไตสวนผูพิพากษาอีก
ทั้งเร่ืองยังไมถึงที่สุด เพราะอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

กรณีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงการใชดุลพินิจในการออกหมายจับนายสุนัยฯ ของผูพิพากษา
หรือไม ?

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (1) และ (3) กําหนด
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ไตสวนและทําความ
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เห็นเสนอตอวุฒิสภากรณีถอดถอนออกจากตําแหนง และไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการอ่ืนซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้น
ไป กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 4 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
บุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่ง
มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และให
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ
รัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐใน
การดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอ่ืนของรัฐ และมาตรา 19 (3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ขอ 4 “การไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา
การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิดหรือเพื่อที่จะ
ทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ

ในสวนที่ เกี่ยวของกับขาราชการตุลาการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย ผู
ทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฯ
น้ี มาตรา 197 บัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการให
เปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย วรรค
สอง ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว
และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ดังน้ัน เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 จะ
เห็นวา ผูพิพากษาเปนผูใชอํานาจอธิปไตยทางตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย จึง
แตกตางจากขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน และมาตรา 197 ยังระบุเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และ
ความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลที่ใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็วและเปน
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ธรรม การแตงต้ัง การพนจากตําแหนง การลงโทษผูพิพากษาไวเปนการเฉพาะเจาะจงอย างชัดเจน
ผูพิพากษาจึงมีดุลพินิจตามที่เห็นสมควรในการออกหมายจับบุคคลใดตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดได หากมีกรณีที่คูความไมเห็นพองดวยคูความยอมสามารถใชสิทธิอุทธรณ ฎีกาคําสั่งของ
ศาลได

และเมื่อพิจารณาอํานาจศาลยุติธรรมกรณีออกหมายจับตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลฯ ขอบังคับของประธานศาลฎีกา

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 1 ไดบัญญัติวา ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญน้ีมี
สามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติ ไวเปนอยางอ่ืน และ
มาตรา 5 บัญญัติใหประธานศาลฎีกามีหนาที่วางระเบียบราชการฝายตุลาการของศาลยุติธรรม
เพื่อใหกิจการของศาลยุติธรรมดําเนินไปโดยเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน และใหประธานศาล
ฎีกามีอํานาจดูแลใหผูพิพากษาปฏิบัติตามระเบียบวิธีการตางๆ ที่กําหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดย
ประการอ่ืนใหเปนไปโดยถูกตอง มาตรา 24 ใหผูพิพากษาคนหน่ึงมีอํานาจดังตอไปน้ี (1) ออก
หมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอ่ืน นอกจากน้ัน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 วรรคสอง ยังไดบัญญัติวา การจับและการคุมขัง
บุคคล จะกระทํามิได เวนแต มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 ไดบัญญัติถึงเหตุที่จะออกหมายจับ
วามีดังตอไปน้ี คือ (1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ (2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวา บุคคลใดนาจะไดกระทํา
ความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุ
อันตรายประการอ่ืน ถาบุคคลน้ันไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด
โดยไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลน้ันจะหลบหนี

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมฯ พ.ศ. 2545 ประธานศาลฎีกาไดออก
ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. 2548 กลาวโดยเฉพาะกรณีการขอใหออกหมายจับขอ 14 มีขอบังคับวา การรองขอใหออก
หมายจับ ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานตามสมควรวาผูจะถูกจับนาจะไดกระทําความผิดอาญา
ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผู
น้ันจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืน ถาผูจะถูกจับ
ไมมีที่อยู เปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด โดยไมมีขอแกตัวอันควร ให
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สันนิษฐานวาผูน้ันจะหลบหนี และขอ 18 มีขอบังคับวา ในการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อพิจารณา
อนุญาตใหออกหมายจับหรือหมายคน ผูพิพากษาไมจําตองถือเครงครัดเชนเดียวกับการรับฟง
พยานหลักฐานที่ใชพิสูจนความผิดของจําเลย กรณีจึงเห็นไดวาเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมฯ พ.ศ. 2545 จึงเห็นไดวา
ศาลมีดุลพินิจอิสระ ที่จะพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม
ประกอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ขอ 2 (ก)98 ที่ใหนิยาม
เจาหนาที่ของรัฐไววา หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหารปกครองหรือ
ตุลาการของรัฐภาคี ไมวาโดยการแตงต้ังหรือการเลือกต้ัง ไมวาถาวรหรือชั่วคราว ไมวาไดรับ
คาตอบแทนหรือไม โดยไมคํานึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลน้ัน

กรณีดังกลาว จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2547 ดังกลาว จึงเห็นไดวา คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะอนุกรรมการไตสวนยอมมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง
ตามมาตรา 4 ไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญฯ เพราะกฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการไตสวนวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ซึ่งขาราชการตุลาการถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่สามารถกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการได เมื่อนายสุนัยฯ ไดกลาวหา (หรือคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีเหตุอันควรสงสัย) นายอิทธิพลฯ ซึ่งเปนขาราชการตุลาการ จึงเปน
เจาหนาที่ของรัฐและเปนเจาพนักงานดวยวาออกหมายจับสุนัยฯ โดยมิชอบ เปนเหตุใหนายสุนัยฯ

98 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003, ขอ 2 (ก) “เจาหนาที่ของรัฐ” หมาย
ถึง (1) บุคคลใดๆ ซ่ึงดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหารปกครองหรือตุลาการของรัฐภาคี ไมวาโดยการแตงตั้ง
หรือการเลือกตั้ง ไมวาถาวรหรือช่ัวคราว ไมวาไดรับคาตอบแทนหรือไม โดยไมคํานึงถึงระดับอาวุโสของบุคคล
นั้น (2) บุคคลอื่นใด ซ่ึงปฏิบัติงานที่เก่ียวกับหนาที่ราชการรวมถึงการปฏิบัติหนาที่สําหรับหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือใหบริการสาธารณะตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และตามที่ใช
บังคับตามกฎหมายที่เก่ียวของของรัฐภาคีนั้น (3) บุคคลอื่นใด ซ่ึงกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นกําหนดวาเปน
“เจาหนาที่ของรัฐ” อยางไรก็ตาม เพ่ือความมุงประสงคของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด 2 ของอนุสัญญา
นี้ “เจาหนาที่ของรัฐ” อาจหมายถึงบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับหนาที่ราชการหรือใหบริการสาธารณะตามที่
ระบุไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นและตามที่ใชบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวของของรัฐภาคีนั้น."
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ไดรับความเสียหาย การใชดุลพินิจในการออกหมายจับดังกลาว เปนการปฏิบัติหนาที่ จึงเปนการ
กลาวหาวานายอิทธิพลฯ เปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึง
ผูใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
และการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในเร่ืองน้ี
ก็เพื่อจะตรวจสอบวาการกระทําของผูถูกกลาวหา ไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับหรือไม ดังน้ัน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงมีอํานาจ
ไตสวนขอเท็จจริงนายอิทธิพลฯ ได ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 ขอ 2 (ก) (1) ไดใหนิยามเจาหนาที่ของรัฐ ไววา “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายถึง บุคคล
ใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหารปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐภาคี ไมวาโดยการแตงต้ัง
หรือการเลือกต้ัง ไมวาถาวรหรือชั่วคราว ไมวาไดรับคาตอบแทนหรือไม โดยไมคํานึงถึงระดับ
อาวุโสของบุคคลน้ัน ดังน้ัน ในกรณีที่ขาราชการตุลาการมีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงสามารถตรวจสอบได การไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไมใชการแทรกแซงหรือ
การกาวลวงดุลพินิจของศาล ตามที่มีการอางวา ผูพิพากษามีดุลพินิจอิสระในการพิจารณาพิพากษา
คดีรวมถึงออกหมายจับจะแทรกแซงหรือกาวลวงไมไดน้ัน แตไมไดหมายความวา การใชดุลพินิจ
ดังกลาวของผูพิพากษาจะใชไดตามอําเภอใจ แตจะตองใชดุลพินิจภายใตตามที่กฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับกําหนด แตเน่ืองจากการที่คดีที่ออกหมายจับนายสุนัยฯ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กําลังอยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งนาจะเขาขอยกเวนที่หามมิใหคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รับหรือยกคํากลาวหาขึ้นพิจารณา ในเร่ืองที่
ศาลประทับฟองในประเด็นเดียวกันและอยูระหวางการพิจารณาของศาลตามมาตรา 86 (2)99 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554

99 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554, มาตรา 86 บัญญัติวา “หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา 84 ที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา

(1) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด
แลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงคดี หรือ

(2) เรื่องที่เปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟองหรือพิพากษาหรือมีคําส่ังเสร็จ
เด็ดขาด แลว เวนแตคดีนั้นไดมีการถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปนกรณีที่ศาลยังมิไดวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากลาวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได.”
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติน้ัน ถือเปนองคกรหลักในการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของไทย จะเห็นไดวาคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปน
องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน การถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
กํากับดูแลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน การปราบปราม การ
ปองกัน และการบริหารองคกร ดังน้ี

ดานการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติอํานาจในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พรอมคู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่มีหนาที่ยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสินทุกคร้ังที่เขา
รับตําแหนง ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด
ดํารงตําแหนงมากกวาหน่ึงตําแหนงใหผูน้ันแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินทุก
ตําแหนง และหากกรณีมีการเสียชีวิตในระหวางดํารงตําแหนง ทายาทหรือผูจัดการมรดกก็ตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินดวย นอกจากน้ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติยังมีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะตองยื่นบั ญชีแสดงราย
ทรัพยสินและหน้ีสินเพิ่มเติม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐและการเปดเผยบัญชีแสดงรายงการทรัพยสิน
และหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวผูใดจงใจไม
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ืองใหศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวามีการกระทําดังกลาว ใหผูน้ันพนจากตําแหนงนับแตวันที่มีคํา
วินิจฉัยวามีการกระทําดังกลาวและหามมิใหผูน้ันดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง และเมื่อผลการตรวจสอบปรากฏวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ แลวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ จะตองถูกรองขอใหทรัพยสินที่
เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน

ดานการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงเพื่อสงเร่ืองใหวุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงออกจากตําแหนง กรณีบุคคลดังกลาว มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง และกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผูกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอ่ืนรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่
ตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือบุคคลอ่ืน เปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุนดวย ใหสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตอไป นอกจากน้ีในสวนของการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริต ในการใช
อํานาจรัฐตามระบบปกติ ถาเปนเจาหนาที่ ที่อยูในสายบังคับบัญชาของระบบราชการ ก็อาจมีการ
ดําเนินทางวินัย โดยจะสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาหรือตนสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยไมตอง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก สวนคดีอาญาและรํ่ารวยผิดปกติก็สงเร่ืองใหอัยการ
สูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจ หากมีขอขัดแยงก็ดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานรวม หากหา
ขอยุติไมได คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็มีอํานาจฟองเองหรือแตงต้ัง
ทนายความฟองแทน และหากไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีการใหสิทธิหรือเอกสิทธิโดยมิชอบ ก็
สงเร่ืองใหตนสังกัดดําเนินการสงเร่ืองใหศาลเพิกถอนสิทธิหรือเอกสิทธิตอไป

ดานการปองกันการทุจริต สามารถแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานระบบ มีอํานาจหนาที่
เสนอมาตรการ ความเห็นหรือขอเสนอแนะตอรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
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แผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเร่ืองการแบงสวน
ราชการภายในและอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติยังกําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม และดานตัวบุคคล มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสราง
ทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งการดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากน้ี เพื่อปองกันการทุจริต ตามพระราช
บัญญัติดังกลาวยังกําหนดหามเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศยังไมถึงสองป รวมทั้งคูสมรสของ
บุคคลเหลาน้ี กระทําการบางอยางที่ถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ
ประโยชนสวนรวม เปนตน และยังใหอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหผลบังคับเปนการหามมิใหมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนที่มากกวา
ปกติเพื่อปองกันการทุจริตอีกทางหน่ึงดวย

ดานการบริหารองคกร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการที่เปนอิสระจากฝายบริหาร มีเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ไดรับการแตงต้ังโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชา คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืนของสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท ั้งน้ี คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะตองรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกป และนํารายงานน้ันออกพิมพเผยแพรตอไป

DPU



100

จากการศึกษาพบวา ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตน้ัน ประเทศที่เปนตน
แบบอยางในการจัดวางระบบกฎหมายของไทย เชน ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งทั้งสองประเทศมี การ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เน่ืองจาก มีการตระหนักในปญหาการ
ทุจริตอยางจริงจังและมีพันธกิจที่จะแกไขปญหาการทุจริตอยางแนวแน หนวยงานปราบปรามการ
ทุจริตมีสถานภาพมั่งคงและไมสามารถถอดถอนได มีการวางแผนกลยุทธตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นและดําเนินการตามแผนอยางดี และมุงผลสําเร็จในระยะยาว ใหความสําคัญกับการ
รายงานการทุจริตทั้งหมดและอยางเอาจริงเอาจัง รักษาความลับของผูรายงานการกระทําการทุจริต
มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตอตานการทุจริต ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค
อยางใกลชิดและมีประสิทธิผลความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ทั้งในและตางประเทศ และสิงคโปร ก็มีการปราบปรามการทุจริตอยางไดผล เน่ืองจาก สิงคโปรมี
พื้นฐานและบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เนนการตอตานการทุจริตอยางเอาจริงเอาจัง ใหเงินเดือน
คาตอบแทนสูงในระบบราชการ มีกิจกรรมสนับสนุนขององคกรภายนอกที่ผลักดันใหมาตรการดาน
การบริหารไดผล เชน การดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน การตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณอยางรัดกุมและเครงครัดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การตรวจสอบ
และติดตามของคณะกรรมาธิการการเงินการคลังของรัฐสภา และการควบคุมการใชจายของ
กระทรวง การคลัง เปนตน ประชาชนมีการศึกษาและระดับความรูสูง และไมเกรงกลัวตอการใช
อํานาจของเจาหนาที่รัฐ จึงมีความพรอมที่จะรายงานพฤติกรรมการทุจริตโดยไมมีความกังวลตอการ
ถูกแกแคน สาธารณะยอมรับในความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของหนวยงานปราบปรามการ
ทุจริตและพรอมที่ใหความรวมมือและความชวยเหลือ สามารถเขาถึงเจาหนาที่ไดงายและสะดวก ทั้ง
ในดานที่จะใหขอมูลขาวสารและการรองทุกขดานการทุจริต การรายงานของสาธารณะไดรับการ
ตอบสนอง และผูกระทําการทุจริตถูกนํามาเขาสูกระบวนการไดอยางรวดเร็ว หนวยงานจึงมีอิสระที่
จะสอบสวนอยางเต็มที่แมกระทั่งบุคคลที่มีอํานาจและมีชื่อเสียง

อยางไรก็ตาม จากการศึกษามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของไทย ผูเขียนพบวา ในการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะ
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน จะมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนองคกรหลักในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งที่ผานมาการ
บังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร ยังคงมีสภาพปญหา
และอุปสรรค ดังน้ี

ปญหาการบังคับใชกฎหมายภายหลังที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย ซึ่งกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
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การทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูลความผิด ตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนจะตอง
พิจารณาลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ
ชี้มูล ประกอบกับการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมติของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาเทาน้ัน
กลาวคือ อุทธรณไดเฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีมติเทาน้ัน องคกรกลางบริหารงานบุคคล (ก.พ.) และองคกรที่มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตอจากกระบวนการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงมี
อํานาจเฉพาะเร่ืองดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาเทาน้ัน จะวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง
ใหมแลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกําหนดโทษใหมไมได เพราะไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งกรณีดังกลาวไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 2/2546 ออกมาและมีผลผูกพันตอองคกรตางๆ วาองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของผูถูก
กลาวหา (ก.พ.) และองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาตามขั้นตอนตอจาก
กระบวนการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสมบูรณเสร็จสิ้น
แลว มีอํานาจพิจารณาเฉพาะเร่ืองดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ัง
ถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ
เทาน้ัน จะพิจารณาอุทธรณใชอํานาจหนาที่ลวงล้ําหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองวา เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนการเฉพาะ โดยการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงใหม แลวเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกําหนดโทษ
ใหม ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 301
วรรคหน่ึง (3) เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เมื่อคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดไตสวนและ
วินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่จึงเปนอันยุติ ดังน้ัน องคกรที่มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ จึงไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวิ นัยตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวินิจฉัยยุติแลว ใหเปนประการอ่ืนไดอีก

ปญหาการฟองศาลปกครองกรณีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับ
บัญชาตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งในการดําเนินการตอ
ผูถูกกลาวหาหลังจากคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามี
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มูลความผิดทางวินัย ที่ยังไมมีความชัดเจนระหวางขาราชการพลเรือนสามัญกับผูถูกกลาวหาที่ถูก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวินิจฉัยทําใหผูถูกกลาวหาของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ไม เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได
กลาวคือ การใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาเทาน้ันและเมื่อผูบังคับบัญชาลงโทษ
ถูกตองหรือเหมาะสมตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มติชี้มูลแลว ผูถูกกลาวหาดังกลาวไมสามารถนําไปฟองคดีตอศาลปกครองไดเหมือนดังเชน
ขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการที่ถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยที่มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งโดยหลักการแลว
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนองคกรอิสระที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ไวชัดเจนและเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่สามา รถดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยสรุปสํานวนชี้มูลความผิดไดเลย เปนการดําเนินการต้ังแตเร่ิมตนจน
จบกระบวนการ คือ สามารถกําหนดฐานความผิดและลงโทษไดภายในองคกรเดียว โดยไมมีองคกร
อ่ืนใดเขามาตรวจสอบหรือถวงดุลไดเลย จึงเห็นสมควรใหการพิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหา
ที่ถูกลงโทษ เปนอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลขอพิพาทในทางปกคร อง
ใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน และ
วัตถุประสงคประการสําคัญของการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ก็เพื่อใชอํานาจรัฐน้ัน
ตอบสนองตอภารกิจของรัฐ ขณะเดียวกันก็เปนการตรวจสอบเพื่อมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ
จากความ สําคัญของปญหาดังกลาวซึ่งเปนหลักพื้นฐานที่จะนําไปสูสังคมที่เกิดความยุติธรรม จึงมี
ความจําเปนตองปรับปรุง แกไข กระบวนการพิจารณาอุทธรณดังกลาวอยางจริงจังเพราะเปนกลไก
สําคัญในการนําเอากฎหมายไปบังคับใช หากกระบวนการพิจารณาอุทธรณสามารถบังคับใชกฎหมาย
อยางถูกตองและเสมอภาคเปนธรรมกับทุกฝายแลว ก็ยอมมีผลโดยตรงตอการเสริมสรางความเคารพ
ในกฎหมายและหลักนิติธรรม ตรงกันขาม หากกระบวนการพิจารณาอุทธรณขาดประสิทธิภาพ
หรือบังคับใชกฎหมายอยางเลือกปฏิบัติหรือละเมิดตอสิทธิของบุคคลแลว ก็จะทําใหประชาชนใน
สังคมเสื่อมความศรัทธาตอกฎหมายและหลักนิติธรรมไปดวย ดวยเหตุน้ีการปรับปรุง แกไข กระบวน
การพิจารณาอุทธรณดังกลาวน้ีจะเปนการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมและยังผลเกี่ยวโยงอยาง
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กวางขวางไปถึงความพยายามในการสรางสังคมที่มีความเชื่อถือศรัทธาในกฎหมายและหลักนิติ
ธรรมอันเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะพาสังคมไปสูความเจริญ อยางไรก็ตาม การสรางหลักนิติธรรมให
เกิดขึ้นน้ัน จะมองเพียงโครงสรางของกระบวนการทางกฎหมายที่ดีคงไมเพียงพอตองมีกฎหมายที่
ดีที่สามารถจัดสรรสิทธิประโยชนของคนในสังคมไดอยางยุติธรรม ซึ่งหมายถึงความจําเปนตองมี
กระบวนการนิติบัญญัติที่ดีและมีนักกฎหมายที่ดีในการนํากฎหมายน้ันมาใชอยางเปนธรรมดวย

ประกอบกับกระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวนการลงโทษทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กับพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ตองการปราบปรามการทุจริตมีลักษณะเปนการนํามาลงโทษหรือ
ตอบโตหรือแกแคนตอผูกระทําผิดเหมือนกัน แตยังมีความแตกตางเลื่อมล้ํากันอยางเห็นไดชัดเจน
โดยเฉพาะกระบวนการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งไตสวน
และวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 233 วรรคสอง กระบวนการจึงเปนการยุติลงเพียงคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูล แตกระบวนการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรของฝายบริหารใชอํานาจไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา มิไดเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาและผล
ของคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ จึงเปนการออกคําสั่งทางปกครองจึง
อยูในอํานาจของศาลปกครอง เมื่อคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพใหฟอง
คดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณภาพ

ดังน้ัน เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กับพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหนอยลงหรือหมดไปจากสังคมไทย ดังน้ัน ในกระบวนการตรวจสอบดุลพินิจและกระบวน
การลงโทษทางวินัยควรที่จะใหสิทธิแกผูถูกลงโทษที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณไดมีสิทธิ
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ฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาใหความเปนธรรมตอไปไดเหมือนกัน และเพื่อเปนการใหสิทธิ
แกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบความผิดถึงสามชั้น
ศาลดวยกัน คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตแหงชาติ มิใชองคกรศาลเปนเพียงองคกรอิสระที่ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จึงควรที่จะมีองคกรศาลเขามาตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ดวย

ปญหากรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิด
ทางวินัยโดยไมรอผลการพิจารณาคดีทางอาญาเสียกอนและตนสังกัดหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอด
ถอนก็ไดลงโทษผูถูกกลาวหาไปตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ มีมติชี้
มูลความผิด กรณีจะเยียวยาอยางไรเมื่อปรากฏภายหลังวาการพิจารณาคดีทางอาญาน้ัน ผูถูก
กลาวหาไมมีความผิด หรือศาลยกฟองในกรณีดังกลาว แตในทางวินัยผูถูกกลาวหาไดถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกจากราชการลวงหนากอนแลว จากกรณีดังกลาว การที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจแตงต้ังถอดถอนไดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ทุจริตแหงชาติ มีมติชี้มูลความผิด โดยที่ไมรอผลการพิจารณาคดีทางอาญา ในกรณีความผิดวินัย
รายแรงผูถูกกลาวหาก็จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกทันที ภายหลังเมื่อผลการพิจารณาคดีทาง
อาญา ศาลไดมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหาไมมีความผิด หรือยกฟองในกรณีดังกลาว เห็นควรที่จะ
ชดเชยความเสียหายใหแกผูถูกลงโทษ โดยอาจใหกลับเขารับราชการ และไดรับการชดเชย
คาเสียหายในระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเทากับอัตราเงินเดือนที่ควรจะไดรับในระหวางรับ
ราชการ แตกรณีที่ไมอาจเขารับราชการไดดังเดิม ควรจะไดรับการชดเชยในเร่ืองของเงินบําเหน็จ
หรือบํานาญขาราชการเหมือนกับกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการของขาราชการในกรณีปกติทั่วไป
เพื่อใหผูถูกลงโทษไดรูสึกวาไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ในดานของชื่อเสียงที่
เสียหาย ควรจะมีการทําหนังสือเวียนใหหนวยงานตางๆ ไดแกไขความเขาใจใหมใหถูกตอง และ
เห็นควรใหมีการแกไขกฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

และปญหาอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ในการ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขาราชการตุลาการซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนการสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 ขอ 2 (ก) (1) ที่ไดใหนิยามคําวาเจาหนาที่ของรัฐ ไววา “เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง
บุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหารปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐภาคี ไมวาโดยการ
แตงต้ังหรือการเลือกต้ัง ไมวาถาวรหรือชั่วคราว ไมวาไดรับคาตอบแทนหรือไม โดยไมคํานึงถึง
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ระดับอาวุโสของบุคคลน้ัน” และเปนการหลีกเลี่ยงการตีความกฎหมายของนักกฎหมาย และผู
บังคับใชกฎหมายทั้งหลาย ไมเปนปญหาถกเถียงกันอีกในภายภาคหนา และกรณีดังกลาวเปนการที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ มีอํานาจตรวจสอบตุลาการในกรณีที่กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือทุจริต เปนตน

5.2 ขอเสนอแนะ
การศึกษาบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริต

แหงชาติ ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย และของตางประเทศแลว พบวา
ปญหาดังกลาวเปนปญหาของทุกประเทศ แตก็มีการพัฒนาวิธีการปองกันและปราบปรามตาม
รูปแบบของแตละประเทศไป เพื่อใหประเทศไทยสามารถตอสูกับปญหาการทุจริตไดและ
สอดคลองกับประเทศเพื่อนบานที่สามารถปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางไดผล และมีการ
ทุจริตนอยมาก และเพื่อสอดคลองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
ที่มุงสงเสริมและเสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น ผู เขียนมีขอเสนะแนะสําหรับการปรับปรุงและแกไขมาตรการทาง
กฎหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของไทย ดังน้ี

5.2.1 การดําเนินการตอผูถูกกลาวหาหลังจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริต
แหงชาติ มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย ผูเขียนเห็นวา มติของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตแหงชาติ ไมควรจะเปนมติอันถือไดวาเปนมติที่ถึงที่สุด ที่ไมมีหนวยงานใด
สามารถจะตรวจสอบหรือถวงดุลได ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติได ประกอบ
กับปญหาการฟองศาลปกครองกรณีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับ บัญชาตามมติ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ผูเขียนเห็นวา ควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติกฎหมายมาตรา 96 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เร่ืองการใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจใน
การกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับผูถูกกลาวหาน้ันเสียใหม เพื่อใหเกิดความชัดเจน แนนอน มั่นคงในการบังคับใชกฎหมาย
อยางเสมอภาคและยุติธรรม โดยใหดําเนินการอุทธรณเปนไปตามบทบัญญัติดังน้ี

“ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตาม 89/4 หรือมาตรา 93 จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจใน
การกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตอศาลปกครอง ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองก็ได โดยใหถือเอารายงาน และเอกสารของคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามทุจริตแหงชาติ เปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผล
ประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย ทั้งน้ี ตองใช
สิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งดังกลาว”

5.2.2 การเยียวยากรณีที่ผลการดําเนินการทางอาญาปรากฏวาศาลไดมีคําสั่งยกฟองหรือตัดสิน
วาไมผิด แตการดําเนินการทางวินัยไดถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ผูเขียนเห็นวา
ควรใหระบุไวในกฎหมายใหชัดเจนวา ในการพิจารณาลงโทษของผูบังคับบัญชาหรือตนสังกัดน้ัน
ใหชะลอไวกอนจนกวาการพิจารณาคดีทางอาญาจะแลวเสร็จ จากน้ันคอยพิจารณาลงโทษผูถู ก
กลาวหาโดยอาจเอาผลการพิจารณาทางอาญามาประกอบในการพิจารณาลงโทษดวยก็ได โดยแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 93 ดังน้ี

“เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว ใหผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองและใหผู
บังคับ บัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง เวนแต กรณี
เกี่ยวเน่ืองกับความผิดทางอาญาใหรอผลการพิจารณาคดีทางอาญาเสียกอน”

5.2.3 อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ในการแตงต้ังคณะ
อนุกรรมการไตสวนขาราชการตุลาการ ผูเขียนเห็นวา ควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ในมาตรา 4 เร่ืองความหมายของคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ดังน้ี

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการตุลาการ
เจาหนาที่ของรัฐอ่ืนๆ หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ
บุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่ง
มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และให
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ
รัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐใน
การดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอ่ืนของรัฐ”
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ 2003

อารัมภบท
รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับน้ี
หวงกังวลในความรุนแรงของปญหาและภัยคุกคามอันเกิดจากการทุจริตที่มีตอ

เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม ซึ่งบอนทําลายสถาบันและคุณคาแหงประชาธิปไตย คุณคา
ทางจริยธรรม และความยุติธรรม และเปนอันตรายตอการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักนิติธรรม

หวงกังวลอีกดวยในความเชื่อมโยงระหวางการทุจริตและอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆ
โดย เฉพาะอยางยิ่งองคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการฟอกเงิน

หวงกังวลตอไปอีกในกรณีตางๆ ของการทุจริตที่เกี่ยวของกับสินทรัพยจํานวนมหาศาล
ซึ่งอาจเปนสวนสําคัญของทรัพยากรแหงรัฐและที่คุกคามตอเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนา
อยางยั่งยืนของรัฐเหลาน้ัน

เชื่อมั่นวาการทุจริตมิไดเปนเร่ืองระดับทองถิ่นอีกตอไปแตเปนปรากฏการณขามชาติซึ่ง
สง ผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจทั้งปวง ทําใหความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและ
ควบคุมการทุจริตเปนสิ่งสําคัญยิ่ง

เชื่อมั่นอีกดวยวาแนวทางที่ครอบคลุมโดยสมบูรณและมีความหลากหลายในเชิง
วิชาการเปนสิ่งจําเปนตอการปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

เชื่อมั่นตอไปอีกวาการเขาถึงซึ่งการใหความชวยเหลือทางวิชาการไดโดยงาย สามารถมี
บทบาท อยางสําคัญในการเพิ่มพูนความสามารถของรัฐ รวมถึงโดยการเสริมสรางขีดความสามารถ
และโดยการจัดต้ังสถาบันเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

เชื่อมั่นวาความรํ่ารวยสวนบุคคลที่ไดมาโดยผิดกฎหมายกอใหเกิดความเสียหาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสถาบันประชาธิปไตย เศรษฐกิจของชาติ และหลักนิติธรรม

ตกลงใจที่จะปองกัน สืบหาและยับยั้ง โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการโอน
สินทรัพยที่ไดมาโดยผิดกฎหมายระหวางประเทศและที่จะเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ในการติดตามสินทรัพยคืน

ยอมรับหลักการพื้นฐานของกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายในการพิจารณา
คดีอาญาและการพิจารณาคดีแพงหรือคดีปกครองเพื่อวินิจฉัยสิทธิในทรัพยสิน

คํานึงถึงวาการปองกันและขจัดการทุจริตเปนความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวงและรัฐตอง
รวมมือซึ่งกันและกัน โดยการสนับสนุนและการเขารวมของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลซึ่งอยูนอก
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ภาครัฐ เชน ประชาสังคม องคกรเอกชน และองคกรระดับชุมชนทองถิ่น หากประสงคใหความพยายาม
ของรัฐทั้งปวงน้ันบังเกิดประสิทธิผล

คํานึงอีกดวยถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและทรัพยสินของรัฐ ความยุติธรรม
ความรับผิดชอบและความเสมอภาคกันทางกฎหมายและความจํา เปนในการพิทักษรักษาความ
ซื่อสัตยสุจริตและสงเสริมวัฒนธรรมในการปฏิเสธการทุจริต

ชมเชยงานของคณะกรรมาธิการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและ
สํานักงานขององคการสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ระลึกถึงการดําเนินงานในดานน้ีขององคการระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค
รวมทั้งกิจกรรมของสหภาพแอฟริกัน คณะมนตรีแหงยุโรป คณะมนตรีความรวมมือดานศุลกากร
(ซึ่งรูจักกันในนามขององคการศุลกากรโลก) สหภาพยุโรป สมาคมแหงรัฐอาหรับ องคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และองคกรรัฐอเมริกัน

พิเคราะหดวยความชื่นชมตอตราสารพหุภาคีในการปองกันและตอตานการทุจริต ซึ่ง
นอกจากตราสารอ่ืนๆ แลว ยังรวมถึงอนุสัญญาของรัฐอเมริกันวาดวยการตอตานการทุจริต ซึ่ง
องคกรรัฐอเมริกันไดรับเอาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1996 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทุจริตในวง
ราชการของประชาคมยุโรปหรือเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกแหงสหภาพยุโรป ซึ่งคณะมนตรีแหง
สหภาพยุโรปไดรับเอาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการรับสินบน
ของเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศในธุรกรรมระหวางประเทศ ซึ่งองคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาไดรับเอาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 อนุสัญญากฎหมายอาญาวา
ดวยการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีของคณะมนตรีแหงยุโรปไดรับเอาเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.
1999 อนุสัญญากฎหมายแพงวาดวยการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีของคณะมนตรีแหงยุโรป
ไดรับเอาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 และอนุสัญญาของสหภาพแอฟริกันวาดวยการปองกัน
และตอตานการทุจริต ซึ่งประมุขแหงรัฐและรัฐบาลแหงสหภาพแอฟริกันไดรับเอาเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม ค.ศ. 2003

ยินดีตอนรับการมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2003 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติ วาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ

ไดตกลงกันดังตอไปน้ี
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หมวด 1
บทบัญญัติท่ัวไป

ขอ 1 ความมุงประสงค
ความมุงประสงคแหงอนุสัญญาฉบับน้ี คือ
(ก) สงเสริมและเสริมสรางมาตรการในการปองกันและตอตานการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
(ข) สงเสริม อํานวยความสะดวก และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศและ

ความชวยเหลือทางวิชาการในการปองกันและตอตานการทุจริต รวมทั้งการติดตามทรัพยสินจาก
การกระทําผิดกลับคืน

(ค) สงเสริมความมีคุณธรรม ตรวจสอบได และการบริหารกิจการบานเมืองและ
ทรัพยสินของรัฐอยางเหมาะสม
ขอ 2 บทนิยาม

เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญาน้ี
(ก) “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายถึง (1) บุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหาร

ปกครองหรือตุลาการของรัฐภาคี ไมวาโดยการแตงต้ังหรือการเลือกต้ัง ไมวาถาวรหรือชั่วคราว ไมวา
ไดรับคาตอบแทนหรือไม โดยไมคํานึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลน้ัน (2) บุคคลอ่ืนใด ซึ่งปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับหนาที่ราชการรวมถึงการปฏิบัติหนาที่สําหรับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือใหบริการสาธารณะตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ัน และตามที่ใชบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐภาคีน้ัน (3) บุคคลอ่ืนใด ซึ่งกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ันกําหนดวาเปน
“เจาหนาที่ของรัฐ” อยางไรก็ตาม เพื่อความมุงประสงคของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด 2
ของอนุสัญญาน้ี “เจาหนาที่ของรัฐ” อาจหมายถึงบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ราชการ
หรือใหบริการสาธารณะตามที่ระบุไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ันและตามที่ใชบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐภาคีน้ัน

(ข) “เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติ
บัญญัติบริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐตางประเทศ ไมวาโดยการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง และ
บุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ราชการใหแกรัฐตางประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่
สําหรับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
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(ค) “เจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศ” หมายถึง ขาราชการพลเรือน
ระหวางประเทศหรือบุคคลใดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากองคการภาครัฐระหวางประเทศน้ันใหปฏิบัติ
หนาที่ในนามขององคการระหวางประเทศดังกลาว

(ง) “ทรัพยสิน” หมายถึง สินทรัพยทุกประเภท ไมวามีรูปรางหรือไมมีรูปรางเคลื่อนที่
ไดหรือเคลื่อนที่ไมได จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารหรือตราสารทาง กฎหมายที่เปน
หลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนในสินทรัพยเชนวา

(จ) “ทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดทางอาญา” หมายถึง ทรัพยสินใดๆ ที่เกิดจาก
หรือไดรับมาโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิด

(ฉ) “การอายัด” หรือ “การยึด” หมายถึง การหามโอน เปลี่ยนสภาพ จําหนายจายโอน
หรือเคลื่อนยายทรัพยสินเปนการชั่วคราวหรือการเก็บรักษาหรือควบคุมทรัพยสินเปนการชั่วคราว
ตามคําสั่งที่ออกโดยศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืน

(ช) “การริบทรัพยสิน” ซึ่งรวมถึงการริบโดยเจาะจงตัวทรัพยสินในกรณีที่ใชบังคับได
หมายถึงการบังคับเอาทรัพยสินไปอยางถาวรโดยคําสั่งศาลหรือโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืน

(ซ) “ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดใดๆ ซึ่งเปนเหตุกอใหเกิดทรัพยสินที่อาจ
กลายเปนมูลฐานของความผิดตามที่กําหนดไวในขอ 23 ของอนุสัญญาน้ี

(ฌ) “การจัดสงภายใตการควบคุม” หมายถึง วิธีการที่อนุญาตใหนําของผิดกฎหมาย
หรือตองสงสัยออกไปจาก ผาน หรือเขาไปในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหน่ึงหรือหลายรัฐ โดยการรับรู
และอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่ผูมีอํานาจเพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิด และเพื่อการ
ระบุชี้ตัวบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทําความผิดน้ัน
ขอ 3 ขอบเขตการใชบังคับ

1. โดยเปนไปตามบทนิยามของอนุสัญญาน้ี อนุสัญญาน้ีใหใชบังคับกับการปองกันการ
สืบสวนสอบสวน และการฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต และกับการอายัด การยึด การริบ
ทรัพยสินและการสงคืนซึ่งทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดที่กําหนดไวตามอนุสัญญาน้ี

2. เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี ความผิดซึ่งระบุไวในอนุสัญญา
น้ี ไมจําเปนตองกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนภัยแกทรัพยสินของรัฐ เวนแตอนุสัญญาน้ีจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน
ขอ 4 การคุมครองอธิปไตย

1. ใหรัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญาน้ี ในทางที่สอดคลองกับ
หลักการ ความเสมอภาคแหงอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐ และหลักการไมแทรกแซง
กิจการภายในของรัฐอ่ืน
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2. ไมมีความใดในอนุสัญญาน้ีที่ใหสิทธิแกรัฐภาคีหน่ึงในการดําเนินการในอาณาเขต
ของอีกรัฐหน่ึงโดยการใชเขตอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ซึ่งกฎหมายภายในของรัฐหลังน้ันสงวน
ไวใหเฉพาะเจาหนาที่ของตน

หมวด 2
มาตรการปองกัน

ขอ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
1. รัฐภาคีแตละรัฐตองพัฒนาและปฏิบัติตาม หรือคงไวซึ่งนโยบายการประสานงานใน

การตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิผล ซึ่งสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมและสะทอนหลักการ
ของหลักนิติธรรม การบริหารจัดการกิจการบานเมืองและทรัพยสินของรัฐอยางเหมาะสมความ
ซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส และตรวจสอบได ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบ
กฎหมายของตน

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามที่จะจัดใหมี และสงเสริมแนวปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล
ซึ่งมุงปองกันการทุจริต

3. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามที่จะประเมินเคร่ืองมือทางกฎหมายที่เกี่ยวของและ
มาตรการทางการบริหารปกครองเปนระยะ เพื่อพิจารณาวาเพียงพอแกการปองกันและตอตานการ
ทุจริตหรือไม

4. รัฐภาคีตองใหความรวมมือระหวางกันและแกองคการระดับระหวางประเทศและ
ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนามาตรการตางๆ ที่กลาวถึงในขอน้ี ทั้งน้ี ตามที่
เหมาะสมและโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ความรวมมือดังกลาวอาจ
รวมถึงการมีสวนรวมในแผนการดําเนินงานและโครงการระหวางประเทศซึ่งมุงปองกันการทุจริต
ขอ 6 องคกรการตอตานการทุจริตเชิงปองกัน

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันความมีอยูขององคกรหน่ึงหรือหลายองคกรตามความ
เหมาะสมในการปองกันการทุจริต ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน
โดยวิธีการตางๆ เชน

(ก) ปฏิบัติตามนโยบายที่กลาวถึงในขอ 5 ของอนุสัญญาน้ี และควบคุมดูแลและ
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายเหลาน้ันในกรณีที่เหมาะสม

(ข) เพิ่มพูนและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
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2. รัฐภาคีแตละรัฐตองอนุญาตใหองคกรที่กลาวถึงในวรรค 1 ของขอน้ีมีอิสระตาม
ความจําเปนโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน เพื่อใหองคกรดังกลาว
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลและปราศจากอิทธิพลในทางมิชอบใดๆ โดยรัฐควร
จัดหาทรัพยากรดานวัตถุที่จําเปนและพนักงานผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนควรจัดใหมีการฝกอบรมตามที่
พนักงานเชนวาอาจตองการเพื่อใชปฏิบัติหนาที่ของตน

3. ใหรัฐภาคีแตละรัฐแจงชื่อและที่อยูของหนวยงานซึ่งอาจชวยรัฐภาคีอ่ืนๆ ในการ
พัฒนาและปฏิบัติตามมาตรการพิเศษสําหรับการปองกันการทุจริตใหเลขาธิการสหประชาชาติ
ทราบ
ขอ 7 ภาครัฐ

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามที่จะรับเอา คงไว และเสริมสรางระบบการสรรหา การ
จาง การรักษาไว การเลื่อนระดับ และการเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน ตามความเหมาะสม
และโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ทั้งน้ี อาจรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ
อ่ืนๆ ซึ่งไมไดมาจากการเลือกต้ังดวยตามความเหมาะสม ดังน้ี

(ก) ระบบดังกลาวต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส และ
หลักเกณฑที่วัดได เชน คุณธรรม ความเที่ยงธรรม และความถนัด เปนตน

(ข) ระบบดังกลาวรวมถึงการมีกระบวนการที่เพียงพอสําหรับการคัดเลือกและฝกอบรม
บุคคลเพื่อตําแหนงหนาที่ราชการที่พิจารณาวามีความออนไหวตอการกระทําทุจริตและในกรณีที่
สมควร สําหรับการหมุนเวียนบุคคลดังกลาวไปยังตําแหนงอ่ืน

(ค) ระบบดังกลาวเปนการสงเสริมการใหคาตอบแทนที่เพียงพอและอัตราคาตอบแทน
ที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐภาคีน้ัน

(ง) ระบบดังกลาวสงเสริมแผนงานดานการศึกษาและการฝกอบรมเพื่อชวยให
ขาราชการพลเรือนสามารถบรรลุขอกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตอง นา
เคารพและเหมาะสม และใหการฝกอบรมเฉพาะดานและอยางเหมาะสมแกขาราชการพลเรือนเพื่อ
เพิ่มพูนใหมีความตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆ ตอการเกิดทุจริตซึ่งมีอยูเปนปกติวิสัยในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนแผนงานดังกลาวอาจอางอิงถึงจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในสาขาที่ใชบังคับ

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาอีกดวยในการรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและการ
บริหารปกครองที่เหมาะสมในการบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ัง
บุคคลเขารับตําแหนงราชการ ทั้งน้ี โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาน้ีและโดยเปนไป
ตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน
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3. รัฐภาคีแตละรัฐ ตองพิจารณาอีกดวยในการดํา เนินมาตรการทางนิติบัญญัติและการ
บริหารปกครองที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความโปรงใสในการสนับสนุนทางการเงินแกผูสมัครรับ
เลือกต้ังเขารับตําแหนงราชการและการสนับสนุนทางการเงินของพรรคการเมืองในกรณีที่ใชบังคับ
ได ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาน้ีและโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายภายในของตน

4. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามรับเอา คงไว และเสริมสรางระบบที่สงเสริมความ
โปรงใสและปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ทั้งน้ี
โดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน
ขอ 8 จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ

1. เพื่อตอตานการทุจริต นอกจากโดยประการอ่ืนแลวรัฐภาคีแตละรัฐตองสงเสริมความ
มีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบในหมูเจาหนาที่ของรัฐ โดยสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน

2. โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามใหมีการบังคับใชจรรยาบรรณหรือ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตอง นาเคารพ และเหมาะสม
ทั้งน้ี ภายในระบบกฎหมายและสถาบันของตน

3. เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของขอน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตอง
พิเคราะหถึงแนวคิดริเร่ิมที่เกี่ยวของขององคการระดับภูมิภาค องคการระหวางภูมิภาคและองคการ
พหุภาคี เชน จรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งระบุในภาคผนวกของขอมติ
สมัชชาสหประชาชาติ ที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1996 ทั้งน้ี ในกรณีที่เหมาะสมและโดย
เปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน

4. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาอีกดวยที่จะจัดทํามาตรการและระบบที่อํานวยความ
สะดวกในการรายงานโดยเจาหนาที่ของรัฐซึ่งการกระทําการทุจริตตอเจาหนาที่ หากในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนไดรับทราบวามีการกระทําเชนวา ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ภายในของตน

5. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามจัดทํามาตรการและระบบที่กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐ
จัดทําคําแถลงตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นอกจากประการอ่ืนแลว ไดแก กิจกรรมภายนอกการทํางาน
การลงทุนสินทรัพย และของขวัญหรือผลประโยชนจํานวนมากของตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจทําใหเกิด
การขัดกันซึ่งผลประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งน้ี ในกรณีที่
เหมาะสมและโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน
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6. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณานํามาตรการทางวินัยหรือมาตรการอ่ืนใดมาใชกับ
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งฝาฝนจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใดๆ ซึ่งจัดทําขึ้น
ตามขอน้ี ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน
ขอ 9 การจัดซื้อจัดจางและการจัดการการคลังของรัฐ

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินขั้นตอนที่จําเปนในการจัดทําระบบการจัดซื้อจัดจางที่
เหมาะสมที่มีประสิทธิผล โดยนอกจากประการอ่ืนแลว ไดแก การปองกันการทุจริตบนพื้นฐานของ
ความโปรงใส การแขงขันและหลักเกณฑที่วัดไดในการตัดสินใจ ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักพื้นฐาน
ของระบบกฎหมายของตนระบบเชนวา ซึ่งอาจคํานึงถึงวงเงินในการบังคับใชที่เหมาะสมดวย
นอกจากประการอ่ืนแลว ตองระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี

(ก) การเผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการและสัญญาจัดซื้อจัดจาง
รวมทั้งขอมูลขาวสารในการเชิญใหเขารวมเสนอราคาและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของหรือสัมพันธ
โดยตรงเกี่ยวกับการไดรับเลือกใหทําสัญญา ทั้งน้ี โดยใหผูเสนอราคาที่อยูในเกณฑมีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมและยื่นเสนอราคาของตน

(ข) การจัดทําเงื่อนไขในการเขารวมเสนอราคาไวลวงหนา ซึ่งรวมทั้งการคัดเลือกและ
การไดรับเลือกใหทําสัญญาและกฎเกณฑในการเสนอราคา และการประกาศใหทราบทั่วกันถึง
เงื่อนไขดังกลาว

(ค) การใชหลักเกณฑที่เปนกลางและเปนขอวินิจฉัยลวงหนาสําหรับการตัดสินใจจัดซื้อ
จัดจางของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกในการพิสูจนตรวจสอบความถูกตองในการใชบังคับกฎเกณฑ
และกระบวนการดังกลาวในภายหลัง

(ง) ระบบการทบทวนภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงระบบการอุทธรณที่มีประสิทธิผล
เพื่อประกันการไลเบี้ยและการเยียวยาความเสียหายในทางกฎหมายในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑหรือกระบวนการที่จัดทําตามวรรคน้ี

(จ) ในกรณีที่เหมาะสม มาตรการในการกํากับดูแลในเร่ืองที่เกี่ยวของกับบุคลากร
ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง อาทิเชน การเปดเผยเกี่ยวกับสวนไดเสียในการจัดซื้อจัดจางของรัฐ
กระบวนการคัดเลือกและขอกําหนดการฝกอบรมน้ันๆ

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดในการจัดการการคลังของรัฐ โดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมาย
ของตนมาตรการเชนวา นอกจากประการอ่ืนแลวตองรวมเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี

(ก) กระบวนการในการรับเอางบประมาณแผนดิน
(ข) การรายงานรายรับและคาใชจายในเวลาอันควร
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(ค) ระบบมาตรฐานดานบัญชีและการสอบบัญชีและการควบคุมดูแลที่เกี่ยวของ
(ง) ระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

และ
(จ) ในกรณีที่เหมาะสม การปรับปรุงแกไข ในกรณีไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนด

ซึ่งบัญญัติไวในวรรคน้ี
3. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการทางแพงและทางปกครองเทาที่อาจจําเปนเพื่อ

รักษาไวซึ่งความครบถวนสมบูรณของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ
กับรายจายและรายรับของรัฐ และเพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารดังกลาว ทั้งน้ี โดยเปนไปตาม
หลักการพื้นฐานของกฎหมายของตน
ขอ 10 การรายงานตอสาธารณะ

โดยคํานึงถึงความจําเปนในการตอตานการทุจริต รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่
อาจจําเปนทั้งปวงโดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนเพื่อเพิ่มพูนความ
โปรงใส ในการบริหารปกครองของรัฐ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในสวนที่
เกี่ยวกับองคกรของรัฐ ในกรณีที่เหมาะสม มาตรการเชนวา นอกจากประการอ่ืนแลว อาจรวมถึง

(ก) การรับเอากระบวนการและขอบังคับเพื่อใหสาธารณชนทั่วไปไดรับขอมูลในกรณีที่
เหมาะสมเกี่ยวกับองคกร กระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารปกครองของ
รัฐ และโดยคํานึงถึงอยางเปนธรรมในการคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
เกี่ยวกับการคําวินิจฉัยและการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณชน

(ข) การทําใหกระบวนการบริหารปกครองงายขึ้นในกรณีที่เหมาะสมเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกสาธารณชนในการเขาถึงเจาหนาที่ผูมีอํานาจในดําเนินการตัดสินใจ และ

(ค) การเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งอาจรวมถึงการรายงานเปนระยะในเร่ืองความเสี่ยงตอ
การเกิดการทุจริตในการบริหารปกครองของรัฐ
ขอ 11 มาตรการท่ีเกี่ยวกับการรับราชการฝายตุลาการและฝายอัยการ

1. โดยคํานึงถึงความเปนอิสระของฝายตุลาการและบทบาทที่สําคัญของตุลาการในการ
ตอตานการทุจริต รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการ เพื่อเสริมสรางความมีคุณธรรมและปองกัน
โอกาสในการทุจริตในหมูขาราชการฝายตุลาการ มาตรการเชนวาอาจรวมถึงกฎเกณฑเกี่ยวกับความ
ประพฤติของขาราชการฝายตุลาการ ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของ
รัฐน้ันและไมกระทบกระเทือนตอความเปนอิสระฝายตุลาการ
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2. มาตรการที่ใหผลในลักษณะเดียวกับที่กําหนดในวรรค 1 ของขอน้ีอาจนํามาใชกับ
การรับราชการฝายอัยการในบรรดารัฐภาคีที่ฝายอัยการมิไดเปนสวนหน่ึงของฝายตุลาการแตมีความ
เปนอิสระในทํานองเดียวกับฝายตุลาการ
ขอ 12 ภาคเอกชน

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการในการปองกันการทุจริตที่เกี่ยวของกับ
ภาคเอกชนเพิ่มพูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชนและในกรณีที่เหมาะสม จัด
ใหมีการลงโทษทางแพงทางปกครองหรือทางอาญา ที่มีประสิทธิผล ไดสัดสวน และเปนการหาม
ปรามยับยั้ง สําหรับการไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการเชนวา ทั้งน้ี โดยเปนไปตามหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายภายในของตน

2. มาตรการที่จะทําใหวัตถุประสงคเหลาน้ีสัมฤทธิ์ผล นอกจากประการอ่ืนแลว อาจ
รวมถึง

(ก) การสงเสริมความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายและหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

(ข) การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการที่มีจุดประสงคในการพิทักษ
รักษาคุณธรรมของหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบกิจการงาน
ทางธุรกิจและวิชาชีพที่เกี่ยวของทั้งปวงอยางถูกตอง นาเคารพ และเหมาะสม และการปองกันความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมและในการสงเสริมการใชแนว
ปฏิบัติทางการคาที่ดีในหมูธุรกิจและความเกี่ยวพันทางสัญญาดานธุรกิจกับรัฐน้ันๆ

(ค) การสงเสริมความโปรงใสในหมูหนวยงานภาคเอกชน รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการ
แสดงตนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ เกี่ยวของกับการจัดต้ังและการจัดการหนวยงานในรูป
บรรษัท

(ง) การปองกันการใชกระบวนการในการกํากับดูแลหนวยงานภาคเอกชนในทางที่ผิด
รวมถึงกระบวนการเกี่ยวกับการอุดหนุนและการออกใบอนุญาตโดยเจาหนาที่ของรัฐสําหรับ
กิจกรรมทางพาณิชย

(จ) การปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมโดยการกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับกิจการงานทางวิชาชีพของอดีตเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
เกี่ยวกับการวาจางเจาหนาที่ของรัฐโดยภาคเอกชนภายหลังการลาออกหรือการเกษียณอายุ ในกรณีที่
กิจการงานหรือการวาจางเชนวาเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหรืออยูในความ
ควบคุมดูแลของเจาหนาที่ของรัฐเหลาน้ันในระหวางวาระการดํารงตําแหนง ทั้งน้ี ตามความ
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันควร
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(ฉ) ประกันวากิจการของเอกชนมีการควบคุมการสอบบัญชีภายในอยางพอเพียงที่จะ
ชวยในการปองกันและสืบหาการกระทําทุจริต และบัญชีและรายงานการเงินตามที่กําหนดไวของ
กิจการของเอกชนเชนวาอยูภายใตกระบวนการสอบบัญชีและการรับรองความถูกตองที่เหมาะสม
ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงโครงสรางและขนาดของบริษัทน้ันๆ

3. เพื่อปองกันการทุจริต รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนโดยเปนไป
ตามกฎหมายภายในและขอบังคับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมุดบัญชี บันทึก การเปดเผยรายงาน
การเงิน และมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีเพื่อหามการกระทําดังตอไปน้ีที่ดําเนินการเพื่อ
ความมุงประสงคในการกระทําความผิดใดๆ ที่กําหนดไวตามอนุสัญญาน้ี

(ก) การทําใหรายการที่เกิดขึ้นไมผานการบันทึกบัญชี
(ข) การทําธุรกรรมที่ไมผานการบันทึก หรือไมมีการระบุชี้ชัดอยางเพียงพอ
(ค) การบันทึกคาใชจายที่ไมเกิดขึ้นจริง
(ง) การลงบัญชีหน้ีสินซึ่งมีหลักฐานบงชี้ของวัตถุแหงหน้ีที่ไมถูกตอง
(จ) การใชเอกสารเท็จ และ
(ฉ) การทําลายเอกสารทางบัญชีโดยเจตนากอนเวลาที่คาดการณไวตามกฎหมาย
4. รัฐภาคีแตละรัฐตองไมอนุญาตใหนํา คาใชจายที่เปนสวนหน่ึงของสินบน ซึ่งเปน

องคประกอบหน่ึงของความผิดตามที่กําหนดโดยเปนไปตามขอ 15 และขอ 16 ของอนุสัญญาน้ีและ
ในกรณีที่เหมาะสม คาใชจายอ่ืนซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมใหมีการกระทําทุจริตมาหักลดหยอนภาษี
ขอ 13 การมีสวนรวมของสังคม

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมภายในขอบเขตวิธีการของตนและ
โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็ง
ขันของบุคคลและกลุมตางๆ นอกจากภาครัฐ เชน ประชาสังคม องคกรเอกชน และองคกรระดับ
ชุมชนทองถิ่น ในการปองกันและตอตานการทุจริต และเพื่อใหสาธารณชนเพิ่มความตระหนัก
เกี่ยวกับความมีอยู สาเหตุและความรายแรง และภัยคุกคามซึ่งเกิดจากการทุจริต ทั้งน้ี การเสริมสราง
การมีสวนรวมควรดําเนินการโดยมาตรการเชนดังตอไปน้ี

(ก) การเพิ่มพูนความโปรงใสและการสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนใน
กระบวน การตัดสินใจ

(ข) การประกันวาสาธารณชนมีทางเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิผล
(ค) การดําเนินกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณชนเพื่อสนับสนุนการไม

ยอมอดทนตอการทุจริตตลอดจนแผนการศึกษาของรัฐบาลซึ่งรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
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(ง) การเคารพ สงเสริม และคุมครองเสรีภาพในการแสวงหาไดมา และตีพิมพเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต โดยเสรีภาพน้ันอาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ แตขอจํากัด
เหลาน้ี ตองมีเพียงเชนที่กฎหมายกําหนดไว และเทาที่จําเปน

(1) เพื่อการเคารพในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน
(2) เพื่อการคุมครองความมั่นคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอยของสาธารณชนหรือ

สุขอนามัยหรือศีลธรรมอันดีของสาธารณชน
2. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันใหหนวยงานตอตานการ

ทุจริตเกี่ยวของซึ่งมีการกลาวถึงในอนุสัญญาน้ีเปนที่รูจักของสาธารณชน และในกรณีที่เหมาะสม
ใหประชาชนมีทางเขาถึงหนวยงานเชนวาไดในการรายงานซึ่งรวมถึงการรายงานโดยไมเปดเผยชื่อ
ผูรายงานเกี่ยวกับเหตุการณซึ่งอาจพิจารณาไดวาจะกอใหเกิดความผิดที่กําหนดขึ้นตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 14 มาตรการปองกันการฟอกเงิน

1. รัฐภาคีแตละรัฐตอง
(ก) จัดใหมีระบบที่กําหนดขอบังคับและมีการควบคุมดูแลที่ครอบคลุมโดยสมบูรณ

ภายในรัฐของตนสําหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลที่ใหบริการอยางเปนทางการและไมเปนทางการในการโอนเงินหรือมูลคา และในกรณีที่
เหมาะสม หนวยงานอ่ืนๆ ที่มีความออนไหวเปนพิเศษตอการฟอกเงิน ทั้งน้ี ภายใตอํานาจของรัฐ
น้ัน เพื่อยับยั้งและสืบหาการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยระบบดังกลาวตองเนนที่ขอกําหนดตางๆ
เกี่ยวกับหลักฐานแสดงตนของลูกคา และในกรณีที่เหมาะสม หลักฐานแสดงตนของเจาของบัญชี
ผูรับประโยชน การเก็บรักษาบันทึก และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(ข) โดยไมกระทบกระเทือนตอขอ 46 แหงอนุสัญญาน้ี ประกันวา เจาหนาที่ฝาย
ปกครองเจาหนาที่ผูออกขอบังคับ เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย และเจาหนาที่อ่ืนซึ่งเกี่ยวของกับ
การตอตานการฟอกเงิน(ซึ่งรวมถึงเจาพนักงานในการยุติธรรมดวยในกรณีที่เหมาะสมภายใต
กฎหมายภายใน) มีความสามารถในการใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระดับ
ประเทศและระหวางประเทศไดภายในขอบเขตเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎหมายของตน และเพื่อ
ประโยชนแหงการน้ัน ตองพิจารณาจัดต้ังหนวยขาวกรองทางการเงินเพื่อเปนศูนยกลางแหงชาติใน
การรวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

2. รัฐภาคีตองพิจารณาดําเนินมาตรการที่เปนไปไดในการสืบหาและกํากับดูแลการ
เคลื่อนยายขามพรมแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือไดบางลักษณะภายใตการพิทักษ
ความปลอดภัยเพื่อประกันการใชขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมและโดยปราศจากการขัดขวางในทาง
ใดๆตอการเคลื่อนยายทุนที่ชอบดวยกฎหมาย มาตรการเชนวาอาจรวมถึงขอกําหนดใหบุคคลและ
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องคกรธุรกิจ รายงานการโอนขามพรมแดนซึ่งเงินสดที่เปนจํานวนสําคัญหรือตราสารเปลี่ยนมือได
บางลักษณะ

3. รัฐภาคีตองพิจารณาดํา เนินมาตรการที่เหมาะสมและเปนไปไดในการกําหนดให
สถาบันการเงินรวมทั้งผูสงเงินดําเนินการดังน้ี

(ก) ระบุไวดวยซึ่งขอมูลที่ถูกตองแมนยําและมีความสําคัญเกี่ยวกับผูโอนในแบบการ
โอนเงินและการสงขอความที่เกี่ยวของทางอิเล็กทรอนิกส

(ข) เก็บรักษาขอมูลขาวสารเชนวาตลอดวงจรการจายเงิน และ
(ค) เพิ่มการตรวจสอบในการโอนเงินซึ่งไมมีขอมูลขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับผูโอน
4. เรียกรองใหรัฐภาคีนําแนวคิดริเร่ิมขององคการตอตานการฟอกเงินระดับภูมิภาค

ระหวางภูมิภาคและพหุภาคีมาใชเปนแนวทางในการจัดต้ังระบบที่กําหนดขอบังคับและมีการ
ควบคุมดูแลภายในรัฐของตนภายใตถอยคําของขอน้ี และโดยไมกระทบกระเทือนตอขออ่ืนๆ ของ
อนุสัญญาน้ี

5. รัฐภาคีตองพยายามพัฒนาและสงเสริมความรวมมือระหวางเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมผูบังคับใชกฎหมาย และผูกํากับดูแลดานการเงิน ทั้งในระดับโลก ระดับทวิภาคี ระดับ
ภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค เพื่อตอตานการฟอกเงิน

หมวด 3
การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย

ขอ 15 การใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ
รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจจําเปนเพื่อ

กําหนดใหการกระทําดังตอไปน้ีเปนความผิดทางอาญา เมื่อกระทําโดยเจตนา
(ก) การใหคํามั่นสัญญา การเสนอ หรือการใหแกเจาหนาที่ของรัฐโดยทางตรงหรือ

ทางออมซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือสําหรับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใด
เพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน

(ข) การเรียก หรือการรับโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งประโยชนที่
มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใด เพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําการ
หรือละเวนกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
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ขอ 16 การใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศและเจาหนาท่ีขององคการภาครัฐระหวาง
ประเทศ

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจจําเปน
เพื่อกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ซึ่งการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ หรือ
การใหแกเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือบุคคลหรือหนวยองคกร
อ่ืนใด เพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ตน เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งประโยชนทางธุรกิจหรือประโยชนอ่ืนใดที่มิควรไดเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจระหวางประเทศ

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆเชนที่
อาจจําเปนเพื่อกําหนดเปนความผิดทางอาญาสําหรับการกระทําโดยเจตนาซึ่งการเรียกหรือการรับ
โดยเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือบุคคลหรือหนวยองคกรอ่ืนใด
เพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
ขอ 17 การยักยอก การเบียดบังหรือการยักยายถายเททรัพยสินโดยเจาหนาท่ีของรัฐ

รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจจําเปนเพื่อ
กําหนดเปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ซึ่งการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักยาย
ถายเททรัพยสินโดยประการอ่ืนโดยเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อประโยชนของตนเองหรือของบุคคลหรือ
หนวยองคกรอ่ืนในทรัพยสินกองทุนหรือหลักทรัพยของรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งที่มีคาอ่ืนใด ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไดรับมอบหมายใหดูแล โดยเหตุแหงตําแหนงหนาที่ของตน
ขอ 18 การใชอิทธิพลเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิชอบ

รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจ
จําเปนในการกําหนดใหการกระทําดังตอไปน้ีเปนความผิดทางอาญา เมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การใหคํามั่นสัญญา การเสนอ หรือการใหแกเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด โดย
ทางตรงหรือทางออม ซึ่งประโยชนที่มิควรไดเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันหรือบุคคลน้ันใชอิทธิพล
ซึ่งมีอยูจริงหรือทึกทักวามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุงหมายใหผูที่กอใหมีการใชอิทธิพลน้ันหรือบุคคล
อ่ืนใดไดรับประโยชนที่มิควรไดจากหนวยงานบริหารปกครอง หรือหนวยงานรัฐของรัฐภาคีน้ัน

(ข) การเรียกหรือการรับโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันหรือบุคคล
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น้ันใชอิทธิพลซึ่งมีอยูจริงหรือทึกทักวามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุงหมายใหไดมาซึ่งประโยชนที่มิควร
ไดจากหนวยงานบริหารปกครองหรือหนวยงานรัฐของรัฐภาคี
ขอ 19 การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ

รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจ
จําเปนในการกําหนดใหเปนความผิดอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ซึ่งการปฏิบัติหนาที่หรือใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบซึ่งหมายถึงการกระทําหรือไมกระทําการใดอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
โดยเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อความมุงประสงคใหไดมาซึ่งประโยชนที่มิควร
ไดสําหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืน
ขอ 20 การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย

ภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน รัฐภาคี
แตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจจําเปนในการ
กําหนดใหเปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนาสําหรับการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง
หมายถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเจาหนาที่ผูน้ันไมสามารถอธิบายได
อยางสมเหตุผลถึงความเกี่ยวโยงของทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นน้ันกับรายไดโดยชอบดวยกฎหมายของตน
ขอ 21 การใหสินบนในภาคเอกชน

รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการดานนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจ
จําเปนในการกําหนดใหการกระทําดังตอไปน้ี ในการประกอบกิจกรรมดานเศรษฐกิจ การเงิน หรือ
การพาณิชยเปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การใหคํามั่นสัญญา การเสนอ หรือการใหโดยตรงหรือโดยออมซึ่งประโยชนที่มิ
ควรไดแกบุคคลใดๆ ซึ่งกํากับการหรือทํางานในฐานะใดๆ แกหนวยงานภาคเอกชน แกบุคคล
น้ันเองหรือแกบุคคลอ่ืนเพื่อใหบุคคลน้ันกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการผิดตอ
หนาที่ของบุคคลน้ัน

(ข) การเรียกหรือการรับโดยตรงหรือโดยออมซึ่งประโยชนที่มิควรไดโดยบุคคลใดๆ
ซึ่งกํากับการหรือทํางานในฐานะใดๆ แกหนวยงานภาคเอกชนแกบุคคลน้ันเองหรือแกบุคคลอ่ืน
เพื่อให บุคคลน้ันกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการผิดตอหนาที่ของบุคคลน้ัน
ขอ 22 การยักยอกทรัพยสินในภาคเอกชน

รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการดานนิติบัญญัติและดานอ่ืนที่อาจจําเปนใน
การกําหนดใหการยักยอกโดยบุคคลซึ่งกํากับการหรือทํางานในฐานะใดๆ ในหนวยงานภาคเอกชน
ซึ่งทรัพยสินกองทุนหรือหลักทรัพยภาคเอกชนหรือสิ่งมีคาอ่ืน ซึ่งตนไดรับมอบหมายใหดูแล
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ทรัพยสินน้ันโดยเหตุแหงตําแหนงหนาที่ของตน เปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงิน หรือการพาณิชย
ขอ 23 การฟอกทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดอาญา

1. โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองรับ
เอามาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืนๆ ที่อาจจําเปน ในการกําหนดใหการกระทําดังตอไปน้ี
เปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพหรือการโอนซึ่งทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินเชนวาเปน
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญา เพื่อความมุงประสงคในการปกปด หรืออําพราง
ที่มาอันมิชอบดวยกฎหมายของทรัพยสินน้ันหรือในการชวยบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานในการหลบเลี่ยงผลทางกฎหมายสําหรับการกระทําของบุคคลดังกลาว

