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จำกสภำพอำชญำกรรมที่มีลักษณะยุ่งยำก สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นท ำให้กำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิดเป็นไปได้ยำกประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำควำมผิดในปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะปรำบปรำมอำชญำกรรมได้อย่ำงทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร จนอำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อประเทศชำติได้ ทั้งกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมของไทยยังคงขำดควำมเชื่อมโยงและกำรบูรณำกำรร่วมกันท ำ
ให้บำปเครำะห์ยังคงเกิดแก่ประชำชนอยู่เอง ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลจึงได้พยำยำมหำทำงแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นจำกควำมจ ำกัดดังกล่ำวของหน่วยงำนต ำรวจอย่ำงจริงจัง โดยกำรจัดให้มีหน่วยงำนพิเศษขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนนั้นจึงได้มีกำรจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
ขึ้นและมีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรสืบสวนคดีที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษได้โดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรที่รัฐจัดให้มีหน่วยงำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้นเพ่ือมำรับมือกับปัญหำอำชญำกรรมนั้นท ำให้รัฐต้องประสบกับ
ปัญหำใหม่ตำมมำอีกนำนัปกำรทั้งยังก่อควำมสับสนในทำงปฏิบัติอันสืบเนื่องมำจำกควำมไม่ชัดเจนใน
ตัวบทกฎหมำย โดยเฉพำะหำกเป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำร
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และคดีดังกล่ำวเป็นควำมผิดนอกรำชอำณำจักรตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 20 ด้วยนั้น ใครควรมีอ ำนำจสอบสวน องค์กรสอบสวนคดีพิเศษมี
อ ำนำจสอบสวนได้เองหรือต้องได้รับมอบหมำยจำกอัยกำรสูงสุดก่อนกรณียังเกิดควำมสับสนในทำง
ปฏิบัติจนและบำงครั้งก็อำจเกิดควำมชะงักงันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยเกรงจะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดย
มิชอบอันจะส่งผลถึงอ ำนำจฟ้องของพนักงำนอัยกำรซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประชำชนใน
สังคมและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมำก 

จำกกำรศึกษำอ ำนำจสอบสวนคดีอำญำนอกรำชอำณำจักรของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษมีอ ำนำจเพียงใดนั้น ได้มี
ควำมเห็นแตกต่ำงกัน ดังนี้  ฝ่ำยแรกเห็นว่ำ กำรสอบสวนคดีพิเศษนอกรำชอำณำจักร ตำม
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พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ภำยใต้อ ำนำจของประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 20 อันเป็นอ ำนำจของอัยกำรสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
ฝ่ำยที่สองเห็นว่ำ กำรสอบสวน เป็นอ ำนำจของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพำะ เพรำะ
กระบวนกำรยุติธรรมในประเทศไทยมิได้เอ้ือให้พนักงำนอัยกำรสำมำรถท ำกำรสอบสวนได้เองอย่ำง
เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนในต่ำงประเทศ เป็นผลให้กำรใช้อ ำนำจสอบสวนของพนักงำนอัยกำรไทย
กระท ำได้อย่ำงติดขัด ทั้งถือเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมำยเท่ำนั้น และแม้ประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 20 ที่แก้ไขใหม่จะได้บัญญัติให้พนักงำนอัยกำรมีอ ำนำจในกำรสอบสวน
เพ่ิมข้ึนประหนึ่งท ำให้อ ำนำจสอบสวนของพนักงำนอัยกำรไทยมีควำมใกล้ชิดกับควำมเป็นสำกลในคดี
ควำมผิดนอกรำชอำณำจักรมำกขึ้น แต่ในทำงปฏิบัติพนักงำนอัยกำรก็มิได้เข้ำไปมีบทบำทในกำร
สอบสวนด้วยตนเองอย่ำงในต่ำงประเทศ หำกยังคงมอบหมำยให้พนักงำนสอบสวนเป็นผู้ท ำหน้ำที่
สอบสวนหรือเป็นผู้รับผิดชอบในกำรสอบสวนอยู่นั้นเอง ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ำกัดนำนัปกำรของฝ่ำยอัยกำร
เองกอปรกับประเทศไทยได้ยึดถือและมีหลักปฏิบัติหลำยประกำรที่แตกต่ำงจำกประเทศอ่ืน เช่น ตำม
มำตรำ 120 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำดังนั้น ในกำรน ำกฎหมำยหรือหลักปฏิบัติ
ใดๆ ของต่ำงประเทศมำใช้จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยด้วย 
 ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มำตรำ 
21 วรรคหนึ่ง(2) เป็น“คดีพิเศษที่จะต้องด ำเนินกำรสืบสวนและสอบสวนพระรำชบัญญัตินี้ ได้แก่ คดี
ควำมผิดทำงอำญำดังต่อไปนี้ (2) คดีควำมผิดทำงอำญำอ่ืนนอกจำก (1) ตำมที่ กคพ. มีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ เป็น “คดีควำมผิดทำงอำญำอ่ืน
นอกจำก (1) ตำมที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ แต่กรณีควำมผิดทำงอำญำนั้นเป็นควำมผิดนอกรำชอำณำจักรตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำมำตรำ 20 ให้พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษมีอ ำนำจสอบสวนคดีนั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ได้รับมอบหมำยจำกอัยกำรสูงสุดก่อน และให้เป็นกำรสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมำย” 
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On the characteristics of the criminal cases which have more complication 
and complexes while the collection from the evidences from the wrong 
commitment had more difficult including with the police staff who had the duties in 
investigation and try to prohibit the person who had missed commitment at present 
unable to control in the criminal cases immediately with inefficiently and causes 
danger to the people. It is also with the working in the Thai justice working process 
still lack of connection, cooperation and renovation together. The bad luck and risky 
things is still occurring with the people in off and on. The Thai government had seen 
the limitation from the police office and had awareness of those problem then they 
had organize for the special DSI to have the authority which directly responsible for 
examining and investigate the special cases in an individually. In the contrary 
alternately the government had so many following new problems. The new 
following occurring problems are in personal or complex in the office unit which 
builds up by the government. It is also have more complication in practical which 
come from not clearly in the code section especially in the special cases by DSI who 
had an authority from the law Act for the special case in the year 2004 AD. On those 
cases are illegal and missed commitments which occurring outside the country from 
the criminal code section 20 who had an authority in examine and investigation. Do 
DSI can have an authority by them or have to get an authority from the head of 
prosecutor office first?  In case of still having confusing in practice can leading to 
obstruction in examining and investigation due to it can be misconducted which can 
resulting to the authority of the prosecutor staff which will cause danger to the social 
population and definitely impact to the justice working process. 
 The study in the authority of criminal examination cases and investigation 
outside the country by DSI had an authority or not there are having the different 
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opinion such as the special examine cases outside the country from the special 
examine cases by law Act the special examine cases staff are working under the 
criminal procedure law code section 20 which is an authority of head prosecutor or 
the 2nd person who had an assignment had seen that the special cases outside the 
country from the law for special case Act are an authority of the staff who can 
examine in the special cases especially in the Thai justice working process are not 
offerings to the prosecutor to have an authority to examine and investigate 
themselves like in other countries. Although in the law try to giving the code section 
for the prosecutor to have more duties. 
 On the contrary in the practical are not the same due to the prosecutor still 
giving the duties to the examiner staff to have the duties in examination. This is due 
to have some limitation of the prosecutor such as not have sufficiently staffed due 
to lack of expertise and examination experience etc.In Thailand still concise and 
have the traditional practice in many factors which is different from other countries 
such as Thailand use the examination is the condition in court case for 
prosecutor.The right examination by law resulting to an authority of the prosecutor 
from this reason the special cases outside the kingdom by doing from the examiner 
who had an authority is consider to be original of the justice working process and the 
most important is to find the person who are illegal for punishment successfully. 

The author has suggested to edit The Special Case Investigation Act B.E.2547 
(2004) Article 21 as 'Article 21 From “Special Cases required to be investigated and 
examined according to this Act are the following criminal cases (2) Criminal cases 
other than those stated in (1) where the BSC resolves by no less than two-thirds 
votes of its existing Board members.” To 
 “Special Cases required to be investigated and examined according to this Act 
are the following criminal cases (2) Criminal cases other than those stated in (1) 
where the BSC resolves by no less than two-thirds votes of its existing Board 
members but the criminal case is wrong of the Kingdom under the criminal 
procedure code section 20. Special investigation officers have the power to 
investigate them directly. without assigned by the attorney general. The investigation 
of legitimacy.” 
 
 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะ

วณิช ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้สละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนให้
ความอนุเคราะห์แนวทางในการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เขียนด้วยความห่วงใย เอาใจใส่และ
เมตตายิ่ง ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก และศาสตราจารย์ 
ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ค าแนะน าและตั้งข้อสังเกตอันเป็น
ประโยชน์อย่างสูงต่อการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณอาจารย์สัตยา อรุณธารี อาจารย์วันฉัตร ชุณหถนอม และท่านวิชิต อุ่นแดง ที่
กรุณาชี้แนะแนวทางในประเด็นต่างๆ ด้วยความเมตตาตลอดจนแนะน าหนังสือประกอบการท า
วิทยานิพนธ์อันเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ คุณธีรพร ค าคุ้ม ที่ให้โอกาสและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน โดยเฉพาะ
คุณณัฏฐิดา สุภาพงษ์ ที่ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่และช่วยเหลือด้านข้อมูล
ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและอยู่เคียงข้างผู้เขียนเสมอมาไม่
ว่ายามสุขหรือยามทุกข์และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวของ
ผู้เขียน ที่ให้ความรักความอบอุ่น ความห่วงใย และเป็นก าลังใจที่ดียิ่งแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด 
 ท้ายนี้ ผู้เขียนขอน้อมอุทิศคุณค่าทางวิชาการในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้แก่บูรพาจารย์ทุกท่าน
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับชีวิตของผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ มีการ

พัฒนาอย่างมิอาจหยุดยั้งและไม่มีที่สิ้นสุดอันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ตลอดจนถึงการกระท าความผิดอาญาก็ได้พัฒนาเป็นการก่ออาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่ามหาศาลและได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมเป็น
จ านวนมากอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมมีลักษณะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการน า
เทคนิคชั้นสูงไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกับทั้ง
อาชญากรที่กระท าความผิดก็มักเป็นผู้ที่มีความรู้ มีหน้าที่การงานดี มีบุคลิกภูมิฐาน มี การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไร้พรมแดน และมีประสิทธิภาพสูงในการกระท าความผิด ใช้วิธีการปิดบัง
ความผิดของตนโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย มีองค์กรกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใน
บางครั้งยังมีอิทธิพลหนุนหลัง จึงท าให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ้นอย่างมาก จึงเป็นการยากต่อการป้องกันและปราบปรามยิ่งขึ้นเช่นกัน จากการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการก่ออาชญากรรมให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นนี้จึงท าให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ อาทิ 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational) อาชญากรรมที่กระท าเป็นองค์กร (Organized Crimes) 
อาชญากรรมที่กระท าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Crimes) และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Crimes)  เป็นต้น  

จากสภาพอาชญากรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นนี้ยิ่งท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานใน
การกระท าความผิดเป็นไปได้ยาก เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดในปัจจุบัน
ไม่สามารถที่จะรับมือกับอาชญากรรมที่มีความยุ่งยากในการด าเนินคดีอาญาได้อีกต่อไปกับทั้งผู้ที่ท า
หน้าที่หลักในการสอบสวนคดีอาญาอย่างพนักงานสอบสวนประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยอาจเกิดจากข้อจ ากัดบาง
ประการของเจ้าหน้าที่ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมไม่มีความรู้และไม่มีความช านาญในเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะอย่างเพียงพอที่จะ
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีรูปแบบการกระท าความผิดที่ซับซ้อนขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าว
จะมาจากผู้ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยต ารวจหรือส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
กฎหมายหรือด้านรัฐศาสตร์เท่านั้น ยังขาดผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านอ่ืน เช่น ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
การเงินการธนาคารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ท าให้ขาดความรู้รอบในการปฏิบัติงานอันเป็น
ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการน ามาใช้ในการด าเนินคดีกับอาชญากรรมพิเศษ อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดบาง
ประการของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจกรณีที่มีการใช้เทคนิคหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่าที่
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กฎหมายให้อ านาจไว้นั้นยังมีขอบเขตข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ไม่สามารถสืบสวนสอบสวนหา
ผู้กระท าความผิดที่ได้ใช้เทคนิคในการกระท าความผิดที่ซับซ้อนขึ้นได้ ปัญหาประการส าคัญต่อมาคือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทยต่างท างานโดยเอกเทศ ในลักษณะต่าง
คนต่างไม่เป็นเอกภาพ ท าขาดความเชื่อมโยงและการบูรณการร่วมกันท าให้บาปเคราะห์ยังคงเกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อขัดข้องดังกล่าวของหน่วยงาน
ต ารวจโดยการปรับปรุงวิธีการและมาตรการต่างๆ เพ่ือจะได้น ามาใช้แก้ไขปัญหาด้านการสอบสวนของ
กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐจัดให้มีหน่วยงานพิเศษต่างๆ เกิดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรองรับกับ
ปัญหาอาชญากรรม เช่น องค์กรอัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การที่รัฐจัดให้มี
หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือมารับมือกับปัญหาอาชญากรรมนั้นท าให้รัฐต้องประสบกับปัญหาใหม่นั่น
คือการทับซ้อนกันของอ านาจของแต่ละหน่วยงานที่รัฐจัดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของ
กฎหมายและไม่มีหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

ส าหรับการด าเนินคดีอาญาของไทยก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา อัยการเคยมีอ านาจในการด าเนินคดีอาญาเฉกเช่นเดียวกับระบบอัยการสากล กล่าวคือ อัยการ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นกระบวนการสืบเนื่องถึงการไต่สวนพยานหลักฐานได้ ดังปรากฎ
หลักฐานอ านาจหน้าที่อัยการในสมัย ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ว่าอัยการ “เป็นทนายแผ่นดินทั้งในด้านคดี
แพ่งและคดีอาญา เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนและไต่สวนพยานหลักฐานในคดีที่มีโทษหลวง เป็นเจ้าหน้าที่
ปราบปรามจับกุมคนร้าย เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการให้เป็นตามค าพิพากษาและเป็นเจ้าหน้าที่ท าสถิติ
คดีอาญา”1 แต่เมื่อได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 อันเป็นฉบับที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะได้มีบทบัญญัติเรื่อง การสอบสวนและฟ้องร้องไว้ในภาคเดียวกันเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการเป็นกระบวนการเดียวกันของการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้อง2 แต่ในทาง
ปฏิบัติ ระบบการด าเนินคดีของประเทศไทย ได้แยกการสอบสวนฟ้องร้องออกจากกันอย่างเด็ดขาดซึ่ง
การแบ่งแยกหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้ 
เพราะพนักงานสอบสวนย่อมมิใช่ผู้น าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในศาล เป็นแต่ผู้
รวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการซึ่งเท่ากับว่าพนักงาน
อัยการเป็นแต่เพียงผู้กลั่นกรองส านวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
เสนอมาเท่านั้นและแม้ในปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 จะให้อ านาจ
อัยการอาจสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมหรือสั่งให้ส่งพยานคนใดมาให้ซักถามเพ่ือสั่งต่อไปก่อนที่จะใช้

                                                           
1โกเมน ภัทรภิรมย์,“การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส,” อัยกำรนิเทศ 3, 4 (2512): 

342. 
2คณิต ณ นคร, บันทึกควำมเห็นของกรมอัยกำรประกอบกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หน้า 1 อ้างถึงใน ชัยรัตน์
กรรณิการ์, อ ำนำจอัยกำรสูงสุดในกำรสอบสวนคดีอำญำที่เกิดขึ้นนอกรำชอำณำจักร (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539). 
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ดุลพินิจสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีก็ได้3 แต่ในทางปฏิบัติแล้วพนักงานอัยการก็หาได้ใช้อ านาจดังกล่าว
ไม่4 เนื่องจากตนไม่มีอ านาจสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนจะท าให้หรือไม่เพียงใดหรือเสนอ
พยานหลักฐานใดไปในทางที่ต้องการได้ ท าให้ทางปฏิบัติพนักงานอัยการไม่อาจท าหน้าที่ในการ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ประกอบกับข้อขัดข้องบางประการอันเกิดจากองค์กรอัยการเองท า
ให้พนักงานอัยการท างานได้จ ากัดเพียงตามส านวนที่ต ารวจส่งมาเท่านั้นทั้งที่ตามทฤษฎีระบบอัยการ
สากลแล้วพนักงานอัยการไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้5 

อย่างไรก็ตาม แม้ทางปฏิบัติทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยจะถือ
หลักแยกอ านาจสอบสอนฟ้องร้องออกจากกันดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีข้อยกเว้นที่ยอมรับถึงอ านาจ
สอบสวนของพนักงานอัยการ คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไข
ใหม่ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความผิดซึ่งมีโทษตาม
กฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร แต่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายหน้าที่
นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

อ านาจในการสอบสวนนอกราชอาณาจักรอันเป็นอ านาจของอัยการสูงสุดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ดังกล่าวได้มีการบังคับใช้มาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 
จวบจนปัจจุบัน แต่มาตรา 20 ก็ไม่เคยถูกแก้ไขในหลักการใดๆ ทั้งไม่เคยมีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ
ที่ก าหนดวิธีการสอบสวนหรือรูปแบบการรับผิดชอบการสอบสวนของอัยการสูงสุดไว้เลยซึ่งอาจเป็น
เพราะที่ผ่านมาคดีความผิดนอกราชอาณาจักรยังมีไม่มากนักจึงยังไม่เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ แต่ใน
ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความสะดวกทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่เปิดโอกาส
ให้เกิดการกระท าความผิดขึ้นในต่างประเทศในลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในหลายๆ ประเทศ
ง่ายขึ้นเป็นเหตุให้การด าเนินคดีภายในประเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการกระท าความผิด
ในที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักเป็นคดีที่มีความส าคัญ การปล่อยปละละเลยไม่
พิจารณาตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจังจึงอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและเศรษฐกิจของชาติได้ 

การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันระบุให้อัยการสูงสุด เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินคดีอาญาของรัฐโดยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวนและ
ฟ้องร้องในคดนีอกราชอาณาจักรนี้นับเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการสอบสวนอย่างชัดเจน ท าให้ทางปฏิบัติอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนไม่

                                                           
3ธ ารงศักดิ์ หงส์ขุนทด, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยวิชำทฤษฎีและหลักกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมอำญำหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2556), หน้า 17. 

4สัตยา อรุณธารี, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยวิชำทฤษฎีและหลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2556), หน้า 10. 

