
อํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดบัต่ํา 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในปจจุบัน 

โดย 
นายวิชยั    วิวิตเสวี∗ 

 
 
  บทบัญญัติมาตรา 19 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา 
แตกตางจากบทบัญญัติมาตรา 250 (3) ของรัฐธรรมนูญ ในขอเขียนนี้ ผูเขียนชี้วา ถาพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา 250 (3) โดยคํานึงถึงโครงสรางพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและความสัมพันธ
ระหวางบทบัญญัติสวนนี้ กับสวนอื่นของรัฐธรรมนูญแลว เพื่อใหบทบัญญัติสวนนี้มี
รายละเอียดจนพอจะอยูในสภาพที่ใชบังคับไดจริง ๆ ยังจะตองมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําที่มาตรา 
250 (3) บัญญัติมิใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การใชบังคับบทบัญญัติมาตรา 
250 (3)  ตองใชบังคับไปพรอมกับกฎหมายทั้งสองลักษณะ  ตราบใดที่ยังไมไดตรากฎหมาย
ท้ังสองลักษณะขึ้นใชบังคับ บทบัญญัติมาตรา 250 (3) ยอมยังไมอยูในสภาพที่จะใชบังคับได 
จริง ๆ การตีความตามตัวอักษรใหบทบัญญัตินี้มีผลใชบังคับทันทีจะนําความโกลาหลมาสู
สังคม  ผูเขียนจึงสรุปวา ในขณะนี้บทบัญญัติ มาตรา 19 (3) ในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่
ของรัฐระดับต่ําไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
 
[W]e must read [the Constitution] holistically and attend to its overarching themes.  

                                                                                                AKHIL REED AMAR∗∗ 
 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญป 2550 ที่บัญญัติในมาตรา 250 (3) ไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา ในกรณีถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ และใหมี
อํานาจดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว เฉพาะเมื่อเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวรวมกระทํา
ความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
                                                        
∗ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
∗∗ จาก Akhil Reed Amar, The Supreme Court, 1999 Term – Forward : The Document and the Doctrine, 114 Harvard Law 
Review 26, 30 (2000). 
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ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกระทําความผิดใน
ลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการ และยังบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 ไวอีกในมาตรา 299 วรรคสุดทาย ใหกรรมการ ป.ป.ช. “ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันที่ประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเพื่อให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใชบังคับ เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน” ขอความของมาตรา 299 วรรคสุดทายที่วา 
“เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหใชบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้แทน” เปนขอความที่ทําใหเกิดขอสงสัยข้ึนมาวา ในขณะที่อยูในระหวางดําเนินการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญัติมาตรา 19 (3) เฉพาะในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําดังกลาวจะขัดหรือ
แยงกับมาตรา 250 (3) และตองใชบทบัญญัตินี้แทนหรือไม ผูเขียนกําลังพยายามคลายขอสงสัยใน
ขอเขียนนี้ 

1. “เจาหนาท่ีของรัฐ”: ความหมายตามกฎหมายเกาและกฎหมายใหม  

ในสวนที่บัญญัติ ถึง  “เจาหนา ท่ีของรัฐ” ที่อยู ในอํานาจไตสวนและวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญสองฉบับนี้ คือ รัฐธรรมนูญป 2540 
บัญญัติในมาตรา 301 (3) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ โดย
มิไดแบงแยกประเภทของเจาหนาที่ของรัฐไว เงื่อนไขอยางเดียวที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
อํานาจ  ไตสวนและวินิจฉัยวาบุคคลใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อ
ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต คือ บุคคลนั้นตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

สวนความหมายของเจาหนาที่ของรัฐมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง โดยใหเจาหนาที่ของ
รัฐหมายถึงบุคคลหกกลุม ดังนี้ 

(1) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(3) พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 
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(4) ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(5) เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
(6) กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ

และบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจทางปกครองของรัฐ 
ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย 