(2) การปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง แหลงที่มา ที่ต้ัง การจําหนายจายโอน การ
เคลื่อนยายหรือกรรมสิทธิ์ใน หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินเชนวาเปนทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา

(ข) ภายใตแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน
(1) การถือครอง การครอบครอง หรือการใชซึ่งทรัพยสินโดยรูในเวลาที่ไดรับมาวา

ทรัพยสินเชนวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา
(2) การมีสวนรวมในการกระทํา การเขารวม หรือการสมคบกันกระทําความผิด การ

พยายามกระทําความผิด การชวยเหลือ การยุยง การอํานวยความสะดวกและการใหคําปรึกษาหารือ
ในการกระทําความผิดใดๆ ที่กําหนดไวตามขอน้ี

2. เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามหรือการบังคับใชวรรค 1 ของขอน้ี
(ก) รัฐภาคีแตละรัฐตองหาทางนําวรรค 1 ของขอน้ีไปใชบังคับกับความผิดมูลฐานใน

ขอบเขตที่กวางที่สุด
(ข) รัฐภาคีแตละรัฐตองนําไปรวมบัญญัติเปนความผิดมูลฐาน โดยอยางนอยที่สุดให

ครอบคลุมถึงความผิดทางอาญาที่กําหนดไวตามอนุสัญญาน้ี
(ค) เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค (ข) ขางตน ความผิดมูลฐานใหรวมถึงความผิด

ซึ่งกระทําทั้งภายในและภายนอกเขตอํานาจของรัฐภาคีที่อยูในการพิจารณา อยางไรก็ตาม ความผิด
ซึ่งกระทํานอกเขตอํานาจของรัฐภาคีจะเปนความผิดมูลฐานตอเมื่อการกระทําที่เกี่ยวของเปน
ความผิดทางอาญาภายใตกฎหมายภายในของรัฐซึ่งการกระทําความผิดไดเกิดขึ้น และหากการ
กระทําน้ันเกิดขึ้นในรัฐภาคีซึ่งปฏิบัติตามหรือบังคับใชขอน้ี การกระทําดังกลาวจะถือเปนความผิด
อาญาภายใตกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ันได
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(ง) รัฐภาคีแตละรัฐตองจัดสงสําเนากฎหมายของตนที่ทําใหขอน้ีมีผลใชบังคับและ
สําเนาการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลังซึ่งกฎหมายเชนวาหรือคําอธิบายของกฎหมายดังกลาว
ใหแกเลขาธิการสหประชาชาติ

(จ) หากหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของรัฐภาคีกําหนดไว รัฐภาคีดังกลาวอาจ
บัญญัติใหความผิดตามวรรค 1 ของขอน้ีไมใชบังคับกับบุคคลซึ่งกระทําความผิดมูลฐานน้ัน
ขอ 24 การปกปด

โดยไมกระทบกระเทือนตอบทบัญญัติของขอ 23 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตอง
พิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนในการกําหนดใหเปนความผิด
ทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ซึ่งการปกปดหรือการเก็บรักษาตอไปซึ่งทรัพยสินภายหลังจากที่มี
การกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี โดยบุคคลที่ไมไดมีสวนรวมในการกระทําความผิด
เชนวาเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของน้ันรูวาทรัพยสินเชนวาเปนผลจากการกระทําความผิดใดๆ ที่กําหนดไว
ตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 25 การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนในการ
กําหนดใหการกระทําดังตอไปน้ีเปนความผิดอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การใชกําลังบังคับ การคุกคาม หรือการขมขู หรือการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ
หรือการใหประโยชนอันมิควรไดเพื่อจูงใจใหมีการเบิกความอันเปนเท็จหรือรบกวนการใหคําเบิก
ความหรือการนําพยานหลักฐานมาสืบในกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาฉบับน้ี

(ข) การใชกําลังบังคับ คุกคามหรือขมขูเพื่อรบกวนการปฏิบัติหนาที่ราชการของผู
พิพากษาหรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดที่กําหนดตาม
อนุสัญญาน้ี ทั้งน้ี ความในอนุวรรคน้ีจะไมกระทบตอสิทธิของรัฐภาคีในการออกกฎหมายที่
คุมครองเจาหนาที่ของรัฐประเภทอ่ืนๆ ดวย
ขอ 26 ความรับผิดของนิติบุคคล

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการที่อาจจําเปนซึ่งสอดคลองกับหลักกฎหมายของตน
ในการกําหนดความรับผิดของนิติบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญา
น้ี

2. ภายใตหลักกฎหมายภายในของรัฐภาคี ความรับผิดของนิติบุคคลอาจเปนความผิดทาง
อาญา ทางแพงหรือทางปกครองก็ได
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3. ความรับผิดเชนวาตองไมกระทบตอความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดาซึ่งได
กระทําความผิด

4. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันเปนการเฉพาะวานิติบุคคลที่ตองรับผิดตามขอน้ีตองถูก
อยูภายใตมาตรการลงโทษทางอาญาและไมใชอาญารวมทั้งมาตรการลงโทษทางการเงินที่มี
ประสิทธิผลไดสัดสวน และมีผลในการยับยั้งการกระทําความผิด
ขอ 27 การมีสวนรวมในการกระทําความผิดและการพยายามกระทําความผิด

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนใน
การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของตนสําหรับการมีสวนรวมในฐานะใดๆ
เชน เปนผูรวมกระทําความผิด เปนผูชวยเหลือหรือกอใหมีการกระทําความผิดที่กําหนดตาม
อนุสัญญาน้ี

2. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนใน
การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของตน สําหรับการพยายามกระทํา
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี

3. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนใน
การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของตน สําหรับการเตรียมการเพื่อกระทํา
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 28 การรูขอเท็จจริง เจตนา และความมุงประสงคท่ีเปนองคประกอบของความผิด

การรูขอเท็จจริง เจตนา และความมุงประสงคที่กําหนดใหเปนองคประกอบของ
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีอาจอนุมานจากเหตุการณขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ขอ 29 อายุความ

ในกรณีที่เหมาะสม รัฐภาคีแตละรัฐตองกําหนดอายุความภายใตกฎหมายของตนในการเร่ิม
กระบวนพิจารณาสําหรับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาใหมีระยะเวลานานและกําหนดใหอายุความ
น้ันนานขึ้นหรือใหอายุความสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไดหลบหนี
กระบวนการยุติธรรม
ขอ 30 การฟองคดี การพิจารณาพิพากษา และการลงโทษ

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดํา เนินการใหการกระทํา ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี มี
ความรับผิดตามบทลงโทษที่คํานึงถึงความรายแรงของความผิดน้ัน

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนในการกําหนดหรือคงไวซึ่งความ
สมดุลอยางเหมาะสมระหวางความคุมกันหรือเอกสิทธิทางเขตอํานาจที่ใหแกเจาหนาที่ของรัฐใน
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การปฏิบัติหนาที่ของตน และหากจําเปน ความเปนไปไดของประสิทธิผลในการสืบสวนสอบสวน
การฟองคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีในความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี ทั้งน้ี โดยเปนไปตาม
ระบบกฎหมายและหลักการในรัฐธรรมนูญของตน

3. รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามที่จะประกันวาอํานาจทางกฎหมายในการใชดุลพินิจ
ภายใตกฎหมายภายในของตนเกี่ยวกับการฟองคดีบุคคลสําหรับการกระทําความผิดที่กําหนดตาม
อนุสัญญา น้ี จะนําไปใชในทางที่กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกมาตรการบังคับทางกฎหมายในสวน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเหลาน้ัน และโดยคํานึงถึงตามควรตอความจําเปนในการยับยั้งการ
กระทําความผิดเชนวาน้ัน

4. ในคดีของความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของตนและโดยคํานึงถึงตามควรตอสิทธิในการตอสูคดี
เพื่อหาทางประกันวาในการพิจารณากําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคําวินิจฉัยใหปลอยตัวจําเลยซึ่งคดีอยู
ระหวางการพิจารณาหรือระหวางอุทธรณน้ันไดคํานึงถึงความจําเปนที่จะประกันการปรากฏตัวของ
จําเลยในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาคร้ังตอๆ ไปแลว

5. รัฐภาคีแตละรัฐตองคํานึงถึงความรายแรงของความผิดที่เกี่ยวของเมื่อพิจารณาผลที่
อาจเกิดขึ้นของการปลอยตัวกอนกําหนดหรือการพักการลงโทษโดยการคุมประพฤติบุคคลซึ่งตอง
คําพิพากษาวากระทําความผิดเชนน้ัน

6. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณากําหนดกระบวนการในกรณีที่เหมาะสมในการถอดถอน
พักงาน หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาเกี่ยวกับความผิดตามอนุสัญญาน้ี
โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจภายในขอบเขตเทาที่สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของ
ตน โดยคํานึงถึงการใหความเคารพตอหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลน้ันเปนผูบริสุทธิ์

7. ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอจากความรายแรงของความผิด รัฐภาคีแตละรัฐโดย
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน ตองพิจารณากําหนดกระบวนการใน
การตัดสิทธิบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาวากระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีโดยคําสั่งของศาล
หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ตอไปน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายภายใน
ของตน

(ก) การดํารงตําแหนงหนาที่ราชการ
(ข) การดํารงตําแหนงในวิสาหกิจ ซึ่งเปนของรัฐทั้งหมดหรือบางสวน
8. วรรค 1 ของขอน้ีจะไมกระทบตอการใชอํานาจทางวินัยตอขาราชการพลเรือนโดย

เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
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9. ไมมีความใดในอนุสัญญาน้ีจะกระทบตอหลักการวารายละเอียดของความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาน้ี และของขอตอสูทางกฎหมายหรือหลักการทางกฎหมายอ่ืนใด ซึ่งควบคุม
ความถูกตองตามกฎหมายของการกระทํายอมเปนไปเพียงที่กฎหมายภายในของรัฐภาคีบัญญัติไว
และการฟองรองดําเนินคดีและลงโทษในความผิดเชนวาตองเปนไปตามกฎหมายภายในน้ัน

10. รัฐภาคีตองพยายามสงเสริมการกลับคืนสูสังคมของบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาวา
กระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 31 การอายัด การยึด และการริบทรัพยสิน

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปน ทั้งน้ี ภายในขอบเขตที่กวางที่สุด
เทาที่จะเปนไปไดภายในระบบกฎหมายภายในของตน เพื่อใหสามารถมีการริบทรัพยสินตอไปน้ี

(ก) ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี หรือทรัพยสิน
อ่ืนซึ่งมีมูลคาตรงกันกับมูลคาของทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเชนวา

(ข) ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด ที่ใชหรือมุงหมายจะใชในความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาน้ี

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่อใหสามารถระบุรูปพรรณ
ติดตาม อายัดหรือยึดสิ่งใดซึ่งอางถึงในวรรค 1 ของขอน้ีเพื่อความมุงประสงคในการริบทรัพยสินใน
ที่สุด

3. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปนโดย
สอดคลองกับกฎหมายภายในของตนในการวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ในการอายัด ยึด หรือริบทรัพยสินภายใตวรรค 1 และวรรค 2 ของขอน้ี

4. ถาทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดเชนวาถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนทรัพยสินอ่ืน ทรัพยสินน้ันตองอยูภายใตบังคับของมาตรการที่อางถึงใน
ขอน้ีแทนที่ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดน้ัน

5. ถาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเชนวาถูกนําไปควบรวมกับทรัพยสินซึ่ง
ไดมา

จากแหลงที่มาโดยชอบดวยกฎหมาย ทรัพยสินน้ันตองถูกริบเพียงเทามูลคาประเมิน
ของทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่ถูกนํามาควบรวมเขากับทรัพยสินน้ัน ทั้งน้ี โดยไม
กระทบตออํานาจใดๆ ในการอายัดหรือยึด

6. รายไดหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งเกิดจากทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเชน
วาจากทรัพยสินซึ่งมาจากการเปลี่ยนสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิด หรือจากทรัพยสินที่มีสวนของทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดควบรวมอยู
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ตองอยูภายใตบังคับมาตรการที่อางถึงในขอน้ีในลักษณะและขอบเขตเดียวกันกับทรัพยสินที่ไดมา
จากการกระทําความผิด

7. เพื่อความมุงประสงคของขอน้ีและขอ 55 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองให
อํานาจศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืนใดของตนในการสั่งใหจัดสงหรือยึดไวซึ่งบันทึกของธนาคาร
บันทึกการเงินหรือบันทึกทางการคา รัฐภาคีตองไมปฏิเสธที่จะดําเนินการภายใตบทบัญญัติของ
วรรคน้ี โดยอางเหตุเร่ืองความลับของธนาคาร

8. รัฐภาคีอาจพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดใหผูกระทําความผิดแสดงที่มาโดย
ชอบดวยกฎหมายของทรัพยสินที่มีการกลาวหาวาไดมาจากการกระทําความผิดเชนวา หรือทรัพยสิน
อ่ืนซึ่งจะตองถูกริบ ทั้งน้ี ภายในขอบเขตที่ขอกําหนดน้ันสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายภายในของตนและตามหลักของกระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการอ่ืนๆ

9. บทบัญญัติของขอน้ีจะตองไมถูกตีความในทางที่กระทบตอสิทธิของบุคคลที่สามซึ่ง
สุจริต

10. ไมมีความใดในขอน้ีที่จะกระทบตอหลักการที่วามาตรการตางๆ ที่อางถึงในขอน้ี
ตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและถือปฏิบัติโดยเปนไปตามและอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายในของรัฐภาคี
ขอ 32 การคุมครองพยาน ผูเชี่ยวชาญและผูเสียหาย

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยเปนไปตามระบบกฎหมาย
ภายในของตนและภายใตวิธีการของตนในการจัดใหมีการคุมครองที่มีประสิทธิผลแกพยานและ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งใหคําเบิกความเกี่ยวกับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี และเทาที่เหมาะสม แกญาติ
และบุคคลอ่ืนที่เปนผูใกลชิดของบุคคลน้ันๆ ใหพนจากการแกแคนหรือขมขูที่อาจเกิดขึ้นได

2. โดยไมกระทบตอสิทธิของจําเลยและสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยชอบธรรม
มาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการในวรรค 1 นอกจากประการอ่ืนแลว อาจรวมถึง

(ก) การกําหนดกระบวนการสําหรับการคุมครองทางกายภาพแกบุคคลเชนวาภายใน
ขอบเขตที่จําเปนและเปนไปได เชน การยายที่อยูและการอนุญาต ในกรณีที่เหมาะสมในการปกปด
หรือจํากัดการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรูปพรรณและถิ่นที่อยูของบุคคลเชนวา

(ข) การจัดใหมีระเบียบวิธีพิจารณาพยานหลักฐานที่อนุญาตใหพยานและผูเชี่ยวชาญเบิก
ความ

ในลักษณะที่ประกันความปลอดภัยของบุคคลเชนวา เชน การอนุญาตใหเบิกความผาน
การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน วีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม
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3. รัฐภาคีตองพิจารณารวมทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนๆ ในการยายที่อยูของ
บุคคลที่อางถึงในวรรค 1 ของขอน้ี

4. บทบัญญัติของขอน้ีตองใชบังคับกับผูเสียหายในกรณีที่บุคคลน้ันเปนพยาน
5. ภายใตบังคับแหงกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองเปดโอกาสใหมีการ

นําเสนอและพิจารณาความเห็นและขอหวงกังวลของผูเสียหายในขั้นตอนที่เหมาะสมของกระบวนการ
พิจารณาความอาญาตอผูกระทําผิดในลักษณะที่ไมกระทบตอสิทธิในการตอสูคดี
ขอ 33 การคุมครองผูรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิด

รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาบรรจุไวในระบบกฎหมายภายในของตนซึ่งมาตรการที่
เหมาะสมในการใหความคุมครองแกบุคคลผูรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่กําหนดตาม
อนุสัญญาน้ีโดยสุจริตและโดยมีเหตุผลสมควรตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจใหพนจากการปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรม
ขอ 34 ผลของการกระทําท่ีเปนการทุจริต

โดยคํานึงอยางเปนธรรมถึงสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งไดมาโดยสุจริต รัฐภาคีแตละรัฐ
โดยเปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนตองดําเนินมาตรการเพื่อดําเนินการตอ
ผลของการทุจริต โดยในสวนน้ี รัฐภาคีอาจพิจารณาใหการทุจริตเปนปจจัยที่เกี่ยวของใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพื่อใหสัญญาเปนโมฆะหรือยกเลิกสัญญา เพิกถอนการให
สัมปทานหรือหนังสือสําคัญอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือดําเนินการในการแกไขเยียวยาโดย
ประการอ่ืน
ขอ 35 คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย

รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนโดยเปนไปตามหลักการของกฎหมาย
ของตนเพื่อประกันวาหนวยองคกรหรือบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายอันเปนผลจากการกระทําทุจริต
มีสิทธิที่จะดําเนินคดีตอผูซึ่งตองรับผิดชอบตอความเสียหายน้ัน ทั้งน้ี เพื่อใหไดรับคาสินไหม
ทดแทน
ขอ 36 หนวยงานท่ีมีความชํานาญพิเศษ

รัฐภาคีแตละรัฐโดยเปนไปตามหลักพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน ตองประกันวา
จะมีหนวยงานหน่ึงหรือหลายหนวยงานหรือบุคคลซึ่งมีความชํานาญพิเศษในการตอตานการทุจริต
โดยการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานหรือบุคคลเชนวาตองไดรับความเปนอิสระตามที่จําเปนโดย
เปนไป ตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
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ประสิทธิผลและโดยปราศจากอิทธิพลในทางมิชอบใดๆ บุคคลหรือพนักงานของหนวยงานน้ันๆ
ควรไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมและไดรับทรัพยากรตามควรในการปฏิบัติงานของตน
ขอ 37 ความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหบุคคลที่มีสวน
รวมหรือไดรวมในการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีใหขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชน
แกเจาหนาที่ผูมีอํานาจเพื่อความมุงประสงคในการสืบสวนสอบสวนและใชเปนพยานหลักฐาน
และในการจัดหาใหซึ่งความชวยเหลือดานขอเท็จจริงและความชวยเหลือ เปนรายกรณีแกเจาหนาที่
ผูมีอํานาจซึ่งอาจมีสวนชวยในการสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดของ
ผูกระทําความผิดและในการไดกลับคืนซึ่งทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดน้ัน

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาจัดใหมีความเปนไปไดในกรณีที่เหมาะสมในการ
ลดหยอนโทษใหแกผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดซึ่งใหความรวมมืออยางสําคัญในการสืบสวน
สอบสวนหรือการฟองคดีเกี่ยวกับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี

3. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาจัดใหมีความเปนไปไดตามหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายภายในของตนในการใหความคุมกันแกบุคคลซึ่งใหความรวมมืออยางสําคัญในการ
สืบสวนสอบสวน หรือการฟองคดีเกี่ยวกับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีใหพนจากการถูกฟอง
คดี

4. ใหนํา ความตามที่บัญญัติไวในขอ 32 ของอนุสัญญาน้ีมาใชกับการคุมครองบุคคล
เชนวาโดยอนุโลม

5. ในกรณีที่บุคคลที่อางถึงในวรรค 1 ของขอน้ีที่อยูในรัฐภาคีหน่ึงสามารถใหความ
รวมมืออยางสําคัญแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจของอีกรัฐภาคีหน่ึง รัฐภาคีที่เกี่ยวของอาจพิจารณาจัดทํา
ความตกลงหรือขอตกลงใดๆ ที่สอดคลองกับกฎหมายภายในของตนเกี่ยวกับการจัดใหซึ่งการ
ปฏิบัติตามที่กําหนดในวรรค 2 และวรรค 3 ของขอน้ีเทาที่เปนไปได
ขอ 38 ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ

รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนโดยเปนไปตามกฎหมายภายในของ
ตนในการสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐรวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐของตนฝาย
หน่ึงกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสืบสวน และ การฟองคดีอาญาของตนอีกฝายหน่ึง ความ
รวมมือเชนวาอาจรวมถึง

(ก) การแจงแกหนวยงานฝายหลัง โดยการริเร่ิมของหนวยงานที่แจงน้ันเอง เมื่อมีเหตุผล
สมควรเชื่อไดวาเกิดมีการกระทําความผิดที่กําหนดตามขอ 15 ขอ 21 และขอ 23 ของอนุสัญญาน้ี
หรือ
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(ข) การจัดหาใหซึ่งขอมูลขาวสารที่จําเปนทั้งปวงแกหนวยงานฝายหลัง เมื่อมีการรอง
ขอ
ขอ 39 ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนโดยเปนไปตามกฎหมายภายในของ
ตนเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐดานการสืบสวนสอบสวนและการฟองคดี
กับหนวยองคกรภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงิน ในเร่ืองซึ่งเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาสนับสนุนคนชาติของตนและบุคคลอ่ืนที่มีถิ่นพํานักใน
ดินแดนของรัฐตนใหรายงานแกหนวยงานของรัฐดานการสืบสวนสอบสวนและการฟองคดีถึงการ
กระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 40 ความลับทางธนาคาร

รัฐภาคีแตละ รัฐตองประกันวาในกรณีการสืบสวนสอบสวนความผิดอาญา
ภายในประเทศในความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี จะมีอยูซึ่งกลไกที่เหมาะสมภายในระบบ
กฎหมายภายในของตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดจากการบังคับใชกฎหมายวาดวยเร่ือง
ความลับทางธนาคาร
ขอ 41 ประวัติการกระทําผิดทางอาญา

รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืนที่อาจจําเปน ภายใต
เงื่อนไขและเพื่อความมุงประสงคตามที่เห็นสมควร ในการนําคําพิพากษาคร้ังกอนใดๆ ในอีกรัฐ
หน่ึงของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด มาพิจารณาเพื่อความมุงประสงคในการใชขอมูลขาวสาร
เชนวาในการดําเนินคดีอาญาที่เกี่ยวของกับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
ขอ 42 เขตอํานาจศาล

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการที่อาจจําเปนในการกําหนดเขตอํานาจศาลของตน
เหนือความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี เมื่อ

(ก) ความผิดน้ันไดกระทําในดินแดนของรัฐภาคีน้ัน หรือ
(ข) ความผิดน้ันไดกระทําบนเรือซึ่งชักธงของรัฐภาคีน้ัน หรืออากาศยานซึ่งจดทะเบียน

ภายใตกฎหมายของรัฐภาคีน้ัน ณ เวลาที่มีการกระทําความผิด
2. ภายใตขอ 4 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีอาจกําหนดเขตอํานาจศาลของตนเหนือความผิด