5คณิต ณ นคร, กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2555), หน้า 33. 
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อาจเข้าท าหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบด้วยตนเองหรือเข้าไปมีส่วนก ากับดูแลหรือ
ควบคุมการสอบสวนคดีประเภทนี้ไดส้มดังเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่อย่างใดหากแต่กลับมอบหมาย
หน้าที่ให้พนักงานสอบสวนหรือต ารวจท้องที่ที่เกี่ยวข้องท าการสอบสวนด าเนินคดีเช่นความผิดอาญา
ทั่วไปที่เกิดภายในประเทศอยู่เฉกเช่นเดิม 

ด้วยเหตุที่โลกยุคโหม่ที่มีการพัฒนาอย่างไร้ขอบเขตจ ากัดและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการ
กระท าความผิดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงท าให้การสอบสวนคดีอาญายุ่งยากตามไปด้วย การด าเนิน
คดีอาญาต่างๆ โดยเฉพาะการสอบสวนอันถือเป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเท่าทันและกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในปัญหาข้อนี้จึงให้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามารับผิดชอบมากขึ้น อาทิ องค์กรอัยการ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
ริเริ่มให้อ านาจให้มีการตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไว้เป็นครั้งแรกเพ่ือจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัด
กระทรวงยุติธรรมขึ้น ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation หรือ DSI6 
เพ่ือท าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษไดต้ามพระราชบัญญัตินี้  

กรณีขององค์กรอัยการนั้น ได้มีกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ก าหนดอ านาจหน้าที่อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปไว้
ในมาตรา 207 ส่วนกรณีใดจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 บ้าง
นั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายความเห็นไว้เป็นสองแนวทางด้วยกัน ดังนี้ 

                                                           
6กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ควำมเป็นมำ, ค้นวันที่ 2 มกราคม 2557 จาก http://www.dsi. 

go. th /view.aspx?tid=T0000008 
7มาตรา 20 บัญญัติว่า ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร

ไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่
นั้น ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใด
ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน 
บรรดาอ านาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 

(1) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 

http://www.dsi/
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แนวคิดแรกเห็นว่า “ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร” 
หมายถึงเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 เท่านั้น 

แนวคิดที่สอง ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายความเห็นไว้เป็นแนวทางเดียวกันหลายท่านว่า
ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 20 นั้นหมายรวมตลอดถึงมาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 ด้วย 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา8 และมาตรา 9 ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้บุคคลผู้กระท า
ความผิดนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร อันเข้าเกณฑ์เป็นความผิดที่มีโทษตาม
กฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 20 ซึ่งการสอบสวนด าเนินคดีแก่ผู้ที่กระท าความผิดในกรณีเช่นนี้ เมื่อมิใช่เป็นความผิดที่
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ย่อมไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 ที่จะมีพนักงานสอบสวน
ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดมีอ านาจสอบสวนหรือจะท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ ดังนั้น ใน
กรณีเป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยเช่นนี้ มาตรา 20 จึง
จ าเป็นที่จะต้องบัญญัติก าหนดเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนไว้เป็นพิเศษว่า ให้
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้
พนักงานสอบสวนคนใดก็ได้8 

นอกจากนี้ การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ได้บัญญัติให้อ านาจ
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
นั้นก็มิได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าหมายความรวมถึงคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยหรือไม่หรือหมาย
เฉพาะคดีอาญาทัว่ๆ ไปเท่านั้น เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 นั้นไม่เคย
ได้รับการแก้ไขในหลักการใดๆ ท าให้กฎหมายที่ใช้อยู่จึงอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพได้ หากแต่เมื่อมีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายที่มีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาได้โดยเฉพาะแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้เพราะไม่
เคยมีกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ก าหนดวิธีการสอบสวนหรือรูปแบบการรับผิดชอบในการสอบสวน
ของอัยการสูงสุดไว้เลย 

                                                           
 

(2) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า
โทษผู้ต้องหา 

เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณีเห็นว่า
การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา142 ส่งพร้อมส านวน
ไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน” 

8ธานิศ เกศวพิทักษ์, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 142. 
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ในกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
ก าหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายให้อ านาจกรมสอบสวนคดีพิเศษท าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
ลักษณะสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่ร้ายแรงอัน
จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการคลังของรัฐ รวมทั้งพัฒนารูปแบบวิธีการท างานให้เกิดการ
สืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ การที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจหน้าที่พิเศษกว่าอ านาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยหวังอย่างยิ่งว่าอ านาจพิเศษดังกล่าวย่อมเกิด
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม อีกท้ังตามเจตนารมณ์ในการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว คือ
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับคดีอาญาบางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษและโดยที่คดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวน
และสอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะ โดยมุ่งมั่นอ านวยความยุติธรรมด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษ สุจริต โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ประการหนึ่งซึ่งได้บัญญัติ
ให้คดีพิเศษที่อยู่ในอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประเภทหนึ่ง คือ มาตรา 21(1)(ค) คดี
ความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าของ
องค์กรอาชญากรรมหรืออีกประการหนึ่งกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตาม มาตรา 21(2) หากเป็นคดีพิเศษที่เกิด
ในราชอาณาจักรกรมสอบสวนคดีพิเศษย่อมมีอ านาจในการสอบสวนแต่หากเป็นคดีพิเศษที่เกิดนอก
ราชอาณาจักรไทยหรือถือว่ากระท านอกราชอาณาจักรไทย เช่น เป็นความผิดคาบเกี่ยวระหว่าง
ประเทศอ่ืนกับประเทศไทยแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไปนั้นก็ไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจไว้อย่าง
ชัดเจนเพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่ให้พนักงานอัยการหรือผู้
รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั้นหมายความเพียงเฉพาะคดีอาญาทั่วๆ ไป หรือ
หมายรวมถึงคดีทีมีลักษณะเป็นคดีพิเศษด้วยจึงท าให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก 

 อย่างไรก็ตาม แม้การกระท าความผิดนั้นๆ จะเข้าลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
แต่คดีดังกล่าวก็หาใช่จะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเสมอไปซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งกล่าวถึงเฉพาะ
คดีอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นคดนีอกราชอาณาจักรไทยหรือถือว่ากระท านอกราชอาณาจักรไทยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 และความผิดนั้นเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตาม
กฎหมายไทยด้วย กรณีดังกล่าวจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือให้พยานหลักฐานที่ ได้จากการสอบสวนนั้นเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่
กระทบกระเทือนต่ออ านาจฟ้องร้องของพนักงานอัยการอันอาจส่งผลให้ศาลพิพากษายกฟ้องในบั้น
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ปลายซึ่งถือเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐนั้นเอง
นับเป็นความเสียหายแก่ประชาชนในสังคมอย่างที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีความเห็น9 ของท่านอาจารย์ธานิศ เกศวพิทักษ์10 และพันต ารวจโท พงศ์พร 
พราหมเสน่ห์11 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เชี่ยวชาญได้แสดงแนวคิด12 เกี่ยวกับการสอบสวนคดี
พิเศษนอกราชอาณาจักรว่าการสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษนั้นควรเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะ  

ในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นจึงยังคงเป็นปัญหาว่าองค์กรใดจะมีอ านาจ
หน้าที่ในการสอบสวนคดี เนื่องจากยังเกิดปัญหาอยู่ว่าองค์กรอัยการและกรมสอบสวนคดีพิเศษต่าง
ยังคงอ้างว่าอ านาจหน้าที่การสอบสวนเป็นของตน กล่าวคือ องค์กรอัยการอ้างตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษอ้างว่าการสอบสวนคดีที่ได้ชื่อว่าเป็น
คดีพิเศษนั้น ไม่ว่าจะกระท าในหรือนอกราชอาณาจักรย่อมจะเป็นอ านาจของตนตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษอันเป็น
กฎหมายที่ให้อ านาจในการสอบสวนคดีที่มีลักษณะพิเศษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แม้จะเป็นความผิด
นอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ก็ตาม  

                                                           
9พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้บัญญัติไว้โดยชัด

แจ้ง แต่จะพึงตีความว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ น่าจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ส าหรับความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรด้วย เพราะเมื่อจัดเป็นคดีพิเศษก็ไม่น่าจะใช้บทบัญญัติแห่ง
มาตรา 20 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งใช้บังคับแก่คดีอาญาทั่วไปเท่านั้น เพราะ
เมื่อเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยกระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยย่อมไม่อยู่ในเขตอ านาจ
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่จะมีอ านาจสอบสวนตามมาตรา 18 และ
มาตรา 19 ความในมาตรา 20 จึงบัญญัติให้อัยการสูงสุด หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่
รับผิดชอบ แต่เมื่อพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มี
อ านาจในการสอบสวนคดีพิเศษแต่เพียงผู้เดียวแล้ว ไม่ว่าความผิดอาญาจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด แม้เกิดขึ้น
นอกราชอาณาจักรก็น่าจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ ในเขตอ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ทั้งสิ้น 

10ธานิศ เกศวพิทักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 102. 
11การสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ได้กระท าลงในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 

ถือเป็นการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจสอบสวนคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะตามหมายเหตุ
ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 23 วรรค
หนึ่ง ฉะนั้น จึงไม่อาจน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่ให้อัยการสูงสุดหรือผู้
รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในความผิดนอกราชอาณาจักรไทย อันเป็นการ
สอบสวนคดีอาญาทั่วไปมาใช้บังคับ  

12ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย ค าคุ้ม, ค ำอธิบำยกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีพิเศษ
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2555), หน้า 77-78, 161. 
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สภาพปัญหาของเรื่องนี้ คือ เมื่อคดีความผิดทางอาญาที่เข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษเกิดนอก
ราชอาณาจักรใครควรท าการสอบสวน  

ดังนั้น จึงสมควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นและความมุ่งหมายตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้เฉพาะแต่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมีอ านาจ
สอบสวนหรือควบคุมรับผิดชอบการสอบสวนคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรว่ากระท าได้
เพียงใดและมีขอบเขตอย่างไร เพราะเม่ือมีกฎหมายที่บัญญัติให้มีองค์กรเฉพาะในการสืบสวนสอบสวน
คดีส าคัญต่างๆ ขึ้นมาแล้ว ดังนี้ องค์กรอัยการยังจะมีอ านาจในการสอบสวนนอกราชอาณาจักร ตาม
มาตรา 20 ทั้งหมดอยู่อีกหรือไม่ หรือมีเฉพาะแต่อ านาจในการสืบสวนสอบสวนที่เป็นคดีอาญาทั่วไปที่
เกิดนอกราชอาณาจักรเท่านั้น จึงจะท าการศึกษาว่าจะหาแนวทางใดเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานเหล่านี้เดินหน้าไปได้และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือไม่ถูกฟ้องร้องกลับในภายหลัง 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการใช้อ านาจในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรของ
องค์กรอัยการ 

2. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

3. ศึกษาอ านาจในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 มาตรา 20 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

อ านาจในการสอบสวนคดีที่มีลักษณะพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
2547 และเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 
ด้วยนั้น เป็นอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงในการสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักร โดยมิต้องได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ก่อนและเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ หน้าที่อันจะ
ส่งผลเสียหายแก่ประชาชนอีกต่อไป 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาอ านาจสอบสวนนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 มาตรา 20 และอ านาจสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 กรณีความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ว่าอ านาจดังกล่าวควรขึ้นกับองค์กรใด รวมถึง
การท างานร่วมกันของพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้ประชาชนส่วนรวมได้รับ
ความเป็นธรรมและประโยชน์อย่างสูงสุด โดยท าการศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงภายใต้หลักเหตุผลและ
ความจ าเป็นตามกฎหมาย โครงสร้าง และบริบทของสังคมไทยกับต่างประเทศด้วย 
 
1.5  วิธดี ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การศึกษาวิจัยนั้นกระท าโดยค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งจะ
ศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ความเห็นและข้อเท็จจริงจากต ารา บทความของนักกฎหมายที่ได้มีการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ จากวารสารทางกฎหมายและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องวิทยานิพนธ์ ตลอดจนข้อมูล
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบขอบเขตอ านาจในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรขององค์กรอัยการ 
2. ได้ทราบอ านาจในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3. ได้ทราบถึงเจตนารมณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 

มาตรา 20 ว่าอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรดังกล่าวควรอยู่ในองค์กรของอัยการหรือ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีการสอบสวน อ านาจหน้าท่ีขององค์กรอัยการ 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ในการด าเนินคดีอาญาจะมีขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ส าหรับน าบุคคลเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมตามที่กฎหมายก าหนดได้แก่การสอบสวนการฟ้องร้องการพิจารณาพิพากษาและการลงโทษ
ตามค าพิพากษาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าคนผิดมาลงโทษโดยเร็วและเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมซึ่งในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ก็มีกระบวนการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากที่สุด เนื่องจากในข้ันตอนการสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความจ าเป็นที่จะต้องสืบหา
ข้อเท็จจริงในคดีบางครั้งก็หลีกเลี่ยงมิได้ที่จะต้องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐาน
และน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษแต่อย่างไรก็ตามในการสอบสวนดังกล่าวจะต้องกระท าภายใต้หลัก
แห่งการสอบสวน คือ หลักค้นหาความจริงและหลักเหตุผลด้วย 

 
2.1  ทฤษฎีการสอบสวน  
 
 การสอบสวนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม และน าตัวบุคคลที่กระท าความผิดอาญามาพิจารณาความผิดและลงโทษ 
หรือแก้ไข บ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นคนดี การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายใน
คดี และการคุ้มครองพยาน 
 เมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องมีการ
ด าเนินการสอบสวน ซึ่งการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะเริ่มขึ้นต่อเมื่อได้มีการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเสียก่อน การสืบสวน กฎหมายให้ค านิยามไว้ว่า หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติ ไปตามอ านาจและหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งการกระท าความผิด ดังนั้น เมื่อการ
สอบสวนได้ความพอมีเค้ามูลว่ามีผู้กระท าความผิด ย่อมเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ได้เริ่มท า
การสอบสวนโดยมิชักช้า ซึ่งกฎหมายให้อ านาจที่จะท าการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควรโดย
ผู้ต้องหาไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ด้วย ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่
สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก
กล่าวหา เพ่ือที่จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา13

ตามกรอบกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินการดังกล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการซึ่งอาจจะมีอ านาจสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้อง
                                                           

13มารุต บุนนาค, สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), หน้า 45-46. 



11 

คดีเองในบางประเทศ หรือเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนและเสนอความเห็นควรสั่ง
ฟ้องคดีต่อพนักงานอัยการ โดยการค้นหาความจริงอยู่ภายใต้ 2 ทฤษฎี ดังนี้14 

 
2.1.1  ทฤษฎีหลักค้นหาความจริง  

 การด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อระบบการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ต้องหาได้ ดังนั้น ทุกข์องค์กรที่เกี่ยวข้องในชั้นนี้ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
จะต้องประสานร่วมมือกันในการค้นหาความจริงหรือมูลคดีเบื้องต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยไม่
เพียงแต่มุ่งหวังที่จะไปค้นหาความจริงแต่เพียงในชั้นพิจารณาของศาลเท่านั้น เพราะถ้าในชั้นก่อนการ
พิจารณาของศาลนี้มีการด าเนินการมาอย่างบกพร่องแล้ว ในชั้นพิจารณาของศาลก็อาจแก้ไขอะไร
ไม่ได้มากนักมิหน าซ้ าจะท าให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เสาะแสวงหามาได้นั้นเป็นอันใช้มิได้ ผลที่ติดตามมา
คือความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าในระบบกล่าวหานั้นแม้ศาล
เองเมื่อท าการพิจารณาพิพากษาคดีก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ได้มาจากกระบวนการในชั้นสอบสวน
เป็นข้อพิจารณาประกอบด้วยเสมอ  

จึงเห็นได้ว่าแม้กระบวนการในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการในขั้นตอนหนึ่งในระบบการ
ด าเนินคดีอาญาก็ตาม แต่ก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในอันที่จะรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นมือ ด้วยเหตุนี้การด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนหรือในขั้นก่อนการพิจารณาคดี
ของศาล จึงจ าเป็นต้องท าการค้นหาความจริงด้วยความถูกต้องและชอบธรรมที่สุด เพราะหากการ
ด าเนินกระบวนการยุติธรรมชั้นเจ้าพนักงานได้กระท าไปโดยมิได้ปฏิบัติหรือละเลยต่อหลักค้นหาความ
จริงเสียแล้ว สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาอาจถูกกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก และผู้กระท า
ความผิดที่แท้จริงอาจหลุดรอดจากการถูกลงโทษตามกฎหมายอันจะเกิดผลร้ายต่อบุคคลอ่ืนในสังคม
ทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่จะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ระบบการด าเนินคดีอาญาในกระทรวงยุติธรรมได้  

ดังนั้น ทฤษฎีหลักค้นหาความจริงจึงหมายถึงการค้นหาข้อเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นจะเป็น
ผลดีหรือผลร้ายของผู้ถูกกล่าวหาก็ตาม เจ้าพนักงานนั้นก็ต้องค้นหาน าเข้ามาในคดีซึ่งการพิสูจน์ความ
จริงนั้นให้ได ้
 
 2.1.2  ทฤษฎีหลักเหตุผล  
 เมื่อพนักงานสอบสวนได้ท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดซึ่ ง เป็น
พยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อคดี โดยสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
ชั้นศาลได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหากล่าวอ้างอ้างเข้ามาในคดีหรือเป็น
พยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานสืบค้นเข้ามาในคดี หรือเป็นพยานหลักฐานที่บุคคลภายนอกส่งเข้ามาใน

                                                           
14จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช, หลักทฤษฎีการสอบสวนและการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในชั้น

สอบสวนเทคนิคและศิลปะในการสอบสวนรอบรวมพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พิมพ์
อักษรการพิมพ์, 2548), หน้า 75-76, 119-120. 
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คดีก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ต้องค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลของพยานหลักฐานที่ได้มาดังกล่าวนั้น
ด้วยว่าจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีมูลความจริงหรือสามารถค้นหาความจริงของคดีได้ด้วย โดยต้อง
น าพยานหลักฐานต่างๆ มาพิเคราะห์ถึงผลแห่งรูปคดีว่าพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วนั้น มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสมเหตุและผลต่อกันมากน้อยเพียงใด ถึงแม้พยานทุก
ปากจะให้การสอดคล้องกันจริง ก็จะต้องพิจารณาดูว่าสอดคล้องกันเหตุและผลในพยานหลักฐานอ่ืนๆ 
ด้วยหรือไม่ โดยจะต้องท าการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมของการได้มาซึ่ง
พยานหลักฐาน ซึ่งต้องพิจารณาความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น โดยต้อง
พิเคราะห์ถึงเหตุผลประกอบด้วยเสมอ 
 
2.2  ทฤษฎีหลกัระบบการไต่สวนและกล่าวหา 
 
ในการก าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนว่าควรมี
รูปแบบความสัมพันธ์กันในลักษณะใดนั้น พึงต้องทราบถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสอบสวน
ฟ้องร้องที่มีอยู่ในปัจจุบันเสียก่อน เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาของแต่
ละประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นๆ จะได้รับอิทธิพลทางแนวคิดและ
หลักการด าเนินคดีอาญามาจากระบบใด หรือผ่านการพิเคราะห์แล้วว่าหลักการด าเนินคดีอาญาใน
ระบบใดสอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศของตน ดังนี้ จึงจ าต้องทราบถึงระบบการด าเนินคดีอาญา
อันเป็นระบบวิธีการค้นหาและพิสูจน์ให้ได้ความจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดและตัวบุคคลผู้กระท า
ความผิดซึ่งไม่ว่าระบบการด าเนินคดีอาญาระบบใดก็ย่อมประสงค์ที่จะได้ตัวผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยจะต้องมีการวางมาตรการการตรวจสอบเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าจะไม่มีการด าเนินคดีกับผู้บริสุทธิ์และระบบการด าเนินคดีอาญาสองระบบหลักที่มักใช้
อ้างอิงอยู่เสมอ คือ ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา 

 
2.2.1  ระบบไต่สวน  
ระบบนี้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในภาคพ้ืนยุโรปยกเว้นประเทศอังกฤษ ประเทศที่เป็น

ต้นแบบของระบบนี้ที่เห็นตัวอย่างได้เด่นชัดได้แก่ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ เนื่องจากเหตุผลในทางประวัติศาสตร์ว่าเดิมประเทศเหล่านี้รับอิทธิพลจากศาลของคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการสืบสวน ไต่สวน ค้นหาความจริง รวมทั้งกล่าวโทษ
และตัดสินคดีด้วยตนเอง ท าให้เกิดปัญหาว่าผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในระบบนี้มีอ านาจมาก การ
ไต่สวนเป็นไปอย่างมีอคติ เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าผู้ถูกไต่สวนนั้นเป็นผู้กระท าความผิด 
ผู้ถูกไต่สวนจึงได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นวัตถุมากกว่าเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน แต่เดิมการ
ค้นหาความจริงจึงเน้นที่จะพยายามให้ผู้ถูกไต่สวนรับสารภาพ ดังนั้นหากผู้ถูกไต่สวนไม่สามารถพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตน ก็จะถูกทรมาน ท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในระบบการด าเนินคดี
ในระบบนี้ ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเอาอ านาจเดิมของศาลซึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งในการสอบสวน
ฟ้องร้องและตัดสินคดีออกจากกัน มอบหมายให้การสอบสวนฟ้องร้องอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรใหม่ซึ่งต่อมาเรียกว่า ระบบอัยการ ในระบบนี้การสอบสวนและฟ้องร้องเป็นกระบวนการ
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เดียวกัน โดยเจ้าพนักงานต ารวจเป็นผู้มีอ านาจสืบสวนและสอบสวน แต่ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบและ
การก ากับดูแลของอัยการ และต ารวจจะต้องร่วมมือกับอัยการอย่างใกล้ชิด และศาลจะมีการ
ตรวจสอบในบางกรณี อันมีลักษณะเป็นถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อ านาจของต ารวจและอัยการ ใน
ระบบนี้มีหน้าที่ค้นหาความจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่ผู้ต้องหาโดยเป็นเพียงโจทก์ตาม
วิธีการหรือรูปแบบเท่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับจ าเลย และต่อมาระบบนี้ได้มีการวาง
ข้อสันนิษฐานใหม่ว่าจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าจ าเลยกระท า
ความผิดตามฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยในระบบนี้ จึงไม่ได้อยู่ในฐานะเสมือนผู้ถูกกระท าในคดีอีก
ต่อไป15 
 กล่าวโดยสรุป คือการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในระบบนี้ถือว่า การด าเนิน
คดีอาญาเป็นหน้าที่ของรัฐ จึงถือว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
โดยการค้นหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน ามาพิสูจน์ตัวผู้กระท าความผิด ในการ
ด าเนินคดีอาญาตามระบบนี้จะไม่มีการแยกหน้าที่ในการสอบสวนและฟ้องร้องคดี รวมทั้งหน้าที่ใน
การพิจารณาคดีออกจากกัน โดยจะมีเฉพาะผู้ไต่สวนซึ่งอาจเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ด าเนินการไต่สวนเอง
ทั้งสิ้น การด าเนินการคดีระบบการไต่สวนมีที่มาจากประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งใช้ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) มีลักษณะที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบไต่สวน ศาลไม่ได้ท าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหมือนระบบกล่าวหา แต่
จะท าหน้าที่ค้นหาความจริงด้วยตนเอง 
 2. ในระบบไต่สวนศาลจะมีบทบาทในการด าเนินคดีอย่างสูง ต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมี
บทบาทน้อยมากโดยแสดงบทบาทประหนึ่งกรรมการรักษากติกาเท่านั้น 
 3. โดยระบบการไต่สวนเน้นการค้นหาความจริงเป็นหลัก ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการด าเนินคดี 
เช่น การสืบพยาน การด าเนินการต่างๆ ในศาลจึงยืดหยุ่นกว่าระบบกล่าวหา 
 4. ตามระบบไต่สวนถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาความจริงและให้ความเป็นธรรม
แก่จ าเลยอยู่แล้ว ดังนั้น การพิจารณาคดีจึงท าลับหลังจ าเลยได้ และคู่ความคือทนายความจ าเลยและ
อัยการมีบทบาทในคดีอาญาน้อยมาก16 
 

2.2.2  ระบบกล่าวหา  
 สืบเนื่องจากการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนยังมีข้อขัดข้องในการ
แสวงหาความยุติธรรมในการด าเนินคดีอยู่บางประการ อันได้แก่ การหาความเป็นกลางจากผู้ไต่สวน
ได้ยากเพราะผู้มีอ านาจในการไต่สวนมีอ านาจมากเกินไปท าให้การไต่สวนเป็นไปอย่างมีอคติจนไม่
สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความได้อย่างแท้จริงได้จึงก่อให้เกิดแนวคิดของการด าเนินคดีอาญา

                                                           
15ศดิศ ไชยโย, ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการว่าด้วย

กระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินคดีส าคัญ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 6-7. 