ในขณะที่รัฐธรรมนูญป 2540 บัญญัติใหเจาหนาที่ของรัฐที่รํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม อยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยปราศจากเงื่อนไข 
รัฐธรรมนูญป 2550 กลับมีการแยกประเภทเจาหนาที่ของรัฐไว และกําหนดเงื่อนไขไวแตกตางกัน
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  โดยบัญญัติไวในมาตรา 250 (3) ดังนี้ 

มาตรา 250   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจ
หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
(3)  ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป รํ่ารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ
ขาราชการในระดับต่ํากวาท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เ ห็นสมควรดํ า เนินการดวย  ท้ั งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ฯลฯ 

จากบทบัญญัติของมาตรา 250 (3) จะเห็นไดวา เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะมีอํานาจดําเนินคดีตามรัฐธรรมนูญป 2550 จะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐกลุมใดประเภทหนึ่งในสี่
กลุมเทานั้น คือ 

(1) เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง 
(2) ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
(3) เจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํากวา (1) หรือขาราชการในระดับต่ํากวา (2) ที่รวม

กระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐตาม (1) หรือขาราชการตาม (2) หรือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
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(4) เจาหนาที่ของรัฐนอกจาก  (1) (2) และ  (3) ที่กระทําความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการ  

ความแตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจนระหวางรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับคือ ในสวนที่เกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของรัฐ ที่จะขอเรียกโดยรวมในขอเขียนนี้วา “เจาหนาท่ีของรัฐระดับต่ํา” ไดแก เจาหนาที่
ของรัฐที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงที่ถูกจัดเปนกลุม (1) และมิใชขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปที่ถูกจัดเปนกลุม (2) เจาหนาที่ของรัฐ
ระดับต่ําเหลานี้ มาตรา 250 (3) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินคดีอาญาตอเมื่อรวม
กระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐกลุมหนึ่งกลุมใดในสองกลุมดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือ “กระทําผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นสมควรดําเนินการ”    ซ่ึงเงื่อนไขทํานองนี้ ไมมีอยูในรัฐธรรมนูญป 2540 และมาตรา 
19 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 สวนการดําเนินคดีรํ่ารวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐระดับต่ําเหลานี้ไมวากรณีใด 

2.  การตีความแบบวิเคราะหตัวบท 

 ปญหาวาความแตกตางระหวางบทบัญญัติมาตรา 19 (3) และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวจะถือวาเปนกรณีที่บทบัญญัติมาตรา 19 (3) ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 299 วรรคสุดทายหรือไม วิธีตีความกฎหมายที่นํามาใชเปนสิ่งสําคัญและมีผลไมนอย
กับคําตอบ  

วิธีตีความกฎหมายที่นักกฎหมายไทยคุนเคยกันที่ สุดคือ วิธีตีความแบบวิเคราะห
บทบัญญัติของกฎหมายที่เรียกวา “นิติศาสตรเชิงวิเคราะห” (analytical jurisprudence) นิติวิธีที่
สําคัญของนิติศาสตรแนวนี้คือ การแยกสวนบทบัญญัติของกฎหมายและคนหาขอสรุปจาก
บทบัญญัติของกฎหมายเอง การตีความกฎหมายแบบวิเคราะหตัวบทเปนนิติวิธีที่ใชกันแพรหลาย
ในกฎหมายเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการแปลบทบัญญัติความผิดในกฎหมายอาญา 

สําหรับกรณีตามปญหา นักกฎหมายแนวนี้จะยึดบทบัญญัติมาตรา 299 วรรคสุดทายอยาง
เหนียวแนน เนื่องจากบทบัญญัตินี้ ซ่ึงเปนบทเฉพาะกาล บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. “ปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใชบังคับ เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน” นักกฎหมายแนวนี้จะดูแต
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เพียงวา บทบัญญัติมาตรา 19 (3) เฉพาะในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติมาตรา 250 (3) หรือไม เพราะเงื่อนไขอยางเดียวที่บทบัญญัตินี้กําหนดให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ยังมีผลบังคับตอไประหวางดําเนินการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้นตองไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