เชนวาใดๆ เมื่อ :
(ก) ความผิดน้ันกระทําตอคนชาติของรัฐภาคีน้ัน หรือ
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(ข) ความผิดน้ันกระทําโดยคนชาติของรัฐภาคีน้ัน หรือบุคคลไรสัญชาติซึ่งมีถิ่นพํานัก
ในดินแดนของรัฐภาคีน้ัน หรือ

(ค) ความผิดน้ันเปนหน่ึงในความผิดตามขอ 23 วรรค 1 (ข) (2) ของอนุสัญญาน้ีซึ่ง
กระทํานอกดินแดนของรัฐภาคีน้ันโดยมุงที่จะกระทําความผิดตามขอ 23 วรรค 1 (ก) (1) หรือ (2)
หรือ (ข) (1) ของอนุสัญญาน้ีภายในดินแดนของตน หรือ

(ง) ความผิดน้ันไดกระทําตอรัฐภาคี
3. เพื่อความมุงประสงคของขอ 44 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนิน

มาตรการที่อาจจําเปนเพื่อกําหนดเขตอํานาจศาลของตนเหนือความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
เมื่อผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคีน้ันและรัฐภาคีน้ันไมสงบุคคล
เชนวาเปนผูรายขามแดนโดยเหตุผลเพียงวาบุคคลน้ันเปนคนชาติของตน

4. รัฐภาคีแตละรัฐอาจใชมาตรการที่อาจจําเปนเพื่อกําหนดเขตอํานาจศาลของตนเหนือ
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีเมื่อผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดปรากฏตัวในดินแดนของตน
และตนไมสงบุคคลน้ันเปนผูรายขามแดน

5. หากรัฐภาคีที่ใชเขตอํานาจศาลของตนภายใตวรรค 1 หรือวรรค 2 ของขอน้ี ไดรับ
แจงหรือทราบโดยทางอ่ืนวารัฐภาคีอ่ืนใดกําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวน ฟองคดี หรือดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทางศาลเกี่ยวกับการกระทําความผิดเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐ
ภาคีเหลาน้ันหารือกันตามความเหมาะสมโดยมุงหมายใหมีการประสานงานในการดําเนินการของ
รัฐภาคีเหลาน้ัน

6. โดยไมกระทบตอบรรทัดฐานของกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป อนุสัญญาน้ีตอง
ไมกีดกันการใชเขตอํานาจศาลทางอาญาใดๆ ซึ่งกําหนดโดยรัฐภาคีตามกฎหมายภายในของตน

หมวด 4
ความรวมมือระหวางประเทศ

ขอ 43 ความรวมมือระหวางประเทศ
1. รัฐภาคีตองใหความรวมมือในเร่ืองทางอาญาตามขอ 44 ถึง 50 ของอนุสัญญาน้ี ใน

กรณีที่เหมาะสมและโดยสอดคลองกับระบบกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีตองพิจารณาใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการสืบสวนสอบสวนในเร่ือง และกระบวนพิจารณาในทางแพงและทาง
ปกครองเกี่ยวกับการทุจริต
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2. ในเร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อใดก็ตามที่มีขอกําหนดใหการกระทํา
ความผิดที่เปนมูลกรณีของการรองขอตองเปนความผิดทางอาญาของทั้งรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับ
การรองขอ ใหถือวากรณีเปนไปตามขอกําหนดน้ันแลวหากการกระทําอันเปนพื้นฐานของความผิด
ที่มีการรองขอความชวยเหลือน้ันถือเปนความผิดอาญาภายใตกฎหมายของรัฐภาคีทั้งสอง ไมวา
กฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอจะจัดความผิดน้ันไวในประเภทเดียวกัน หรือกําหนดความผิดไว
ในฐานความผิดเดียวกันกับความผิดของรัฐที่รองขอหรือไมก็ตาม

ขอ 44 การสงผูรายขามแดน
1. ใหนําขอน้ีมาใชบังคับกับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีในกรณีที่บุคคลซึ่งถูก

รองขอใหสงตัวเปนผูรายขามแดนปรากฏตัวอยูภายในดินแดนของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอโดยมี
เงื่อนไขวาความผิดที่จะขอใหมีการสงผูรายขามแดนน้ันตองสามารถลงโทษไดตามกฎหมายภายใน
ของทั้งรัฐผูรองขอและรัฐที่ไดรับการรองขอ

2. แมจะมีบทบัญญัติของวรรค 1 ของขอน้ี รัฐภาคีซึ่งกฎหมายของตนอนุญาตใหกระทํา
เชนน้ันไดอาจยินยอมใหมีการสงบุคคลที่กระทําความผิดใดๆ ภายใตอนุสัญญาน้ี ซึ่งไมสามารถ
ลงโทษไดภายใตกฎหมายภายในของตนเปนผูรายขามแดน

3. หากคํารองขอใหสงผูรายขามแดนรวมถึงความผิดหลายฐานแยกจากกัน ซึ่งอยางนอย
ที่สุดหน่ึงในความผิดน้ันสามารถสงผูรายขามแดนไดตามขอน้ี ในขณะที่บางความผิดไมสามารถสง
ผูรายขามแดนไดโดยเหตุผลเร่ืองระยะเวลาของการจําคุกกักขัง แตเปนความผิดที่เกี่ยวของกับ
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีรัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจใชบังคับขอน้ีกับความผิดเหลาน้ีได
ดวย

4. แตละความผิดซึ่งขอน้ีใชบังคับใหถือวารวมอยูในความผิดที่สามารถสงผูรายขาม
แดนไดในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใด ๆ ที่มีอยูระหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะรวมเอาความผิด
เชนวาเปนความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนไดในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนทุกฉบับที่จะจัดทํา
ขึ้นระหวางกัน รัฐภาคีที่ใชอนุสัญญาน้ีเปนพื้นฐานในการสงผูรายขามแดน ตองไมถือวาความผิดใด
ที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีเปนความผิดทางการเมืองในกรณีที่กฎหมายของตนอนุญาตใหกระทํา
เชนน้ันได

5. หากรัฐภาคีใดซึ่งกําหนดใหการสงผูรายขามแดนต้ังอยูบนเงื่อนไขของการมีอยู ของ
สนธิสัญญาไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากอีกรัฐภาคีหน่ึงซึ่งไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขาม
แดนตอกันรัฐภาคีที่ไดรับคํารองขออาจพิจารณาใชอนุสัญญาน้ีเปนพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการ
สงผูรายขามแดนที่เกี่ยวกับความผิดใดๆ ซึ่งขอน้ีใชบังคับอยู
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6. รัฐภาคีซึ่งไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนต้ังอยูบนเงื่อนไขของการมีอยูซึ่ง
สนธิสัญญาตองดําเนินการดังตอไปน้ี

(ก) ในเวลาที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารใหการยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญาน้ีใหแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวาตนจะใชอนุสัญญาน้ี เปน
พื้นฐานทางกฎหมายสําหรับความรวมมือในการสงผูรายขามแดนกับรัฐภาคีอ่ืนของอนุสัญญาน้ี
หรือไม และ

(ข) หากรัฐภาคีไมใชอนุสัญญาน้ีเปนพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับความรวมมือในการ
สงผูรายขามแดน ในกรณีที่เหมาะสม ใหรัฐภาคีหาทางจัดทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับรัฐภาคี
อ่ืนของอนุสัญญาน้ีเพื่อปฏิบัติตามขอน้ี

7. รัฐภาคีซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนต้ังอยูบนเงื่อนไขของการมีอยูซึ่ง
สนธิสัญญาตองยอมรับใหความผิดซึ่งขอน้ีใชบังคับเปนความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนได
ระหวางรัฐภาคีเหลาน้ัน

8. ใหการสงผูรายขามแดนอยูภายใตเงื่อนไขที่บัญญัติไวโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคี
ที่ไดรับคํารองขอหรือโดยสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนที่ใชบังคับ โดยนอกจากประการอ่ืนแลว
รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับโทษขั้นตํ่าสําหรับความผิดที่มีการสงผูรายขามแดนและเหตุผลที่รัฐ
ภาคีที่ไดรับคํารองขออาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดนได

9. ภายใตกฎหมายภายในของตน ใหรัฐภาคีพยามยามเรงรัดกระบวนการสงผูรายขาม
แดนใหรวดเร็วขึ้นและลดความยุงยากของขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ เกี่ยวของกับ
กระบวนการสงผูรายขามแดนที่เกี่ยวกับความผิดใดๆที่ขอน้ีใชบังคับ

10. หากแนใจวาเปนสถานการณที่มีเหตุผลสมควรและเรงดวนและโดยการรองขอจาก
รัฐภาคีอ่ืน รัฐภาคีที่ไดรับคํารองขออาจดําเนินการคุมขังบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงตัวเปนผูรายขาม
แดนและปรากฏตัวอยูในดินแดนของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอน้ัน หรืออาจดําเนินมาตรการอ่ืนใด
ที่เหมาะสมเพื่อประกันการปรากฏตัวของบุคคลน้ันในกระบวนการสงผูรายขามแดน ทั้งน้ี ภายใต
บทบัญญัติแหงกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนของตน

11. หากรัฐภาคีซึ่งบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดปรากฏตัวอยูในดินแดนของตน
ไมสงตัวบุคคลเชนวาเปนผูรายขามแดนในสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่ขอน้ีใชบังคับ โดยเหตุเพียง
ประการเดียววาบุคคลน้ันเปนคนชาติของตน ใหรัฐภาคีน้ันมีพันธกรณีที่จะเสนอคดีดังกลาวไปยัง
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อความมุงประสงคในการฟองคดีโดยปราศจากความลาชาเกินควรเมื่อ
มีการรองขอจากรัฐภาคีที่รองขอใหมีการสงผูรายขามแดนน้ัน เจาหนาที่เหลาน้ันตองดําเนินการ
วินิจฉัยและดําเนินกระบวนการตางๆ ของตนในลักษณะเชนเดียวกับในคดีความผิดที่มีลักษณะ
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รายแรงอ่ืนใดภายใตกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ัน ใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของรวมมือซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะในดานกระบวนการพิจารณาคดีและพยานหลักฐาน เพื่อประกันประสิทธิภาพของการ
ฟองคดีเชนวา

12. เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายภายในอนุญาตใหรัฐภาคีสงผูรายขามแดนหรือสงตัวบุคคล
ใดซึ่งเปนคนชาติของตนในทางอ่ืนใดไดเฉพาะภายใตเงื่อนไขวาบุคคลน้ันจะถูกสงตัวกลับมายังรั ฐ
ภาคีเพื่อรับโทษที่กําหนดโดยผลของการพิจารณาคดีหรือกระบวนการใดๆ ในเร่ืองที่รองขอใหสง
ผูรายขามแดนหรือสงตัวบุคคลน้ัน และรัฐภาคีน้ันกับรัฐภาคีที่รองขอใหสงตัวบุคคลน้ันเปนผูราย
ขามแดนเห็นชอบกับทางเลือกน้ีและเงื่อนไขอ่ืนที่ทั้งสองฝายอาจเห็นวาเหมาะสม ใหถือวาการสง
ผูรายขามแดนหรือการสงตัวโดยมีเงื่อนไขดังกลาวเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุ
ไวในวรรค 11 ของขอน้ี

13. หากมีการปฏิเสธการรองขอสงผูรายขามแดนที่มีความมุงประสงคในการบังคับการ
ลงโทษตามคําพิพากษาศาล เน่ืองจากบุคคลที่ไดรับการรองขอน้ันเปนคนชาติของรัฐภาคีที่ไดรับ
การรองขอ เมื่อมีการยื่นคําขอจากรัฐผูรองขอ ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาการบังคับใหมี
การลงโทษตามที่กําหนดไวในคําพิพากษาศาลภายใตกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่รองขอหรือ
พิจารณาการบังคับใหมีการลงโทษตามคําพิพากษาศาลในสวนที่ เหลือ ทั้งน้ี หากกฎหมายภายใน
ของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขออนุญาตใหกระทําเชนน้ันไดและโดยสอดคลองกับขอกําหนดของ
กฎหมายเชนวา

14. บุคคลใดซึ่งอยูระหวางถูกดําเนินคดีอันเกี่ยวของกับความผิดใดๆ ที่ขอน้ีใชบังคับ
ตองไดรับประกันการปฏิบัติอยางเปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี รวมทั้งไดรับสิทธิและ
หลัก ประกันตามที่กําหนดโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่บุคคลน้ันปรากฏตัวอยู

15. ไมมีความใดในอนุสัญญาน้ีที่จะตีความไปในทางที่กําหนดพันธกรณีในการสงผูราย
ขามแดน หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลสําคัญที่จะเชื่อวา คํารองขอน้ันไดทําขึ้นเพื่อความ
มุงประสงคในการฟองคดี หรือการลงโทษบุคคลดวยเหตุแหงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผาพันธุ
กําเนิดหรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลน้ัน หรือการปฏิบัติตามคํารองขอน้ันจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสถานะของบุคคลผูน้ันดวยเหตุใดเหตุหน่ึงของเหตุดังกลาวขางตน

16. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขามแดนไดดวยเหตุผลเพียงวาความผิด
น้ันพิจารณาไดวาเกี่ยวของกับเร่ืองการคลังดวย

17. กอนปฏิเสธการสงผูรายขามแดน ในกรณีที่เหมาะสม ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ
หารือกับรัฐภาคีที่รองขอเพื่อใหโอกาสรัฐภาคีที่รองขออยางเพียงพอที่จะเสนอความคิดเห็นของตน
และจัดหาใหซึ่งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาของตน
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18. รัฐภาคีตองหาทางจัดทําความตกลงหรือขอตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อ
ดําเนินการหรือเพิ่มพูนประสิทธิผลของการสงผูรายขามแดน
ขอ 45 การโอนตัวบุคคลผูตองโทษ

รัฐภาคีอาจพิจารณาเขารวมในความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยการ
โอนตัวบุคคลที่ถูกพิพากษาลงโทษจําคุกหรือถูกทําใหสูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอ่ืน สําหรับ
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีมายังดินแดนของตนเพื่อที่บุคคลเหลาน้ันอาจรับโทษใหครบตามคํา
พิพากษาในดินแดนของตน
ขอ 46 ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

1. รัฐภาคีตองจัดใหมีมาตรการที่กวางขวางที่สุดของความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง
กฎหมายแกรัฐภาคีอ่ืน ในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และกระบวนการทางศาลใดๆ ที่
เกี่ยวกับความผิดภายใตอนุสัญญาน้ี

2. ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตองสามารถดําเนินการในขอบเขตที่
กวางขวางที่สุดเทาที่จะเปนไปไดภายใตกฎหมาย สนธิสัญญา ความตกลงและขอตกลงที่เกี่ยวของ
ของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ในเร่ืองเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟองคดีและกระบวนการๆ
ทางศาลใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดซึ่งนิติบุคคลอาจตองรับผิดตามขอ 26 ของอนุสัญญาน้ีในรัฐภาคีที่
รองขอ

3. ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายที่สามารถดําเนินการตามขอน้ี อาจมีการ
รองขอเพื่อความมุงประสงคใดๆ ดังตอไปน้ี

(ก) การสืบพยานหลักฐานหรือการสอบปากคําจากบุคคล
(ข) การสงเอกสารของศาล
(ค) การดําเนินการคนและยึด และการอายัด
(ง) การตรวจสอบวัตถุและสถานที่
(จ) การจัดหาใหซึ่งขอมูลขาวสาร สิ่งของที่เปนพยานหลักฐาน และรายงานความเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ
(ฉ) การจัดหาใหซึ่งตนฉบับหรือสําเนารับรองถูกตองของเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของ

รวมทั้งบันทึกของรัฐบาล บันทึกของธนาคาร ประวัติทางการเงิน บันทึกของบริษัทหรือบันทึกทาง
ธุรกิจ

(ช) การระบุชี้หรือการสืบหาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา ทรัพยสิน
เคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิดหรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อความมุงประสงคในการใชเปนพยานหลักฐาน

(ซ) การอํานวยความสะดวกในการปรากฏตัวของบุคคลในรัฐภาคีที่รองขอโดยสมัครใจ
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(ฌ) การชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนที่ไมขัดตอกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรอง
ขอ

(ญ) การระบุชี้ การอายัด และการสืบหาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญา
ตามบทบัญญัติของหมวด 5 แหงอนุสัญญาน้ี

(ฎ) การเรียกสินทรัพยคืนตามบทบัญญัติของหมวด 5 แหงอนุสัญญาน้ี
4. โดยไมกระทบตอกฎหมายภายใน เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีหน่ึงอาจสงขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองทางอาญาใหแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจในอีกรัฐภาคีหน่ึงโดยไมตองมีคํารอง
ขอกอน ในกรณีที่ตนเชื่อวาขอมูลขาวสารเชนวานาจะชวยเจาหนาที่ของรัฐภาคีผูรับในการดําเนินการ
หรือการสรุปผลการสอบสวนและกระบวนการทางอาญาใดๆ ได หรือนาจะเปนผลใหรัฐภาคีผูรับ
จัดทําคํารองขอตามอนุสัญญาน้ีได

5. การสงขอมูลขาวสารตามวรรค 4 ของขอน้ี ตองไมกระทบตอการสอบสวนและ
กระบวน การทางอาญาใดๆ ในรัฐของเจาหนาที่ผูมีอํานาจที่จัดหาขอมูลขาวสารให เจาหนาที่ผูมี
อํานาจที่รับขอมูลขาวสารตองปฏิบัติตามคํารองขอใหคงขอมูลขาวสารเชนวาไวเปนความลับ แมวา
เปนการชั่วคราวหรือมีขอจํากัดในการใชขอมูลขาวสารน้ันก็ตาม อยางไรก็ตาม ความในขอน้ีไมจํากัด
รัฐภาคีผูรับในการเปดเผย ขอมูลขาวสารที่เปนคุณตอผูถูกกลาวหาในกระบวนการพิจารณาคดี ใน
กรณีเชนวา ใหรัฐภาคีผูรับแจงรัฐภาคีผูสงกอนการเปดเผยน้ัน และใหหารือกับรัฐภาคีผูสงเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันหากรัฐภาคีผูสงรองขอเชนน้ัน ในกรณีพิเศษที่การแจงลวงหนาไมอาจ
กระทําได รัฐภาคีผูรับตองแจงรัฐภาคีผูสงถึงการเปดเผยน้ันโดยไมชักชา

6. บทบัญญัติของขอน้ีไมมีผลกระทบตอพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาอ่ืนใด ทั้งใน
ลักษณะทวิภาคี หรือพหุภาคี ที่ใชบังคับหรือจะใชบังคับเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันทางกฎหมายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

7. ใหนําวรรค 9 ถึง 29 ของขอน้ีมาใชบังคับกับคํารองขอซึ่งไดกระทําตามขอน้ีในกรณี
รัฐภาคีที่เกี่ยวของมิไดผูกพันกันโดยสนธิสัญญาเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง
กฎหมาย ในกรณีรัฐภาคีเหลาน้ันผูกพันกันโดยสนธิสัญญาเชนวา ใหนําบทบัญญัติที่ตรงกันของ
สนธิสัญญาน้ันมาใชบังคับเวนแตรัฐภาคีเหลาน้ัน ตกลงกันที่จะนําวรรค 9 ถึง 29 ของขอน้ีมาใช
บังคับแทนบทบัญญัติที่ตรงกันของสนธิสัญญาน้ัน ทั้งน้ี สนับสนุนอยางเต็มที่ใหรัฐภาคีใชบังคับ
วรรคตางๆ เหลาน้ีหากเห็นวาจะชวยสงเสริมการใหความรวมมือกัน

8. รัฐภาคีตองไมปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตามขอน้ีดวย
เหตุเร่ืองความลับทางธนาคาร
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9. (ก) ในการตอบสนองตอคํารองขอความชวยเหลือตามขอน้ี ในกรณีที่ไมปรากฏวา
การกระทําความผิดที่เปนมูลกรณีของคํารองขอเปนความผิดอาญาของทั้งรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับคํา
รองขอใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอคํานึงถึงความมุงประสงคของอนุสัญญาน้ีตามที่กําหนดไวในขอ 1

(ข) รัฐภาคีอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือตามขอน้ี ดวยเหตุที่ไมปรากฏวาการ
กระทําความผิดที่เปนมูลกรณีของคํารองขอเปนความผิดอาญาของทั้งรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับการ
รองขออยางไรก็ตาม ในกรณีที่สอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน รัฐที่ไดรับ
การรองขอตองใหความชวยเหลือที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินการในลักษณะบังคับ ความชวยเหลือ
เชนวาอาจถูกปฏิเสธเมื่อคํารองขอน้ันเกี่ยวของกับเร่ืองที่มีลักษณะเล็กนอยไมสําคัญหรือเร่ืองที่
สามารถรองขอความรวมมือหรือความชวยเหลือไดอยูแลวภายใตบทบัญญัติอ่ืนของอนุสัญญาน้ี

(ค) รัฐภาคีแตละรัฐอาจพิจารณารับเอามาตรการที่อาจจํา เปนเพื่อใหสามารถใหความ
ชวยเหลือตามขอน้ีในขอบเขตที่กวางขึ้นในกรณีที่ไมปรากฏวาการกระทําความผิดที่เปนมูลกรณี
ของคํารองขอเปนความผิดอาญาของทั้งรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับการรองขอ

10. บุคคลที่ถูกคุมขังหรือกําลังรับโทษตามคําพิพากษาในดินแดนของรัฐภาคีหน่ึงซึ่งถูก
รองขอใหไปปรากฏตัวในดินแดนของอีกรัฐภาคีหน่ึงเพื่อความมุงประสงคในการระบุชี้ตัวบุคคล
การใหถอยคําหรือการใหความชวยเหลือโดยประการอ่ืนในการไดมาซึ่งพยานหลักฐานสําหรับการ
สืบสวนสอบสวน การฟองคดีหรือกระบวนการทางศาลใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดที่อยูภายใตอนุสัญญา
น้ี อาจถูกโอนตัวไปไดหากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี

(ก) บุคคลน้ันไดแจงถึงความยินยอมของตนโดยสมัครใจ
(ข) เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีทั้งสองฝายเห็นชอบ ภายใตเงื่อนไขเชนที่รัฐภาคีทั้ง