16กุลพล พลวัน, การบริหารกระบวนการยุติธรรม (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), หน้า 13. 
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ระบบกล่าวหาขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไต่สวน โดยการแบ่งแยกหน้าที่ในการสอบสวน 
ฟ้องร้องและหน้าที่ในการพิจารณาคดีออกจากกัน โดยให้องค์กรแต่ละองค์กรมีหน้าที่แยกต่างหาก
ออกจากกันเป็นองค์กรของตนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเรื่องๆ ไป โดยหน้าที่ในการสอบสวนฟ้องร้องคดี
เป็นของต ารวจ อัยการ และหน้าที่ในการพิจารณาคดีเป็นของศาล การด าเนินคดีระบบกล่าวหามีที่มา
จากประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น สหรัฐ 
อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาณานิคมของอังกฤษ  

หลักการของระบบกล่าวหามีวิวัฒนาการจากการแก้แค้นกันระหว่างผู้กระท าผิดกับผู้เสียหาย 
โดยผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาเพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดด้วยตนเอง แล้วรวบรวมพยานหลักฐานมาน าสืบ
พิสูจน์ความผิดของจ าเลยในศาล ส่วนศาลหรือผู้พิพากษาจะวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด จึงอาจ
กล่าวได้ว่าในระบบกล่าวหาแบ่งบุคคลในคดีออกเป็นสามฝ่าย คือ ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ จ าเลย และ
ศาล เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะมีแนวคิดมาจากการพิจารณาคดีในสมัยโบราณที่มีการใช้วิธีทรมาน 
(Trial by Ordeal) หรือให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเอง (Trial by Battle) ส่วนศาลจะท าหน้าที่เป็นคน
กลางหรือท าหน้าที่ประหนึ่งกรรมการควบคุมกติกาเท่านั้น ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นการเอาพยาน
มาพิสูจน์ความผิดของจ าเลย โดยฝ่ายโจทก์จะเอาพยานที่เป็นพรรคพวกของตนมาเบิกความกล่าวหา
จ าเลย ส่วนจ าเลยก็เอาพรรคพวกของตนมาเบิกความรับรองความบริสุทธิ์ของตนให้ศาลฟังแล้วตัดสิน
คดีไปตามน้ าหนักพยานของฝ่ายตน 

จากการที่ใช้วิธีการต่อสู้คดีกันนั้นเอง ระบบกล่าวหาจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันมีลักษณะ
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. หลักการสันนิษฐานว่าจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อ
สงสัยว่าจ าเลยกระท าความผิดจริง 

2. จ าเลยมีสิทธิน าสืบพยานหลักฐานหักล้างพยานโจทก์เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน 
3. ถือหลักส าคัญว่าโจทก์และจ าเลยมีฐานะเท่าเทียมกันในศาล แม้โจทก์จะเป็นพนักงาน

อัยการซึ่งท าหน้าที่ในนามของรัฐก็จะมีฐานะเท่ากับจ าเลยซึ่งเป็นราษฎร 
4. ศาลจะวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด คอยควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย

ลักษณะพยานโดยเคร่งครัดการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์อาจถูกศาลพิพากษายกฟ้องได้ 
5. มีหลักคุ้มครองสิทธิของจ าเลยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคดีต้อง

กระท าต่อหน้าจ าเลย การใช้สิทธิซักค้านพยานโจทก์และการให้สิทธิจ าเลยที่จะมีทนายความคอย
ช่วยเหลือในการด าเนินคดี 

6. ศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงน้อย เพราะถือเป็นหน้าที่ของคู่กรณีจะต้องแสวงหา
พยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลด้วยตนเองแต่อาจมีบางกรณีที่ศาลจะเข้าไปช่วยหาความจริงบ้าง
เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น เช่น ซักถามพยานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือความเป็นธรรมแก่จ าเลย 
และศาลจะซักเพ่ือให้ข้อเท็จจริงชัดเจนขึ้นเท่านั้น แม้บางกรณีคู่ความจะพลั้งเผลอไม่เสนอ
พยานหลักฐานให้ศาลทราบ ศาลก็วางตัวเป็นกลาง ไม่ก้าวล่วงหรือช่วยเหลือโดยการซักถามเพ่ิมเติม
หรือเรียกพยานมาสืบเองแต่อย่างใด ดังนั้น ประเทศที่ใช้ระบบกล่าวหา โจทก์ที่เป็นราษฎรผู้เสียหาย
หรือที่มีพนักงานอัยการท าหน้าที่เป็นโจทก์จะมีบทบาทอย่างสูงในการด าเนินคดี เพราะต้องท าหน้าที่
และหาพยานหลักฐานแล้วน าสืบพยานในศาลตั้งแต่ต้นจนจบ 
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2.2.3  ระบบผสม 
 เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดีทั้งสองระบบที่กล่าวมาข้างต้นยังมีอุปสรรคบางประการ
ในทางปฏิบัติ จึงก่อให้เกิดระบบผสมขึ้นมาโดยน าเอาข้อดีของระบบมาปรับใช้ตามความเหมาะสม
เพ่ือให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศ
แรกที่น าเอาระบบผสมนี้มาใช้ในปี ค.ศ.1808 และหลังจากนั้นประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปจึงได้น าเอา
แบบอย่างและด าเนินรอยตาม 

 
2.3  หลักทฤษฎีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

รัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นรัฐที่ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการด าเนินชีวิตอย่างเสรี อาจมีบางกรณีเท่านั้นที่ไม่สามารถจะท า
ได้ซึ่งเรื่องที่ท าไม่ได้หรือห้ามนั้นถือเป็นข้อยกเว้นของระบอบการปกครองนี้ และการที่รัฐจะจ ากัดสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน จะท าได้จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้นตามหลักนิติรัฐ (Legal State) 

โดยเฉพาะในคดีอาญาเมื่อเกิดการละเมิดต่อกฎหมายที่รัฐห้ามแล้ว รัฐจ าต้องมีกระบวนการที่
จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในรัฐไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจาก
การละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ในแต่ละรัฐจึงมีกระบวนการในการที่จะลงโทษผู้กระท า
ความผิดอันเป็นการคุ้มครองประชาชนคนอ่ืนๆ ให้ปลอดภัยจากการกระท าละเมิดกฎหมายอาญา
ดังกล่าว 

โดยปกติแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีอยู่
ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) และทฤษฎีกระบวนการนิติ
ธรรม (Due Process of Law) โดยแต่ละแนวนั้นมีความแตกต่างกันในแนวความคิดและมีความขัด 
แย้งกันคอยถ่วงดุล (Balance) กันอยู่กอปรกับความสลับซับซ้อนในการกระท าความผิดในปัจจุบันจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการท างานแบบบูรณาการประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ในการควบคุมอาชญากรรมให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดและเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์แห่งความยุติธรรม
สูงสุดโดยการบูรณาการร่วมกัน 

 
2.3.1  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม  
เนื่องจากอาชญาวิทยาจัดเป็นสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานถึง 225 ปี จุดก าเนิดเกิดจากการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการเรื่อง “เรียงความ
เกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ” ของซีซาร์เบ็คคาเรีย ในปี ค.ศ.1764 เกิดส านักทางความคิด
ส านักแรกในสาขาวิชาอาชญาวิทยาก็ได้รับการสถาปนาขึ้นภายใต้ชื่อ “ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม” 
และต่อมาพัฒนาขึ้นภายใต้ชื่อ “ส านักอาชญากึ่งดั้งเดิม” ซึ่งกล่าวได้ว่า ส านักอาชญาวิทยาทั้งสองได้
วางรากฐานที่ส าคัญยิ่งต่อระบบกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการบริหารงาน
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ยุติธรรมในประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 17 และ
การศึกษาเกี่ยวกับอาชญาวิทยานี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องท าการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาเพราะถือเป็นบุคลากรขั้นต้นที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมอาชญากรรม
โดยตรง 

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเปนทฤษฎีที่เนนหนักทางดานประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมุงจะควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเปนหลักคดีอาญาทั้งหลายที่เขาสู
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้จะตองด าเนินการไปตามขั้นตอนตางๆ ที่ก าหนดไวอยาง
สม่ าเสมอไมหยุดชะงักโดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแตละขั้นตอนและเป็น
การปฏิบัติงานประจ าซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตการสืบสวนกอนท าการจับกุม การจับกุม การสอบสวน
ภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพ่ือฟองรองยังศาล การพิจารณาคดีและการพิพากษาลงโทษผู
กระท าผิดจนกระทั่งการปลอยตัวจ าเลย ดังนั้นการด าเนินการตางๆ ในทุกขั้นตอนของการบังคับใช
กฎหมายจึงตองมีความรวดเร็วและแนนอน ลดความเสี่ยงที่ผูกระท าความผิดจะหลุดพนจากกระบวน
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพใหไดมากที่สุด ฉะนั้นเมื่อไดตัวผูกระท าความผิดมาแล้ว 
ทฤษฎีนี้ใหสันนิษฐานวาผูนั้นเปนผูกระท าความผิดไวกอน จากนั้นจึงจะด าเนินการตามขั้นตอนจนถึง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้การคนหาขอเท็จจริงในชั้นศาลมีอยูนอยมากเนื่องจาก
เนนการวินิจฉัยคดีใหเสร็จสิ้นไปตั้งแตขั้นตอนตนๆ ของกระบวนยุติธรรม กล่าวคือ ต ารวจและอัยการ 
อันท าใหผูตองสงสัยหรือผูบริสุทธิ์ไดรับการปลดปลอยโดยเร็วโดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าต ารวจและอัยการ
สามารถวินิจฉัยความถูกผิดในชั้นต้นได้18 และจะท าใหการด าเนินคดีกับผูตองหามีพยานหลักฐาน
แน่นแฟ้นกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

ทฤษฎีนี้มีแนวคิดท่ีเน้นหนักไปในทางการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมโดยเชื่อว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่การควบคุมระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก
ส าคัญจะต้องมีสถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดและมีการพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดสูง เนื่องจาก
หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมหรือปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ย่อม
แสดงให้เห็นว่าความสงบเรียบร้อยของสังคมสูญสิ้นไปและเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริตย่อมได้รับ
ความกระทบกระเทือน19 การควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงซึ่งในระบบกระบวนการทางอาญานั้นจะต้องมีการจับกุมการฟ้องร้องและ
การพิพากษาผู้กระท าผิดอาญาได้เกือบทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องรวมถึงการด าเนินการที่รวดเร็วมี
การด าเนินการในรูปแบบที่เป็นทางการน้อยและปราศจากอุปสรรคที่กินเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้ท าให้มีผลการปราบปรามอาชญากรรมสูงตามไปด้วยส่งผลให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมซึ่งในกรณีที่ผู้ต้องหาบริสุทธิ์ เขาจะถูกกลั่นกรองออกไปเช่นมี
พยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่ทราบแน่ว่าได้กระท าความผิดเป็นต้นส่วนผู้ที่กระท าความผิดก็จะถูก

                                                           
17ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาชญากรรมวิทยาสหวิทยาการว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม

(นครปฐม: โครงการต าราโรงเรียนนายร้อยต ารวจ, 2531), หน้า 3. 
18เรื่องเดียวกัน, หน้า 151. 
19เรื่องเดียวกัน, หน้า 150. 
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ด าเนินคดีต่อไปทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Herbert Packer ยังได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ไว้ว่า “กระบวนการ
กลั่นกรองควรจะถูกด าเนินการโดยต ารวจและอัยการซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าจะสามารถระบุผู้ที่
น่าจะกระท าความผิดได้แน่นอน”20 
  

2.3.2  ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม  
ค าว่า Due Process of Law นั้นเป็นทฤษฎีที่ให้ความหมายตรงตามตัวอักษรว่ากระบวนการ

ที่เป็นธรรมตามกฎหมายซึ่งท่านประธานวัฒนวานิชได้ให้ความหมายไว้ว่า 
กระบวนการนิติธรรม หรือ Due Process หมายถึงการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมี

เหตุผลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
อนึ่ง ในสหรัฐอเมริกาหมายถึงรัฐหรือรัฐบาลกลางจะด าเนินคดีต่อผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วย

หลักของความเป็นธรรมและวิธีพิจารณาตามกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อบุคคลตามมาตรฐาน
ขั้นต่ าภายใต้หลักแห่งเสรีภาพ (Liberty) นอกจากนั้นกระบวนการตามกฎหมายในรัฐประชาธิปไตยซึ่ง
ด าเนินไปในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่21 

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีดังกล่าวได้ให้ความส าคัญถึงความเป็นธรรมในขั้นตอนต่างๆ และยึดถือ
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรมเนื่องจากการค้นหา
ข้อเท็จจริงซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและอัยการหรือฝ่ายปกครองในบางกรณีอาจกระท าในที่
รโหฐานซึ่งก็อาจใช้วิธีการล่อลวงขู่เข็ญหรือการสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้และเพราะทฤษฎี นี้
ยึดถือกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณาคดีอาญาหรือไต่สวนข้อกล่าวหาจึงต้องมีลักษณะเป็นทางการ
และเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้
พิพากษาที่ เป็นกลางไม่ล าเอียงเข้ากับฝ่ายใดนอกจากนี้บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่าประกอบ
อาชญากรรมเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระท าเท่านั้นแต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มี
อ านาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตามตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเขาอย่างถี่
ถ้วนแล้วว่าเขามีความผิด22 

ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมและทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมนั้นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแม้จะมีความแตกต่างในทางปฏิบัติแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมเช่นเดียวกันหลักการควบคุมอาชญากรรมนั้นอาจส่งผลดีต่อสังคม
โดยรวมในแง่ของการปราบปรามอาชญากรรมที่ได้ผลมากกว่าแต่ก็อาจเกิดผลเสียในแง่ของการใช้
อ านาจรัฐที่มีอย่างกว้างขวางในขณะที่หลักกระบวนการนิติธรรมจะให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนด้วยการป้องกันมิให้รัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจซึ่งอาจส่งผลให้ขั้นตอนและ

                                                           
20Herbert Packer, The Limits of Criminal Sanction (Standford: Stanford 

University Press, 1968), P. 160. 
21ประธาน วัฒนวานิชย,์ “ระบบความยุติธรรมทางอาญาแนวความคิดเก่ียวกับการควบคุม

อาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9, 2 
(กันยายน–พฤศจิกายน 2520): 154. 

22เรื่องเดียวกัน, หน้า 152. 
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วิธีด าเนินการสืบสวนสอบสวนตลอดจนการพิจารณาพิพากษาเป็นไปอย่างเชื่องช้าจนอาจเกิดความ
เสียหายต่อการค้นหาความจริงได้จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีข้อดีและข้อเสียจึงไม่
มีกฎหมายของประเทศใดที่จะใช้เพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่จะมีลักษณะเป็นระบบ
ผสมของสองรูปแบบ 

ในการก าหนดนโยบายของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นจึงมักจะเกิดความขัดแย้ง
ในสองหลักการนี้เสมอซึ่งกระบวนการยุติธรรมที่ดีนอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและแก้ไขปรับปรุงให้ผู้กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีเข้าสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วยังต้องมีมาตรการที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหลักการควบคุม
อาชญากรรมกับหลักนิติธรรมนั้นเอง23 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบกระบวนการนิติธรรมนี้ยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักใน
การบังคับใช้กฎหมายและจะต้องมีความเป็นธรรมตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ให้มี
อุปสรรคขัดขวางในทุกขั้นตอนที่ผู้ต้องหาจะต้องถูกส่งผ่านตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
อย่างสะดวกและต้องจัดให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของ
ผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการส่วนการด าเนินการพิจารณาจะต้องกระท าโดยเปิดเผยในศาล 
 

2.3.3  ทฤษฎีการบูรณาการตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 
 คดีพิเศษ 
บูรณาการ เป็นศัพท์ทางวิชาการที่ภาครัฐและเอกชนนิยมกล่าวถึงกันมากในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมานับแต่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหารราชการโดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีลักษณะของการบูรณาการมากขึ้น โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะ 
CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งภาคเอกชนได้น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอยู่ก่อนแล้ว 
ทั้งนี้ โดยมองว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ผู้น าองค์กรจะต้องเป็นได้มากกว่าผู้ออกค าสั่งหรือผู้บังคับบัญชา 
 การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยงานย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ าร่วม
ท าหน้าที่ประสานกลมกลืนกันเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว การบูรณาการนั้น
เราจะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้ากับองค์กรรวมที่มีหน่วยอื่นอยู่แล้วก็ได้ หรือจะเอาหน่วยย่อย
ทั้งหลายที่ต่างแยกกันมารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์กรรวมก็ได้ ซึ่งเรียกว่าการบูรณาการทั้งสิ้น แต่มี
หลักการส าคัญอยู่ 3 ประการในเรื่องบูรณาการ คือ 

1. มีหน่วยย่อยองค์ประกอบ ชิ้นส่วน อวัยวะ หรือขั้น หรือระดับ แง่ ด้านที่จะเอามา
ประมวลเข้าด้วยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเอามาประมวลเข้าด้วยกันคือ สิ่งย่อยหรือส่วนย่อย  

2. หน่วยย่อยแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงลักษณะของ
การยืดหยุ่นปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

                                                           
23กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน, 2543), หน้า 11. 
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3. เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีความประสานกลมกลืน เกิด
ภาวะที่พอดีหรือสมดุล ส่งผลให้องค์รวมมีชีวิตชีวา ด ารงอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดีอันเป็นภาวะของ
บูรณาการ24 

นอกจากนี้ “การบูรณาการ” ยังหมายถึง การผนวก การประสาน การเติมเต็ม การเชื่อมโยง 
การรวมกันหรือร่วมกัน เป็นต้น ในทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุ่งที่จะท าให้องค์การระหว่าง
ประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนในครอบครัว
เดียวกัน และยังได้เสนอขั้นตอน วิธีคิดแบบบูรณาการไว้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้ ทาง
ประสบการณ์ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย การ
มอบประสานขั้วตรงข้าม และแบบทุกฝ่ายชนะ 

ขั้นที่ 3 คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการ25 
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า “บูรณาการ” หรือ Integration หมายถึง การรวมตัวกันเป็นก้อนหรือ

เป็นกลุ่มการผสมกัน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือ Integrated ซึ่งหมายถึงการรวมตัว การ
ประสานกัน เป็นการอธิบายปรากฎการณ์ที่ธุรกิจพยายามรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมพูนสรรพก าลังในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและอ านาจต่อรอง ดังนั้น การน าค าว่า “บูรณาการ”ไปใช้ จึงมี
หลากหลายลักษณะซึ่งก็แล้วแต่การตีความให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกัน คือ 
การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือท าให้ดีขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ค าว่า “บูรณาการ” มิได้ปรากฎอยู่ในพจนานุกรมไทย มีเพียงค าที่ใกล้เคียง คือ
ค าว่า “บูรณาการรวมหน่วย” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง การน า
หน่วยที่แยกๆ กันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า บูรณาการ ก็คือ การรวมเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้ดีขึ้น 

ผู้บริหารในลักษณะบูรณาการนั้นจะต้องสามารถผสมผสานทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทุน 
และเวลา ภายใต้การบริหารของตนได้เป็นอย่างดี เพ่ือน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามความ
มุ่งหวังและเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ดังนั้น คุณลักษณะของผู้บริหารแบบบูรณาการจึงต้องมีทั้งศาสตร์ 
คือ ความรู้ ภูมิปัญญา ความช านาญ และมีทั้งศิลป์ คือ ความสามารถในการประสานความสัมพันธ์
ของคนและทรัพยากรในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความราบรื่น มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการบูรณาการดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้เกี่ยวกับการสอบสวนคดี
พิเศษเพ่ือทะลายกรอบในการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจกล่าวได้
ดังต่อไปนี้ 

 

                                                           
24ธาริต เพ็งดิษฐ์, การบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม ส านักงาน

ศาลยุติธรรม, 2554), หน้า 11-12. 
25เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงบูรณาการ (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2546) 
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2.3.3.1  การบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ 
 การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหรือการท า

หน้าที่อื่นใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือกัน ต้องบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพราะหากแต่ละหน่วยงานต่างบริหารงานภายใต้
บริบทของตนเองอาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อน ล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากรส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานกระบวนการยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและการพัฒนา
ประเทศในมิติด้านต่างๆ เป็นเหตุให้คดีอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได้และเพ่ือให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเป็นที่พ่ึงของสังคมและประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการสอบสวนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแบบองค์
รวมทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน26 ซึ่งจุดประสงค์ของการสอบสวนคดีพิเศษนั้นมุ่งที่การ
แสวงหาพยานหลักฐานโดยเฉพาะในคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานหรือการเสาะหาพยานหลักฐานนั้น
กระท าได้ยาก ทั้งการสอบสวนในรูปแบบที่กระท าอยู่ ณ ปัจจุบันไม่อาจล้วงลึกแสวงหาพยานหลักฐาน
ได้อย่างเพียงพอ จึงท าให้คดีใหญ่ๆ ที่มีความส าคัญ มีอิทธิพลและสะเทือนขวัญประชาชนต้องหลุดพ้น
จากเงื้อมมือกฎหมายไปได้ทั้งๆ ที่สังคมโดยทั่วไปรู้ว่าผู้นั้นกระท าความผิดจริง แต่หาพยานหลักฐานมา
ลงโทษไม่ได้ ส่วนการให้มีพนักงานอัยการเป็นที่ปรึกษาก็เพราะเป็นผู้ที่เสนอพยานหลักฐานและมี
ประสบการณ์ในการด าเนินคดีในศาล ท าให้พนักงานสอบสวนรู้ว่าพยานหลักฐานเหล่านั้นเพียงพอให้
ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดได้หรือไม่27 โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเป็น
เครื่องมือในการบูรณาการ 

 การบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษนี้มี
ผู้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า28 พนักงานสอบสวนฝ่ายเดียวไม่สามารถรอบรู้ได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับอาชญากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การค้นหาความจริงจึงต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเข้ามาร่วมมือกันท าการสอบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐาน
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพราะโดยหลักการแล้ว การค้นหาพยานหลักฐานก็เพ่ือมุ่งประสงค์ให้
พยานหลักฐานเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลในคดีอาญาว่า ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดถ้าพยานหลักฐานไม่ม่ันคงชัดแจ้ง 

 พยานหลักฐานที่สร้างความมั่นใจให้แก่ศาล ได้แก่ ประจักษ์พยานผู้ซึ่งรู้ เห็น
เหตุการณ์ สามารถยืนยันการกระท าผิดของผู้ต้องหาได้ ถ้าคดีไม่มีประจักษ์พยานและคดีนั้นมีแต่เพียง
พยานแวดล้อม ศาลจะไม่พิพากษาลงโทษผู้กระท าผิด จึงมีปัญหาในทางสอบสวนว่าคดีที่มีแต่พยาน
แวดล้อม พนักงานสอบสวนจะแสวงหาพยานหลักฐานอย่างไร ศาลจึงจะรับฟังลงโทษจ าเลยได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดระบบการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พยานแวดล้อมนั้นมีน้ าหนักเพียงพอให้ศาล
รับฟัง เนื่องจากคดีที่มีแต่พยานแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็นคดีมีอิทธิพลหรือคดีอาชญากรรมที่มีการ

                                                           
26เรื่องเดียวกัน, หน้า 44-45. 
27ไพฑูรย์ ขัมภรัตน์, “กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการแก้ไขความบกพร่องของพยานหลักฐาน

ในคดีอาญา,” มติชน (24 กรกฎาคม 2545): 37. 
28เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
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วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินที่มีระบบบัญชีสลับซับซ้อน หรือคดีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตกระท าผิด คดี เหล่านี้ล้วนแต่ เป็นคดีที่ยุ่ งยากในการแสวงหา
พยานหลักฐานและไม่มีประจักษ์พยาน เพราะผู้กระท าผิดสามารถท าลายพยานหลักฐานได้โดยง่าย จึง
เป็นการยากท่ีพนักงานสอบสวนเพียงฝ่ายเดียวจะแสวงหาพยานหลักฐานมาให้ศาลเชื่อได้ กรณีจึงต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท าการสอบสวน 

 จะเห็นได้ว่า หากใช้ระบบการสอบสวนร่วมกันหลายฝ่ายอาจประสบความส าเร็จใน
การน าผู้กระท าผิดมาลงโทษก็ได้ ประการส าคัญการสอบสวนโดยบุคคลหลายฝ่ายอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องสมเหตุสมผลเป็นการสร้างให้ระบบสอบสวนมีน้ าหนักเพียงพอให้ศาลยอมรับฟัง
พยานหลักฐานเพราะพนักงานสอบสวนและผู้เชี่ยวชาญต้องไปเป็นพยานเบิกความเกี่ยวกับการ
แสวงหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง ท าให้พยานหลักฐานมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพยานอ่ืนจน
บอกได้ว่าผู้นั้นกระท าความผิดจริงและการก าหนดให้การสอบสวนมีบุคคลหลายฝ่ายที่มีความ
เชี่ยวชาญต่างกันเข้ามาร่วมท าการสอบสวนจึงเป็นแนวทางที่แก้ไขข้อบกพร่ องในการแสวงหา
พยานหลักฐานในคดีท่ีมีความยุ่งยากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีพิเศษว่า โดยทั่วไปแล้วคดีพิเศษเหล่านี้เป็นคดีอาญาประเภท
หนึ่งที่ยังคงต้องมีกระบวนการสอบสวนและด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลคดีที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสังคมสมัยใหม่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น กฎหมายหลายฉบับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ในทางวิชาการเฉพาะด้านในสาขานั้น
จึงจะเข้าใจลักษณะการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาร่วมกันระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องว่าคดีอาญาในลักษณะใดที่ต้องการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงานที่มี
การปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับคดีนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีแต่มิได้หมายความว่า
คดีตามกฎหมายนั้นๆ จะเป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษทั้งหมด การด าเนินการเพ่ือ
ปราบปรามคดีอาญาให้ได้ผลจึงอยู่ที่การร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งเป็น
เรื่องการบริหารกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่จะต้องวิเคราะห์ในภาพรวม มิใช่ เป็นเพียงการท างาน
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเป็นกฎหมายเฉพาะต่างหาก ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดกลไกได้
จ ากัดเฉพาะขอบเขตหน้าที่ของตน และจะเกิดข้อขัดข้องในการบริหารคดีอาญาทั้งระบบที่ไม่อาจ
ประสานการด าเนินการที่สอดคล้องกันได้29 

2.3.3.2  การสอบสวนและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในเชิงบูรณาการ 
 การสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษนับเป็นมิติใหม่ของการ

ท างานในระบบการสอบสวน โดยมีการท างานในเชิงบูรณาการซึ่งจะเป็นการท างานในลักษณะที่มีการ
ประสานงานความร่วมมือและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

                                                           
29ศุภกร ปุญญฤทธิ์, การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีกับองค์กรอาชญากรรม

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 50-51. 
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สูงสุด เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ด าเนินการใดๆ ในบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น 

 คดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปด าเนินการสืบสวนสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งยากต่อ
การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน าไปด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ทรงอิทธิพล
ที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม หรือการกระท า
ความผิดข้ามชาติ ฉะนั้น การสืบสวนสอบสวนเพ่ือแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดีจึงจ าเป็นต้องบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต้องการให้มีการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่บทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการคดี
พิเศษ (กคพ.) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน 9 คน และในจ านวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมายอย่างน้อยด้านละหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ เหตุที่กคพ.จ าเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศน์และกฎหมายนั้น เนื่องจาก “คดีพิเศษ” ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศหรือท่ีเรียกกันว่า “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” นั้นเอง ฉะนั้น ใน
การประชุมกคพ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็น “คดีพิเศษ” จึงต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงนับเป็นจุดเริ่มของการบูรณา
การท างานร่วมกันก่อนรับเป็นคดีพิเศษ 

 เมื่อ กคพ.มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษแล้ว ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 บัญญัติให้มีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมา
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน เว้นแต่การสอบสวนคดี
พิเศษที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญหรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม
หรือคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน กฎหมายบัญญัติ
บังคับให้ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี 
นับเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารและนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวคือ พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษอาจมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนไปแล้วนั้นมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนแล้ว แต่การมีพนักงานอัยการมาบูรณาการท างานร่วมสอบสวนด้วย พนักงานอัยการอาจมี
มุมมองที่ต่างไปจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเป็นโจทก์ฟ้องผู้ต้องหา อาจเห็นว่าน่าจะได้มี
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การสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็น เพ่ือให้การบันทึกค าให้การพยานและการรวบรวมพยานหลักฐาน
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดการเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยในระหว่างการสืบพยานในชั้นศาลลงได้ 

 ฉะนั้น หากคดีใดเป็นคดีพิเศษการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานใน
การด าเนินคดีจึงจ าเป็นต้องบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมาย อ่ืนๆ ซึ่งมาตรา 
22 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ให้กคพ.มีอ านาจออกข้อบังคับการปฏิบัติ
หน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการประสานปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ เช่น วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับ
การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ การด าเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การ
ควบคุม การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การส่งมอบคดีพิเศษ และการด าเนินการอ่ืน
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอาญา การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เจ้า
พนักงานอ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ในการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษ รวมทั้งการ
สนับสนุนของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ บทบัญญัติดังกล่าวรองรับการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการระหว่างพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าพนักงานอ่ืนของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประสานการปฏิบัติและที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด ก็คือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษอันจะอ านวยประโยชน์ในการสืบสวน
สอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นอย่างยิ่ง  

 ตัวอย่าง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นคดีปล้นปืนของหน่วยราชการจ านวน 4 ครั้ง คือการปล้นปืนที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติบางลาง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2545 ได้อาวุธปืนไป
จ านวน 33 กระบอก การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 5 อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 28 
เมษายน พ.ศ.2546 ได้อาวุธปืนไป จ านวน 19 กระบอก การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 12 อ าเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2546 ได้อาวุธปืนไป จ านวน 13 กระบอก และ
การปล้นปืนกองพันทหารพัฒนาที่ 4 อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2547 ได้อาวุธปืนไป จ านวน 413 กระบอก การประสานการปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
จะเริ่มจากการประสานขอรับส านวนการสอบสวนคดีอาญาทั้ง 4 คดี จากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
บันนังสตา จากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอธารโต จากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสุคิริน จากสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเจาะไอร้อง นอกจากการขอรับส านวนแล้วจะมีการประสานงานด้านข้อมูล อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อรับส านวน
มาแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีค าสั่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษศึกษาส านวนอย่าง
ละเอียดก่อนจะลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ เมื่อลงไปท างานในพ้ืนที่แล้ว จะมีการประสานการปฏิบัติกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เจ้าพนักงานต ารวจ เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว ทั้งพลเรือน ต ารวจ และทหาร เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีพิเศษต่อไป และ
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หน่วยงานที่ส าคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภารกิจด้วยอ านวยความยุติธรรมเดียวกันที่มีก ารบูร
ณาการท างานอย่างใกล้ชิดก็คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์จะบูรณาการการท างานในเรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนหรือจ าเลยในชั้นศาล งานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์นี้จะเข้ามาช่วยเสริมงานด้านพิสูจน์หลักฐานของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ยังบัญญัติให้อ านาจ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละด้านเป็นที่ปรึกษาคดี
พิเศษตาม มาตรา 30 และอ านาจน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอให้นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีค าสั่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษตามมาตรา 33 และให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งอีกด้วย 

 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษแต่ละประเภทคดีหรือแต่ละลักษณะความผิด จะมีการ
ท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ แตกต่างกันไป เช่น การสืบสวนสอบสวนคดีผู้ทรงอิทธิพลอาจ
มีการท างานเชิงบูรณาการกับส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงาน ปปง. กรมสรรพากร และกรมศุลกากร 
เพ่ือร่วมกันตรวจสอบว่า ผู้มีอิทธิพลมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้างหรือไม่ รายได้จากกิจการ
หรือธุรกิจของผู้มีอิทธิพลมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ ของผู้มีอิทธิพล
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีเรื่องการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เป็นต้น หรือการ
สืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากร อาจมีการท างานเชิงบูรณาการกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร และ
กรมสรรพสามิต เพ่ือให้ช่วยตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ มีการส าแดงเท็จเพ่ือขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรหรือไม่ เป็นต้น 

 สิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินคดีพิเศษในชั้นศาลก็คือ การน าเสนอพยานหลักฐานต่อ
ศาลโดยเฉพาะพยานบุคคลในคดีส าคัญๆ เช่น คดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของพยานเป็นประการส าคัญ เพ่ือให้พยาน
สามารถไปเบิกความตามที่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวน มิใช่ไปขึ้นศาลแล้วกลับค าให้การ กรมสอบสวน
คดี พิ เศษจ าเป็นต้องน ามาตรการคุ้มครองพยานมาตรการทั่ ว ไปและมาตรการพิ เศษตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาใช้ แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของอัตราก าลัง
พลที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติการคุ้มครองพยานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน ต ารวจ และทหาร ให้ช่วย
จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีพิเศษให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 เพ่ือให้การบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
เกิดความคล่องตัว มีความชัดเจนในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จ าเป็นต้องจัดท าบันทึกความตกลงขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ การปฏิบัติภารกิจตาม
บันทึกความตกลงฯ จะท าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถท างานในเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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2.4  หลักลักษณะคดีและการด าเนินคดีความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร 

การด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิดของรัฐหนึ่งๆ นั้น ปกติย่อมอยู่ใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐ 
(Sovereignty) ที่ผู้นั้นได้กระท าความผิด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคลสัญชาติของรัฐหรือเป็นคนต่างด้าว 
นอกจากนี้รัฐยังมีอ านาจอธิปไตยเหนือบุคคลสัญชาติของรัฐทั้งในทางบังคับและคุ้มครองบุคคลนั้นไม่
ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ใน หรือนอกราชอาณาเขตของรัฐนั้น เหตุนี้รัฐจึงยังมีอ านาจที่จะลงโทษบุคคล
สัญชาติของรัฐที่กระท าความผิดต่อกฎหมายของรัฐได้ แม้จะกระท านอกราชอาณาจักรก็ตาม และมี
อ านาจลงโทษบุคคลไม่ว่าสัญชาติใดที่ได้กระท าความผิดต่อบุคคลสัญชาติของรัฐนอกราชอาณาจักร
เช่นเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกันกับรัฐต่างประเทศและคนต่างด้าวนี้
จัดเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยอ านาจศาลหรือ
อ านาจในการด าเนินคดีของประเทศต่างๆ ในการปราบปรามและลงโทษผู้กระท าผิดทางอาญา
ระหว่างประเทศ30 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงทฤษฎีต่างๆ ในการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเสียก่อนโดยมีหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้กันอยู่ 3 ทฤษฎี คือ 
 
 2.4.1  ทฤษฎีจ ากัดขอบเขตอ านาจศาลหรือหลักดินแดน 
 ทฤษฎีนี้ถือว่ารัฐหนึ่งๆ ย่อมมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะรักษาดินแดนของตนให้เป็นปกติสุข
หากมีการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของรัฐใดรัฐนั้นย่อมจะมีอ านาจด าเนินการเอาตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ กล่าวคือ ความผิดเกิดในเขตดินแดนรัฐใดเฉพาะรัฐนั้นที่จะมีอ านาจ
ลงโทษ รัฐอื่นจะมาเกี่ยวข้องไม่ได้ ทั้งนี้ จะไม่ค านึงถึงสัญชาติของจ าเลยว่าจะเป็นคนในบังคับของตน
หรือคนต่างด้าว 
 เมื่อดินแดนถือเป็นขอบเขตของรัฐที่จะใช้อ านาจอธิปไตย สิ่งที่ต้องพิจารณาในล าดับถัดไป 
คือ ดินแดนของรัฐนั้นประกอบด้วยและมีขอบเขตเพียงใด 

1. วงเขตดินแดน คือ พ้ืนที่ที่ฝูงชนชาติหนึ่งๆ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยเดียวกันได้เข้า
ครอบครองอยู่ และพ้ืนที่นี้ได้แยกต่างหากจากประเทศหรือบริเวณใกล้เคียง โดยมีเส้นขีดคั่นซึ่งเรียกว่า
เขตแดน (Boundary)31 

2. เขตแดนทางทะเล ในกรณีที่หากรัฐมีวงเขตดินแดนติดทะเล การก าหนดเขตแดนทาง
ทะเลนั้นจะต้องเริ่มต้นจากเส้น (Baseline) ซึ่งเส้นฐานมีได้ 2 ประการ คือ 
  1) เส้นฐานปกติ (Normal Baseline) ซึ่งยึดถือแนวน้ าลดตามชายฝั่งเป็นหลัก 
  2) เส้นฐานตรง (Straight Baseline) จะน ามาใช้ในกรณีที่แนวชายฝั่งทะเลมีความ 
เว้าแหว่งหรือมีเกาะเรียงรายตามฝั่งทะเลในบริเวณใกล้ชิดกับฝั่งทะเลนั้นท าให้ไม่สะดวกที่จะใช้วิธี
ลากเส้นฐานปกติ32 
                                                           

30ภาสกร ชุณหอุไร, “ปัญหาบางประการในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา,” 
วารสารนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20, 3 (กันยายน 2533): 117. 

31สุผานิต มั่นศุข, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 22. 
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ส าหรับเส้นฐานที่ใช้กับประเทศที่มีพ้ืนที่เป็นเกาะจ านวนมาก หรือรัฐหมู่เกาะใช้วิธีเส้นฐาน
ตรงจุดเชื่อมต่อนอกสุดของเกาะที่ตั้งอยู่นอกสุดกับโขดหินที่โผล่พ้นน้ า (Drying Reefs) ของหมู่เกาะ
ได้33 และเขตแดนของรัฐทางทะเลประกอบด้วย 3 ประการด้วยกันคือ น่านน้ าภายในทะเลอาณาเขต 
และเขตต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. น่านน้ าภายใน เป็นน่านน้ าที่อยู่หลังเส้นฐานเข้ามาหาฝั่งรัฐมีอ านาจเต็มที่ในการตรา
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย อ านาจการด าเนินคดีเหนืออาณาเขต โดยมีหลักในทางปฏิบัติระหว่ าง
ประเทศ คือ ถ้าความผิดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกเลยรัฐชายฝั่งมักจะไม่
เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่หากเป็นความผิดร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศหรือได้รับการร้องของจากกัปตันเรือหรือเจ้าของ
เรือ รัฐชายฝั่งก็จะเข้าไปใช้อ านาจ 

2. ทะเลอาณาเขต อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ได้ก าหนด
อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งไว้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานแต่รัฐจะมีอ านาจอธิปไตยภายใต้ข้อ 
ยกเว้นบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อยกเว้นเรื่องการผ่านโดยสุจริต (Innocent Passage) ซึ่งเห็น
ควรน ามาพิจารณาประกอบด้วย เนื่องจากการผ่านโดยสุจริตเป็นข้อยกเว้นที่ส าคัญที่สุด ซึ่งจะจ ากัด
เฉพาะการเดินเรือผ่านเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการบินผ่าน รัฐทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งหรือรัฐไร้
ชายฝั่งสามารถใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริต การผ่านโดยสุจริตนี้ หมายความถึง การเดินเรือผ่านทะเล
อาณาเขตเพ่ือความมุ่งประสงค์จะผ่านทะเลอาณาเขตนั้นโดยไม่เข้าไปน่านน้ าภายในเพ่ือแวะจอด ณ 
ที่จอด หรือที่อ านวยความสะดวกของท่าเรือเช่นว่านั้น การผ่านจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและเร่งรีบ  

อย่างไรก็ดี การผ่านย่อมหมายความรวมถึงการหยุดและการทอดสมอเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้
ในการเดินเรือตามปกติหรือการท าโดยจ าเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือทุกขภัย หรือเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล เรือหรืออากาศยานที่อยู่ในภยันตรายหรือทุกขภัย34 
และการผ่านจะเป็นการผ่านโดยสุจริตตราบเท่าที่ไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย
หรือความมั่นคงของรัฐชายฝั่ง การผ่านเช่นว่านั้นจะต้องกระท าโดยสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศใน
การเดินเรือผ่านของเรือด าน้ าและยานพาหนะใต้น้ าอ่ืนๆ จะต้องลอยล าและแสดงธงของตน 

3. เขตต่อเนื่อง อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค .ศ.1958 ได้กล่าวถึงขอบเขต
แดนทางทะเลของเขตต่อเนื่องไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติ
นั้นการที่รัฐชายฝั่งจะมีเขตต่อเนื่องได้จ าต้องมีการประกาศอ้างสิทธิเสียก่อนซึ่งกรณีจะต่างจากทะเล
อาณาเขตที่รัฐฝั่งได้สิทธิโดยไม่ต้องมีการประกาศซึ่งเขตต่อเนื่องจะมีระยะห่างจากเส้นที่ใช้วัดความ

                                                           
32พชร ยุติธรรมรง, ทหารเรือกับอ านาจการสอบสวนการกระท าผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นทาง

ทะเล (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2532), หน้า 4. 
33จุมพต สายสุนทร, ค าอธิบายกฎหมายทะเลว่าด้วยอาณาเขตทางทะเล (กรุงเทพฯ: นิติ

ธรรม, 2536), หน้า 36. 
34ข้อ 18 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (อนุสัญญาฉบับนี้เปิด

ให้มีการลงนามเม่ือวันที่ 10 ธนัวาคม ค.ศ.1982 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1994) 



27 

กว้างของทะเลอาณาเขตไปไม่เกิน 24 ไมล์ทะเลตามอนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.1958 คือ ถ้ารัฐ
ชายฝั่งนั้นประกาศทะเลอาณาเขตไว้ 12 ไมล์ทะเล ก็จะมีเขตต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ใน
เขตต่อเนื่องรัฐชายฝั่งอาจใช้การควบคุมตามที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับศุลกากร รัษฎากร การเมือง หรือการอนามัยและเพ่ือลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ
ข้างต้นที่ได้กระท าภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของตน35 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้วแต่ละรัฐจะมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายหรือลงโทษบุคคลใดได้
เฉพาะกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐตนเท่านั้นดังบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคแรก ที่ว่า “ผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย” อันเป็นหลักการทั่วไปว่ากฎหมายอาญาของไทยใช้ลงโทษผู้กระท าผิดที่เกิดขึ้นในดินแดน
ไทยโดยไม่ค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าผิดหรือผู้เสียหายแต่อย่างใด เป็นเรื่องหลักดินแดนอย่าง
แท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท านอกราชอาณาจักร 
แต่กฎหมายให้ถือว่ากระท าในราชอาณาจักร ความผิดประเภทนี้โดยสภาพแล้วเป็นการกระท านอก
ราชอาณาจักรแต่เนื่องจากมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในบางประการ กฎหมายจึงบัญญัติ
ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร อันได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 
วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 โดยกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิดตามกฎหมายใดและบท
มาตราใด ผู้เสียหายหรือผู้กระท าผิดเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศหรือจะมีผู้ร้องขอให้ลงโทษ
หรือไม่ หากมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตรงตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วจะต้องได้รับโทษใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายไทยซึ่งบัญญัติความผิดและก าหนดโทษไว้ส าหรับการกระท านั้นๆ เสมือน
หนึ่งเป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจักร36 อันเป็นการขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายใน
เรื่องดินแดนออกไป 