การยึดบทบัญญัติมาตรา 299 วรรคสุดทายแตเพียงอยางเดียว โดยไมพิจารณาสวนอื่นของ
รัฐธรรมนูญ จะทําใหเห็นไดวาสําหรับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา คือเจาหนาที่ของรัฐที่มิใช
เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งมิใชขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป มีความแตกตางกันในขอสําคัญระหวางบทบัญญัติมาตรา 19 
(3) และบทบัญญัติมาตรา 250 (3) ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น นักกฎหมายแนวนี้จึงตองสรุปวา 
บทบัญญัติมาตรา 19 (3) ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

อนึ่ง ถึงแมมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 2550 ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับตอไป โดยในมาตรา 302 วรรค
สามบัญญัติใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตเมื่อบทบัญญัติมาตรา 302 วรรค
สามนี้ ไมมีสวนใดบัญญัติใหบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสวนที่ขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญยังมีผลบังคับอยู บทบัญญัติมาตรา 302 วรรคสามก็ยอมไมอาจยกมา
เปนเหตุลบลางบทบัญญัติมาตรา 299 วรรคสุดทายได ในทํานองเดียวกันนี้ แมมาตรา 250 (3) เอง
จะมีขอความในสวนทายวา “ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต” นักกฎหมายแนวนี้ก็จะอธิบายวา ขอความสวนนี้มีความหมายวา หากมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด
รายละเอียดของมาตรา 250 (3) อยางไร ก็ตองเปนไปตามนั้น และถายังไมมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ขอความสวนนี้ก็หามีผลอยางใดไม 

ดังนั้น หากใชวิธีตีความแบบวิเคราะหตัวบทดังเชนที่ใชกันอยูในกฎหมายเอกชน จะตอง
ถือวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 19 (3) เฉพาะในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา ขัดหรือแยงกับมาตรา 250 (3) 
ของรัฐธรรมนูญป 2550 ในขณะนี้ จึงตองใชบทบัญญัติมาตรา 250 (3) แทน ตามมาตรา 299 วรรค
สุดทาย 
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3. การตีความแบบสัมพฤตินิยม : เงื่อนไขในการบังคับใชของรัฐธรรมนูญ 

ในขณะที่การวิเคราะหตัวบทเปนวิธีตีความกฎหมายที่ใชเปนหลักและแพรหลายใน
กฎหมายเอกชน ในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ มีวิธีตีความกฎหมายอีกวิธีหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดยนัก
กฎหมายมหาชน วิธีตีความแบบนี้ใชกันแพรหลายโดยสถาบันตุลาการทั่วโลก วิธีตีความกฎหมาย
ดังกลาว คือ “การตีความแบบสัมพฤตินิยม” (holistic interpretation)1 นักกฎหมายแนวนี้ให
ความสําคัญแกบทบัญญัติลายลักษณอักษรของกฎหมาย เชนเดียวกับนักกฎหมายในแนวแรก2  แต
นอกเหนือจากบทบัญญัติลายลักษณอักษรของกฎหมายที่กําลังตีความ นักกฎหมายแนวนี้ยังให
ความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และความสัมพันธระหวางบทบัญญัติลาย
ลักษณอักษรสวนนั้นกับสวนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อคนหาสิ่งที่เรียกวา “คุณคาทาง
รัฐธรรมนูญ” (constitutional value) ในหัวขอนี้และหัวขอตอไป ผูเขียนจะพิจารณาบทบัญญัติ
มาตรา 299 วรรคสุดทาย ของรัฐธรรมนูญจากมุมมองของหลักการนี้  

 นอกจากมาตรา 299 วรรคสุดทายแลว บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ตองพิจารณาใน
เบื้องแรก คือ ในสวนทายของมาตรา 250 (3) ที่วา “ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ขอความสวนนี้ ในทางวิชาการถือวาเปนการกําหนด 
“เงื่อนไขในการบังคับใชของรัฐธรรมนูญ” การกําหนดใหมี เงื่อนไขในการบังคับใชของ
รัฐธรรมนูญมาจากแนวคิดพื้นฐานที่วา    ผูรางรัฐธรรมนูญไมสามารถกําหนดเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญใหมีรายละเอียดครบถวนได รัฐธรรมนูญจึงไดแตกําหนดเนื้อหาไวเปนหลัก และ

