
















































๒๕ 

 ๓. สรุปผลการวิเคราะห์ความจําเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมาย 
  ๓.๑ สรุปความจําเป็นในการตรากฎหมาย 

  เนื่องจาก มาตรา ๑๓๐ (๖) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ 
บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทําร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
   หากไม่ทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด  
  เป็นการไม่ดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ๓ 
  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๒.๑ การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
   คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เก่ียวข้องดังนี้ 
   - ในการพิจารณาจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ . . . . .  คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
ได้เชิญผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
   - วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (คณะอนุกรรมการ 
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสํารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชน และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ .  . . . . ) ได้จัดโครงการสัมมนา  
เร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ....” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ผู้แทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. 
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....๔ สําหรับสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เก่ียวข้อง ในรายละเอียดได้โปรดศึกษาเพิ่มจากเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เล่มที่ ๔ 
ภาคผนวก หน้า (๑๖๑) - (๓๙๒) 
 

                                         
๓ ที่มา : การวิเคราะห์ความจําเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
๔ ที่มา : รายงานการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 



๒๖ 

   ๓.๒.๒ สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตรากฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
   - ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย 
   หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประชาชน 
   - ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
   ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
และประชาชนที่กระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
   - ผลกระทบที่เกิดข้ึนแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    - เชิงบวก 
    เม่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ย่อมทําให้ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมีประสิทธิภาพและลดการทุจริตลง ซึ่งจะส่งผลดี 
ต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนทางเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
    หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน 
    - เชิงลบ 
    ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
และประชาชนที่กระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก่อให้เกิด 
ความรับผิดซึ่งมีโทษทางวินัย ทางอาญา หรือทางปกครอง แล้วแต่กรณี 
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
    ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  
และประชาชนที่กระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๕ 
   ๓.๒.๓ การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึนต่อประชาชน 
   ได้มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน ทาง
เว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในรายงานแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ผ่านทางเว็บไซต์ (Website)  
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (http://cdc.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/draftconwebboard/ 
index_answer.php?wcad=2&wtid=489&t=2) 

                                         
๕ อ้างถึงแล้ว, โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ 



๒๗ 

   ๓.๒.๔ ความเห็นต่อการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
   การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗ นอกจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องมีการแสดงความคิดเห็นในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่ า ได้ มีผู้ เข้ ามาแสดงความคิดเห็นผ่ านทางเว็บ ไซ ต์  
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมาย กําหนดระยะเวลาการรับฟังไว้
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น จํานวน ๗๒ คน 
   หมายเหตุ สําหรับความเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ในรายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมจากตาราง
ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ....  (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

๔. ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

๔.๑ ข้อดี 
๑. เม่ือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นการป้องกันมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ 
กระทําการทุจริต และปราบปรามผู้กระทําความผิดโดยมีมาตรการทางอาญาและการริบทรัพย์สิน 
เม่ือการทุจริตลดน้อยลงจะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ 

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประชาชนร่วมมือกันในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยนํา “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” หรือ “หลักธรรมาภิบาล” 
มาปรับใช้อันจะทําให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และทําให้ประชาชน
และสังคมตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ โดยเม่ือการทุจริตลดลง
ย่อมจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนและเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

๓. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทําให้รัฐ
ป้องกันการสูญเสียงบประมาณจากการทุจริตได้ และในกรณีที่มีการทุจริตแล้วก็สามารถติดตามทรัพย์สิน
ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจากการกระทําความผิดให้กลับคืนสู่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

๔. กําหนดให้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น กําหนดให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี และข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือตามคําร้องขอจากต่างประเทศในคดีทุจริต เป็นต้น  
อันเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention agaist Corruption หรือ UNCAC) 

 



๒๘ 

  ๔.๒ ข้อสังเกต 
  สําหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. .... เสนอโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นี้ มีประเด็นข้อสังเกตเก่ียวกับ 
การใช้ถ้อยคํา ๓ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑) บทนิยาม 
 ร่างมาตรา ๔ คําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” 
 (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา 
 เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  
ในการใช้ถ้อยคํา จึงควรใช้ คําว่า 
 (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา 
 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ในปัจจุบันดังกล่าว 
  ๒) บทกําหนดโทษ 
 ร่างมาตรา ๑๖๓ และร่างมาตรา ๑๖๔ มีข้อสังเกตว่า กรณีมีอัตราโทษจําคุก
เท่ากัน คือ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี แต่กลับมีอัตราโทษปรับที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
 ร่างมาตรา ๑๖๓ กําหนด โทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
 ร่างมาตรา ๑๖๔ กําหนด โทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
  ๓) บทเฉพาะกาล 
 ร่างมาตรา ๑๙๑ ควรใช้ถ้อยคําว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”  
เพื่อให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๙๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
และอ้างถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้ถือว่าอ้างถึงเจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 
 
 

     
 
 
 