 
2.4.2  ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจลงโทษสากล 
เป็นหลักการลงโทษโดยไม่ค านึงถึงสัญชาติบุคคลผู้กระท าผิดหรือสัญชาติบุคคลผู้เสียหาย 

เนื่องจากในการกระท าความผิดนั้นผู้กระท ามิได้กระท าโดยค านึงถึงสถานที่ที่การกระท าผิดได้เกิดขึ้น 
ในการด าเนินคดีความผิดเหล่านี้ถือหลักอ านาจทางกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่จับกุมผู้กระท า
ความผิดได้ เป็นหลักอ านาจลงโทษสากล (Universal Principle) ซึ่งประเทศต่างๆ ในโลกยอมรับ
หลักการนี้ โดยถือว่าความผิดนั้นต้องเป็นความผิดตามกฎหมายนานาชาติ (Delictajurisgenetium) 
ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศเป็นความผิดที่ทุกรัฐภาคีมีอ านาจลงโทษการกระท าความผิด

                                                           
35พชร ยุติธรรมรง, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
36ชัยรัตน์  กรรณิการ์ , อ านาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาที่ เกิดขึ้นนอก

ราชอาณาจักร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 
หน้า 73. 
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เช่นนี้ได้เพราะเป็นความผิดที่มีผลกระทบร้ายแรงในระหว่างประเทศซึ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศได้
ก าหนดความผิดไว้ 9 ประเภทด้วยกัน คือ37 

1. การกระท าอันเป็นภัยต่อความม่ันคงแห่งรัฐ (An Attack Against State Authority) 
2. โจรสลัด (Piracy) 
3. สลัดอากาศ (Hijacking) 
4. การค้าทาส (Slave Trade) 
5. การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการแบ่งแยกผิว (Apartheid) 
6. การท าลายล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) 
7. การก่อการร้าย (Terrorism) 
8. อาชญากรสงคราม (War Crime) 
9. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (Narcotics Drugs) 
ซึ่งการลงโทษที่ถือเอาลักษณะแห่งความผิดเป็นส าคัญนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 7 ว่า “ผู้ใดกระท าความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณา 
จักร คือ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 ถึงมาตรา 
129 

(1/1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 135/1 มาตรา 135/2 
มาตรา 135/3 และมาตรา 135/4 

(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 
มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 และมาตรา 266(3) และ (4) 

(2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 282 และมาตรา 283 
(3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 339 และความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง” 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ของประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามที่

ระบุไว้ในทุกอนุมาตราล้วนมีเหตุผลอยู่ในตัวเอง กล่าวคือ มาตรา 7(1)(1/1) และ (2) ย่อมมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทั้งความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความมั่นคงนอกราชอาณาจักร ด้านการเมือง
และกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของรัฐ มาตรา 7(2 ทวิ) เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศที่
ทุกประเทศควรร่วมมือกันลงโทษผู้กระท าผิด มาตรา 7(3) เป็นการคุกคามในทะเลหลวง เป็นโจรสลัด
อันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศควรร่วมมือกันลงโทษผู้กระท าผิด 

 
2.4.3  ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจพิจารณาเฉพาะตัวบุคคลหรือหลักตัวบุคคล 
แนวคิดของหลักตัวบุคคลนี้มาจากกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่ารัฐจะต้องผูกพันรับผิดชอบ

และปกป้องผู้ถือสัญชาติของตนดังค ากล่าวที่ว่า กฎหมายของรัฐใดย่อมใช้บังคับและคุ้มครองคนของ

                                                           
37เรื่องเดียวกัน, หน้า 93. 
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รัฐนั้นๆ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด38 ฉะนั้นเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นโดยผู้มีสัญชาติใดแม้จะกระท าผิด
นอกอาณาบริเวณของรัฐนั้นก็ตามรัฐเจ้าของสัญชาติก็มีอ านาจที่จะลงโทษแก่บุคคลนั้นได้ 39 ตาม
ทฤษฎีนี้ ซึ่งจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คืออ านาจเหนือบุคคลผู้กระท าผิดและอ านาจเหนือบุคคล
ผู้เสียหาย  

1. อ านาจเหนือบุคคลผู้กระท าผิด (Active Personality) กฎหมายอาญาของรัฐใดย่อมใช้
บังคับกับบุคคลที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นที่กระท าความผิดทั้งในและนอกอาณาเขตของรัฐนั้นๆ ไม่ว่า
ผู้เสียหายจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตาม โดยความผิดที่กระท าต้องเป็นความผิดประเภทที่กฎหมายของรัฐ
ได้ระบุไว้ให้ศาลของตนเป็นผู้ท าการพิจารณาพิพากษาได้และความผิดที่กระท านั้นต้องเป็นความผิด
ประเภทที่หากจะท าขึ้นในรัฐที่พิจารณาคดีแล้ว กฎหมายของรัฐนั้นถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันซึ่ง
โดยมากเป็นความผิดที่เป็น Mala Inse หรือความผิดที่กฎหมายอาญาของทุกรัฐได้บัญญัติเป็นความ 
ผิด นอกจากนี้รัฐที่จะลงโทษได้นั้นต้องเป็นรัฐที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายจะต้องร้องขอให้รัฐ
เจ้าของสัญชาติลงโทษผู้กระท าความผิด รัฐจึงมีอ านาจลงโทษได้ เหตุที่กฎหมายของประเทศต่างๆ 
บัญญัติให้ผู้เสียหายต้องร้องขอให้ด าเนินคดี เพื่อแสดงว่าความผิดนั้นเป็นความผิดร้ายแรง สมควรที่รัฐ
เจ้าของสัญชาติผู้กระท าความผิดจะมีอ านาจด าเนินคดีกับบุคคลผู้กระท าความผิดด้วย ส าหรับการ
ด าเนินคดีนั้นปกติรัฐเจ้าของสัญชาติจะไม่ใช้อ านาจเข้าไปก้าวก่ายในดินแดนของรัฐอ่ืนในอันที่จะใช้
กฎหมายของตนต่อคนในสัญชาติ แต่รัฐจะคอยจนกว่าบุคคลนั้นจะกลับเข้ามาในรัฐจึงจะลงโทษบุคคล
นั้นในการกระท าความผิดที่ไปท าในประเทศอ่ืนหรือรัฐจะจัดการกับทรัพย์สินของเขาเป็นการชดเชย
กับความผิดที่เขากระท าขึ้นนอกรัฐ40 

2. อ านาจเหนือบุคคลผู้เสียหาย (Passive Personality) กรณีที่คนสัญชาติของตนอยู่ต่าง 
ประเทศ รัฐที่ดีควรจะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนในสัญชาติของตนจากการกระท าผิดไม่ว่าบุคคลนั้น
อยู่ ณ ที่ใด ถือว่ากฎหมายอาญารัฐย่อมใช้คุ้มครองบุคคลที่ถือสัญชาตินั้นอยู่ โดยหลักอ านาจเหนือ
บุคคลผู้เสียหายนี้ ประเทศส่วนมากได้ถือเป็นอ านาจในการด าเนินคดีเหนือความผิดของรัฐซึ่งลงโทษ
ในการกระท าความผิดต่อชีวิตพลเมืองของรัฐต่อสุขภาพอนามัยและเสรีภาพบุคคลของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ 
ณ ที่ใด41 

ส าหรับประเทศไทยได้บัญญัติเรื่องหลักตัวบุคคลไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 และ
มาตรา 9 ซึ่งทั้งสองมาตรานี้เป็นการกระท าผิดนอกราชอาณาจักรชัดเจน ไม่มีส่วนใดกระท าใน

                                                           
38ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, รวมกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 

2538), หน้า 5. 
39D. J. Harris, Cases and Materials on International, 3rd ed. (London: Sweet 

and Maxwell, 1983), p. 210 อ้างถึงใน นพพร โพธิรังสิยากร, “กฎหมายระหว่างประเทศในศาล
ไทยข้อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเขตอ านาจศาล,” บทบัณฑิตย์ 46, 1 (มีนาคม 2533): 75-96. 

40Ibid. 
41ปรีชา ส่งสัมพันธ์, “เขตอ านาจของรัฐในการฟ้องร้องและลงโทษผู้กระท าความผิดทาง

อาญา,” อัยการนิเทศ 39, 1-2 (2520): 64. 
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ราชอาณาจักรไทยเลย แต่กฎหมายก าหนดให้ต้องถูกลงโทษในราชอาณาจักร ถ้าเป็นบุคคลที่เข้าข่าย
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ส าหรับความผิดซึ่งลงโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท า
นอกราชอาณาจักรที่ชัดเจน คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ซึ่งในกรณี
นี้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 20 อย่างไม่มีข้อสงสัย 

ส่วนความผิดที่ถือว่าเกิดในราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค
สองมาตรา 5 และมาตรา 6 นั้นตามความเป็นจริงแล้วได้กระท านอกราชอาณาจักรจึงย่อมไม่มีท้องที่
ของพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จึงต้องถือว่าเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักรที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2042 

อย่างไรก็ตาม ในปัญหาเรื่องนี้เดิมอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) เคยถือหลักตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสอง ที่ว่าหากคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ 
ที่ใด ให้ถือว่าความผิดนี้ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร อธิบดีกรมอัยการจึงไม่ใช่พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบันอธิบดีกรมอัยการได้เปลี่ยนแปลงหลักการใหม่โดยเห็นว่า เจตนารมณ์ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่ก าหนดให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนเป็น
พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบบรรดา “คดีความผิดซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย” เนื่องจาก
เป็นคดีมีความส าคัญกว่าคดีที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามปกติและเป็นกรณีที่อาจกระทบกระเทือน
ต่อความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศ บทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยตัวบุคคลผู้มี
อ านาจสอบสวนต่างจากมาตรา 4 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ
ว่าด้วยประเภทคดีที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นในการแปลความจึงจะน าบทบัญญัติทั้งสองนี้มาเป็นข้อยกเว้นซึ่งกันและกันหาได้ไม่ 
หากข้อเท็จจริงในคดีใดได้ความว่าความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในอ านาจ
อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนที่จะรับผิดชอบในการสอบสวนหรือจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่
พนักงานสอบสวนคนใดก็ได้ เพราะตามพฤตินัยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและมี
ความส าคัญกว่าคดีทั่วๆ ไป อีกทั้งหากจะแปลความในทางตรงกันข้ามว่ามิใช่กรณีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 แล้ว ก็อาจเกิดปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับตัว
บุคคลที่จะรับผิดชอบในการสอบสวนขึ้นได้43 

อย่างไรก็ตาม แม้จะตีความเช่นนี้แล้วก็ยังคงปรากฎปัญหาในเรื่องอ านาจสอบสวนความผิดที่
เป็นคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรอยู่เพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ได้ให้
อ านาจพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้สอบสวนคดีพิเศษซึ่งคดีส่วนใหญ่ได้กระท า

                                                           
42พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และคณะ, คู่มือการสอบสวนและการร่วมสอบสวน

คดีอาญานอกราชอาณาจักรของพนักงานอัยการ (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2556), หน้า 6. 
43เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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เป็นองค์กรและเกี่ยวพันกับนอกราชอาณาจักรหรือเมื่อคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติให้คดีนอก
ราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจึงเกิดปัญหาว่าใครจะเป็นคนท าหน้าที่สอบสวน อีกทั้งในแวด
วงขององค์กรอัยการเองก็ได้เน้นย้ าถึงความไม่ชัดเจนของอ านาจสอบสวนนอกราชอาณาจักรใน
ลักษณะดังกล่าว44 อันจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีจ ากัดขอบเขตอ านาจศาลหรือหลักดินแดนจะเป็นหลักทั่วไป ทั้งนี้
เพราะความผิดอาญาย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของท้องที่ที่เกิดเหตุมากกว่าที่อ่ืน
และเป็นด้วยเหตุผลในทางคดีเพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปด้วยดีที่สุดจึงต้องท าการ
สืบสวนสอบสวนให้ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะมีร่องรอยหลักฐานรวมทั้ง
หาพยานที่รู้เห็นข้อเท็จจริงได้ง่ายกว่าที่อ่ืนแต่ส าหรับคดีความผิดที่ได้กระท านอกราชอาณาจักรนั้นไม่
อาจน าหลักทฤษฎีจ ากัดขอบเขตอ านาจศาลหรือหลักดินแดนมาใช้พิจารณาได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิด
ภายนอกประเทศนอกเหนืออ านาจอธิปไตยของรัฐตนจึงต้องน าหลักเรื่องอ านาจลงโทษสากลและหลัก
ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจพิจารณาเฉพาะบุคคลมาใช้ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกันไป 

เมื่อได้ทราบถึงแนวความคิดท่ีใช้ในการสอบสวนของแต่ละประเทศตามแต่ระบบกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ว่ามีลักษณะเช่นใดมีการน าหลักใดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาใช้ส าหรับ
คดีอาญาธรรมดาและคดีพิเศษบ้างกับทั้งลักษณะและประเภทของคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนองค์กรสอบสวนคดีพิเศษของต่างประเทศและประเทศไทยและแต่ละองค์กรมีอ านาจในการ
สอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรได้เพียงใดนั้น จะได้แยกพิจารณาเป็นล าดับต่อไป 

 

                                                           
44ส านักงานอัยการสูงสุด, โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาองค์กรอัยการ “การด าเนินคดีอาญา

นอกราชอาณาจักร” (กรุงเทพฯ: ส านักงานอัยการสูงสุด, 2556), หน้า 18. 
 



 
บทท่ี 3 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวนขององค์กรอัยการ 

กับองค์กรสอบสวนคดพีิเศษในต่างประเทศ 
 
บทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญาในฐานะที่เป็นองค์กรส าคัญองค์กรหนึ่งในการ

อ านวยความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายจะมีบทบาทในชั้นสอบสวนอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
พยานหลักฐานที่สมบูรณ์ตลอดถึงบทบาทของอัยการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าจะ
กระท าได้เพียงใดในแง่ของการคานอ านาจพนักงานสอบสวน และกล่าวถึงหน่วยงานสอบสวนคดี
พิเศษอันเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษเฉพาะด้าน รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน
เฉพาะเรื่องส าคัญๆ ของต่างประเทศ โดยจะศึกษาถึงบทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญาและ
บทบาทของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ 
ทั้งนี้ เพราะประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างทางกฎหมายที่มีลักษณะเด่นและมีความคล้ายคลึงกับประเทศ
ไทยค่อนข้างมาก มีห้วงเวลาของวิวัฒนาการทางกฎหมายในระยะเวลาไล่เลี่ยกับประเทศไทย หากแต่
การสอบสวนของประเทศญี่ปุ่นกลับมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับอย่างมาก ผู้เขียนจึงสนใจศึกษา
ถึงการสอบสวนของอัยการและหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ (SID) ของญี่ปุ่น ส าหรับประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ได้ท าการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศไทยจัดตั้ง
องค์กรสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขึ้นโดยมีจุดประสงค์จะให้เป็นหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพเฉกเช่นเดียวกับ FBI ของสหรัฐอเมริกาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
เทียบเคียงกับหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ก่อนจะกล่าวถึงบทบาทของอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาในระบบต่างๆ ในเบื้องแรกพึง
ทราบถึงลักษณะงานของอัยการโดยทั่วไปในระบบอัยการที่สมบูรณ์ซึ่งมี 3 ประการที่ส าคัญอันประ 
กอบด้วยอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนฟ้องร้อง การด าเนินคดีอาญาในศาลและการบังคับคดีตามค า
พิพากษา ดังนี้ 

1. อ านาจหน้าที่ในการสอบสวนฟ้องร้อง ในประเทศต่างๆ ที่ยึดถือระบบอัยการที่สมบูรณ์ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกันไม่อาจ
แบ่งแยกได้และต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรอัยการเท่านั้น ทั้งยังมีอ านาจสอบสวน
คดีอาญาได้อย่างกว้างขวางโดยสามารถรับค าร้องทุกข์ ค ากล่าวโทษได้เอง แล้วด าเนินการสอบสวน
หรือเข้าควบคุมการสอบสวนของต ารวจหรือสั่งการแก่ต ารวจตามที่เห็นสมควรได้45 

2. อ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีอาญาในศาลกล่าวคือ เมื่ออัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล
แล้วอัยการต้องน าพยานเข้าสืบและกระท าการ อ่ืนใดเท่าที่เห็นสมควรเพ่ือค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
                                                           

45ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, งานอัยการของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 
2526), หน้า 105-106. 
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การกระท าความผิดทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาพิสูจน์จนกระทั่งศาลสามารถมีค าพิพากษาได้
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระท า ในขณะเดียวกัน
อัยการก็ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของจ าเลยมิใช่เฉพาะรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะหรือของ
ผู้เสียหายเท่านั้นเพราะบทบาทของอัยการในการด าเนินคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย
นี้ อัยการควรให้ความส าคัญในฐานะท่ีเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งพึงค านึงถึงสิทธิและส่วนได้เสียของเขาจึง
ต้องปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคลเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและให้โอกาสบุคคล
เหล่านั้นในการที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้46 อันเป็นการรักษาดุลยภาพระหว่างหลักควบคุมอาชญากรรม
และกระบวนการนิติธรรมด้วยตามควรแก่กรณีด้วยเหตุนี้ ในการพิสูจน์ความจริงอัยการจึงมีหน้าที่ต้อง
แนะน าจ าเลยในระหว่างการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเขาตามกฎหมายและอัยการควรเสนอ
พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจ าเลยเฉกเช่นเดียวกัน 

3. อ านาจหน้าที่ในการบังคับคดีตามค าพิพากษา กล่าวคือ ในระบบอัยการที่สมบูรณ์นั้น
อัยการยังมีหน้าที่บังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุด รวมตลอดถึงการวินิจฉัยสั่งการอัน
เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นด้วยโดยนับตั้งแต่โทษปรับกระทั่งถึงโทษ
ประหารชีวิตซึ่งในกรณีที่มีการประหารชีวิต ก่อนประหารชีวิตนักโทษประหารต้องถูกควบคุมอยู่ใน
เรือนจ าจนกระทั่งถึงก าหนดเวลาท าการประหาร หากนักโทษนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของอัยการก็
ต้องเรียกให้เข้ามามอบตัวเพ่ือรับการบังคับคดีหากนักโทษผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามโดยหลบหนีไปหรือมี
พฤติการณ์ว่าจะหลบหนีอัยการอาจออกหมายจับทันทีหรือสั่งให้ต ารวจจัดการให้ก็ได้ ในกรณีที่ไม่
ปรากฎสถานที่ควบคุมนักโทษ อัยการต้องร้องขอต่ออธิบดีอัยการให้สั่งควบคุมนักโทษไว้ในเรือนจ า
โดยแนบหมายจับไปด้วย47 แต่ทั้งนี้ มิได้รวมถึงการบังคับโทษซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายราชทัณฑ์มิใช่
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
3.1  การสอบสวนคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นประเทศในระบบกฎหมาย Common Law หรือระบบจารีต
ประเพณีโดยในแต่ละมลรัฐจะผูกพันตามระบบกฎหมาย Common Law ยกเว้นมลรัฐหลุยเซียน่าซึ่ง
ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law เพราะได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศ
ฝรั่งเศส48 อนึ่ง ภายใต้ระบบ Common Law ของสหรัฐอเมริกานี้มีการด าเนินคดีอาญาเป็นรูปแบบ
ของระบบกล่าวหาเป็นหลัก กล่าวคือ มุ่งความส าคัญของคู่ความในการด าเนินคดี วิธีพิจารณาเป็น
ปรปักษ์ต่อกัน ต่อสู้กันด้วยวาจา กระท าโดยเปิดเผย โดยมีผู้พิพากษาท าหน้าที่เสมือนกรรมการรักษา
กติกาเท่านั้น แต่ทั้งนี้ยังได้น าหลักการที่ใช้ในระบบไต่สวนมาใช้ด้วยบางประการ เช่น การน าระบบ

                                                           
46อุทิศ แสนโกศิก, “บทบาทของอัยการในการด าเนินคดีอาญา,” อัยการนิเทศ 37 (2508): 

43-45. 
47มาตรา 486 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น 
48มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2552), หน้า 31. 
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อัยการมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพราะประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับหลักนิติธรรมเป็นอันมาก  

ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้มีการรับรองหลักนิติธรรมอยู่หลายประการตั้งแต่เริ่มมี
รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ค.ศ.1787 เช่น การคุ้มครองโดย Writ of Harbeas Corpus คือ ศาล
อาจจะให้การเยียวยาได้หากมีการควบคุมตัวบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากฝ่ายบริหาร การลงโทษ
บุคคลหรือกลุ่มคนเป็นการเฉพาะ เป็นต้น และประเด็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญและถือ
เป็นจุดเด่นเป็นหลักการส่วนหนึ่งซึ่งส าคัญของหลักนิติธรรมนั่นคือ หลัก Due Process ซึ่งหลักการนี้
ของสหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ (Procedural Due Process) และเรื่อง
เนื้อหา (Substantive Due Process) บทบัญญัติที่รับรองหลักการ Due Process โดยเฉพาะได้เน้น
ย้ าในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 ได้ก าหนดหลักการว่า บุคคลจะถูกละเมิดสิทธิมิได้หากไม่เป็นไป
ตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด (Due Processof Law) และรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ 14 เช่น 
หลักการที่ว่าบุคคลจะไม่ถูกจับหากไม่มีกฎหมาย นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้พัฒนาหลักนิติธรรมกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (Due Processin Criminal Justice System) ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ อีกหลายประการอันนับเป็นตัวอย่างของความโดดเด่นในการพัฒนาคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหลักการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัย หลัก
เสรีภาพที่ปลอดจากการตรวจค้นและการยึด การห้ามการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ หลักเรื่องสิทธิ
ที่จะได้รับการปรึกษา หลักอภิสิทธิ์ที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองและหลักสิทธิที่จะได้รับการ
พิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เป็นต้น โดยผู้ที่ตีความรับรองสิทธิทั้งหลายก็คือศาลในคดีต่างๆ นั้นเอง49 และ
มิใช่รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะคุ้มครองเพียงเรื่องหลักประกันสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนในทางกฎหมายอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามตัวอย่างข้างต้นเท่านั้น 
หากแต่ยังมีกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความส าคัญของหลักกระบวนการนิติธรรมอีกหลายๆ เรื่อง อาทิ 
กฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นต้น 
 ระบบอัยการของสหรัฐอเมริกานั้นได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของอังกฤษเนื่องจากเคย
เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เคยเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กับการใช้อ านาจของรัฐ ท าให้กระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาของสหรัฐในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายที่จะจ ากัดขอบเขตการใช้อ านาจของรัฐ โดย
ถือเอาสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนเป็นหลักใหญ่ จึงเกิดลักษณะการด าเนินคดีอาญาที่แบ่งคู่ความใน
คดีออกเป็น 2 ฝ่ายมีสถานะเท่าเทียมกันส่วนศาลจะวางตนเป็นกลางคอยควบคุมให้แต่ละฝ่ายสู้คดี
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด50 ดังนั้น การพิจารณาคดีอาญาจึงไม่แตกต่างจากคดีแพ่ง
มากนัก โดยในการพิจารณาคดีโจทก์เป็นผู้เสนอพยานหลักฐานเข้าสืบก่อน (Burden of Proof) และ

                                                           
49สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมหลักนิติธรรมกับสังคม 

ไทย: คุณค่า ความหมาย และการน าไปใช้, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 
2554), หน้า 11-12. 