                                                        
1 “ทฤษฎีสัมพฤตินิยม” (holism) คือ ทฤษฎีที่ถือวาสวนรวมทั้งหมดยิ่งใหญกวาผลรวมของสวนยอย ในวิชานิติศาสตร  การตีความ
แบบสัมพฤตินิยมเปนการตีความกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  โดยใหความสําคัญกับโครงสรางและ
ความสัมพันธระหวางกันของสวนประกอบตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ มิใชเปนการตีความแบบใหความสําคัญเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด
ของรัฐธรรมนูญอยางเชนการตีความบทบัญญัติความผิดในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเอกชนทั่วไป  วรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี
การตีความแนวนี้  ดูไดจาก Bruce Ackerman, Constitutional Politics/ Constitutional Law, 99 The Yale Law Journal 453 (1989); 
Akhil Reed Amar, Intratexualism, 112 Harvard Law Review 747, 800-01 (1999); Akhil Reed Amar, The Supreme Court, 1999 
Term – Foreword : The Document and the Doctrine, 114 Harvard Law Review  26, 30 (2000); Vick C. Jackson, Holistic 
Interpretation : Fitzpatrick  v.  Bitzer and Our Bifurcated Constitution, 53 Stanford Law Review 1259, 1261, 1281 – 92. 
2 วิชา  มหาคุณ, การใชเหตุผลในกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ, พ.ศ. 2549) หนา 83, 84  ซึ่งชี้ใหเห็นอีกวา  
การคนหาเหตุผลทางกฎหมายจากบทบัญญัติลายลักษณอักษรของกฎหมาย  ตองคนหาจากลายลักษณอักษรตามความหมายธรรมดา
ของถอยคํานั้น ๆ เอง  ดู John Hart Ely, Democracy and Distrust : A Theory of Judicial Review (Cambridge, MA : Harvard 
University Press), pp. 1 - 9 (ทฤษฎีการตีความรัฐธรรมนู ูญ โดยยึดบทบัญญัติลายลักษณอักษรที่เรียกวา interpretivism  หรือ strict 
constructionism  มีสาระสําคัญวา ผูพิพากษาที่วินิจฉัยประเด็นทางรัฐธรรมนูญควรจํากัดตัวเองใหอยูแตการบังคับใชหลักเกณฑที่
กลาวไวในรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรหรือมีความหมายโดยนัยในรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร) 
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กําหนดใหฝายนิติบัญญัติเปนผูตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดใหเปนไปตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญที่กําหนดอีกครั้ง3 

จากแนวคิดพื้นฐานนี้ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ตราเพื่อกําหนด
รายละเอียดใหเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญจึงตองใชบังคับไปพรอมกัน ดังนั้น โดยสภาพ
แลว  การจะเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็ตอเมื่อเงื่อนไขในการบังคับใชของ
รัฐธรรมนูญไดสําเร็จเสร็จสิ้นแลว สําหรับกรณีของมาตรา 250 (3) จึงเห็นไดวาเงื่อนไขในการ
บังคับใช ทําใหบทบัญญัติมาตรานี้ยังไมมีผลบังคับในตัวเอง แตจะมีผลบังคับตอเมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเปนไป
ตามบทบัญญัติมาตรานี้แลว  

บทบังคับใหมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีบัญญัติอยูในมาตรา 302 ที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง (2) ใหพระราชบัญญัติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับตอไป4 และในวรรคสามให
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดําเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้
ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินี้เห็นไดวา มีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญบางสวนที่ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เพื่อบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสวนนั้น โดยในสวนของ
มาตรา 250 (3) เอง เห็นไดวา เพื่อที่จะใหเนื้อหาของบทบัญญัตินี้ มีรายละเอียดครบถวนพอที่จะ
บังคับใชไดจริง ๆ มีความจําเปนอยางนอยสองประการ ที่จะตองตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้ หากปราศจากการดําเนินการดังกลาวแลว  ยอมไมอยู
ในวิสัยที่จะดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 250(3)ได   

