การดําเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. :
ศึกษากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อํานาจฟ้ องคดีตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาคดีอาญา
ของผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
สิญภพ รูปเตี้ ย
รองศาสตราจารย์ อัจฉรียา ชูตินนั ทน์

บทคัดย่อ
คณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” เป็ นองค์ ก รอิส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ ํา นาจหน้ า ที่ใ นการไต่ ส วน
ข้ อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องกล่าวหากรณีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองกระทําความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้ าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้ าที่ราชการ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากรณีมีมูล
ที่จะดําเนินคดีแล้ ว ประธาน ป.ป.ช. จะต้ องส่งรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน พร้ อมทั้ง
ความเห็น ไปยั ง อัย การสูง สุด เพื่ อ ดํา เนิ น การฟ้ องคดี ต่ อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ดํา รง
ตําแหน่ งทางการเมืองต่อไป เว้ นแต่ อัยการสูงสุดมีความเห็นว่า เรื่องที่ส่งมานั้นยังมีข้อไม่สมบูรณ์
และคณะทํางาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งขึ้นเพื่อทําหน้ าที่พิจารณาและรวบรวม
พยานหลั กฐานให้ สมบู รณ์ ไม่ อ าจหาข้ อ ยุ ติ เ กี่ย วกับ การฟ้ องคดี ไ ด้ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 11
กําหนดให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจยื่นฟ้ องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ ฟ้องคดีแทนได้
จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ อ ํา นาจฟ้ องคดี ต ามมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. 2542
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังขาดการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจ (Check and balance)
สุ่มเสี่ยงต่ อการใช้ อาํ นาจตามอําเภอใจ ไม่เป็ นไปตามหลักการดําเนินกระบวนยุ ติธรรมทางอาญา
และหลักนิ ติรัฐที่กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนต้ องโปร่ งใส (Transparency) เพื่ อ
นําไปสู่การตรวจสอบการใช้ อาํ นาจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (Accountability) นอกจากนี้ มาตรา 25
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ยั ง กํา หนดให้ การฟ้ องคดี อ าญาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนี้ ไม่ ต้องไต่ สวนมูลฟ้ อง จึงเห็นได้ ว่ากฎหมายกําหนดให้
อํานาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นอย่ างมาก ทั้งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีฐานะเป็ นเพียง


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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“องค์กรตรวจสอบข้ อเท็จจริงชั้นก่อนฟ้ องคดีอาญา” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่านั้น
ทั้ ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ เช่ น เขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกง ประเทศสิ ง คโปร์
รั ฐนิ วเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศฝรั่ ง เศส ต่ า งกํา หนดให้ พ นั ก งานอั ย การ
เข้ ามามีบทบาทในการตรวจสอบถ่ วงดุลการใช้ ดุลพินิจขององค์กรที่มีอาํ นาจในการดําเนินคดี
อาญากับ ผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง ซึ่งการดําเนินคดีน้ันสามารถตรวจสอบทั้งจากองค์กร
ภายในและภายนอกได้ อีกทั้งมีกลไกในการถ่วงดุลอํานาจโดยกําหนดให้ อาํ นาจฟ้ องคดีต่อศาล
เป็ นอํา นาจหน้ า ที่ข องพนั ก งานอัย การเท่ า นั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งกับ การดํา เนิ น คดี อ าญากับ ผู้ ดํา รง
ตําแหน่งทางการเมืองของประเทศไทย
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องมีการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อํานาจฟ้ องคดี ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเห็นควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มความในมาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่ าว ให้ มีการไต่ สวนมูลฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้ย่ืนฟ้ องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ ฟ้องคดีแทน