สองอาจพิจารณาวาเหมาะสม
11. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 10 ของขอน้ี
(ก) ใหรัฐภาคีซึ่งบุคคลน้ันถูกโอนตัวไปมีอํานาจและหนาที่ในการคุมขังบุคคลที่ถูก

โอนตัวเวนแตไดรับการรองขอหรือไดรับมอบอํานาจเปนอยางอ่ืนจากรัฐภาคีซึ่งโอนตัวบุคคลน้ัน
มา

(ข) ใหรัฐภาคีซึ่งบุคคลน้ันถูกโอนตัวไปปฏิบัติตามพันธกรณีของตนโดยไมชักชาเพื่อ
สงตัวบุคคลน้ันกลับคืนไปอยูในการควบคุมรัฐภาคีซึ่งโอนตัวบุคคลน้ันมาตามที่ไดตกลงกันไว
ลวงหนา เวนแตเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีทั้งสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน

(ค) รัฐภาคีซึ่งบุคคลน้ันถูกโอนตัวไปตองไมกําหนดใหรัฐภาคีที่โอนตัวบุคคลน้ันไป
เร่ิมตนกระบวนการสงผูรายขามแดนเพื่อรับตัวบุคคลที่ถูกโอนตัวไปกลับมา
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(ง) ใหบุคคลที่ถูกโอนตัวไดรับการหักลบวันรับโทษที่กําหนดในรัฐภาคีซึ่งโอนตัว
บุคคลน้ันไปสําหรับระยะเวลาที่ถูกคุมขังในรัฐภาคีซึ่งบุคคลน้ันถูกโอนตัวมา

12. บุคคลซึ่งจะถูกโอนตัวตามวรรค 10 และ 11 ของขอน้ีไมวาจะมีสัญชาติใดก็ตามตอง
ไมถูกฟองคดี คุมขัง ลงโทษ หรือถูกจํากัดเสรีภาพสวนบุคคลอ่ืนใด ในดินแดนของรัฐภาคีที่บุคคล
น้ันถูกโอนตัวไปในเร่ืองที่เกี่ยวกับการกระทํา การงดเวนการกระทํา หรือคําพิพากษาลงโทษที่มีขึ้น
กอนการเดินทางออกจากดินแดนของรัฐภาคีที่โอนตัวบุคคลน้ันมา ทั้งน้ี เวนแตรัฐภาคีซึ่งจะโอนตัว
บุคคลน้ันมาจะเห็นชอบใหดําเนินการเชนน้ัน

13. ใหรัฐภาคีแตละรัฐกําหนดเจาหนาที่ผูประสานงานกลางที่มีความรับผิดชอบและ
อํานาจในการรับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และดําเนินการตามคํารองขอ
น้ันๆ หรือมิฉะน้ันใหจัดสงคํารองขอน้ันๆ ใหแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่รัฐ
ภาคีมีเขตการปกครองพิเศษหรือดินแดนที่มีระบบการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย
แยกออกไปตางหาก รัฐภาคีน้ันอาจกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูประสานงานกลางแยกเฉพาะซึ่งมีหนาที่
เชนเดียวกันกับเจาหนาที่ผูประสานงานกลางดังกลาวข างตนสําหรับเขตการปกครองพิเศษหรือ
ดินแดนน้ัน เจาหนาที่ผูประสานงานกลางตองประกันความรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมของการ
ดําเนินการหรือการจัดสงคํารองขอที่ตนไดรับ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูประสานงานกลางจัดสงคํารอง
ขอใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจเพื่อดําเนินการ ใหเจาหนาที่ผูประสานงานกลางน้ันสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามคํารองขออยางรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจน้ัน รัฐภาคีแตละ
รัฐตองแจงใหเลขาธิการสหประชาชาติไดรับทราบถึงเจาหนาที่ผูประสานงานกลางที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ความมุงประสงคน้ีในเวลายื่นสัตยาบันสาร สารใหการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติสารของตนตออนุสัญญาน้ี คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และการ
สื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับคํารองขอน้ันใหสงไปยังเจาหนาที่ผูประสานงานกลางที่กําหนดโดยรัฐ
ภาคีน้ันๆ ขอกําหนดน้ี ตองไมกระทบตอสิทธิของรัฐภาคีในการกําหนดใหคํารองขอและการ
สื่อสารเชนวาสงถึงตนผานวิถีทางทางการทูต และผานทางองคการตํารวจสากลในสถานการณ
เรงดวนในกรณีที่รัฐภาคีน้ันๆ เห็นชอบหากเปนไปได

14. คํารองขอใหทําเปนลายลักษณอักษรหรือในกรณีที่เปนไปได โดยวิธีการใดๆ ที่
สามารถบันทึกเปนลายลักษณอักษรได ในภาษาที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอยอมรับภายใตเงื่อนไขที่
อํานวยใหรัฐภาคีน้ันพิสูจนตรวจสอบความถูกตองแทจริงได ใหแจงเลขาธิการสหประชาชาติทราบ
ถึงภาษาใดภาษาหน่ึงหรือหลายภาษาซึ่งรัฐภาคีแตละรัฐใหการยอมรับในเวลาที่รัฐภาคีน้ัน ยื่น
สัตยาบันสาร สารใหการยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารของตนตอ
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อนุสัญญาน้ี ในสถานการณเรงดวนและในกรณีที่รัฐภาคีน้ันๆ เห็นชอบ คํารองขออาจกระทําไดดวย
วาจา แตตองยืนยันเปนลายลักษณอักษรโดยทันที

15. คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตองประกอบดวย
(ก) การระบุหนวยงานที่จัดทําคํารองขอ
(ข) เร่ืองและลักษณะของการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือกระบวนการทางศาล

ใดๆซึ่งคํารองขอเกี่ยวเน่ือง และชื่อและหนาที่ของหนวยงานที่ดําเนินการสืบสวน ฟองคดีหรือ
กระบวนการทางศาลใดๆ

(ค) คําสรุปขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ เวนแตกรณีที่เปนคํารองขอเพื่อความมุงประสงคใน
การจัดสงเอกสารทางศาล

(ง) รายละเอียดของความชวยเหลือที่รองขอและรายละเอียดของกระบวนการที่ตอง
ปฏิบัติเปนการเฉพาะที่รัฐภาคีที่รองขอประสงคจะใหปฏิบัติตามในการดําเนินการตามคํารองขอ

(จ) ในกรณีที่เปนไปได รูปพรรณ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ และ
(ฉ) ความมุงประสงคในการรองขอพยานหลักฐาน ขอมูลขาวสาร หรือการดําเนินการ

ใดๆ
16. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจขอขอมูลขาวสารเพิ่มเติมเมื่อปรากฏวาขอมูลขาวสาร

เพิ่มเติมน้ันจําเปนสําหรับการดําเนินการตามคํารองขอตามกฎหมายภายในของตน หรือเมื่อขอมูล
ขาวสารเพิ่มเติมน้ันสามารถเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการเชนวา

17. การดําเนินการตามคํารองขอตองเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการ
รองขอและภายในขอบเขตที่ไมขัดตอกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ และในกรณีที่
เปนไปได ใหดําเนินการตามกระบวนการที่ระบุไวในคํารองขอน้ัน

18. เมื่อใดก็ตามที่เปนไปไดและโดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายใน
เมื่อบุคคลอยูในดินแดนของรัฐภาคีรัฐหน่ึงและจะตองไปเบิกความในฐานะพยานหรือผูเชี่ยวชาญ
ตอเจาพนักงานในการยุติธรรมของอีกรัฐภาคีหน่ึง โดยคํารองขอของรัฐภาคีหลัง รัฐภาคีแรกอาจ
อนุญาตใหการพิจารณาคดีน้ันกระทําผานการประชุมทางจอภาพ หากบุคคลน้ันจะไมสามารถ
หรือไมปรารถนาที่จะไปปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคีผูรองขอ รัฐภาคีอาจตกลงกันใหการ
พิจารณาคดีดําเนินการโดยเจาพนักงานในการยุติธรรมของรัฐภาคีที่รองขอและใหเจาพนักงานใน
การยุติธรรมของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเขารวมรับฟง

19. รัฐภาคีที่รองขอตองไมจัดสงหรือใชขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานที่ไดรับจาก
รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเพื่อการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือกระบวนการทางศาลใดๆ
นอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในคํารองขอโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาของรัฐภาคีที่ไดรับการ
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รองขอ ไมมีความใดในวรรคน้ีที่หามรัฐภาคีที่รองขอเปดเผยขอมูลขาวสารหรือพยานหลักฐานที่
เปนคุณตอผูถูกกลาวหาในกระบวนการพิจารณาคดี ในกรณีหลังน้ี ใหรัฐภาคีที่รองขอแจงรัฐภาคีที่
ไดรับการรองขอทราบกอนการเปดเผยน้ัน และใหรัฐภาคีที่รองขอหารือกับรัฐภาคีที่ไดรับเอารอง
ขอกอนการเปดเผยขอมูลดังกลาวหากไดรับการรองขอเชนน้ันหากในกรณียกเวนที่การแจงลวงหนา
ไมอาจกระทําได ใหรัฐภาคีที่รองขอแจงรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอทราบถึงการเปดเผยน้ันโดยไม
ชักชา

20. รัฐภาคีที่รองขออาจกําหนดใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเก็บรักษาขอเท็จจริงและ
สาระของคํารองขอไวเปนความลับ เวนแตภายในขอบเขตที่จําเปนในการดําเนินการตามคํารองขอ
น้ัน หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาความลับน้ันได ให
แจงใหรัฐภาคีที่รองขอทราบโดยพลัน

21. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง
กฎหมาย

(ก) หากคํารองขอมิไดกระทําโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของขอน้ี
(ข) หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาวาการดําเนินการตามคํารองขอน้ันนาจะ

กระทบตออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือผลประโยชนอันสําคัญยิ่ง
อ่ืนๆ ของตน

(ค) หากหนวยงานของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจถูกหามโดยกฎหมายภายในของ
ตนในการดําเนินการในความผิดที่คลายคลึงกันกับการกระทําตามที่ไดรับการรองขอ หากความผิด
ดังกลาวอยูภายใตการสืบสวนสอบสวน ฟองคดี หรือกระบวนการทางศาลในเขตอํานาจศาลของรัฐ
ภาคีที่ไดรับการรองขอ

(ง) หากการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตามคํารองขอน้ันอาจจะเปน
การขัดตอระบบกฎหมายของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ

22. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายดวยเหตุ
เพียงวาความผิดน้ันพิจารณาไดวาเกี่ยวของกับเร่ืองทางการคลังดวย

23. การปฏิเสธการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตองมีเหตุผลประกอบ
24. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอตองดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและ

กันทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและโดยคํานึงถึงอยางเต็มที่ตอกําหนดเวลาในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เสนอแนะโดยรัฐที่รองขอและเหตุผลที่ใหเพื่อการน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในคํารอง
ขอ รัฐภาคีที่รองขออาจจัดทําคํารองขออันมีเหตุผลสมควรเพื่อขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานะและ
ความคืบหนาเกี่ยวกับมาตรการที่ดําเนินการโดยรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอในการปฏิบัติตามคํารอง
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ขอ ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอตอบสนองคํารองขออันมีเหตุผลสมควรที่จัดทําโดยรัฐภาคีที่รอง
ขอเกี่ยวกับสถานะและความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองขอ รัฐภาคีที่รองขอตองแจงให
รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอทราบโดยพลันเมื่อไมตองการความชวยเหลือที่รองขออีกตอไป

25. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจเลื่อนการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง
กฎหมายดวยเหตุวาการใหความชวยเหลือน้ันจะเปนการแทรกแซงการสืบสวนสอบสวน การฟอง
คดีหรือกระบวนการทางศาลที่กําลังดําเนินการอยู

26. กอนที่จะปฏิเสธคํารองขอตามวรรค 21 ของขอน้ีหรือเลื่อนการดําเนินการตามคํา
รองขอตามวรรค 25 ของขอน้ี ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอปรึกษากับรัฐภาคีที่รองขอเพื่อพิจารณา
วาอาจใหความชวยเหลือดังกลาวภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเห็นวาจํา
เปนไดหรือไม หากรัฐภาคีที่รองขอยอมรับความชวยเหลือภายใตเงื่อนไขเหลาน้ัน รัฐภาคีที่รองขอ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน

27. โดยไมกระทบตอการบังคับใชวรรค 12 ของขอน้ี พยาน ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลอ่ืน
ใด ซึ่งโดยคํารองขอของรัฐภาคีที่รองขอ ยินยอมที่จะไปใหการเปนพยานในกระบวนพิจารณาคดี
หรือชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือกระบวนการทางศาลใดๆ ในดินแดนของ
รัฐภาคีที่รองขอ ตองไมถูกฟองคดี คุมขัง ลงโทษ หรือถูกจํากัดเสรีภาพสวนบุคคลอ่ืนใดในดินแดน
น้ัน ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการกระทําการงดเวนกระทําการ หรือคําพิพากษาลงโทษซึ่งเกิดขึ้นกอนที่
บุคคลน้ันจะเดินทางออกจากดินแดนของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ หลักประกันความปลอดภัยเชน
วาจะสิ้นสุดลงเมื่อพยาน ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลอ่ืนน้ันมีโอกาสที่จะออกจากรัฐผูรองขอภายใน
ระยะเวลาสิบหาวันติดตอกัน หรือระยะเวลาใดๆ ตามที่รัฐภาคีเห็นชอบรวมกันนับจากวันที่บุคคล
น้ันไดรับแจงอยางเปนทางการจากเจาหนาที่ตุลาการวาตนไมจําเปนตองอยูในรัฐน้ันอีกตอไปแต
ยังคงสมัครใจอยูในดินแดนของรัฐที่รองขอน้ันตอไปอีกหรือไดกลับเขามาอีกโดยสมัครใจหลังจาก
ไดออกไปจากดินแดนของรัฐภาคีที่รองขอน้ันแลว

28. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอตองเปนผูรับภาระคาใชจายปกติในการดําเนินการตามคํา
รองขอเวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน หากการปฏิบัติตามคํารองขอมีหรือ
จําเปนตองมีคาใชจายจํานวนมากหรือเปนคาใชจายพิเศษที่จําเปน ใหรัฐภาคีปรึกษากันเพื่อตัดสินใจ
เร่ืองขอกําหนดและเงื่อนไขที่จะดําเนินการตามคํารองขอรวมทั้งวิธีการในการรับภาระคาใชจายน้ัน

29. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ
(ก) ตองจัดหาสําเนาของบันทึก เอกสารหรือขอมูลขาวสารของรัฐบาลที่อยูในความ

ครอบ ครองของตนที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดภายใตกฎหมายของตนใหแกรัฐภาคีที่รอง
ขอ
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(ข) อาจใชดุลพินิจในการจัดหาสําเนาบันทึก เอกสารหรือขอมูลของรัฐบาลที่อยูในความ
ครอบครองของตน ซึ่งสาธารณชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงไดภายใตกฎหมายภายในของตนใหแกรัฐภาคี

ที่รองขอทั้งหมดหรือบางสวนหรือภายใตเงื่อนไขเชนที่ตนเห็นวาเหมาะสม
30. รัฐภาคีตองพิจารณาความเปนไปไดที่จะจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือ

พหุภาคีที่อาจจําเปน เพื่อใหบรรลุความมุงประสงคหรือทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอหรือ
เสริมสรางบทบัญญัติของขอน้ี
ขอ 47 การโอนการดําเนินคดีอาญา

รัฐภาคีตองพิจารณาความเปนไปไดในการโอนใหแกกันและกันซึ่งการดําเนินคดีเพื่อ
การฟองคดีในความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี ในกรณีที่พิจารณาวาการโอนเชนวาจะเปน
ประโยชนแกการบริหารกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับเขต
อํานาจศาลหลายเขต โดยมุงเนนใหมีการฟองคดีได
ขอ 48 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย

1. รัฐภาคีตองรวมมือซึ่งกันและกันอยางใกลชิด โดยสอดคลองกับระบบกฎหมายและ
ระบบการบริหารปกครองภายในของตนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลของการดําเนินการบังคับใช
กฎหมายในการตอตานความผิดภายใตอนุสัญญาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่
มีประสิทธิผล

(ก) เพื่อเสริมสรางและในกรณีที่จําเปน เพื่อกําหนดชองทางการติดตอระหวางเจาหนาที่
ผูมีอํานาจ หนวยงานและหนวยงานบริการของตนเพื่ออํานวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับทุกลักษณะของความผิดที่อยูภายใตอนุสัญญาน้ีอยางมั่นคงปลอดภัยและรวดเร็ว และใน
กรณีที่รัฐภาคีที่เกี่ยวของเห็นวาเหมาะสม ใหรวมถึงขอมูลขาวสารที่มีความเชื่อมโยงกับกับการ
กระทําความผิดอาญาอ่ืนๆ ดวย

(ข) เพื่อรวมมือกับรัฐภาคีอ่ืนในการดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตางๆ ภายใต
อนุสัญญาน้ี เกี่ยวกับ

(1) รูปพรรณ ตําแหนงที่อยู และกิจกรรมของบุคคลผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับ
ความผิดเชนวา หรือที่อยูของบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวของ

(2) การเคลื่อนยายทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือทรัพยสินที่เปนผลมา
จากการกระทําความผิดเชนวา

(3) การเคลื่อนยายทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือที่ใชหรือเจตนาจะมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิดเชนวา
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(ค) เพื่อจัดหาใหในกรณีที่เหมาะสมซึ่งวัตถุหรือหลักฐานในรายการหรือตามจํานวนที่
จําเปน

เพื่อความมุงประสงคในการวิเคราะหหรือการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่เห็นสมควร
(ง) เพื่อแลกเปลี่ยนในกรณีที่เหมาะสมซึ่งขอมูลขาวสารกับรัฐภาคีอ่ืนเกี่ยวกับวิถีทาง

และวิธีการเฉพาะที่ใชในการกระทําความผิดภายใตอนุสัญญาน้ี รวมทั้งการใชหลักฐานแสดงตน
ปลอม เอกสารปลอม เอกสารที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารเท็จและวิถีทางอ่ืนใดในการ
ปกปดกิจกรรมใดๆ

(จ) เพื่ออํานวยใหมีการประสานงานอยางมีประสิทธิผลระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หนวยงานและหนวยงานบริการของรัฐภาคี และเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู เชี่ยวชาญ
อ่ืนๆ รวมทั้งการสงเจาหนาที่ติดตอประสานงานไปประจําการภายใตความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคี
ระหวางรัฐภาคีที่เกี่ยวของ

(ฉ) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสานการดําเนินมาตรการทางการบริหาร
ปกครองและมาตรการอ่ืนตามที่เหมาะสมเพื่อความมุงประสงคในการพิสูจนความผิดภายใต
อนุสัญญาฉบับน้ีไดแตเน่ินๆ

2. เพื่อใหอนุสัญญาน้ีมีผล ใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคี
หรือพหุภาคีวาดวยการใหความรวมมือโดยตรงระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายของรัฐภาคี
และใหพิจารณาแกไขในกรณีที่ความตกลงหรือขอตกลงเชนวามีอยูแลว ในกรณีที่ไมมีความตกลง
หรือขอตกลงเชนวาระหวางรัฐภาคีที่เกี่ยวของ รัฐภาคีดังกลาวอาจพิจารณาใชอนุสัญญาน้ีเปน
พื้นฐานสําหรับการใหความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายระหวางกันในสวนที่เกี่ยวกับความผิด
ภายใตอนุสัญญาน้ี เมื่อใดที่เหมาะสมรัฐภาคีตองใชประโยชนอยางเต็มที่จากความตกลงหรือ
ขอตกลงรวมทั้งองคการระหวางประเทศหรือ องคการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสรางการใหความ
รวมมือกันระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายของรัฐภาคี

3. รัฐภาคีตองพยายามที่จะใหความรวมมือกันภายในวิถีทางของตนในการตอบโต
ความผิดภายใตอนุสัญญาน้ีซึ่งกระทําผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขอ 49 การสืบสวนสอบสวนรวม

รัฐภาคีตองพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึ่งกําหนดให
เจาหนาที่ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของอาจจัดต้ังหนวยงานสืบสวนสอบสวนรวมในสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองที่อยู
ภายใตการสืบสวนสอบสวน การฟองรอง หรือกระบวนการทางศาลใดๆ ในรัฐใดรัฐหน่ึงหรือหลาย
รัฐ ในกรณีที่ไมมีความตกลงหรือขอตกลงเชนวา อาจดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวมโดยการให
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ความเห็นชอบเปนรายกรณีไป รัฐภาคีที่เกี่ยวของตองประกันวาอธิปไตยของรัฐภาคีซึ่งการสืบสวน
สอบสวนรวมเชนวาจะมีขึ้นในดินแดนของรัฐภาคีน้ันจะไดรับการเคารพอยางเต็มที่
ขอ 50 การสืบสวนสอบสวนโดยวิธีพิเศษ

1. เพื่อตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิผล รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจ
จําเปนภายในขอบเขตที่หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตนอนุญาตไวและโดย
เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในกฎหมายภายในของตน ภายในวิถีทางของตน เพื่ออนุญาตให
มีการใชอยางเหมาะสมโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของซึ่งการจัดสงภายใตการควบคุม และใน
กรณีที่เหมาะสม การสืบสวนสอบสวนโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ เชน การเฝาระวังโดยทางอิเล็กทรอนิกส
หรือการเฝาระวังในรูปแบบอ่ืน และการปฏิบัติการลับภายในดินแดนของตนและเพื่ออนุญาตให
พยานหลักฐานที่ไดรับมาจากวิธีการดังกลาวเปนพยานที่สามารถรับฟงไดในศาล

2. เพื่อความมุงประสงคในการสืบสวนสอบสวนความผิดภายใตอนุสัญญาน้ี สนับสนุน
ใหรัฐภาคีจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีที่เหมาะสมเมื่อมีความจําเปน เพื่อใช
การสืบสวนโดยวิธีพิเศษเชนวาในบริบทของการใหความรวมมือในระดับระหวางประเทศ ใหจัดทํา
และปฏิบัติตามความตกลงหรือขอตกลงน้ันโดยโดยเคารพอยางเต็มที่ตอหลักการความเทาเทียมกัน
ของอธิปไตยแหงรัฐ และใหมีการดําเนินการตามความตกลงหรือขอตกลงน้ันอยางเครงครัดตาม
ถอยคําในความตกลงหรือขอตกลงเหลาน้ัน