ประการแรกเกี่ยวกับความหมายของเจาหนาที่ของรัฐทั้งสองกลุม คือ “เจาหนาท่ีของรัฐ
ตั้งแตผูบริหารระดับสูง” และ “ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ขึ้นไป” การใหความหมายของเจาหนาที่ของรัฐสองกลุมนี้ นอกจากจะทําใหทราบวามีเจาหนาที่

                                                        
3 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล, หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใชรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติวา “ท้ังนี้ เปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, พ.ศ. 2548) หนา 151 
4  สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ, รายงานผลการ
ดําเนินงานคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2550) 
ไดบันทึกเจตนารมณของมาตรา 302 ไววา เพื่อกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนี้คงใชบังคับ
ตอไป เพื่อใหองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง แตกําหนดใหตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (หนา 292) 
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ของรัฐประเภทใดบาง ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินคดีโดยปราศจากเงื่อนไขอยาง
เดียวกับอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (3) แลว ยังทําใหทราบอีกวา เจาหนาที่ของ
รัฐประเภทใดบางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา ซ่ึงสําหรับคดีรํ่ารวยผิดปกติ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไมมีอํานาจดําเนินคดีไมวาในกรณีใด ๆ และสําหรับคดีอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
อํานาจดําเนินคดีตอเมื่อเจาหนาที่ของรัฐเหลานี้รวมกระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐสองกลุม
แรก หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรดําเนินการ  

การใหความหมายของเจาหนาที่ของรัฐสองกลุมนี้ จะกระทําไดก็แตโดยวิธีการทางนิติ
บัญญัติ คือ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปรับปรุงความหมายของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2542 ตราบใดที่ยังไมมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ยอมเปนการพนวิสัยที่บทบัญญัติมาตรา 250 (3)  ของ
รัฐธรรมนูญป 2550  จะถูกบังคับใชไมวาโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือองคกรอื่นใด 

 ความจําเปนอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะความผิดที่สมควรดําเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สําหรับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา ในขอนี้เห็นไดชัดเจนวา การกําหนด
วาลักษณะความผิดอยางใดที่กระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ํา เปนความผิดที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการ ยอมมิใชเปนการวินิจฉัยเปนรายกรณีอยางแนนอน ดังนั้น จึง
จําเปนตองปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต กําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ โดยอาจบัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดแนวทางโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในทํานองเดียวกับการกําหนดเกณฑรายได หรืองบประมาณขั้นต่ํา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงทําใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรนั้น
มีสถานะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 วรรคสอง (9) ก็ได 

จากความจําเปนสองประการดังกลาว  จะเห็นไดวา  การกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใช
ของรัฐธรรมนูญไวในมาตรา 250(3) ของรัฐธรรมนูญป 2550 เปนการกําหนดจากพื้นฐานทาง
โครงสรางของรัฐธรรมนูญ  การตีความวาบทบัญญัติมาตรา 250(3)  มีผลบังคับใชทันทีหรือไม  
ตองตีความโดยคํานึงถึงความสัมพันธทางโครงสรางนี้  ซ่ึงจะเห็นไดอีกวา  การตีความให
บทบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ทั้งที่เงื่อนไขที่กําหนดไวยังไมสําเร็จเสร็จสิ้นเนื่องจากยังไมมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหเปนไป
ตามบทบัญญัติดังกลาว  เปนการตีความที่ไมคํานึงถึงสภาพบังคับตามความเปนจริง  และไมตอง
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สงสัยเลยวา การตีความใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ยังไมอยูในสภาพที่จะใชบังคับไดจริง ๆ มีผล
ใชบังคับจะทําใหเกิดความวุนวายในสังคมอยางไร  