50Delmar Karlen, Anglo–American Criminal Justice (London: Oxford 
University Press, 1967), p. 19 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หนา้ 43. 
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ฝ่ายจ าเลยน าพยานหลักฐานของตนเข้าสืบภายหลัง51 มีวิธีการถามค้าน (Cross-Examination) ใน
การค้นหาความจริงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของระบบการต่อสู้52 และลูกขุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท าหน้าที่ชี้
ขาดข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการประกันว่าการด าเนินคดีจะปราศจากอคติ53 จึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
พยานหลักฐานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว เช่น Hearsay Rule และ Exclusionary 
rule เป็นต้น54 แม้สหรัฐอเมริกาได้รับเอาแนวคิดของระบบกฎหมายอังกฤษมาใช้ในการค้นหาความ
จริงที่มีลักษณะต่อสู้ แต่การด าเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาก็มีอัยการที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ที่สุดและเป็นองค์กรที่ประสานเชื่อมโยงระหว่างต ารวจ ศาล และราชทัณฑ์ เพราะอัยการมีหน้าที่
ตั้งแต่สอบสวนคดีอาญาจนกระทั่งสั่งอภัยโทษหรือทัณฑ์บน55 ด้วยเหตุนี้ ความรับผิดชอบของอัยการ
ต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 

3.1.1   องค์กรอัยการ 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองที่มีทั้งการปกครองของรัฐบาลกลางและการ

ปกครองของมลรัฐ โดยแต่ละมลรัฐจะมีกฎหมายของตนเองมีผลให้อัยการของสหรัฐอเมริกา คือ 
รัฐบาลกลางกับอัยการของมลรัฐมีอ านาจหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในส่วนนี้จะกล่าวถึงอ านาจหน้าที่
อัยการแห่งสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนอัยการของแต่ละมลรัฐซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันตามกฎหมาย
ของแต่ละมลรัฐ มิประสงค์กล่าวถึงเพราะไม่สามารถกระท าได้ครบถ้วนทุกมลรัฐโดยองค์กรอัยการแห่ง
สหรัฐอเมริกามีที่มาทางประวัติศาสตร์และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

3.1.1.1  ความเป็นมาของอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกาการด าเนินคดีอาญาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษ โดยถือว่าประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาก่อนการปฏิวัติในปี ค.ศ.1776 เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อังกฤษด้วย เนื่องจากเคย
เป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนและชนชาติอเมริกันปัจจุบันนี้ก็มิใช่ชนชาติอเมริกันดั้งเดิมแต่เป็นคน

                                                           
51Harzel B. Kerper, Introduction to the Criminal Justice, 2nded. (New York: 

West, 1979), pp. 203-204 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หนา้ 43. 

52Paul B. Weston and Kenneth M. Wells, The Administration of Justice, 
4thed. (New Jersy: Prentice-Hall, 1981), p. 156 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการ
สอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2532), หน้า 43. 

53Ibid. 
54John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure: Germany (New York, 

NY.: West, 1977), pp. 70-71 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หนา้ 44.  

55George T. Felkenes, The Criminal Justice System (Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1973), p. 146 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หนา้ 44.  
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อังกฤษที่มีลักษณะรักเสรีภาพ (Liberty) ความเสมอภาค (Equality) และความยุติธรรม (Justice)56 
ใน การด าเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาครั้งก่อนที่จะมีการประกาศอิสรภาพจึงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับอังกฤษ ซึ่งถือว่าตามทฤษฎีประชาชนจะด าเนินการฟ้องร้องคดีอาญาไปจนถึงที่สุด แต่
ทางปฏิบัติยังเป็นหน้าที่ของต ารวจ เมื่อประกาศอิสรภาพแล้วมีการน าเอาระบบการด าเนินคดีอาญา
สมัยใหม่ที่มีเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินคดีตามแบบฝรั่งเศสโดยน าระบบ “อัยการ” มาใช้57 ซึ่งผู้มี
อ านาจฟ้องคดีอย่างแท้จริง คือ พนักงานอัยการประจ าท้องถิ่น (District Attorney)58 มีฐานะเป็น
เอกเทศไม่ข้ึนต่อกระทรวงอัยการของรัฐ 

ระบบของอัยการสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นระบบการเมือง กล่าวคือ อัยการมา
จากการเลือกตั้งเป็นพ้ืนฐานท าให้การเมืองมีโอกาสแทรกแซงการด าเนินคดีของอัยการได้ง่าย 
เนื่องจากในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้อัยการเท่านั้นมีอ านาจในการฟ้องคดี เช่น อัยการอาจสั่งไม่ฟ้อง
คดีอาญาใดท่ีพรรคการเมืองของตนมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าเกี่ยวข้องก็ได้59 และการใช้ดุลพินิจ
ในการสั่งคดีของอัยการก็ไม่จ าต้องชี้แจงเหตุผลต่อผู้ใด60 อย่างไรก็ตาม จากการที่อัยการเป็นต าแหน่ง
ทางการเมืองและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนี้เองหากอัยการประพฤติตนไม่เหมาะสมก็อาจจะ
ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งเป็นอัยการครั้งต่อไป61 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังเชื่อ
ว่าองค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีเกียรติและอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานะที่ได้รับความเชื่อถือจาก
สาธารณชนสามารถออกค าสั่งชี้ขาดความยุติธรรมได้62 

1) อ านาจหน้าที่ทั่วไปของอัยการสูงสุด (Attorney General) อัยการสูง 
สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่ งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา 
(Department of Justice) มีอ านาจหน้าที่ส าคัญๆ อันเป็นอ านาจเฉพาะของอัยการสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและ 
หน่วยงานของรัฐ 

 (2)  บริหารงานทั้งปวงของกระทรวงยุติธรรม 

                                                           
56วิษณุ เครืองาม, กฎหมายแองโกล-อเมริกัน (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2520), หน้า 28-29. 
57William F. McDonald, The Prosecutor (Beverly Hills: Sage, 1979), p. 20 อ้างถึง

ใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 44.  

58Delmar Karlen, op. cit., p. 25. 
59วิษณุ เครืองาม, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
60อุทิศ แสนโกศิก, การด าเนินคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา (พระนคร: ม.ป.พ., 2467), หน้า 

43. 
61สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต, การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 99. 
62Frank W. Miller, Prosecution: The Decision to Charge a Suspect with a 

Crime (Washington, D.C.: Brown & Co. (Canada), 1974), p. 295. 
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 (3)  ด าเนินการในบางกรณีท่ีเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร 
 (4)  ควบคุมดูแลเรือนจ า 28 แห่งภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง 
 (5)  ควบคุมงานของอัยการสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม

ค าสั่งศาล 
 (6)  ควบคุมดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินของสหรัฐอเมริกา 
 (7)  ด าเนินคดีแพ่งและอาญาที่รัฐบาลเป็นคู่ความ 
 (8)  เป็นผู้แทนสหรัฐอเมริกาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
 (9)  ด าเนินคดีส าคัญบางเรื่องในศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
2) การบริหารงานภายในของกระทรวงยุติธรรมภายใต้ความรับผิดชอบ

ของอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดมีผู้ช่วยเหลือ คือ รองอัยการสูงสุด (Deputy Attorney General) รอง
อัยการสูงสุดฝ่ายคดี (The Solicitor General) และผู้ช่วยอัยการสูงสุดอีกสิบคน (Assistant Attor 
neys General) โดยมีผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายบริหารท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของอัยการสูงสุดใน
เรื่องต่างๆ รวมทั้งทางกฎหมายหรือทางส่วนบุคคลส าหรับการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรมมี
การแบ่งดังต่อไปนี้ 

 (1)  รองอัยการสูงสุดเป็นบุคคลล าดับที่สองในกระทรวงนี้ มีหน้าที่ช่วย 
เหลืออัยการสูงสุดในกิจการต่างๆ มีความรับผิดชอบในการวางนโยบายและการด าเนินการตาม
แผนงาน ควบคุมอัยการทั้งสหรัฐอเมริการวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามค าสั่งศาลและรักษาการแทน
อัยการสูงสุดในเมื่ออัยการสูงสุดไม่อยู่หรือต าแหน่งอัยการสูงสุดว่างลง 

 (2)  รองอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอัยการและประธานาธิบดี
จะแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้พิพากษาก็ต้องให้อัยการเป็นผู้พิจารณาก่อน 

 (3)  หน้าที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองอัยการสูงสุด คือ การติดต่อ
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและรัฐสภาเป็นความรับผิดชอบที่สูงมาก (Highly Responsible Task) นั้น
คือ การร่างกฎหมาย 

3) อัยการสหรัฐอเมริกา (United States Attorneys) ประธานาธิบดีเป็น
ผู้แต่งตั้งอัยการสหรัฐโดยได้รับความเห็นชอบสภาเซเนต อัยการเป็นทนายแผ่นดินหรือทนายของ
สหรัฐภายในเขตปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรับผิดชอบส าคัญในการฟ้องคดีที่กระท าผิดต่อ
สหรัฐอเมริกา (Prosecution of All Offenses Against the United States) เพราะตามหลัก
กฎหมายถือว่า ความผิดอาญาเป็นความผิดต่อรัฐ อัยการมีหน้าที่แก้ต่างแทนรัฐบาลด้วยทั้งคดีแพ่ง
และกรณีอ่ืนๆ ที่รัฐบาลเกี่ยวข้อง อัยการมีหน้าที่ด าเนินคดีเกี่ยวกับการบังคับเรียกค่าปรับ การริบ
ทรัพย์ และการละเมิดกฎหมายรัษฎากร 

4) ส านักที่ปรึกษากฎหมาย (Department of Legal Counsel) แต่เดิม
กองนี้มีชื่อว่า เป็นผู้ช่วยของ Solicitor General มีหน้าที่เตรียมความเห็นของอัยการสูงสุดและให้
ความเห็นแก่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลืออัยการสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ที่ปรึกษากฎหมายของประธานาธิบดี อนึ่ง ส านักงานนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะบรรดา
กฎหมาย ประกาศ และค าสั่ งต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณาจากส านักงานนี้ก่อนที่จะเสนอ
ประธานาธิบดีลงนามบังคับใช้ 
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5) ส านักการบริหารของอัยการสหรัฐ (The Executive Office of 
United States Attorneys) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอัยการสูงสุดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 
พ.ศ.2496 เพ่ือช่วยเหลืออธิบดีในด้านบริหาร ส านักบริหารนี้อยู่ภายใต้บังคับโดยตรงของผู้ช่วยของ
รองอัยการสูงสุด 

เพ่ือให้กฎหมายใช้บังคับโดยสมบรูณ์ ส านักบริหารนี้มีหน้าที่ช่วยอัยการ
สหรัฐอเมริกาในการปกครองโดยทั่วไป ให้ความสะดวกและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างส านักงาน
ต่างๆ ของอัยการสหรัฐอเมริกาและระหว่างส านักงานอ่ืนๆ ของกระทรวงยุติธรรมกับทั้งยังมีหน้าที่
ควบคุมราชการทั่วไป หากมีความบกพร่องผิดพลาดในทางกฎหมายขึ้น ณ ที่ใด ก็มีหน้าที่แก้ไขให้
ถูกต้อง 

6) ส านักงานคดีอาญา (Department of Criminal Litigation) มีผู้ช่วย
อัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าควบคุมและช่วยบรรดาอัยการในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ (Civil Rights) ความปลอดภัยภายใน กองนี้มีหน้าที่ทางแพ่งบางกรณี เช่น คน
เข้าเมืองและแปลงชาติ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Proceedings) การละเมิดกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร ยาเสพติดและคอสเมติค กฎหมายว่าด้วยรัษฎากร สุราและศุลกากร กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหยอดเงิน (Slot Machine Act) การบินพลเรือน กฎหมายก าหนดเวลาท างาน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือว่าด้วยการตรวจเครื่องอาณัติสัญญาณ 
   หน้าที่ส่วนใหญ่ คือ การเตรียมคดี เตรียมค าฟ้อง การว่าคดี ให้ค าปรึกษาใน
ปัญหากฎหมาย นโยบายวิธีพิจารณา การสอบสวน การพิจารณาของคณะลูกขุน 
   โดยส านักงานนี้แบ่งออกเป็น กองคดีปกครอง กองคดีอาญาทั่วไป กองคดี
ฉ้อโกง กองอุทธรณ์และวิจัย และกองกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะ เช่น โสเภณี แรงงาน การพนัน สุรา ยา
เสพติดให้โทษ ฯลฯ 

7) ส านักงานคดีแพ่ง (Department of Civil Litigation) มีผู้ช่วยอัยการ
สูงสุดเป็นหัวหน้า มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งที่สหรัฐอเมริกา กระทรวง ทบวง กรม ข้าราชการและ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องมี 11 แผนก 

8) ส านักงานคดีที่ดิน (Land Department) มีผู้ช่วยอัยการสูงสุดเป็นหัว 
หน้ามีหน้าที่ด าเนินคดีทั้งหลายที่เกี่ยวกับที่ดินของสหรัฐอเมริกา เช่น กรรมสิทธิ์ การใช้ การรักษา มี 
7 แผนกด้วยกัน 

9) ส านักรักษาความมั่นคงภายใน (Internal Security Department) มี
ผู้ช่วยอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า มีหน้าที่เก่ียวกับกฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงการรักษาความปลอดภัย
ภายในของชาติ เช่น การฟ้องคดีเกี่ยวกับการบ่อนท าลาย (Subversives) กบฏ (Treason) จารกรรม 
(Espionage) การก่อวินาศภัย (Sabotage) เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงภายใน ค.ศ.1950 โดยส านักงานนี้ แบ่งเป็น 4 กอง คือ 

 (1)  กองคดีอาญา มีหน้าที่ในการฟ้องคดีคอมมิวนิสต์ กบฏ จารกรรม  
การก่อวินาศภัย และการบ่อนท าลาย 

 (2)  กองคดีแพ่ง มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบ่อนท าลาย  
ค.ศ.1950 การจดทะเบียนคอมมิวนิสต์ 
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 (3)  กองทะเบียน มีหน้าที่จดทะเบียนรายชื่อบุคคลและองค์กรการก่อ 
การร้าย รวมทั้งชาวต่างประเทศ 

 (4)  กองอุทธรณ์และวิจัย มีหน้าที่ในการอุทธรณ์และวิจัยทางกฎหมาย 
10) ส านักงานสิทธิเสรีภาพ (Department of Civil Rights) กฎหมายว่า

ด้วยสิทธิของพลเมือง ค.ศ.1957 ให้แต่งตั้งผู้ช่วยอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้ากองสิทธิของพลเมืองในกระ 
ทรวงยุติธรรมเพ่ือให้มีและคุ้มครองไว้ซึ่งสิทธิของพลเมืองภายใต้การปกครองสหรัฐมีความหมาย
คล้ายๆ สิทธิมนุษยชน  
 ผู้ช่วยอัยการสูงสุดมีความรับผิดชอบทั่วไปในการใช้กฎหมายนี้บังคับ 
รวมทั้งกฎหมายเลือกตั้ง การตัดสิทธิพลเมือง การขัดขวางความยุติธรรม เช่น การบังคับให้ท างานเพ่ือ
ช าระหนี้ (Peonage) การเอาคนลงเป็นทาส การออกหมายค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การคุมขัง 
การหลบหนีและการลงโทษนักโทษและการคุ้มครองชาวทะเลส านักนี้ แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ 
กองปกครอง รวบรวมสถิติ ทะเบียนและส านวน นอกจากนี้ยังม ี

 (1)  กองอุทธรณ์และวิจัย 
 (2)  กองคดีท่ัวไป 
 (3)  กองการเลือกตั้ง 
11) ส านักงานต่อต้านทรัสต์ (Department of Anti Trust) กองนี้มีผู้ช่วย

อัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า มีความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ เรียกว่า กฎหมายว่าด้วย
การห้ามทรัสต์ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง  

กฎหมายดังกล่าวมีหลักการเพ่ือรักษาสิทธิเสรีภาพในการแข่งขันตามระบบ
เศรษฐกิจ (Competitive Economic System) ห้ามการผูกขาดในการค้า เช่น การตกลงกันระหว่าง
ผู้แข่งขันให้ก าหนดราคา จ ากัดการผลิต คุมการขายและบอยคอตผู้เสนอขาย ห้ามการรวมหุ้นซึ่งอาจ
ท าให้เกิดการผูกขาด (Monopoly)  ห้ามการร่วมมือกันกับชาวต่างประเทศซึ่งอาจกระทบกระเทือน
ถึงการค้าระหว่างประเทศ 

กองนี้ มีหน้ าที่ด า เนินคดีกับผู้ฝ่ าฝืนกฎหมายดังกล่าว ทั้ งนี้ เพราะ
สหรัฐอเมริกามีนโยบายเศรษฐกิจระบบเสรี (Free Enterprise) ให้มีการแข่งขัน (Competitive  
Enterprise) 

12) ส านักคดีภาษีอากร (Department of Tax Litigation) มีผู้ช่วยอัยการ
สูงสุดเป็นหัวหน้า มีความรับผิดชอบเป็นผู้แทนสหรัฐอเมริกาในทางคดีแพ่งและอาญาที่เกิดขึ้นตาม
กฎหมายภาษีอากร เป็นทนายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งปวงและแทนหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และคณะกรรมการพลังงานปรมาณูในกรณีที่เกี่ยวกับภาษี
อากร 

หน้าที่ของส านักนี้เกี่ยวกับคดีแพ่งก็รวมถึงการเตรียมคดีและว่าคดีในศาล
ชั้นต้นสหรัฐอเมริกาและศาลภายในรัฐ การด าเนินคดีในศาลอุทธรณ์และการด าเนินคดีในศาลสูงสุด
ด้วย 

13) ส านักงานทรัพย์สินของคนต่างด้าว (Department of Alien 
Property) อยู่ภายใต้การอ านวยการของผู้ช่วยอธิบดี มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของคนต่า งด้าวตาม
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กฎหมายว่าด้วยการค้าขายกับชนชาติศัตรู เช่น การยึดทรัพย์สินของศัตรูในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ขณะที่ท าการยึดเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1953 มีทรัพย์สินราคาประมาณสองพันล้านบาท 

14) ส านักอ านวยการบริหาร (General Administration Office) เป็น
หน่วยงานระดับสูงในการบริหารและงบประมาณ ควบคุมผลิต จัดการศึกษา ขนส่ง 

15) ห้องสมุด (The Libraries) กระทรวงนี้มีหนังสือประมาณสองแสนเล่ม
อันมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินคดีและการปฏิบัติงาน มีบรรณารักษ์เป็นหัวหน้าและผู้ช่วย
บรรณารักษ ์

16) ผู้ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (United States Marshals) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่ง
ปฏิบัติตามค าสั่งศาลมีประจ าอยู่ทุกๆ จังหวัด แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและได้รับการยืนยันโดยสภาเซ
เนต ท าหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลสหรัฐอเมริกา (United States Courts) ควบคุมและรับส่งผู้
ต้องคุมขัง ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ขอบเขตจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่การส่งตัวผู้
ต้องคุมขัง 

ส านักงานบริหารของผู้ปฏิบัติตามค าสั่งศาล(The Executive Office for 
the United States Marshals) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของผู้ช่วยรองอัยการสูงสุด (Assistant to the Deputy Attorney General) ส านักงานนี้จัด
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารและควบคุมของเจ้าหน้าที่โดยการตรวจและรายงาน 

17) ส านักงานประชาสัมพันธ์ (Division of Public Information) มีผู้ 
อ านวยการเป็นหัวหน้า มีหน้าที่เกี่ยวกับประชาชน ส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สมาชิก
รัฐสภา ส่วนราชการ และสถาบันต่างๆ ท าความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของข่าวต่างๆ ในกระทรวงอีกด้วย 

18) ส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of 
Investigation) เรียกย่อว่า FBI รับผิดชอบในการสอบสวนทั่วไป หน้าที่ส าคัญคือ การรวบรวมหลัก 
ฐานข้อเท็จจริง แต่ไม่มีหน้าที่ให้ความเห็นในการฟ้องร้อง 