3. ในกรณีที่ไมมีความตกลงหรือขอตกลงเชนที่ระบุไวในวรรค 2 ของขอน้ี การ
ตัดสินใจที่จะใชการสืบสวนโดยวิธีพิเศษเชนวาในระดับระหวางประเทศใหกระทําเปนรายกรณีไป
และเมื่อมีความจําเปนอาจนําขอตกลงและการทําความเขาใจทางการเงินที่เกี่ยวกับการใชเขตอํานาจ
ศาลของรัฐภาคีที่เกี่ยวของมาพิจารณาดวย

4. โดยความยินยอมของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ การตัดสินใจที่จะใชการจัดสงภายใตการ
ควบคุมในระดับระหวางประเทศอาจรวมถึงวิธีการใดๆ เชน การดักจับและการยอมใหสินคาหรือ
เงินทุนยังคงอยูในสภาพเดิม หรือถูกเคลื่อนยายหรือสับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางสวน
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หมวด 5
การติดตามสินทรัพยคืน

ขอ 51 บทบัญญัติท่ัวไป
การคืนสินทรัพยภายใตหมวดน้ีเปนหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาน้ี และรัฐภาคีตอง

สามารถดําเนินการใหแกรัฐภาคีอ่ืนซึ่งมาตรการที่กวางขวางที่สุดในการใหความรวมมือและความ
ชวยเหลือในเร่ืองน้ี
ขอ 52 การปองกันและการสืบหาการโอนทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด

1. โดยไมกระทบตอขอ 14 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่อาจ
จําเปนตามกฎหมายภายในของตน ในการกําหนดใหสถาบันการเงินภายในเขตอํานาจของตนทําการ
พิสูจนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแสดงตนของลูกคา การดําเนินขั้นตอนที่มีเหตุผลสมควร
เพื่อพิจารณากําหนดขอมูลแสดงตนของผูรับประโยชนจากเงินที่ฝากเขาไปในบัญชีที่มีมูลคาสูงและ
ในการดําเนินการตรวจสอบโดยเครงครัดในการเปดหรือคงไวซึ่งบัญชีโดยหรือเพื่อประโยชนของ
บุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย หรือเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการที่สําคัญและสมาชิกใน
ครอบครัวและผูใกลชิดของบุคคลน้ันดวยการตรวจสอบโดยเครงครัดเชนวาตองเปนไปโดยมุงที่จะ
สืบหาอยางมีเหตุผลสมควรซึ่งธุรกรรมอันควรสงสัยเพื่อความมุงประสงคในการรายงานให
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ และไมควรถูกตีความในทางยับยั้งหรือหามสถาบันการเงินดําเนินธุรกิจกับ
ลูกคาที่ชอบดวยกฎหมาย

2. เพื่ออํานวยใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในวรรค 1 ของขอน้ี รัฐภาคีแต
ละรัฐตองดําเนินการดังตอไปน้ีตามกฎหมายภายในของตนและโดยแรงบันดาลใจจากแนวคิดริเร่ิม
ขององคการตอตานการฟอกเงินระดับภูมิภาค ระหวางภูมิภาคและพหุภาคี

(ก) ออกคําแนะนําเกี่ยวกับประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของ
บัญชีที่สถาบันการเงินภายในเขตอํานาจของตนควรดําเนินการตรวจสอบอยางเครงครัด ประเภท
ของบัญชีและธุรกรรมที่จะตองใหความสนใจเปนพิเศษ และการนํามาตรการที่เหมาะสมในการเปด
บัญชี การดํารงไว และการเก็บประวัติ มาใชกับบัญชีเชนวา

(ข) ในกรณีที่เหมาะสม เมื่อไดรับการรองขอจากอีกรัฐภาคีหน่ึงหรือโดยความคิดริเร่ิม
ของตนเอง ใหรัฐภาคีน้ันแจงสถาบันการเงินภายในเขตอํานาจของตนเกี่ยวกับขอมูลแสดงตนของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบางรายซึ่งเปนเจาของบัญชีที่ควรตองมีการตรวจสอบโดยเครงครัด
เพิ่มเติมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่สถาบันการเงินอาจระบุไวแลว
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3. ในบริบทของวรรค 2 (ก) ของขอน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่จะประกัน
วาสถาบันการเงินของตนจะเก็บรักษาประวัติของบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลที่กลาวถึง
ในวรรค 1 ของขอน้ีไวอยางเพียงพอ ในระยะเวลาอันเหมาะสมโดยอยางนอยควรประกอบดวย
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูลแสดงตนของลูกคาตลอดจนผูรับประโยชนใหมากที่สุดเทาที่กระทําได

4.โดยความมุงหมายในการปองกันและสืบหาการโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดภายใตอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อ
ปองกันการจัดต้ังธนาคารซึ่งไมมีการประกอบการอยูจริง และไมไดดําเนินกิจการรวมกับกลุมทาง
การเงินที่อยูภายใตการควบคุมทั้งน้ี โดยความชวยเหลือของหนวยงานควบคุมและตรวจสอบ
นอกจากน้ี รัฐภาคีอาจพิจารณากําหนดใหสถาบันการเงินของตนปฏิเสธการเขาไปมีหรือคงไวซึ่ง
ความสัมพันธในการดําเนินธุรกรรมทางธนาคารแทนใหกับสถาบันเชนวา และปองกันการดําเนิน
ความสัมพันธกับสถาบันการเงินตางประเทศซึ่งยินยอมใหธนาคารซึ่งไมมีการประ กอบการอยูจริง
และไมไดดําเนินกิจการรวมกับกลุมทางการเงินที่อยูภายใตการควบคุมใชบัญชีของตน

5. โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณากําหนดระบบ
การเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิผลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐบางรายตามที่เหมาะสม และ
ตองจัดใหมีบทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการไมปฏิบัติตามระบบน้ัน รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณา
ดําเนินมาตรการเชนที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนแบงปนขอมูลขาวสาร
กับเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีอ่ืนเมื่อมีความจําเปนในการสืบสวนสอบสวน การเรียกรอง และ
การติดตามเอาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีกลับคืน

6. โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาดําเนินมาตรการ
ที่อาจจําเปนเพื่อกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่มีผลประโยชนใน หรือมีลายมือชื่อ หรือมี
อํานาจอ่ืนเหนือบัญชีเงินในตางประเทศ รายงานความสัมพันธดังกลาวแกหนวยงานที่มีอํานาจที่
เกี่ยวของ และใหเก็บรักษาประวัติที่เกี่ยวของกับบัญชีเชนวาไวตามที่เหมาะสม ใหมีบทลงโทษที่
เหมาะสมสําหรับการไมปฏิบัติตามมาตรการเชนวาดวย
ขอ 53 มาตรการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรง

โดยสอดคลองกับกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินการดังน้ี
(ก) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหอีกรัฐภาคีหน่ึงเร่ิมการฟองรองคดีแพง

ในศาลของตนเพื่อพิสูจนกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของในทรัพยสินซึ่งไดมาจากการกระทํา
ความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
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(ข) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหศาลของตนมีคําสั่งใหผูกระทําความผิด
ที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ีจายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายแกอีกรัฐภาคีหน่ึงซึ่งไดรับความ
เสียหายจากการกระทําความผิดเชนวา และ

(ค) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตน
ยอมรับการอางสิทธิของอีกรัฐภาคีหน่ึงในฐานะที่เปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี เมื่อตองวินิจฉัยเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน
ขอ 54 กลไกในการติดตามทรัพยสินกลับคืนผานความรวมมือระหวางประเทศในการริบทรัพยสิน

1. เพื่อใหความรวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตามขอ 55 ของอนุสัญญาน้ีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินซึ่งไดมาจากหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละ
รัฐตองดําเนินการดังน้ีตามกฎหมายภายในของตน

(ก) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนดําเนินการ
บังคับตามคําสั่งริบทรัพยสินซึ่งออกโดยศาลของอีกรัฐภาคีหน่ึง

(ข) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปนเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนออกคําสั่งริบ
ทรัพยสินเชนวาที่มีแหลงที่มาจากตางประเทศโดยคําพิพากษาวาเปนความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือความผิดอ่ืนเชนที่อาจอยูภายในเขตอํานาจศาลของตนหรือโดยกระบวนการอ่ืนใดที่กฎหมาย
ภายในของตนใหอํานาจไวในกรณีที่ตนมีเขตอํานาจศาล และ

(ค) พิจารณาดําเนินมาตรการที่อาจจําเปน เพื่ออนุญาตใหริบทรัพยสินเชนวาโดยไมตอง
มีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา ในกรณีที่ไมสามารถฟองรองผูกระทําความผิดได เน่ืองจากเสียชีวิต
หลบหนี หรือไมปรากฏตัว หรือในกรณีอ่ืนๆ ตามที่เหมาะสม

2. เพื่อใหความรวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตามคํารองขอที่กระทําตามวรรค 2
ของขอ 55 ของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินการดังตอไปน้ีตามกฎหมายภายในของตน

(ก) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปน เพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนอายัด หรือ
ยึดทรัพยสิน ตามคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินซึ่งออกโดยศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐที่รอง
ขอที่ใหพื้นฐานความเชื่ออันมีเหตุผลสมควรแกรัฐที่ไดรับการรองขอวามีเหตุผลเพียงพอในการ
ดําเนินการดังกลาว และในที่สุดทรัพยสินน้ันจะตกอยูภายใตคําสั่งริบทรัพยสินเพื่อความมุงประสงค
ของวรรค 1 (ก) ของขอน้ี

(ข) ดําเนินมาตรการที่อาจจําเปน เพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนอายัดหรือ
ยึดทรัพยสินตามคํารองขอที่ใหพื้นฐานความเชื่ออันมีเหตุผลสมควรแกรัฐที่ไดรับการรองขอวามี
เหตุผลเพียงพอในการดําเนินการเชนวาและในที่สุดทรัพยสินน้ันจะตกอยูภายใตคําสั่งริบทรัพยสิน
เพื่อความมุงประสงคในวรรค 1 (ก) ของขอน้ี
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(ค) พิจารณาดําเนินมาตรการเพิ่มเติม เพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเก็บ
รักษาทรัพยสินไวเพื่อการริบทรัพยสิน อาทิเชน บนพื้นฐานการจับกุมหรือการฟองรองคดีอาญาของ
ตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินเชนวา
ขอ 55 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อความมุงประสงคในการริบทรัพยสิน

1. ภายในขอบเขตที่กวางขวางที่สุดเทาที่จะเปนไปไดตามระบบกฎหมายของตน รัฐ
ภาคีซึ่งไดรับคํารองขอจากอีกรัฐภาคีหน่ึงที่มีเขตอํานาจศาลเหนือความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี
ใหดําเนินการริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือที่ใชใน
การกระทําผิดอ่ืนใดที่อางถึงในขอ 31 วรรค 1 ของอนุสัญญาน้ี ซึ่งอยูในดินแดนของตนตอง
ดําเนินการดังน้ี

(ก) มอบคํารองน้ันใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อความมุงประสงคใหไดมาซึ่งคําสั่ง
ริบทรัพยสิน และหากไดรับคําสั่งเชนวาน้ันมาแลว ใหดําเนินการบังคับตามคําสั่งน้ัน หรือ

(ข) มอบคําสั่งริบทรัพยสินซึ่งออกโดยศาลในดินแดนของรัฐภาคีที่รองขอตามขอ 31
วรรค 1 และขอ 54 วรรค 1 (ก) ของอนุสัญญาน้ี ใหแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตน เพื่อใหบังคับตาม
คําสั่งภายในขอบเขตที่ไดรับการรองขอ เพียงเทาที่คําสั่งน้ันเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไดจากการ
กระทําความผิด ทรัพยสิน อุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิดอ่ืนที่อางถึงในขอ 31
วรรค 1 ซึ่งอยูในดินแดนของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ

2. ในการดําเนินการตามคํารองของอีกรัฐภาคีหน่ึงที่มีเขตอํานาจศาลเหนือความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาน้ี ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอดําเนินมาตรการเพื่อระบุชี้ ติดตามสืบหา และ
อายัดหรือยึดทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิด ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือที่ใชในการ
กระทําความผิดอ่ืนที่อางถึงในขอ 31 วรรค 1 ของอนุสัญญาน้ี เพื่อความมุงประสงคใหมีคําสั่งริบ
ทรัพยสินในที่สุดไมวาจะออกคําสั่งโดยรัฐภาคีที่รองขอหรือโดยภาคีที่ไดรับการรองขอตามคํารอง
ขอภายใตวรรค 1 ของขอน้ี

3. ใหนําบทบัญญัติขอ 46 ของอนุสัญญาน้ีมาใชบังคับโดยอนุโลมกับขอน้ี และ
นอกเหนือ จากขอมูลขาวสารที่ระบุไวในขอ 46 วรรค 15 คํารองขอตามขอน้ีใหระบุ

(ก) ในกรณีของคํารองขอที่เกี่ยวกับวรรค 1 (ก) ของขอน้ี ไดแก รายละเอียดของ
ทรัพยสินที่จะริบ รวมทั้งภายในขอบเขตที่เปนไปไดสถานที่ต้ังของทรัพยสินน้ันและในกรณีที่
เกี่ยวของ ราคาประเมินของทรัพยสินน้ัน และถอยแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่รัฐภาคีที่รองขอใชเปน
มูลเหตุซึ่งเพียงพอใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอสามารถดําเนินการรองขอคําสั่งริบทรัพยสินได
ภายใตกฎหมายภายในของตน
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(ข) ในกรณีของคํารองขอที่เกี่ยวกับวรรค 1 (ข) ของขอน้ี ไดแก สํา เนาที่รับฟงเปน
พยาน หลักฐานไดตามกฎหมายของคําสั่งริบทรัพยสินที่เปนพื้นฐานของคํารองขอซึ่งออกโดยรัฐ
ภาคีที่รองขอถอยแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับตามคําสั่งที่
มีการรองขอ ถอยแถลงระบุมาตรการที่ดําเนินการโดยรัฐภาคีที่รองขอเพื่อจัดใหมีการแจงอยาง
เพียงพอแกบุคคลที่สามซึ่งสุจริตและเพื่อประกันวาเปนกระบวนการอันชอบธรรม และถอยแถลงวา
คําสั่งริบทรัพยสินน้ันเปนที่สุดแลว

(ค) ในกรณีของคํารองขอที่เกี่ยวกับวรรค 2 ของขอน้ี ไดแก ถอยแถลงเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่

รัฐภาคีที่รองขอใชเปนมูลเหตุ และรายละเอียดของการกระทําที่รองขอใหดําเนินการ
และสําเนาที่รับฟงเปนพยานหลักฐานไดตามกฎหมายของคําสั่งที่ใชเปนพื้นฐานในการรองขอน้ัน
ในกรณีที่มีอยู

4. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอตองตัดสินใจหรือดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรค 1 และ 2
ของขอน้ีโดยเปนไปตามและภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมายภายในของตนและหลักเกณฑ
กระบวนวิธีพิจารณาของตน หรือความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีใดๆ ที่ตนอาจมี
พันธะผูกพันกับรัฐภาคีที่รองขอน้ัน

5. รัฐภาคีแตละรัฐตองจัดสงสําเนากฎหมายและขอบังคับของตนซึ่งใหผลบังคับตอขอ
น้ีและการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังตอกฎหมายและขอบังคับเชนวา หรือรายละเอียดแหงการ
น้ันใหแกเลขาธิการสหประชาชาติ

6. หากรัฐภาคีเลือกที่จะดําเนินมาตรการที่อางถึงในวรรค 1 และ 2 ของขอน้ี โดยมี
เงื่อนไขวาจะตองมีสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ ใหรัฐภาคีน้ันพิจารณาวาอนุสัญญาน้ีเปนสนธิสัญญา
พื้นฐานที่จําเปนและเพียงพอ

7. การใหความรวมมือภายใตขอน้ีอาจถูกปฏิเสธ หรือมาตรการชั่วคราวอาจถูกยกเลิก
หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอไมไดรับพยานหลักฐานที่เพียงพอและภายในเวลาอันควรหรือหาก
ทรัพยสินน้ันมีมูลคาเพียงเล็กนอย

8. กอนที่จะยกเลิกมาตรการชั่วคราวใดๆ ที่ไดดําเนินการตามขอน้ี เมื่อใดก็ตามที่เปนไป
ไดใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอใหโอกาสแกรัฐภาคีที่รองขอชี้แจงถึงเหตุผลที่ควรใชมาตรการ
ชั่วคราวน้ันตอไป

9. บทบัญญัติของขอน้ีตองไมถูกตีความไปในทางที่จะกระทบตอสิทธิของบุคคลที่สาม
ซึ่งสุจริต
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ขอ 56 ความรวมมือพิเศษ
โดยไมกระทบตอกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองพยายามที่จะดําเนิน

มาตรการเพื่ออนุญาตใหมีการสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาน้ีใหอีกรัฐภาคีหน่ึงโดยไมตองมีการรองขอกอน เมื่อรัฐภาคีน้ันพิจารณาวา
การเปดเผยขอมูลขาวสารเชนวาอาจชวยรัฐภาคีผูรับในการเร่ิมหรือดําเนินการสืบสวนสอบสวน
การฟองคดีหรือกระบวนการทางศาลใดๆหรืออาจนําไปสูการทําคํารองขอโดยรัฐภาคีน้ัน ภายใต
หมวดน้ีของอนุสัญญาน้ี ทั้งน้ีโดยไมกระทบกระเทือนตอการสืบสวนสอบสวน การฟองคดีหรือ
กระบวนการทางศาลใดๆ ของตน
ขอ 57 การสงคืนและการจัดการสินทรัพย

1. รัฐภาคีที่ริบทรัพยสินตองจัดการกับทรัพยสินที่ถูกริบตามขอ 31 หรือ 55 ของ
อนุสัญญาน้ี รวมทั้งโดยการสงคืนแกเจาของเดิมที่ชอบดวยกฎหมายตามวรรค 3 ของขอน้ี ทั้งน้ี โดย
เปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีและกฎหมายภายในของตน

2. รัฐภาคีแตละรัฐตองรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนใดที่เปนไปตาม
หลักการพื้นฐานแหงกฎหมายภายในของตนเชนที่อาจจําเปนเพื่อใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจสามารถ
สงคืนทรัพยสินที่ถูกริบเมื่อดําเนินการตามคํารองของอีกรัฐภาคีหน่ึงตามอนุสัญญาน้ี โดยคํานึงถึง
สิทธิของบุคคลที่สามซึ่งสุจริตดวย

3. โดยเปนไปตามขอ 46 และ 55 ของอนุสัญญาน้ี และวรรค 1 และ 2 ของขอน้ี รัฐภาคี
ที่ไดรับการรองขอตองดําเนินการดังน้ี

(ก) ในกรณีที่มีการยักยอกเงินกองทุนของรัฐหรือการฟอกเงินที่ไดจากการยักยอก
เงินกองทุนของรัฐตามที่อางถึงในขอ 17 และ 23 ของอนุสัญญาน้ี เมื่อมีการดําเนินการริบทรัพยสิน
ตามขอ 55 ของอนุสัญญาน้ี และบนพื้นฐานของคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวในรัฐภาคีที่รองขอใหคืน
ทรัพยสินที่ริบแกรัฐภาคีที่รองขอ ทั้งน้ี รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอสามารถละเวนขอกําหนดน้ีได

(ข) ในกรณีของทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอ่ืนใดภายใตอนุสัญญาน้ี เมื่อมี
การดําเนินการริบทรัพยสินตามขอ 55 ของอนุสัญญาน้ีและบนพื้นฐานของคําพิพากษาที่ถึงที่สุด
แลวในรัฐภาคีที่รองขอ ทั้งน้ี เมื่อรัฐภาคีที่รองขอพิสูจนไดอยางมีเหตุผลสมควรวาตนเปนเจาของ
ทรัพยสินเชนวาอยูกอนแกรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ หรือเมื่อรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอยอมรับให
ใชความเสียหายที่เกิดแกรัฐภาคีที่รองขอเปนพื้นฐานในการคืนทรัพยสินที่ถูกริบ ใหคืนทรัพยสินที่
ถูกริบแกรัฐภาคีที่รองขอ ในการน้ี รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอสามารถละเวนขอกําหนดน้ีได
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(ค) ในกรณีอ่ืนๆ ทั้งปวงพิจารณาใหความสําคัญเปนอันดับแรกตอการคืนทรัพยสินที่
ถูกริบแก รัฐภาคีที่รองขอ คืนทรัพยสินเชนวาแกเจาของที่ชอบดวยกฎหมายเดิม หรือชดใชคา
สินไหมทดแทนแกผูเสียหายจากการกระทําความผิด

4. ในกรณีที่เหมาะสม เวนแตรัฐภาคีตกลงใจเปนอยางอ่ืน รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจ
หักคาใชจายอันมีเหตุผลสมควรที่เกิดจากการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือกระบวนการทาง
ศาลใด ๆซึ่งนําไปสูการคืน หรือการจัดการซึ่งทรัพยสินที่ถูกริบตามขอน้ี

5. ในกรณีที่เหมาะสม รัฐภาคีอาจพิจารณาเปนพิเศษเพื่อจัดทําความตกลงหรือขอตกลง
อันเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกันเปนรายกรณีไป เพื่อจัดการทรัพยสินที่ริบไวน้ันใหเปนที่สุด
ขอ 58 หนวยขาวกรองทางการเงิน

รัฐภาคีตองใหความรวมมือแกกันและกันเพื่อความมุงประสงคในการปองกันและ
ตอตานการโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี และในการ
สงเสริมหนทางในการติดตามทรัพยสินเชนวากลับคืน และเพื่อบรรลุความมุงประสงคดังกลาว ตอง
พิจารณาจัดต้ังหนวยขาวกรองทางการเงินเพื่อรับผิดชอบในการรับแจง วิเคราะหและเผยแพร
รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ขอ 59 ความตกลงและขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคี

รัฐภาคีตองพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิผลของความรวมมือระหวางประเทศซึ่งดําเนินการตามหมวดน้ีของอนุสัญญาน้ี

หมวด 6
ความชวยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ขอ 60 การฝกอบรมและความชวยเหลือทางวิชาการ
1. รัฐภาคีแตละรัฐตอง ริเร่ิม พัฒนา หรือปรับปรุงโครงการฝกอบรมพิเศษแกบุคลากร

ของตนซึ่งรับผิดชอบงานปองกันและตอตานการทุจริต ภายในขอบเขตที่จําเปน นอกจากประการอ่ืน
แลว โครงการฝกอบรมเชนวาจะเปนเร่ืองดังตอไปน้ี