เพื่ อ เป็ นการควบคุ มตรวจสอบและถ่ วงดุ ล การใช้ อ ํา นาจฟ้ องคดี ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามหลักการดําเนินกระบวนยุ ติธรรมทางอาญาที่ดีและหลักนิติรัฐ ตลอดจนปรั บปรุงระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการไต่สวนคดี ทั้งนี้ เพื่อให้ สาํ นวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

1. บทนํา
การดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองในประเทศไทย ไม่ ว่าจะเป็ น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ เดิมเป็ นอํานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสจู น์
ความผิดหรือความบริสุทธิ์เช่ นเดียวกับการดําเนินคดีอาญากับบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากผู้ดาํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองเป็ นผู้มีบารมีและมีอทิ ธิพลสามารถแทรกแซงการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐได้ และในบางกรณีพบว่ ามีสถานะเป็ นผู้บังคับบัญชาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญานั้น ทําให้ การดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองที่เป็ น
ตัวการสําคัญในการทุจริตได้
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ กาํ หนดให้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นองค์กรอิสระ มี อาํ นาจหน้ า ที่ในการดําเนิ นคดี อาญาผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
ที่ถูกกล่ าวหาว่ าทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ า
ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. 2542 เพื่ อให้ อ ํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดํ า เนิ น การไต่ ส วนข้ อเท็จ จริ ง และรวบรวมพยานหลั ก ฐาน วิ นิ จ ฉั ย คดี แ ละดํ า เนิ น คดี กั บ
ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง เรียกว่า “การไต่สวนข้ อเท็จจริง” นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ มีศาลฎีกา
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แผนกคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองโดยเฉพาะ และมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยวิธพี ิจารณาคดีอาญา
ของผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. 2542 เพื่ อใช้ ในการดําเนิ นกระบวนพิ จารณาของศาล
โดยมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่ าว กําหนดให้ เมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติว่ากรณีมีมูลที่จะดําเนินคดีให้ ประธาน ป.ป.ช. ส่งรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน
พร้ อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ ย่ืนฟ้ องต่ อศาล เว้ นแต่ อัยการสูงสุดมีความเห็นว่ า
เรื่องที่ส่งมานั้นมีข้อไม่ สมบูรณ์ และคณะทํางานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งขึ้น
เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้ สมบูรณ์ ไม่อาจหา
ข้ อยุ ติ เกี่ ยวกั บการฟ้ องคดี ได้ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อ ํานาจยื่ น ฟ้ องคดี เ องหรื อ แต่ ง ตั้ ง
ทนายความให้ ฟ้ องคดี แ ทนได้ ตามมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 23 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้มาตรา 25 ได้ กาํ หนดให้ การฟ้ องคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้ อง
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าว จะเห็นได้ ว่านอกจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมีอาํ นาจหน้ าที่ดาํ เนินการไต่สวนข้ อเท็จจริงกรณีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบแล้ ว กฎหมายยังให้ อาํ นาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้ องคดีหรื อแต่ งตั้ง
ทนายความให้ ฟ้องคดีแทนได้ ในกรณีท่อี ยั การสูงสุดมีความเห็นว่าเรื่องที่ส่งมานั้นมีข้อไม่สมบูรณ์
และคณะทํา งานที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.และผู้ แ ทนอัย การสูง สุด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณา
พยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้ สมบูรณ์ ไม่อาจหาข้ อยุติเกี่ยวกับการ
ฟ้ องคดีได้ โดยไม่ ปรากฏว่ ามีกฎหมายใดให้ อาํ นาจในการควบคุมตรวจสอบและถ่ วงดุลการใช้
อํา นาจฟ้ องคดี อาญาผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ เป็ นไปตาม
หลักการดําเนินคดีอาญาในกระบาวนการยุติธรรมทางอาญาและหลักนิติรัฐ

2. แนวคิดการดําเนินคดีอาญาผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและการตรวจสอบถ่วงดุล
2.1 แนวคิดการดําเนินคดีอาญาผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมือง
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย
มีมาช้ านาน รัฐและประชาชนทุกภาคส่วนให้ ความสําคัญกับปั ญหานี้ อย่ างมาก แต่ อาํ นาจและ
มาตรการทางกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองยังมีข้อบกพร่อง
ไม่ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ทํา ให้ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบยัง คงทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป็ นเหตุผ ลหนึ่งในการทํา รั ฐประหารจนก่อให้ เกิดแรงกดดันจาก
ประชาชนต่ อผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองที่จะต้ องปฏิรูปการเมือง และสร้ างกลไกและมาตรการ
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ทําให้ เกิดแนวคิดในการดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่ง
ทางการเมืองขึ้นหลายประการ อาทิ การดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองโดยรัฐสภา
(กานดา สิริฤทธิภักดี, 2539 : 118-123) โดยกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาปกติ และโดย
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คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยอํานาจพิเศษ
(สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, 2547 : 23-42) แต่การดําเนินคดียังขาดประสิทธิภาพในการนํา
ตัว ผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมือ งที่ก ระทํา ความผิด มาลงโทษ เพราะเป็ นคดี ท่ีมี ค วามซั บ ซ้ อ น
ผู้ ก ระทํา ความผิด มี บ ารมี แ ละอิท ธิพ ล ประกอบกับ ระบบกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาที่
กํา หนดให้ ฝ่ ายผู้ ก ล่ า วหาเป็ นผู้ พิ สูจ น์ ค วามผิ ด ของจํา เลยโดยศาลต้ อ งวางตั ว เป็ นกลางนั้ น
ไม่อาจจะเป็ นฝ่ ายค้ นหาข้ อเท็จจริงได้ ง่ายนัก ทําให้ ภายหลังการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ กาํ หนดให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นองค์กรอิสระ มีอาํ นาจ
หน้ าที่ในการไต่ สวนข้ อเท็จจริ ง และกําหนดให้ มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํา รงตําแหน่ ง
ทางการเมือง เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี โดยมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 กําหนดวิธีการพิจารณาคดีให้
แตกต่ า งคดี อ าญาทั่ว ไป และให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อ ํา นาจยื่ น ฟ้ องคดี เ องหรื อ แต่ ง ตั้ ง
ทนายความให้ ฟ้องคดีแทนได้
2.2 การตรวจสอบและถ่วงดุล
การตรวจสอบและถ่วงดุล คือ การให้ อาํ นาจแต่ละอํานาจมีการดุลและคานอํานาจ
ซึ่งกันและกันระหว่ างองค์กร ซึ่งถือว่ ามีความสําคัญในการป้ องกันมิให้ มีการใช้ อาํ นาจไปในทาง
มิชอบและปราศจากการควบคุม (ธีระวัฒน์ เอื้อพอพล, 2551 : 8) และถือเป็ นหลักการสําคัญ
ที่จะช่วยก่อให้ เกิดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้ อาํ นาจรัฐ
ไปในทางที่มิ ช อบ (หยุ ด แสงอุทัย , 2538 : 123-124) โดยรั ฐ สมั ย ใหม่ ท่ียึ ด ถือ หลั ก นิ ติ รั ฐ
(Legal state) ต่างก็ยอมรับการนําเอาหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจรัฐไปใช้ ในการ
ปกครองประชาชนของตน ซึ่งการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจสามารถกระทําได้ ใน 2 ลักษณะ คือ
การตรวจสอบโดยองค์ ก รภายในและการตรวจสอบโดยองค์ ก รภายนอก ส่ วนการถ่ ว งดุ ลนั้ น
เป็ นการดําเนินการขององค์กรหนึ่งที่มีอาํ นาจถ่วงดุลหรือยับยั้งการใช้ อาํ นาจของอีกองค์กรหนึ่ง
เพื่อให้ เกิดความสมดุลในการใช้ อาํ นาจขององค์กรต่างๆ และป้ องกันมิให้ องค์กรหนึ่งองค์กรใด