ในส านักงานนี้มีผู้อ านวยการ (Director) มีความส าคัญยิ่งในการสอบสวน
ของกระทรวงยุติธรรม เดิมตั้งขึ้นก็เพ่ือช่วยเหลืออัยการสูงสุดในการสอบสวนเพ่ิมเติม ต่อมามีความ 
ส าคัญยิ่งขึ้นจึงขยายงานเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง เป็นมือขวาของอัยการสูงสุดในการปราบปรามคดี
ใหญ่ๆ ช่วยเหลือและร่วมมือกับต ารวจท้องที่ เพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถและมีเครื่องมือที่
ทันสมัย 

19) ส านักงานเรือนจ า (Bureau Prisons) เมื่อศาลลงโทษผู้ใดแล้ว ก็เป็น
หน้าที่ของส านักงานนี้ที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา เรือนจ า สถานพินิจ สถานคุ้มครอง
เด็กอยู่ในการบังคับบัญชาของผู้อ านวยการ 

งานส าคัญมิใช่การน าจ าเลยไปคุมขังตามค าพิพากษาเท่านั้น หากต้องท า
การอบรมให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีกลับไปสู่สังคมในฐานะเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเคารพต่อ
กฎหมายตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ 

20) คณะกรรมการพักการลงโทษ (The U.S. Parole Counnission) มี 8 
คน ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจากสภาเซเนต มีหน้าที่ในการปล่อยนักโทษก่อน
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พ้นโทษโดยมีข้อก าหนดตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ เวลาและเงื่อนไขต่างๆ นั้น คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนด หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการก็มีอ านาจออกหมายเรียกได้ 

ผู้ที่ถูกศาลสั่งจ าคุก 180 วัน แต่ไม่เกิน 45 ปี อาจได้รับการปล่อยตัวก่อน
ครบก าหนด ในเมื่อได้รับโทษแล้วหนึ่งในสาม เด็กและเยาวชนอาจถูกปล่อยตัวเมื่อใดก็ได้ 

21) พนักงานอัยการอภัยโทษ (The Pardon Attorney) มีหน้าที่รับและ
สอบสวนค าร้องขออภัยโทษต่อประธานาธิบดีแล้วท าความเห็นต่อประธานาธิบดีผ่านอัยการสูงสุดว่า
ควรให้อภัยโทษหรือไม่ 
 22) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและแปลงชาติ (Immigration and 
Naturalization Service) มีหัวหน้าเรียกว่า Commissioner ควบคุมกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองและการแปลงชาติ อันเป็นงานที่กว้างขวางมาก 

23) คณะกรรมการอุทธรณ์การเข้าเมืองมีสภาพกึ่งตุลาการ (Quasi 
Judicial Body) มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องที่อุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการ
เข้าเมืองและเนรเทศ63 

3.1.1.2  อ านาจของอัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวน กล่าวคือเมื่อมีการกระท า
ความผิดอาญาขึ้นแล้วรัฐจะมีอ านาจด าเนินคดีกับผู้ต้องหาโดยมีอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล64 แม้ทางปฏิบัติต ารวจจะเป็นผู้กระท าการ
สืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตามแต่กฎหมายในบางรัฐ เช่น รัฐมิชิแกนระบุบังคับว่า
ในการค้น จับ หรือยึดนั้น ต ารวจต้องขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากอัยการเสียก่อนเพราะอัยการมี
บทบาทอย่างส าคัญในการใช้ดุลพินิจชั้นต้นเพ่ือตรวจสอบถึงสาเหตุความสมควรของการจับหรือการ
ขอหมายจับว่าได้กระท าโดยถูกต้องหรือไม่65 อันถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของอัยการที่จะต้องใช้มาตรฐานใน
การปฏิบัติอย่างชอบธรรมและเพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐดังกล่าว ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
มาตรา 4 ที่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้มีใจความว่า 

สิทธิของบุคคลที่จะได้รับความปลอดภัยในร่างกาย บ้านเรือน เอกสาร ทรัพย์สิน ให้
พ้นจากการค้น จับหรือยึดโดยไม่มีเหตุอันสมควรมิอาจจะละเมิดได้ หมายเช่นนั้นจะออกได้ต่อเมื่อ
ปรากฎเหตุอันน่าเชื่อถือ ประกอบกับได้มีการสาบานให้ถ้อยค ารับรอง โดยจะต้องระบุสถานที่ที่จะถูก
ค้นตัวบุคคลหรือสิ่งของที่จะจับหรือยึดด้วย 

อันแสดงให้เห็นว่า หากมีการละเมิดสิทธิของบุคคลตามที่ห้ามไว้ เช่น ค้นตัวบุคคล
โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้ว พยานหลักฐานที่ได้มาจะถูกห้ามมิให้รับฟังโดยศาลฎีกาสหรัฐได้ตัดสินไว้
เป็นบรรทัดฐานในคดี Weeks v. Unite States 232 U.S. at, 38366 ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ต่อมาได้เป็นที่

                                                           
63สุข เปรุนาวิน, “ระบบอัยการในต่างประเทศ,” ใน ระบบอัยการสากล (กรุงเทพฯ : 

ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ, 2526), หน้า 27-35. 
64George T. Felkenes, op. cit., p. 146. 
65สุรินทร์ ถั่วทอง, “การจบั หมายจับ และเสรีภาพในร่างกายของบุคคล,” วารสารอัยการ 5, 

1 (มกราคม 2525): 44-45. 
66Weeks v. Unite States (United States Supreme Court, 1914) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States
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รู้จักกันคือ Exclusionary Rule67 แต่ค าวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ใช้บังคับเฉพาะคดีขึ้นสู่ศาล
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนศาลมลรัฐนั้นมีสิทธิที่จะเลือกยึดถือตามหลักเดิม คือ ศาลสามารถรับฟัง
พยานได้เสมอโดยไม่ต้องค านึงถึงวิธีการได้มาหรือศาลมลรัฐจะยึดตามหลักในคดี Weeks ก็ได้ ในทาง
ปฏิบัติจึงเกิดความไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาสหรัฐจึงได้แปลกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีค าวินิจฉัยในคดี 
Mapp v. Ohio 36768 ว่าห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยการค้น การจับ หรือการยึดอันมิ
ชอบโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นศาลของสหรัฐหรือศาลมลรัฐก็ตามจนกระทั่งปัจจุบัน 69 ซึ่งหลักนี้มีผล
จ ากัดขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจไว้อย่างกว้างขวาง 

แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นองค์กรที่เริ่มด าเนินการ
สอบสวนคือต ารวจซึ่งมีอ านาจที่จะท าการจับกุมและด าเนินวิธีการต่างๆ เพ่ือค้นหาพยานหลักฐานได้70 
ดังกล่าวมาแล้ว และพยานหลักฐานที่ต ารวจค้นหามานั้นบางครั้งยังมีมาตรฐานไม่เพียงพอที่จะแสดง
ให้ศาลเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าผิด เมื่ออัยการน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแต่พยานหลักฐาน
ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจ าเลยกระท าความผิด ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อย
จ าเลยพ้นข้อหาไปเพราะการค้นหาความจริงตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นหน้าที่ของโจทก์
จะต้องน าพยานหลักฐานเข้าสืบ (Burden of Proof)71 ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของต ารวจนับตั้งแต่
ขั้นตอนการจับ อัยการจะต้องมีโอกาสพิจารณาถึงความจ าเป็นของพยานหลักฐานที่จะน าขึ้นสู่ศาลว่า
มีความน่าเชื่อถือเพียงพอแก่การฟ้องและคดีมีประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ อันเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างอัยการกับต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาที่จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ได้
มาตรฐานของคดีในการวินิจฉัยสั่งฟ้องของอัยการ72 

อัยการของสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเริ่มสอบสวนคดีอาญาแล้วให้ต ารวจด าเนินการ
สอบสวนคดีต่อไปหรือจะด าเนินการสอบสวนด้วยตนเองก็ได้ ตัวอย่างกรณีต ารวจไม่ยอมด าเนินการ
สอบสวน อาทิ ต ารวจไม่ยอมด าเนินการจับกุมเนื่องจากพบว่ามีต ารวจด้วยกันเองเป็นผู้กระท า

                                                           
67Silas J. Wassenstrom and William J. Mertens, “The Exclusionary Rule on the 

Scaffold: but was it a Fair Trial?,” American Criminal Law Review 85 (1984) อ้างถึงใน 
อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 46. 

68Mapp v. Ohio (United States Supreme Court, 1961) 
69เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, “หลักการไม่ยอมรับฟังพยานวัตถุ พยานเอกสาร ซึ่งได้มาโดยการ

จับ การค้น การยึด ทีไม่ชอบด้วยกฎหมายในสหรัฐอเมริกา,” วารสารนิติศาสต์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 9 (2520): 122-123. 

70Paul B. Weston and Kenneth M. Wells, op.cit., p. 20. 
71Delmar Karlen, op.cit., p.19. 
72Julie Vennard, “Decisions to Prosecute: Screening Policies and Practices in 

the United States,” Criminal Law Review 24 (1985) อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับ
การสอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2532), หน้า 47.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States
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ความผิด เช่น ต ารวจรับสินบนหรือในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้มีอิทธิพล เป็นต้น73 กรณีถือว่าอัยการมี
หน้าที่ต้องเข้ามาด าเนินคดีเพราะอัยการต้องรับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญา โดยมีอิสระที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ของคดีที่เกิดขึ้นตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินคดี
ต่อไป ซึ่งไม่ใช่อ านาจในการตัดสินชี้ขาดคดีแต่เพ่ือให้การด าเนินคดีอาญาเป็นไปเพ่ือความยุติธรรม74 
อัยการจึงมีหน้าที่ต่อผู้ถูกกล่าวหาดังต่อไปนี้ คือ 

1. พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไม่ถูกปิดบัง (Evidence  
Favorable to the Accused should not be Suppressed.) 

2. พยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นบริสุทธิ์จะต้องไม่ถูกระงับ หรือผู้ที่เป็น
พยานไม่ควรที่จะมาเจรจากับผู้แทนของผู้ถูกกล่าวหา (Evidence of Innocence should not be 
withheld from an Accused, or Withnesses Advised not to Talk to Agents of an 
Accused.) 

3. อัยการจะต้ อง ไม่อยู่ เ ฉย เมื่ อมีพ ยานหลักฐานที่ ถู ก เสนอขึ้ น โดย เท็ จ  
(A Prosecutor May not Remain Silent when False Evidence is Presented.) 

4. อัยการไม่ควรเสนอพยานหลักฐานที่เห็นว่าเป็นเท็จ (A Prosecutor may not 
Present False Evidence)75 

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีความเป็น
ภาวะวิสัยในการรวบรวมค้นหาพยานหลักฐานต่างๆ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสั่งคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งฟ้องคดีของอัยการนั้นจะต้องมั่นใจได้ว่ามีการ
พิจารณาคดีอย่างรอบคอบ แต่การที่อัยการเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งอาจเกิดการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบจึงต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์ในการด าเนินคดีอาญาของอัยการไว้ เรียกว่า American Bar Asso 
ciation (ABA) ซึ่งได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของอัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวนไว้ คือ 

1. อัยการในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในเขตอ านาจของตนซึ่งโดยปกติเมื่อมี
การกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้นมักเป็นหน้าที่ของต ารวจและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด าเนินการสอบสวน แต่อัยการจะเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนที่ถูกสงสัยว่าเป็นความผิดและการ
สอบสวนนั้นยังไม่เพียงพอ76 

2. อัยการไม่ควรใช้วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรือ
จัดท าขึ้นหรือสร้างพยานหลักฐานขึ้นเองหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว 

                                                           
73เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, “การควบคุมอ านาจพนักงานสอบสวนตัวอย่างของสหรัฐอเมริกา,” 

วารสารนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (2521): 47. 
74Paul B. Weston and Kenneth M. Wells, op.cit., p. 57. 
75People v. Ruthford (California Supreme Court, 1975); Brady v. Maryland 

(United States Supreme Court,1963); Giglio v. United States (United States Supreme 
Court, 1972); Napue v. Illinois (United States Supreme Court, 1959); Mooney v. 
Holohan (United States Supreme Court, 1935)  

76Mckittrick v. Graves (Attorney General, 1940) 
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3. อัยการไม่ควรขัดขวางการติดต่อระหว่างบุคคลที่เป็นพยานกับทนายฝ่ายจ าเลย
เป็นการผิดหลักวิชาชีพของอัยการที่จะแนะน าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลต่อสู้คดี 

4. อัยการควรหลีกเลี่ยงการสอบถามพยาน เว้นแต่จะมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยหรือเว้น
แต่อัยการจะไม่ฟ้องคดีหรือเอาความกับพยานนั้นโดยหลักฐานของตนเองเกี่ยวกับสิ่งซึ่งพยานได้กล่าว
ขณะที่ได้ถูกสอบถาม หรืออัยการจะไม่ถอนตัวจากคดีเพ่ือเสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวพยานนั้น 

5. อัยการอาจให้ค ามั่นว่าจะไม่ด าเนินการฟ้องคดีในการกระท าความผิดอาญาใดก็
ได้ เว้นแต่การกระท าความผิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายซึ่ง
อยู่ในความดูแลของทางการ 

6. อัยการจะสั่งให้บุคคลใดมาเพ่ือสอบถามโดยใช้วิธีการติดต่อใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นหมายเรียกหรือวิธีการทางศาลอ่ืนใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมิได้ เว้นแต่จะมีอ านาจท าได้ตาม
กฎหมาย 

นอกจากนี้ อัยการยังมีอ านาจที่จะสอบสวนเพ่ิมเติมจากที่พนักงานสอบสวนได้
ด าเนินการสอบสวนไว้แล้วได้เองก่อนที่จะน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล 77 รวมถึงการรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษใช้ยันผู้ถูกกล่าวหาด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้ท าร้ายบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือยิงบุคคลใดตายขณะปฏิบัติหน้าที่อัยการ
ต้องเสนอในค าฟ้องส่วนที่เป็นคุณและพยานบุคคลต่อศาลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอัน
ควรที่จะต้องกระท าเช่นนั้นและเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนโดยทั่วไปให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
การด าเนินคดีของอัยการในการเสนอพยานหลักฐานต่างๆ ต่อศาลมีพ้ืนฐานที่จะอ านวยความเป็น
ธรรม ซึ่งใน American Bar Association (ABA) ได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและขอบเขตของ
พยานหลักฐานก่อนที่อัยการน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาคดีของลูกขุนดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

1. อัยการควรเสนอพยานหลักฐานต่อลูกขุนเท่าที่ อัยการเชื่อว่าจะได้น า
พยานหลักฐานที่เสนอมานั้นใช้ในการพิจารณา แต่อัยการอาจเสนอพยานบุคคลเพ่ือที่ จะรวบรัด
พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่ออัยการซึ่งอัยการคิดว่าพยานหลักฐานที่ได้น าเสนอไปนั้นจะได้รับ
การพิจารณา 

2. อัยการควรเปิดเผยถึงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาอาจจะไม่ใช่
ผู้กระท าผิดต่อลูกขุนด้วย 

3. หากอัยการเห็นว่าพยานอาจตกเป็นจ าเลย อัยการก็ไม่ควรบังคับให้พยานให้
ปากค าต่อหน้าลูกขุน เว้นแต่ จะแจ้งกับพยานนั้นว่าพยานอาจถูกกล่าวหาได้และพยานนั้นควรหา
ทนายเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองด้วย 

4. หากพยานได้กล่าวเอาไว้แล้วล่วงหน้าว่าถ้าเขาถูกเรียกให้ปรากฎตัวจะใช้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญที่จะไม่ยอมให้การอัยการก็ไม่ควรบังคับให้พยานปรากฎตัวเพ่ือสอบถาม 

                                                           
77Lewis Mayers, The American Legal System (New York, NY.: Harper Row, 

1964), p. 43. 
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5. อัยการควรเสนอแนะแก่ลูกขุนว่าไม่ควรที่จะกล่าวหาต่อผู้ต้องสงสัย ถ้าอัยการ
เชื่อว่าพยานหลักฐานที่เสนอนั้นไม่มีหมายฟ้องคดี (Warrant an Indictment) ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย 

ส าหรับการสอบสวนของอัยการสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อได้ส่งรายงานการสอบสวนให้
อัยการแล้วหากอัยการเจ้าของส านวนพบว่ายังมีพยานหลักฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อคดีบางส่วนขาด
หายไปหรือไม่ได้รวบรวมไว้ในส านวนหรือมีความจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมถ้อยค าจากพยานเพ่ิมเติมอีก
อัยการเจ้าของส านวนมีอ านาจในการที่จะสอบสวนเพ่ิมเติมได้โดยอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนประจ าส านักงานอัยการนั้นๆ ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและถ้อยค าเหล่านั้น
ได้เองโดยจะแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจแห่งท้องที่ส่งรายงานการสอบสวนนั้นหรือไม่ก็ได้หรืออัยการจะสั่งให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ส่งรายงานการสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐานเช่นว่านั้นก็ได้ 

ในคดสี าคัญๆ ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนส่วนรวมหรือคดีใดๆ ที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจละเลยไม่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนซึ่งอาจเพราะเกิดจากอ านาจอิทธิพลท้องถิ่นของ
ผู้ต้องหาหรืออาจเพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจพยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาเสียเอง เมื่อมีการร้อง
ขอจากผู้เสียหายหรืออัยการทราบเหตุด้วยตนเอง อัยการประจ าท้องถิ่นมีอ านาจที่จะริเริ่มการสืบสวน
สอบสวนเองได้โดยการสั่งให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนประจ าส านักงานอัยการไปด าเนินการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ ที่จ าเป็นต่อคดีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจส่งรายงาน
การสอบสวนก็ได้  

ในการสืบสวนสอบสวนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของอัยการมีอ านาจในการ
พกพาอาวุธปืนและมีอ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ถ้าอัยการ
ต้องการให้พยานบุคคลใดให้ถ้อยค าในศาลแต่พยานบุคคลนั้นไม่ให้ความร่วมมือ อัยการอาจจะ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งหมายศาลก่อนที่จะมีการออกค าสั่งการสั่งฟ้องโดยการร้องขอต่อเสมียนประจ า
ท้องถิ่น (District Clerk) เพ่ือออกหมายศาลเป็นอ านาจหน้าที่ของอัยการโดยเสมียนประจ าท้องถิ่นไม่
มีอ านาจปฏิเสธโดย Sheriff78 จะท าหน้าที่ส่งหมายศาลให้แก่พยานเหล่านั้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ให้อ านาจอัยการในการสอบสวน
ฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แม้ในทางปฏิบัติต ารวจจะเป็นผู้สืบสวน สอบสวนและ
จับกุมผู้กระท าความผิดเองโดยอัยการเพียงเข้าควบคุมตรวจสอบให้การสอบสวนเป็นไปโดยชอบธรรม
ก็ตาม แต่อัยการสามารถเข้ามาด าเนินการสอบสวนฟ้องร้องได้เองหากพิจารณาแล้วว่าเป็นคดีที่มี
ความส าคัญและอาจกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่คดีอาญานั้นมี
ความร้ายแรงอย่างมากซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นความผิดอาญาที่เกิดขึ้นใน
หลายมลรัฐติดต่อกัน สหรัฐอเมริกามีทีมหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี

                                                           
78Sheriff เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจประเภทหนึ่ง มีอ านาจสืบสวนสอบสวน จับกุม เช่นเดียวกับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจทั่วไป แต่มีอ านาจกระท าการดังกล่าวภายนอกเขตเมืองและบนเขตถนนหลวง
ระหว่างรัฐ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นผู้ควบคุมตัวจ าเลยในศาลด้วย 
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สมรรถภาพและประสิทธิภาพอย่างสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความส าคัญและมีอ านาจในการ
สอบสวนแห่งสหรัฐอเมริกา 

 
3.1.2   ส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) 
แม้ความจ าเป็นในการจัดให้มีองค์กรสอบสวนคดีพิเศษในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน การ

ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน แต่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร
ดังกล่าวล้วนมีความสอดคล้องกัน คือ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมอย่างที่สุด โดยพึงกล่าวถึงองค์กรสอบสวนคดีพิเศษในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือ FBI ซึ่งประเทศไทยมีเจตนารมณ์จะถือเป็นแม่แบบ และองค์กรสอบสวนคดีพิเศษ
ในประเทศญี่ปุ่นหรือ SID ทั้งนี้เพราะญี่ปุ่นมีวิวัฒนาการ โครงสร้างและระบบกฎหมายใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยค่อนข้างมาก เพ่ือศึกษาเทียบเคียงถึงผลดีผลเสียและพึงน าหลักการใดมาใช้กับประเทศ
ไทยเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด ดังจะได้กล่าวต่อไป 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพมาก เรียกว่า ส านักงาน
สอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Bureau of Investigation เรียกย่อว่า FBI แต่เดิม
เรียกว่า Bureau of Investigation  

3.1.2.1  ความเป็นมาของส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กล่าวคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 50 มลรัฐโดยแต่ละมลรัฐมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง ท าให้
ระบบและการบริหารงานยุติธรรมเป็น 2 ระบบ คือ ระบบของแต่ละมลรัฐและระบบของรัฐบาลกลาง 
โดยต ารวจของสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ต ารวจสหรัฐ ต ารวจมลรัฐ และต ารวจท้องถิ่น 
ต ารวจที่ถือเสมือนเป็นหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในสหรัฐอเมริกา คือ ต ารวจรัฐบาลกลางหรือ
ต ารวจสหรัฐ79 

 ส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม ค.ศ.1908 ในสมัยนายชาร์ลส์ โบนาปาร์ด เป็นอธิบดีกรมยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา และ
ประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลต์ เมื่อแรกได้ชื่อว่า “หน่วยเฉพาะกิจแห่งกรมยุติธรรม” (Special 
Agents of Department of Justice) สังกัดกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) และ
แม้ว่าเอฟบีไอจะสังกัดกระทรวงยุติธรรม แต่มีอัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ควบคุมดูแลและ
บริหารยุติธรรมในเอฟบีไอด้วย ส านักงานนี้มีผู้อ านวยการ (Director) มีความส าคัญยิ่งในการสอบสวน
ของกระทรวงยุติธรรม สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่การข่าวชั้นดี และมีการ
แบ่งส่วนราชการเป็น 24 ฝ่าย80 เดิมตั้งข้ึนก็เพ่ือช่วยเหลืออัยการสูงสุดในการสอบสวนเพิ่มเติม 