(ก) มาตรการที่มีประสิทธิผลในการปองกัน สืบหา สืบสวน สอบสวน ลงโทษ และ
ควบคุมการทุจริต รวมทั้งการใชวิธีการในการรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวน

(ข) การสรางขีดความสามารถในการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับนโยบายเชิง
ยุทธศาสตรในการตอตานการทุจริต
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(ค) การฝกอบรมเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการจัดเตรียมคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน
และกันทางกฎหมายที่เปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาน้ี

(ง) การประเมินผลและเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน การจัดการบริการ
สาธารณะและการจัดการการคลังของรัฐ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและภาคเอกชน

(จ) การปองกันและตอตานการโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนด
ตามอนุสัญญาน้ี และการติดตามทรัพยสินเชนวากลับคืน

(ฉ) การสืบหา และอายัด การโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนด
ตามอนุสัญญาน้ี

(ช) การเฝาตรวจการเคลื่อนยายทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตาม
อนุสัญญาน้ีและวิธีการที่ใชในการโอน ปกปด หรืออําพราง ทรัพยสินเชนวา

(ซ) กลไกและวิธีการทางกฎหมายและการบริหารปกครองที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่ออํานวยความสะดวกในการคืนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดตาม
อนุสัญญาน้ี

(ฌ) วิธีการที่ใชในการคุมครองผูเสียหายและพยานผูใหความรวมมือกับเจาพนักงานใน
การยุติธรรมและ

(ญ) การฝกอบรมในเร่ืองขอบังคับที่ใชในประเทศและระหวางประเทศและในดาน
ภาษา

2. รัฐภาคีตองพิจารณาดําเนินการใหแกกันและกันตามขีดความสามารถของตน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมาตรการที่กวางขวางที่สุดในแผนงาน
และโครงการตอตานการทุจริตของประเทศเหลาน้ัน รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณและการฝกอบรม
ในสาขาที่อางถึงในวรรคหน่ึงของขอน้ี และการฝกอบรม และการใหความชวยเหลือ และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวของและความรูเฉพาะดานซึ่งกันและกันอันจะชวยอํานวยความ
สะดวกในการใหความรวมมือระหวางรัฐภาคีในดานการสงผูรายขามแดนและการใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

3. รัฐภาคีตองเสริมสรางความพยายามอยางจริงจังภายในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหมี
กิจกรรมดานการปฏิบัติการและการฝกอบรมในองคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาค
และในกรอบความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวของใหมากที่สุด

4. รัฐภาคีตองพิจารณาใหความชวยเหลือแกกันและกันเมื่อมีคํารองขอในการ
ประเมินผลศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเภท สาเหตุ ผลกระทบและความสูญเสียจากการทุจริตใน
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ประเทศน้ันๆ โดยมุงหมายใหมีการพัฒนา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อตอตานการทุจริต
รวมกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจและสังคม

5. เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดที่
กําหนดตามอนุสัญญาน้ีกลับคืน รัฐภาคีอาจใหความรวมมือกันในการใหชื่อของผูเชี่ยวชาญที่
สามารถใหความชวยเหลือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคน้ันแกกันและกัน

6. รัฐภาคีตองพิจารณาใชการประชุมและสัมมนาระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ เพื่อสงเสริมการใหความรวมมือและความชวยเหลือทางวิชาการ และเพื่อกระตุนใหมีการ
หารือเกี่ยวกับปญหาซึ่งเปนความกังวลรวมกัน รวมทั้งปญหาและความตองการเปนการเฉพาะของ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูในชวงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7. รัฐภาคีตองพิจารณาจัดต้ังกลไกที่มุงจะใหการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจแก
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูในชวงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําหรับความพยายามในการ

บังคับใชอนุสัญญาน้ีโดยผานแผนงานและโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ
8. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาใหเงินอุดหนุนโดยสมัครใจแกสํานักงานสหประชาชาติ

วาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมเพื่อความมุงประสงคในการสนับสนุนแผนงานและโครงการใน
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี โดยผานทางสํานักงานสหประชาชาติวาดวยยา
เสพติดและอาชญากรรม
ขอ 61 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน และการวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาดําเนินการวิเคราะหแนวโนมการทุจริตในดินแดนของ
ตนตลอดจนสถานการณที่มีการกระทําทุจริตโดยการหารือกับผูเชี่ยวชาญ

2. รัฐภาคีตองพิจารณาพัฒนาและแบงปนซึ่งกันและกันและโดยผานทางขอมูลสถิติของ
องคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาคในความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเกี่ยวกับการ
ทุจริตและขอมูลขาวสารซึ่งมุงที่จะพัฒนาใหมีคํานิยาม มาตรฐาน และวิธีการในดําเนินการรวมกัน
ตลอดจนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปองกันและตอตานการทุจริต เพียงเทาที่
จะเปนไปได

3. รัฐภาคีแตละรัฐตอง พิจารณาติดตามนโยบายและมาตรการที่ปฏิบัติจริงในการ
ตอตานการทุจริตและทําการประเมินความมีประสิทธิภาพและประ สิทธิผลของนโยบายและ
มาตรการดังกลาว
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ขอ 62 มาตรการอื่น ๆ : การปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีผานทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการให
ความชวยเหลือทางวิชาการ

1. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่นํามาซึ่งการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีใหไดผลดีที่สุด
ภายในขอบเขตที่เปนไปได โดยผานทางความรวมมือระหวางประเทศ โดยคํานึงผลกระทบในทาง
ลบของการทุจริตที่มีตอสังคมโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2. รัฐภาคีตองใชความพยายามอยางเปนรูปธรรมภายในขอบเขตที่เปนไปไดและโดย
การประสานงานซึ่งกันและกันตลอดจนกับองคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาค

(ก) เพื่อเพิ่มพูนความรวมมือของตนในระดับตางๆ กับประเทศกําลังพัฒนาโดยมุงที่จะ
เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศฝายหลังในการปองกันและตอตานการทุจริต

(ข) เพื่อเพิ่มพูนความชวยเหลือดานการเงินและวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนความ
พยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการปองกันและตอสูกับการทุจริตไดอยางมีประสิทธิผล และ
เพื่อชวยเหลือประเทศเหลาน้ันใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี

(ค) เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อชวยใหประเทศเหลาน้ันบรรลุความประสงคของตนในการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว รัฐภาคีตองพยายามที่จะใหเงินอุดหนุนโดยสมัคร
ใจแกบัญชีที่ได เปดไวโดยเฉพาะเพื่อความมุงประสงคดังกลาวในกลไกกองทุนขององคการ
สหประชาชาติอยางพอเพียงและสม่ําเสมอรัฐภาคีอาจใหการพิจารณาเปนพิเศษในการใหเงิน
สนับสนุนเงินแกบัญชีดังกลาวเปนจํานวนรอยละของเงินหรือของมูลคาโดยเทียบเทาของทรัพยสิน
ที่ไดมาจากการกระทําผิดทางอาญาหรือทรัพยสินที่ริบไดตามบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีดวย โดย
เปนไปตามกฎหมายภายในของตนและบทบัญญัติแหงอนุสัญญาน้ี

(ง) เพื่อสนับสนุนและโนมนาวรัฐภาคีและสถาบันการเงินอ่ืนตามที่เหมาะสมใหเขา
รวมกับตนในการใชความพยายามในขอน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดใหมีการฝกอบรมและอุปกรณ
สมัยใหมใหแกประเทศกําลังพัฒนาใหมากขึ้น เพื่อชวยเหลือประเทศเหลาน้ันใหบรรลุวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาน้ี

3. ภายในขอบเขตที่เปนไปได มาตรการเหลาน้ีตองไมกระทบตอขอผูกพันดานความ
ชวยเหลือตางประเทศที่มีอยูหรือขอตกลงดานความรวมมือทางการเงินอ่ืนๆในระดับทวิภาคี ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับระหวางประเทศ

4. รัฐภาคีอาจจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยเร่ืองความ
ชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณและการสนับสนุนดานการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงขอตกลงทางการเงินที่
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จําเปนเพื่อใหวิธีการใหความรวมมือระหวางประเทศที่กําหนดไวโดยอนุสัญญาน้ีเกิดประสิทธิผล
และเพื่อการปองกัน การสืบหาและการควบคุมการทุจริต

หมวด 7
กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา

ขอ 63 ท่ีประชุมใหญของรัฐภาคีอนุสัญญา
1. กําหนดใหมีที่ประชุมใหญของรัฐภาคีอนุสัญญาน้ีขึ้นเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ

และการใหความรวมมือระหวางรัฐภาคี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในอนุสัญญาน้ี และ
เพื่อสงเสริมและทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาของรัฐภาคี

2. เลขาธิการสหประชาชาติตองจัดใหมีการประชุมของรัฐภาคีภายในหน่ึงปหลังจาก
วันที่อนุสัญญาน้ีมีผลใชบังคับ หลังจากน้ันใหมีที่ประชุมใหญของรัฐภาคีเปนประจําตามขอบังคับ
การประชุมที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมของรัฐภาคี

3. ที่ประชุมใหญของรัฐภาคีตองกําหนดขอบังคับการประชุมและกฎเกณฑซึ่งใชบังคับ
กับ

การดําเนินกิจกรรมที่ระบุไวในขอน้ี รวมทั้งกฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาประชุมและการ
เขารวมประชุมของผูสังเกตการณและการชําระคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมเหลาน้ัน
ดวย

4. ที่ประชุมใหญของรัฐภาคีตองเห็นชอบรวมกันในเร่ืองกิจกรรม กระบวนการและ
วิธีการทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในวรรค 1 ของขอน้ี รวมถึง

(ก) การอํานวยความสะดวกในกิจกรรมของรัฐภาคีตามขอ 60 และ 62 และหมวด 2 ถึง
หมวด 5 ของอนุสัญญาน้ี รวมทั้งการสงเสริมใหมีการระดมเงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ

(ข) การอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางรัฐภาคีเกี่ยวกับ
รูปแบบและแนวโนมในการทุจริต และเกี่ยวกับแนวปฏิบัติซึ่งประสบความสําเร็จในการปองกัน
และตอตานการทุจริตและการคืนทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิด ซึ่งนอกจากประการอ่ืนแลว
ยังไดแกโดยการจัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของดังที่กลาวถึงในขอน้ี

(ค) การใหความรวมมือกับองคการและกลไกระหวางประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้ง
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ
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(ง) การใชอยางเหมาะสมซึ่งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําโดยกลไกระดับระหวาง
ประเทศและระดับภูมิภาคอ่ืนในการตอตานและปองกันการทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอน
กันโดยไมจําเปน

(จ) การทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีของรัฐภาคีอนุสัญญาเปนระยะๆ
(ฉ) การจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอนุสัญญาน้ีและการปฏิบัติตามอนุสัญญา
(ช) การพิเคราะหถึงความตองการความชวยเหลือทางวิชาการของรัฐภาคีในการปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาน้ี และแนะนําการดําเนินการใดๆ ที่เห็นวาอาจจําเปนแกการน้ัน
5. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 4 ของขอน้ี ที่ประชุมใหญของรัฐภาคีตองไดรับซึ่ง

ความรูที่จําเปนเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐภาคีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี และอุปสรรคที่รัฐ
ภาคีประสบในการดําเนินการดังกลาวผานทางขอมูลขาวสารที่รัฐภาคีจัดหาให และผานทางกลไก
ทบทวนเพิ่มเติมที่อาจกําหนดโดยที่ประชุมใหญของรัฐภาคี

6. รัฐภาคีแตละรัฐจะจัดหาใหแกที่ประชุมใหญของรัฐภาคีซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แผนการดําเนินงาน แผนงาน และแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการทางนิติบัญญัติและการบริหาร
ปกครองที่ใชในการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีตามที่ที่ประชุมของรัฐภาคีกําหนด ที่ประชุมใหญของรัฐ
ภาคีพิจารณาวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดในการรับการดําเนินการบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร โดย
นอกจากประการอ่ืนแลวไดแก ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากรัฐภาคีและจากองคการระหวางประเทศที่
มีอํานาจ ทั้งน้ี อาจนําขอมูลที่ไดรับจากองคกรเอกชนที่เกี่ยวของซึ่งไดรับการรับรองตาม
กระบวนการที่กําหนดโดยที่ประชุมใหญของรัฐภาคีมาประกอบการพิจารณาดวย

7. ตามวรรค 4 ถึงวรรค 6 ของขอน้ี หากเห็นวาจําเปนใหที่ประชุมใหญของรัฐภาคี
กําหนดกลไกหรือหนวยงานที่เหมาะสมเพื่อชวยใหการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล
ขอ 64 ฝายเลขานุการ

1. เลขาธิการสหประชาชาติตองจัดหาใหซึ่งบริการดานเลขานุการที่จําเปนแกที่ประชุม
ของรัฐภาคีอนุสัญญาน้ี

2. ฝายเลขานุการมีหนาที่
(ก) ชวยเหลือที่ประชุมของรัฐภาคีในการดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุไวในขอ 63 ของ

อนุสัญญาน้ีและจัดเตรียมการประชุมและจัดหาใหซึ่งบริการที่จําเปนสําหรับการประชุมของที่
ประชุมใหญของรัฐภาคี

(ข) ชวยเหลือรัฐภาคีในการจัดหาใหซึ่งขอมูลขาวสารแกที่ประชุมใหญของรัฐภาคี
ตามที่คาดหมายไวในขอ 63 วรรค 5 และวรรค 6 ของอนุสัญญาน้ี เมื่อไดรับการรองขอ และ
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(ค) ประกันวาจะมีการประสานงานที่จําเปนกับฝายเลขานุการขององคการระหวาง
ประเทศ และองคการระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ

หมวด 8
บทบัญญัติสุดทาย

ขอ 65 การปฏิบัติตามอนุสัญญา
1. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการที่จําเปนซึ่งรวมถึงมาตรการทางกฎหมายและทาง

บริหาร ปกครองที่เปนไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนเพื่อประกันวาจะมีการ
ดําเนินการตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญาน้ี

2. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการที่เครงครัดหรือเขมงวดกวามาตรการที่กําหนดไว
ในอนุสัญญาน้ีในการปองกันและตอตานการทุจริตก็ได
ขอ 66 การระงับขอพิพาท

1. รัฐภาคีตองพยายามระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับอนุสัญญาน้ี
โดยการเจรจา

2. ใหเสนอขอพิพาทใดๆ ระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวาน้ันเกี่ยวกับการตีความ
หรือการใชบังคับอนุสัญญาน้ีที่ไมสามารถระงับไดโดยการเจรจาภายในระยะเวลาอันสมควรตอ
อนุญาโตตุลาการเมื่อรัฐใดรัฐหน่ึงในรัฐภาคีเหลาน้ันรองขอ หากรัฐภาคีเหลาน้ันไมสามารถตกลง
กันไดภายในหกเดือนหลังจากวันที่มีคํารองขอใหต้ังอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับองคประกอบของ
คณะอนุญาโตตุลาการ รัฐภาคีใดในรัฐภาคีเหลาน้ันอาจเสนอขอพิพาทดังกลาวตอศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศโดยการจัดทําคํารองขอตามธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

3. ในเวลาที่มีการลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบซึ่ง หรือการ
ภาคยานุวัติตออนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐอาจประกาศวาตนไมพิจารณาวาตนเองผูกพันตามวรรค 2
ของขอน้ี ทั้งน้ี รัฐภาคีอ่ืน ๆ จะไมถูกผูกพันโดยวรรค 2 ของขอน้ีในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดซึ่งได
ต้ังขอสงวนเชนวาไว

4. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนไวตามวรรค 3 ของขอน้ี อาจถอนขอสงวนน้ันเมื่อใดก็ได
โดยการแจงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ 67 การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ

1. อนุสัญญาน้ีเปดใหรัฐทั้งปวงลงนามต้ังแตวันที่ 9 ถึง 11 ธันวาคม ค.ศ. 2003 ที่เมือง
เมอริดาประเทศเม็กซิโก และภายหลังจากน้ันจะเปดใหลงนามที่สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2005
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2. อนุสัญญาน้ีเปดใหองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคลงนามดวย โดยมีเงื่อนไข
วาตองมีรัฐสมาชิกขององคการเชนวาอยางนอยหน่ึงรัฐไดลงนามอนุสัญญาตามวรรค 1 ของขอน้ี
แลว

3. อนุสัญญาอยูภายใตการใหสัตยาบัน การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบ สัตยาบัน
สารสารใหการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบตองสงมอบแกเลขาธิการสหประชาชาติ
องคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจสงมอบสัตยาบันสาร สารใหการยอมรับ หรือสารแสดง
ความเห็นชอบของตนได หากมีรัฐสมาชิกขององคการน้ันอยางนอยหน่ึงรัฐไดดําเนินการในทํานอง
เดียวกัน ใหองคการเชนวาประกาศขอบอํานาจของตนที่เกี่ยวกับเร่ืองใดๆ ที่อยูภายใตบังคับของ
อนุสัญญาน้ี ในสัตยาบันสาร สารรับรอง หรือสารแสดงความเห็นชอบน้ันใหองคการเชนวาแจงผู
เก็บรักษาถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับขอบอํานาจของตนดวย

4. อนุสัญญาน้ีเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐหรือองคการองคการรวมทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคใดที่มีรัฐสมาชิกอยางนอยหน่ึงรัฐเปนภาคีแหงอนุสัญญาน้ี ภาคยานุวัติสารใหสงมอบ
แกเลขาธิการสหประชาชาติ ใหองคการองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคประกาศขอบอํานาจ
ของตนที่เกี่ยวกับเร่ืองใดๆ ที่อยูภายใตบังคับของอนุสัญญาน้ี ในเวลาที่องคการภาคยานุวัติ ให
องคการเชนวาแจงผูเก็บรักษาถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอบอํานาจของตนดวย
ขอ 68 การมีผลใชบังคับ

1. อนุสัญญาฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ไดมีการมอบสัตยาบัน
สาร สารใหการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบ เพื่อความ
มุงประสงคของวรรคน้ีไมใหนับสารใดที่มอบโดยองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเพิ่มเติม
จากสารที่รัฐสมาชิกขององคการเชนวาไดมอบไว

2. สําหรับรัฐแตละรัฐหรือองคการองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแตละ
องคการที่ใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาน้ี ภายหลังการมอบสารของการ
ดําเนินการเชนวาฉบับที่สามสิบใหอนุสัญญาน้ีมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่รัฐหรือ
องคการดังกลาวมอบสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของตนหรือในวันที่อนุสัญญาน้ีมีผลบังคับใช
ตามวรรค 1 ของขอน้ีสุดแตวันใดถึงทีหลัง
ขอ 69 การแกไขเพิ่มเติม

1. ภายหลังครบกําหนดหาปนับจากวันที่อนุสัญญาน้ีเร่ิมมีผลใชบังคับ รัฐภาคีอาจเสนอ
ขอแกไขเพิ่มเติมและสงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ หลังจากน้ัน ใหเลขาธิการสหประชาชาติแจง
ขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติมใหรัฐภาคีและที่ประชุมใหญของรัฐภาคีอนุสัญญาน้ี เพื่อความมุงประสงค
ในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับขอเสนอน้ันใหที่ประชุมใหญของรัฐภาคีใชความพยายามทุก
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วิถีทางเพื่อใหบรรลุฉันทามติในขอแกไขเพิ่มเติมแตละขอ หากไดใชความพยายามทั้งปวงเพื่อให
บรรลุฉันทามติจนหมดแลว แตยังไมสามารถมีความเห็นชอบรวมกันได ใหใชคะแนนเสียงสวน
ใหญสองในสามของรัฐภาคีที่เขาประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมของที่ประชุมใหญของ
รัฐภาคีเปนหนทางสุดทายในการยอมรับการแกไขเพิ่มเติมน้ัน

2. ใหองคการองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใชสิทธิลงคะแนนเสียงภายใตขอ
น้ีดวยจํานวนคะแนนเสียงเทากับจํานวนรัฐสมาชิกของตนที่เปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาน้ีในเร่ืองที่อยู
ภายใตขอบอํานาจของตน องคการเชนวาตองไมใชสิทธิลงคะแนนเสียงหากรัฐสมาชิกขององคการ
น้ันใชสิทธิลงคะแนนเสียงของตนไปแลว และในทางกลับกันรัฐสมาชิกขององคการตองไมใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงหากมีการใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยองคการเชนวาแลว

3. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการรับเอาตามวรรค 1 ของขอน้ีใหอยูภายใตการใหสัตยาบัน
การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบโดยรัฐภาคี

4. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการรับเอาตามวรรค 1 ของขอน้ีใหเร่ิมมีผลใชบังคับกับรัฐ
ภาคีเกาสิบวันหลังจากวันที่ไดมอบสัตยาบันสาร สารใหการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบ
ตอขอแกไขเพิ่มเติมเชนวาแกเลขาธิการสหประชาชาติ

5. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมมีผลใชบังคับแลว ใหมีผลผูกพันเหลารัฐภาคีที่ไดแสดงความ
ยินยอมที่จะผูกพันตามขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน ใหรัฐภาคีอ่ืนยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
น้ีและขอแกไขเพิ่มเติมใดกอนหนาน้ีที่ตนไดใหสัตยาบัน ยอมรับ หรือใหความเห็นชอบแลว
ขอ 70 การบอกเลิก

1.รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญาน้ีโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ การบอกเลิกเชนวาใหเร่ิมมีผลหน่ึงปหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับ
การแจงน้ัน

2. ใหองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสิ้นสุดการเปนภาคีของอนุสัญญาน้ีเมื่อรัฐ
สมาชิกทั้งปวงขององคการดังกลาวไดบอกเลิกอนุสัญญาน้ีแลว
ขอ 71 ผูเก็บรักษาและภาษา

1. ใหเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญาน้ี
2. ตนฉบับของอนุสัญญาน้ี ซึ่งจัดทําไวเปนภาษาอารบิก จีน อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย

และสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน ใหเก็บรักษาไวกับเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเปนพยานแก
การน้ี ผูมีอํานาจเต็มที่ไดรับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนดังมีรายนามขางลางน้ี ไดลงนาม
ในอนุสัญญาน้ี

--------------------------------
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ - นามสกุล นางศรสวรรค ปุญญัติวรัณ
วัน เดือน ปเกิด 3 กุมภาพันธ 2529
สถานที่เกิด จังหวัดแมฮองสอน
วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม

อันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา
2550

ตําแหนงหนาที่และสถานที่ทํางานปจจุบัน
นิติกร สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

ทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภ
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