อนึ่ง  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีเงื่อนไขบังคับใชบางสวนมีเจตนารมณจะคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานโดยบัญญัติใหสิทธิแกปจเจกชนหรือวางขอจํากัดกับอํานาจรัฐ  สําหรับบทบัญญัติ
เหลานี้  ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาวิธีตีความรัฐธรรมนูญ  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญกอนเงื่อนไขในการบังคับใชของรัฐธรรมนูญสําเร็จเสร็จสิ้น5  ความพยายามดังกลาว
ประสบผลพอสมควร เพราะโดยสภาพสิทธิขั้นพื้นฐานคุมครองโดยฝายตุลาการ ซ่ึงเปนองคกรที่
คานหรือถวงดุลอํานาจของฝายนิติบัญญัติ การอางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ยังไมกําหนด
รายละเอียดโดยฝายนิติบัญญัติเพื่อพิพากษาใหสิทธิแกปจเจกชน หรือจํากัดอํานาจรัฐของ          
ฝายตุลาการ  ไมถือเปนสิ่งผิดปกติหรือไมชอบธรรม การมีบทบาทในเชิงรุกของฝายตุลาการอยาง
นี้เรียกวา  judicial  activitism ซ่ึงเปนวลีที่หลายคนคุนหูกันอยู แตสําหรับกรณีของมาตรา 250(3)  
เปนเรื่องของการจัดสรรอํานาจหนาที่ระหวางองคกรบริหารกฎหมายดวยกันที่ เ รียกวา  
institutional  settlement มิใชเร่ืองการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  โดยสภาพจึงไมเปดชองใหนําวิธี
ตีความดังกลาวมาใชได   

4. การตรากฎหมายวาดวยการดําเนินคดีท่ีไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในการดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ถอยคําของมาตรา 299 วรรคสุดทายเอง 
แสดงใหเห็นวา นอกจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว อาจตองมีการตรากฎหมายที่
มิใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย สําหรับในสวนของมาตรา 250 (3) เห็นไดวา 
กฎหมายที่มิใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จําเปนตองตรา เพื่อใหเนื้อหาของบทบัญญัติ
ดังกลาวมีรายละเอียดครบถวนพอที่จะใชบังคับไดจริง ๆ คือ กฎหมายวาดวยการดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําที่มาตรา 250 (3) บัญญัติไมใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวมีสองกลุม กลุมแรก คือ เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําที่ถูกกลาวหา
หรือมีกรณีสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ  ซ่ึงตามมาตรา 250 (3) คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ไมมีอํานาจ
ดําเนินคดีอีกตอไปไมวากรณีใด ๆ  และอีกกลุมหนึ่ง คือ เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําที่ถูกกลาวหา
หรือมีกรณีสงสัยวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําเหลานี้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินคดี  ตอเมื่อไดรวมกระทําความผิดกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตั้งแตผูบริหารระดับสูง  หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้น

                                                        
5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 222 
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ไป  หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรดําเนินการ   

ในการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําสองกลุมนี้  
สาระสําคัญประการแรกที่จะตองกําหนดคือ องคกรที่มีอํานาจดําเนินคดีเหลานี้ โดยกฎหมายนี้
จะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดตั้งองคกรเฉพาะทํานองเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหมี
อํานาจหนาที่ดําเนินคดีเหลานี้ หรือจะใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเหลานี้  หรือจะให
ดําเนินการประการอื่นอยางใด นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังจะตองกําหนดหลักเกณฑการดําเนินคด ีไม
วาคดีรํ่ารวยผิดปกติหรือคดีอาญา ในทํานองเดียวกับกระบวนการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตอีกดวย 

ขอที่ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐที่มาตรา 250 (3) บัญญัติ
ไมใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 250 
(3)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 19 (3) จะตองถูกยกเลิก โดยบทบัญญัติกฎหมายใหมที่ยกเลิกมาตรา 19 (3) จะตองบัญญัติ
ใหใชขอความใหมแทน โดยขอความของบทบัญญัติกฎหมายใหมตองกําหนดหลักเกณฑให
สอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 250 (3) การตรากฎหมายวาดวยการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ดังกลาวเปนสิ่งจําเปน เพราะหากมีการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยไมมีการตรากฎหมายดังกลาวแลว จะไมมีองคกรใดที่มีอํานาจ
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐเหลานี้เลย เพราะถึงแมจะมีพนักงานสอบสวนอยูในระบบดําเนินคดี 
แตสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหาหรือมีกรณีสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  การสิ้นสุดซึ่งอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําในกรณีเหลานี้ มิใชจะทําใหอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนมือ
ไปยังพนักงานสอบสวนโดยอัตโนมัติแตอยางใด 