มี อ ํ า นาจมากเกิ น ไป ซึ่ ง ถื อ เป็ นกลไกในการควบคุ ม มิ ใ ห้ เกิ ด การใช้ อํ า นาจโดยมิ ช อบ
(สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2551 : 21)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินคดีอาญาผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
การใช้อํานาจฟ้ องคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาใช้ ระบบเดียวกันกับ
การดําเนินคดีอาญาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐประเภทอื่นและบุคคลธรรมดาทั่วไป กล่าวคือ ผู้มีอาํ นาจฟ้ อง
คดีอาญา ได้ แก่ พนักงานอัยการและผู้เสียหายเท่านั้น เนื่องจากการกระทําความผิดต่ อตําแหน่ ง
หน้ าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมื องนั้ น มีลักษณะเป็ น
ความผิดอาญาแผ่นดิน ถือว่าเป็ นความผิดที่รัฐเป็ นผู้เสียหายโดยตรง ดังนั้น พนักงานอัยการจึงเป็ น
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ผู้มีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองแทนรัฐ ทั้งนี้พนักงานอัยการจะฟ้ องคดีได้
ต่อเมื่อมีการร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนได้ ทาํ การสอบสวนคดี
โดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว ส่วนผู้เสียหายนั้นแม้ จะนําคดีข้ ึนฟ้ องต่ อศาลได้ เองก็มีข้อจํากัดตาม
กฎหมาย กล่าวคือ หากเป็ นคดีท่ผี ้ ูต้องหาฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งโดยสภาพรัฐเท่านั้น
เป็ นผู้ได้ รับความเสียหาย บุคคลอื่นจะนําคดีน้ันมาฟ้ องเองไม่ ได้ และในกรณีท่ีผ้ ูเสียหายฟ้ อง
คดีอาญาเอง ศาลจะต้ องไต่สวนมูลฟ้ องก่อนประทับรับฟ้ อง ส่วนคดีท่พี นักงานอัยการฟ้ องต่อศาล
นั้นศาลจะไต่สวนมูลฟ้ องก่อนหรือไม่กไ็ ด้ เพราะถือว่าได้ ผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
มาแล้ ว สําหรับศาลที่โจทก์จะนําคดีมาฟ้ อง ได้ แก่ ศาลยุติธรรมที่มีอยู่ตามปกติ โดยต้ องเริ่มคดีท่ี
ศาลชั้นต้ น เมื่อศาลชั้นต้ นพิพากษาแล้ ว หากคู่ความไม่ เห็นพ้ องด้ วยก็มีสิทธิอุทธรณ์หรื อฎีกา
ต่ อ ไปได้ ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าถื อ เป็ นที่ สุ ด แต่ เ นื่ อ งจาก
กระบวนการดําเนินคดีอาญาในลักษณะดังกล่าว ก่อให้ เกิดความล่าช้ าและขาดประสิทธิภาพในการ
นําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองมาลงโทษ เพราะเป็ นคดีท่มี ีความซับซ้ อน
ผู้กระทําความผิดเป็ นนักการเมืองที่มีบารมีและอิทธิพล ประกอบกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากําหนดให้ ฝ่ายผู้ กล่ าวหาเป็ นผู้ มีหน้ าที่พิสูจน์ ความผิดของจําเลย โดยศาลจะต้ อง
วางตั ว เป็ นกลางไม่ อ าจจะค้ น หาข้ อ เท็จ จริ ง เองได้ ง่ า ยนั ก จนกระทั่ง ต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ กาํ หนดหลักการและรูปแบบการดําเนินคดีอาญาของ
ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองขึ้นใหม่ โดยกําหนดให้ มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีแผนกคดีอาญา
ของผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองในศาลฎีกา เพื่ อจัดการคดีทุจริ ตประพฤติมิชอบของผู้ ดํารง
ตําแหน่ งทางการเมืองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีการตรากฎหมายและประกาศใช้ พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. 2542
เพื่ อใช้ ในการดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ ู ดํา รงตําแหน่ งทางการเมืองเป็ นการเฉพาะ โดยกํา หนดให้
อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้มีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
กรณีกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้ าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด
ต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ หรือทุจริตต่ อหน้ าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนหลักการดําเนินคดี
อาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง จากในอดีตที่ให้ พนักงานอัยการและผู้เสียหายเท่านั้นเป็ นผู้
มีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญา
เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ
ไม่ ว่าจะเป็ นเขตปกครองพิเศษฮ่ องกง ประเทศสิงคโปร์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศฝรั่ งเศส พบว่ าประเทศเหล่ านี้มีกระบวนการดําเนิ นคดีอาญากับผู้ ดํารงตําแหน่ ง
ทางการเมืองที่มีลักษณะเหมือนและแตกต่างกันออกไป การดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองเป็ นอํานาจหน้ าที่ของหน่ วยงานที่ต้ังขึ้นมาเป็ นการเฉพาะหรือองค์กรอิสระ โดยใน
การดํา เนิ น การสามารถตรวจสอบทั้ง จากองค์ ก รภายในและภายนอกได้ และมี ก ลไกในการ
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ถ่วงดุลอํานาจ โดยพนักงานอัยการมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบถ่ วงดุลการใช้ ดุลพินิจของ
องค์กรที่มีอาํ นาจในการดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง โดยกําหนดอํานาจฟ้ อง
คดี ต่ อ ศาลให้ เ ป็ นอํา นาจหน้ า ที่ข องพนั ก งานอัย การเท่ า นั้ น ซึ่ งเป็ นหลั กการดําเนิ นคดี โดยรั ฐ
(Public Prosecution) หน่วยงานที่ต้ังขึ้นเป็ นการเฉพาะหรือองค์กรอิสระที่ทาํ การสอบสวนหรือ
ไต่สวนข้ อเท็จจริงไม่มีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองได้ เอง ซึ่งมีความแตกต่าง
กับการดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองของประเทศไทยที่กฎหมายกําหนดให้ อาํ นาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองได้ เอง หรือแต่งตั้งทนายความ
ให้ ฟ้องคดี แ ทนได้ ในกรณีท่ีอัย การสูงสุด มี ค วามเห็น ว่ า เรื่ อ งที่ส่ งมานั้ น มี ข้อไม่ ส มบู รณ์ และ
คณะทํางานผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้แทนอัยการสูงสุด ที่ต้ังขึ้นเพื่อทําหน้ าที่พิจารณา
พยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้ สมบูรณ์ ไม่อาจหาข้ อยุติเกี่ยวกับการ
ฟ้ องคดีได้ ซึ่งแตกต่างจากหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) และเป็ นการให้ อาํ นาจ
แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นอย่างมากในการดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า การดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีปัญหาและอุปสรรคในหลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรฐาน
การจัดทําสํานวนการไต่สวนข้ อเท็จจริง ขั้นตอนการไต่สวนข้ อเท็จจริงตามระเบียบและประกาศ
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อไม่สมบูรณ์ของสํานวนการไต่สวนข้ อเท็จจริง และการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังขาดการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
ดุลพินิจในการฟ้ องคดี ทั้งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินคดีอาญา
ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง โดยเป็ นผู้กล่าวหาที่มิใช่ผ้ ูเสียหาย เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่แสวงหาข้ อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่ไต่ สวนข้ อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิด รวมทั้ง
มี อ ํา นาจฟ้ องคดี ไ ด้ เ อง หรื อ แต่ ง ตั้ ง ทนายความให้ ฟ้ องคดี แ ทนได้ จึ ง สามารถกล่ า วได้ ว่ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้มีอาํ นาจดําเนินคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองทุกขั้นตอน
ในการดํา เนิ น กระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญา แต่ กลั บ ไม่ พ บว่ ากฎหมายที่มีอยู่ น้ั น ได้ กาํ หนด
มาตรการหรือกลไกในการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ง
ทางการเมื องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําให้ การดําเนินกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ อาจตรวจสอบได้ ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับ หลั กการดํา เนิ นกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ดี ที่ข้นั ตอนการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนต้ องโปร่งใส
เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทําให้ ส่มุ เสี่ยงต่อการใช้ อาํ นาจโดยมิชอบและใช้ อาํ นาจตาม
อําเภอใจ อันจะส่งผลให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีภารกิจและหน้ าที่หลักในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ขาดความน่ าเชื่อถือและไม่ได้ รับการยอมรับจาก