เหตุที่อํานาจดําเนินคดีไมเปลี่ยนมือไปยังพนักงานสอบสวนเขาใจไดไมยากสําหรับคดี
รํ่ารวยผิดปกติ  คดีเหลานี้ไมเคยมีบทบัญญัติกฎหมายใดใหอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะไตสวน
และวินิจฉัย  จึงไมมีเหตุผลใดที่จะคิดวา  เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตัดอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินคดีที่
เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําถูกกลาวหาหรือมีกรณีสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติแลว  อํานาจดําเนินคดี
เหลานี้จะตกไปยังพนักงานสอบสวนได 
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สําหรับคดีที่เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําถูกกลาวหาหรือมีกรณีสงสัยวากระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม  อาจเขาใจยากสักหนอยวาเพราะเหตุใดพนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจดําเนินคดี
เหลานี้ ขอนี้ตองทําความเขาใจโดยพิจารณาปฏิสัมพันธทางอํานาจของพนักงานสอบสวนและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงจะขอนํามากลาวโดยยอตอไป 

ในทางวิชาการ  เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหมีอํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐตามมาตรา 19 (3) ของพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. 
2542 อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 19 (3) เปนอํานาจที่ตัดอํานาจสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนที่เรียกวา exclusive jurisdiction มิใชเปนอํานาจที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอยู
ทับซอนหรือเคียงคูกับพนักงานสอบสวนที่เรียกวา  concurrent jurisdiction กลาวคือ เมื่อมี
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 19 (3) แลว สําหรับคดีที่อยูในอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  อํานาจของพนักงานสอบสวนที่จะดําเนินคดีในชั้นตน  (primary 
jurisdiction) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนอันสิ้นสุดลง พนักงานสอบสวนมี
เพียงอํานาจที่จะรับเรื่องไวแลวสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินคดีตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 89 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เทานั้น ดังนั้น แมตอมามาตรา 19 (3) ที่ตัด
อํานาจของพนักงานสอบสวน ถูกยกเลิกโดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 250 (3) ของรัฐธรรมนูญป 
2550 การยกเลิกดังกลาวก็ไมมีผลใหอํานาจของพนักงานสอบสวนที่ถูกตัดไปแลวกลับฟนคืนชีพ
ขึ้นมาไดอีก 

5. เพราะเหตุใดจึงตองตีความรัฐธรรมนูญแบบสัมพฤตินิยม ? 

ขอที่แตกตางกันระหวางการตีความรัฐธรรมนูญแบบวิเคราะหตัวบทกับแบบสัมพฤตินิยม
ก็คือ ในการตีความรัฐธรรมนูญแบบสัมพฤตินิยม ผูตีความจะไมจํากัดอยูเฉพาะบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญสวนที่ตีความอยู แตจะพิจารณาโครงสรางพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและความสัมพันธ
ระหวางบทบัญญัติสวนที่ตีความอยูกับบทบัญญัติอ่ืน ๆ ของรัฐธรรมนูญ เพื่อคนหาสิ่งที่เรียกวา
คุณคาทางรัฐธรรมนูญ  

จากที่กลาวมาในสองหัวขอที่แลว จะเห็นวา การตีความแบบสัมพฤตินิยมทําใหไมเกิด
ปญหาในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะนํามาซึ่งความโกลาหลในสังคม ผิดกับการตีความ
รัฐธรรมนูญแบบวิเคราะหตัวบทที่มีผลใหบทบัญญัติมาตรา 250 (3) มีผลใชบังคับทันที ทั้งที่โดย
สภาพแลวบทบัญญัติมาตรานี้ยังไมมีรายละเอียดบริบูรณพอที่จะใชบังคับได ซ่ึงการใชบังคับ
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กฎหมายที่ไมอยูในสภาพจะใชบังคับไดอยางกฎหมายอยางนี้ จะยังใหเกิดความโกลาหลในสังคม
อยางไรเปนเรื่องที่ทุกคนเห็นไดอยูแลว  