ผู้ ท่ีเข้ าสู่กระบวนการและประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนองค์กรต่ าง ๆ ทั้งในและต่ างประเทศ
ในขณะเดี ย วกั น การที่ก ฎหมายให้ อ ํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้ องคดี เ องได้ จึ ง เป็ นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ ดุลพินิจของอัยการสูงสุด เนื่องจากเห็นว่ าอัยการสูงสุดไปดํารง
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ตําแหน่ งเป็ นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ อาทิ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็ นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงต่างๆ ที่กาํ กับดูแลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการใช้ ดุลพินิจสั่งฟ้ องคดีผ้ ูดาํ รง
ตําแหน่ งทางการเมืองของอัยการสูงสุด จึงขาดความเป็ นอิสระ ถูกแทรกแซง และครอบงําจาก
ผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ ง ผู้ เ ขี ยนจึ ง เห็น ว่ า ยัง คงมี ค วามจํา เป็ นที่ส มควรจะคงกํา หนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองได้
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่ า นอกจากกฎหมายจะให้ อาํ นาจคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ฟ้ องคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองได้ เองแล้ ว ยังให้ ความเชื่ อถือสํานวนและ
รายงานการไต่ สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นอย่างยิ่ง โดยกําหนดให้ การฟ้ องคดีไม่ต้องมี
การไต่ สวนมู ลฟ้ อง และในการพิ จ ารณาคดีใ ห้ ศ าลยึด สํา นวนและรายงานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นหลั ก ทั้ง ที่เ รื่ อ งที่นํา มาฟ้ องเป็ นคดี น้ั น อัย การสูง สุด พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ยั ง มี ข้ อ
ไม่สมบูรณ์หรือยังมีพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะฟ้ องคดีได้
ฉะนั้น เพื่อให้ การดําเนินคดีอาญากับผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็ นที่ยอมรั บของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองที่ถูกดําเนินคดีและประชาชน
โดยทั่วไป จึงควรสร้ างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพัฒนาให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสถานะเป็ นองค์กร
วินิจฉัย เนื่องจากในปั จจุ บันการไต่ สวนข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีลักษณะเป็ น
การดําเนินการภายในไม่มีลักษณะเปิ ดเผย ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยในความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง
และความเป็ นธรรม ซึ่ งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ส ถานะเป็ นองค์ ก รวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ า ข้ อกล่ าวหาใดมีมูลความผิดจริง การฟ้ องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง ย่ อมเข้ าข่ ายเป็ นการพิ จารณาคดีโดยองค์กร
วินิจฉัยคดีหรือศาลที่สูงกว่า ทําให้ กระบวนการดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ ูดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
มี ประสิทธิภ าพ และไม่ ทาํ ให้ เกิด ความล่ า ช้ า ในการพิ จ ารณาคดีอัน เกิดจากการที่พ ยานในชั้ น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มากลับคําในชั้นศาลฎีกา และเพื่อเป็ นการสร้ างความสมดุลของการใช้
อํา นาจฟ้ องคดีอ าญาผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ เขียนเห็น ว่ า
สํานวนการไต่สวนข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณ
เรื่องที่อยั การสูงสุดมีความเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์ และควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเปิ ดโอกาสให้ สามารถทบทวนการยื่นฟ้ องคดีท่ีไม่ มีพยานหลักฐานเพี ยง
พอที่จ ะฟ้ องได้ ทั้งนี้ ผู้ ท่ีทาํ หน้ า ที่ใ นการฟ้ องคดีแ ละดํา เนิ น คดี ใ นชั้ น ศาลแทนคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ควรเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีอาญาเช่ นเดียวกับพนักงานอัยการ โดยไม่ ควรแต่ งตั้งให้
ทนายความฟ้ องคดีแทนเนื่องจากขัดต่อหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) และ