ตัวอยางการใชวิธีตีความรัฐธรรมนูญแบบสัมพฤตินิยม เพื่อมิใหเกิดความโกลาหลใน
สังคม โดยใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ใชบังคับไปพรอมกัน มิใชจะไมมีตัวอยางเสียเลยในระบบกฎหมายไทย ที่พอจะ
ยกมาเทียบเคียง คือคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 13/25456 ซ่ึงเปนเรื่องการตรา
กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญป 2540 ที่บัญญัติให
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง โดยกําหนดเงื่อนไขไววา “ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 

กรณีเร่ืองนี้มีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลว แตกอนที่ศาลปกครองจะ
เปดทําการ โจทกฟองคดีปกครองตอศาลจังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนศาลยุติธรรม ขอใหศาลจังหวัด
ลพบุรีเพิกถอนการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ออกโดยเจาพนักงานที่ดิน ศาลจังหวัด
ลพบุรีเห็นวา คดีอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญป 2540 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงสงเรื่องไปยัง ศาล
ปกครองกลาง   แตศาลปกครองกลางกลับเห็นวาคดีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม เร่ืองจึงมาถึง
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางศาล 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางศาลวินิจฉัยวา แมในวันที่โจทกยื่นฟองคดีคือวันที่ 
5 มกราคม 2544 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีผลใช
บังคับแลว แตศาลปกครองเพิ่งเปดดําเนินการวันที่ 9 มกราคม 2544 ในขณะที่โจทกยื่นฟองจึงยัง
ไมมีศาลปกครองที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนี้ คงมีแตเพียงศาลยุติธรรมเทานั้น  ดังนั้น ศาลยุติธรรม 
คือศาลจังหวัดลพบุรี ยอมมีอํานาจรับฟองคดีปกครองดังกลาวไวพิจารณาพิพากษาได 

6.  สรุป 

รัฐธรรมนูญป 2550 บัญญัติในมาตรา 250 (3) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 19 (3) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และบัญญัติอีกใน
มาตรา 299 วรรคสุดทาย ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
                                                        
6  ดูรายละเอียดใน  ธนะชัย  ผดุงธิติ, คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติรัฐ, พ.ศ. 2545) 
หนา 113 – 170 
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ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับตอไป เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน  บทบัญญัติสองมาตรา
ดังกลาวทําใหเปนที่สงสัยวา  บทบัญญัติมาตรา 19 (3)  ในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับต่ําขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา 250 (3)  และตองใชบทบัญญัตินี้แทนหรือไม  ในขอนี้ 
จะเห็นไดวา  บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่บทบัญญัติกฎหมายจะขัดหรือแยงไมไดและจะถูก
นํามาใชแทนในกรณีนี้ หมายถึงบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับแลว  สําหรับบทบัญญัติ
มาตรา 250 (3)  เปนบทบัญญัติที่มีเงื่อนไขในการบังคับใชของรัฐธรรมนูญ  โดยบทบัญญัตินี้เอง
กําหนดใหฝายนิติบัญญัติจะตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้กอน นอกจากนั้น เพื่อใหบทบัญญัตินี้อยูใน
สภาพที่ใชบังคับไดจริง ๆ ยังจําเปนตองตรากฎหมายอีกลักษณะหนึ่ง คือ กฎหมายวาดวยการ
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําที่มาตรา 250 (3) บัญญัติไมใหอยูในอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ยังไมมีการตรากฎหมายทั้งสองลักษณะ  เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 250 (3)  บทบัญญัตินี้ยอมยังไมอยูในสภาพที่จะใชบังคับไดจริง ๆ จึงตองตีความ
บทบัญญัตินี้วายังไมมีผลใชบังคับ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 19 (3) ในสวนที่ใชบังคับกับเจาหนาที่
ของรัฐระดับต่ําจึงไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ในขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จึงยังมีอํานาจดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐระดับต่ําตามมาตรา 19 (3) ทั้งคดีรํ่ารวยผิดปกติและ
คดีอาญา โดยมิตองอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยมาตรา 250 (3) ของรัฐธรรมนูญป 2550 

 
 