ประการที่สาํ คัญยิ่งคือ การกําหนดให้ มีการไต่สวนมูลฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองที่
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้ย่ืนฟ้ อง เพื่อเป็ นการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจฟ้ องของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ให้ มีความรอบคอบตามสมควรว่าเรื่องที่นาํ มาฟ้ อง เป็ นคดีน้ันเป็ นความผิดหรือไม่ และมี
พยานหลักฐานสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับคดีไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ หรือไม่ เนื่องจากคดีท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีเองนั้น เป็ นเรื่องที่อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ วเห็นว่ายังมี
ข้ อไม่ สมบูรณ์หรือยังมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟ้ องคดีได้ ซึ่งแนวทางดังกล่ าวจะเป็ นการ
สร้ างความสมดุลของการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ให้ มี ค วามน่ า เชื่ อถือ ในการใช้ อาํ นาจฟ้ องคดี ม ากยิ่ง ขึ้ น และทํา ให้ ก ารใช้ อ าํ นาจฟ้ อง
คดีอาญาผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถควบคุมตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้ ด้วย

4. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นเห็น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการไต่สวนข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคดีข้ ึนสู่ศาลในกรณีท่คี ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเป็ น
ผู้ ฟ้องคดีเองหรื อแต่ งตั้งทนายความให้ ฟ้องคดีแทน ตลอดจนแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. 2542
ดังต่อไปนี้
1. กํา หนดมาตรฐานสํา นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็จ จริ ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการไต่สวนข้ อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ สาํ นวนการไต่ สวนข้ อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อันจะเป็ นการช่วยลดปริมาณเรื่องกล่าวหาที่อยั การสูงสุด
จะแจ้ งข้ อไม่สมบูรณ์ ดังนี้
1.1 กําหนดให้ มีพนักงานอัยการเข้ าร่ วมเป็ นอนุ กรรมการในสํานวนการไต่ สวน
ข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกสํานวน
1.2 กําหนดให้ ในคดีท่ีต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต้ องมี ผ้ ู เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน เข้ าร่ วมเป็ นอนุ กรรมการในสํานวนการไต่สวนข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทุกสํานวน
1.3 กํา หนดให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองสํา นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็จ จริ ง
เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ต รวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานในสํา นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็จ จริ ง ของ
คณะอนุ กรรมการไต่ สวนหรือองค์คณะพนักงานไต่สวน ก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
วินิจฉัยชี้มูลความผิด
2. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําคดีข้ นึ สู่ศาลในกรณีท่คี ณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะเป็ นผู้ย่ ืนฟ้ องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ ฟ้องคดีแทน โดยกําหนดให้ มีคณะอนุกรรมการ
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พิจารณาการฟ้ องคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบพยานหลั กฐาน
ในสํานวนการไต่สวนข้ อเท็จจริงว่ามีเพียงพอที่จะดําเนินคดีได้ หรือไม่
3. กําหนดให้ ศาลไต่สวนมูลฟ้ องคดีอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้ย่ นื ฟ้ องคดีเอง
หรือแต่งตั้งทนายความให้ ฟ้องคดีแทน โดยแก้ ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. 2542
ที่บัญญัติว่า “การฟ้ องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้ อง...”
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความว่ า “...เว้ นแต่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้ย่ ืนฟ้ องคดีเองหรือแต่ งตั้ง
ทนายความให้ ฟ้องคดีแทน...”
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