 ปีถัดมาเมื่อนายจอร์จ วิกเคอร์แมน ได้รับต าแหน่งอธิบดีกรมยุติธรรมคนใหม่ ก็ได้
เปลี่ยนชื่อจากหน่วยเฉพาะกิจแห่งกรมยุติธรรมเป็นส านักงานสอบสวน (Bureau of Investigation) 
มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกง กระทั่ง ค.ศ.1910 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐ

                                                           
79ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย ค าคุ้ม, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
80ส านักงานสอบสวนกลาง, ค้นวันที่ 8 มกราคม 2557 จาก http://th.wikipedia.org/ 

wiki/ส านักงานสอบสวนกลาง 

http://th.wikipedia.org/%20wiki/สำนักงานสอบสวนกลาง
http://th.wikipedia.org/%20wiki/สำนักงานสอบสวนกลาง
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บัญญัติว่าด้วยทาสผิวขาว ส านักงานสอบสวนก็ได้มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนครอบคลุมถึงคดี
อาชญากรรม การปฏิบัติงานมีความส าคัญยิ่งขึ้น ประหนึ่งมือขวาของอัยการสูงสุดในการปราบปราม
คดีใหญ่ๆ ช่วยเหลือต ารวจท้องที่ ท าการร่วมมือกับต ารวจท้องที่โดยเอฟบีไอมีความรับผิดชอบในการ
สอบสวนทั่วไปในหน้าที่ส าคัญ คือ การรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงแต่ไม่มีหน้าที่ให้ความเห็นในการ
ฟ้องร้อง81 

 อย่างไรก็ตาม เอฟบีไอก็เป็นคนละส่วนกับหน่วยงานสืบราชการลับ (U.S. Secret 
Service) ซึ่งท าหน้าที่สืบสวนคดีปลอมแปลงเงินตรา ตั๋วเงิน คุ้มครองประธานาธิบดีและครอบครัวเอฟ
บีไอไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและการฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากร 

 กฎหมายปี ค.ศ.1930 ขยายอ านาจออกไปอีกอย่างกว้างขวางในการปราบปราม
ร่วมมือกับต ารวจท้องที่โดยใกล้ชิดเนื่องจากส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอมี
ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความสามารถและมีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าต ารวจท้องที่ จึงได้มีการขยาย
ขอบเขตการท างานเป็นปึกแผ่นใหญ่โตโดยมีหน่วยงานย่อยมากกว่า 300 ฝ่าย มีส านักงานสาขาในรัฐ
ต่างๆ  

 จนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1932 ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ส านักงานสอบสวนกลาง
แห่งสหรัฐอเมริกา” อย่างในปัจจุบัน82 และได้ตั้งสถาบันฝึกอบรมพิเศษที่เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน 
ศิลปะการต่อสู้ที่นิวยอร์ก และปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ Quantico มลรัฐ Virginia และยังตั้งกองประวัติ
อาชญากรรมท าการพิสูจน์ตรวจลายนิ้วมือเพ่ือสนับสนุนคอยช่วยเหลือการท างานของต ารวจซึ่งตั้งอยู่
ที่ Idaho และ New Jersey นอกจากนี้ เอฟบีไอมีหน่วยรวบรวมรูปพรรณบุคคล (Identification 
Division) และได้ตั้งระบบรายงานอาชญากรรม (Criminal Report System) โดยการตั้งห้องทดลอง
ทางอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือช่วยให้การชี้ตัวผู้ต้องสงสัยเพ่ือสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเน้นการน าหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวน สอบสวน และหาพยานหลักฐาน นอกจากนั้นยังมี
ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีเพ่ือใช้ในการพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนอีกด้วย83 

FBI มีขอบเขตอ านาจส่วนใหญ่ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Laws) และ
มีหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันประเทศให้พ้นจากการบ่อนท าลาย เมื่อเกิดสงครามยุโรป ค .ศ.1939 
ประธานาธิบดีได้สั่งให้ FBI ร่วมมือในการปฏิบัติการภายในประเทศเพ่ือป้องกันการจารกรรม การก่อ

                                                           
81สุข เปรุนาวิน, เรื่องเดิม, หน้า 27-35. 
82ส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา, ค้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http:// 

www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=09- 2010&date=01&group=32& 
gblog=4 

83มารู้จักกับ FBI (เอฟบีไอ), ค้นวันที่ 8 มกราคม 2557 จาก http://www.lib.ru.ac.th/ 
miscell/fbi.html 
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วินาศภัย และการบ่อนท าลายอย่างอ่ืน การข่าวภายในประเทศเพ่ือใช้มาตรการในการป้องกันโดย
หน้าที่84 
  ปัจจุบันเอฟบีไอมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตึก J.Edgar Hoover ซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. บุคลากรของเอฟบีไอไม่มียศแต่มีค าน าหน้าว่า Agent โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนมีอยู่ประมาณ 16,000 คน (Professional Support  
Personal)  

2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเต็มในการปฏิบัติงานมีอยู่ประมาณ 11,000 คน (Special  
Agents) 

เจ้าหน้าที่น าสืบของส านักงานสอบสวนจะต้องเข้ารับการฝึกจากวิทยาลัยสืบสวน
กลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI National Academy) เสมอ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามที่
ประสงค ์

ผู้อ านวยการจะมีหน้าที่ดูแล 50 หน่วยที่ขึ้นตรงซึ่งเป็นส านักงานตั้งอยู่ตามเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในทุกๆ รัฐ รวมทั้ง San Juan และ Puerto Rico มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงวอชิงตัน มี
กองส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

1. กองพิมพ์ลายนิ้วมือ (Identification Division) เป็นหน่วยใหญ่  
ขณะนี้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือไว้ประมาณ 150 ล้านคน มีงานเข้าประมาณวันละ 25,000 เรื่อง และได้เริ่ม
งานติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ.1932 

2. โรงเรียน FBI ท าการสอนหลักสูตรละ 12 สัปดาห์ แก่เจ้าหน้าที่ในสาขาวิชา
ต่างๆ เช่น การสอบสวนวิธีพิจารณา 

3. กองสอบสวนทั่วไป (General Investigation Division) มีหน้าที่รวบรวมหา
พยานหลักฐานในคดีท่ัวไปโดยเฉพาะคดีใหญ่ๆ เช่น ปล้นธนาคาร คดีคอรัปชั่นรายใหญ่ๆคดีฆาตกรรม
ที่ลึกลับซับซ้อน 

4. กองสอบสวนคดีพิเศษ (Special Investigation Division) งานส าคัญในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิด คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุมตัวผู้ ต้องหา กองนี้มีหน้าที่
ส าคัญเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ติดตามจับตัวคนร้าย ตามหาของกลาง เช่น เงินที่ถูกปล้น 

5. กองการข่าวภายใน (Domestic Intelligence Division) มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
หาข่าวเกี่ยวกับการท าลายความมั่นคงของชาติ เดิมกองนี้มีชื่อว่า Security Division หน้าที่ส าคัญ
เกี่ยวกับจารกรรม การบ่อนท าลาย คอมมิวนิสต์ 

6. กองหลักฐานและการสื่อสาร (Files and Communications Division) มี
ระบบการเก็บหลักฐานและเรื่องราวต่างๆ อันทันสมัย มีระบบดัชนีอันเหมาะสม ง่ายแก่การค้นหา มี
การติดต่อสื่อสารทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยโดยท างานตลอด 24 
ชั่วโมง มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ประสิทธิภาพสูง มีหนังสือเข้าออกประมาณปีละสองล้านฉบับ 

                                                           
84อรรถพล ใหญ่สว่าง, “อ านาจหน้าที่และการจัดโครงสร้างองค์กรอัยการ,” ใน ทฤษฎีและ

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2556).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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7. กองวิทยาศาสตร์ (Laboratory Division) วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการ
ปราบปราม กองนี้มีเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์และเคมีพร้อมสรรพ ท าการพิสูจน์วัตถุต่างๆ เช่น โลหิต 
อาวุธปืน เสื้อผ้า ลายมือ ฯลฯ 

8. กองอ านวยการ (Administrative Division) มีหน้าที่ส าคัญในการบริหารงาน
ทั่วไปรวมทั้งการเงิน การงบประมาณ 

9. กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Crime Records Division) กองนี้มีหน้าที่
รวบรวมคดีต่างๆ ทั้งในกระทรวงยุติธรรมและในรัฐต่างๆ ด้วย 

10. กองผู้ตรวจการ (Inspection Division) การที่จะให้งานมีประสิทธิภาพ ต้อง
ด าเนินการตามหลัก 3 ประการ คือ 

1)  ข้าราชการมีความสามารถ 
2)  ได้รับการอบรมอย่างด ี
3)  ตรวจตราให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 

ฉะนั้น ต้องมีการตรวจและรายงานผลงาน กองนี้มีหน้าที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น
ส านักงานใหญ่ อยู่ในกรุงวอชิงตันเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน เรียกว่า FBI TOUR มีเจ้าหน้าที่น าชม
มีการแสดงการยิงปืนอย่างแม่นย า85 

3.1.2.2  อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกา (FBI) นี้ มี
อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมายของประเทศซึ่งมีลักษณะ 2 ประการ ดังนี้ 

 1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เช่น การก่อวินาศกรรม การ
ปฏิวัติ การเป็นสายลับให้แก่ประเทศอ่ืนๆ  

 2) ความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในหลายมลรัฐติดต่อกัน เช่น การฆาตกรรม
ต่อเนื่องหลายรัฐหรือการปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์หลายมลรัฐติดต่อกัน86 

การสอบสวนด าเนินการภายใต้ Attoney General Guidelines ส าหรับการ
สอบสวนบางประเภท เช่น Undercover Activities หรือ Electronic Surveillance ซึ่งต้องได้รับ
อนุมัติในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่เดิมเอฟบีไอมีอ านาจไม่มาก คือ จับกุมผู้ต้องหาไม่ได้ พกพา
อาวุธปืนไม่ได้ ต่อมาภายหลังกฎหมายได้เพ่ิมอ านาจให้มากขึ้น โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาและพกพา
อาวุธปืนได้87 

ในปัจจุบัน FBI มีงานส าคัญเร่งด่วนที่ต้องท าอันดับต้นๆ คือ 
1. การป้องกันประเทศจากการก่อการร้าย  
2. การป้องกันประเทศจากการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ 
3. การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกระดับ 
4. การต่อต้านองค์กรอาชญากรทั้งในประเทศและองค์กรข้ามชาติ 

                                                           
85เรื่องเดียวกัน. 
86ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย ค าคุ้ม, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
87กฎและระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พิเศษ , ค้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 จาก 

http://chayen.bth.cc/webboard/topic-view-331336 
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5. การต่อต้านอาชญากรรมคนชั้นสูง (White Collar Crime) 
ต่อมาขอบเขตอ านาจของเอฟบีไอได้ขยายมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของโลก

ปัจจุบัน เพราะเมื่อผู้ก่อการร้ายใช้วิธีใหม่ๆ ในการก่อความไม่สงบเอฟบีไอก็ต้องพัฒนาให้ทันเพ่ือการ
ต่อกรกับอาชญากรรมใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน จึงนับว่าเป็นองค์กรที่ต้องเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพ่ือความสงบ
สุขของประชาชนสหรัฐอเมริกา 

 
3.1.3  อ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร 
เมื่อรัฐแต่ละรัฐไม่อาจออกกฎหมายทั่วไปที่จะใช้บังคับกับทุกรัฐได้ กรณีที่มีการประกอบ

อาชญากรรมขึ้นในพรมแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐขึ้นไปและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือ
อาชญากรรมท่ีได้กระท าในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม ให้รัฐแต่ละรัฐด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้ด้วย
ตนเองและก าหนดให้เป็นความผิดกฎหมายภายในได้ รัฐต่างๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความ
ร่วมมือระหว่างกันในเรื่องทางอาญา เพราะไม่มีรัฐใดที่มีอ านาจอธิปไตยเหนือรัฐอ่ืนนอกอาณาเขตของ
ตน การสอบสวนคดีอาญาในกรณีที่จ าต้องกระท านอกเขตดินแดนของแต่ละรัฐ จึงต้องเป็นไปใน
ลักษณะของการขอความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยอาศัยสนธิสัญญาที่ได้ท าข้อตกลงไว้ระหว่างกัน 
โดยประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาไว้กับหลายประเทศด้วยกัน88 อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นอร์เวย์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี อินเดีย โปแลนด์ ศรีลังกา เปรู เบลเยียม ออสเตรเลีย ยูเครน และ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 
 ประกอบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให้อ านาจพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสอบสวนฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแม้ทางปฏิบัติต ารวจจะเป็นผู้กระท าการ
สืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตามแต่หากกรณีเป็นคดีส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกา หรือ FBI ก็จะเข้ามาท าหน้าที่สอบสวน แต่
อย่างไรก็ตามพนักงานอัยการยังคงมีอ านาจเข้ามาสอบสวนได้เองตั้งแต่เริ่มคดีเช่นกันและมีอ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือกันท าหน้าที่
หรือท างานเป็นทีม เพ่ือค้นหาความจริงให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน89 

กล่าวคือ พนักงานอัยการสหรัฐอเมริกามีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การ
วินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดีตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลังที่ศาลมี
ค าพิพากษาได้ด้วย อันเป็นระบบอัยการที่สมบูรณ์สอดคล้องกับระบบอัยการของนานาอารยะประเทศ 
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างยิ่งในขณะที่ต ารวจของสหรัฐอเมริกาก็
สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบและควบคุมอาชญากรรมได้ภายใต้การตรวจสอบของอัยการและ

                                                           
88กายสิทธิ์ พิศวงปราการ, พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดซ่ึงมีโทษตาม

กฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 
2554), หน้า 44. 

89ส านักงานอัยการสูงสุด,  ระบบการสอบสวนของพนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานอัยการสูงสุด, 2552), หน้า 45-51. 
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รวมตลอดถึงกองสอบสวนคดีพิเศษ (FBI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีอ านาจหน้าที่อย่างจ ากัด
ภายใต้การควบคุมของอัยการ  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แม้เป็นคดีอาญาที่มีความส าคัญ สลับซับซ้อน มีเครือข่ายโยงใยเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศและอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือความมั่นคงระหว่างประเทศอันเป็นหน้าที่ของ
กองสอบสวนคดีพิเศษสหรัฐอเมริกาก็ตาม หากกรณีการกระท าความผิดทางอาญาดังกล่าวนั้นคาบ
เกี่ยวกับต่างประเทศ หรือเป็นการกระท าความผิดในหลายประเทศเกินกว่าประเทศหนึ่งขึ้นไปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความเสียหายและจับกุมผู้กระท าความผิดได้ พนักงาน
อัยการของสหรัฐอเมริกาย่อมมีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนและรับผิดชอบในคดีอาญานั้นได้เอง 

ทั้งนี้ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตกลงท าสนธิสัญญาว่า
ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา ดังต่อไปนี้ 

สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้ท าสนธิสัญญาดังกล่าวเพ่ือที่จะ
ธ ารงไว้และกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างช้านาน ซึ่งผูกพันสองประเทศไว้ด้วยกันโดยผ่านความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาโดยมีพันธะกรณีในการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกนัในเรื่องทางอาญา คือ 

ข้อ 1 พันธกรณีท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 
1. รัฐภาคีตกลงจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาฉบับนี้ใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี และกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องอาญา 
2. ความช่วยเหลือให้รวมถึง แต่ไม่เจาะจงเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ 

1) การสืบพยานบุคคลและการสอบปากค าบุคคล  
2) การจัดหาให้ซึ่งเอกสาร บันทึก และพยานหลักฐาน 
3) การส่งเอกสาร 
4) การปฏิบัติตามค าร้องขอในการค้นและการยึด 
5) การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังเพ่ือการสืบพยานบุคคล 
6) การสืบหาตัวบุคคล 
7) การเริ่มกระบวนการทางอาญาตามค าร้องขอ และ 
8) การให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการริบทรัพย์สิน 

3. การให้ความช่วยเหลือให้กระท าโดยจะต้องไม่ค านึงว่าการกระท าซึ่งเป็นมูลกรณีของการ
สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือกระบวนการทางอาญาในรัฐผู้ร้องขอจะต้องห้ามตามกฎหมายของ
รัฐผู้รับค าร้องขอหรือไม่ หรือรัฐผู้รับค าร้องขอจะมีอ านาจด าเนินการต่อการกระท าเช่นนั้นใน
พฤติการณ์ท านองเดียวกันหรือไม่ 

4. สนธิสัญญานี้มุ่งประสงค์เพียงเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐภาคีเท่านั้น และมิได้มุ่งประสงค์หรือท าขึ้ นเพ่ือให้
ความช่วยเหลือเช่นนั้นแก่เอกชน 
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5. เอกชนไม่อาจอ้างบทบัญญัติใดในสนธิสัญญานี้เพ่ือขัดขวางการด าเนินการตามค าร้องขอ
หรือขอให้ไม่ให้รับหรือรับพยานหลักฐานที่ได้มาภายใต้สนธิสัญญานี้ 

6. สนธิสัญญานี้ไม่ใช้บังคับแก่การด าเนินการตามกฎหมายจับ หรือแก่ความผิดทางทหาร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานี้ ความผิดทางทหารหมายถึงความผิดทางกฎหมายและกฎข้อบังคับ
ทางทหารซึ่งไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญาธรรมดา 

ข้อ 2 ข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามค าร้องขอ 
1. รัฐผู้รับค าร้องขออาจปฏิเสธที่จะด าเนินการตามค าร้องขอในกรณีที่ 

1) ค าร้องขอนั้นจะกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคงหรือผลประโยชน์สาธารณะที่
ส าคัญยิ่งอ่ืนๆ ของรัฐผู้รับค าร้องขอ หรือ 

2) ค าร้องขอนั้นเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง 
2. ก่อนที่จะปฏิเสธการด าเนินการตามค าร้องขอใดๆ ตามข้อนี้ รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้อง

วินิจฉัยก่อนว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐผู้รับค าร้องขอเห็นว่าจ าเป็น ถ้า
รัฐผู้ร้องขอยอมช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น 

3. ถ้าการด าเนินการตามค าร้องขอจะเป็นการแทรกแซงการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี 
หรือกระบวนการทางอาญาซึ่งก าลังด าเนินอยู่ในรัฐผู้รับค าร้องขอ รัฐผู้รับค าร้องขออาจเลื่อนการ
ด าเนินการตามค าร้องขอหรือให้การด าเนินการตามค าร้องขอนั้นอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขที่รัฐผู้รับค า
ร้องขอเห็นว่าจ าเป็นหลังจากท่ีได้หารือกับรัฐผู้ร้องขอแล้ว 

4. รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องแจ้งให้รัฐผู้ร้องขอทราบโดยพลันถึงเหตุผลในการปฏิเสธหรือการ
เลื่อนการด าเนินการตามค าร้องขอนั้น 

ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลาง 
1. รัฐภาคีแต่ละฝ่ายจะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางของตนขึ้น 
2. ส าหรับสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลาง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
3. ส าหรับราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางได้แก่รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับการมอบหมาย 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางของรัฐจะเป็นผู้ท าค าร้องขอภายใต้สนธิสัญญานี้ส่งไปยัง

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางของรัฐผู้รับค าร้องขอ 
ข้อ 4 สาระของค าร้องขอส าหรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
1. ค าร้องขอความช่วยเหลือจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของรัฐผู้รับค าร้องขอ 

เอกสารประกอบทั้งปวงที่ส่งไปด้วยจะต้องแปลเป็นภาษาของรัฐผู้รับค าร้องขอ ค าแปลเช่นว่านั้น
จะต้องได้รับค ารับรองโดยผู้แปลซึ่งได้รับความเห็นชอบ หรือที่ได้ให้ค าสาบานแล้วตามกฎหมายหรือ
ตามแนวปฏิบัติของรัฐผู้ร้องขอ 

2. ค าร้องขอจะต้องระบุถึง 
1) ชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวน ด าเนินการฟ้องคดี หรือด าเนิน

กระบวนการทางอาญาซึ่งเก่ียวเนื่องกับค าร้องขอ 
2) เรื่องและลักษณะของการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือกระบวนการทางอาญา 
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3) รายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือข้อสนเทศที่ต้องการ หรือการขอให้ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ และ 

4) วัตถุประสงค์ของการร้องพยานหลักฐาน ข้อสนเทศหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ  
3. ในกรณีทีสมควรค าร้องขอให้ระบุ 

1) ข้อสนเทศที่มีอยู่รูปพรรณและท่ีอยู่ของบุคคลที่จะให้สืบหา 
2) รูปพรรณและที่อยู่ของบุคคลที่จะส่งเอกสารให้ ความเกี่ยวพันของบุคคลนั้นกับการ

สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือกระบวนการทางอาญา และวิธีการที่ขอให้ส่งเอกสาร 
3) รูปพรรณและท่ีอยู่ของบุคคลทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้ให้พยานหลักฐานที่ต้องการ 
4) รายละเอียดที่ชัดเจนของสถานที่หรือบุคคลที่จะให้ค้นหาและสิ่งของที่จะให้ยึด 
5) รายละเอียดของวิธีการที่จะให้ได้มาและบันทึกซึ่งค าพยานและค าให้การ 
6) รายการข้อซักถามที่จะให้ตอบ 
7) รายละเอียดของกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติเป็นการเฉพาะในการด าเนินการตามค า

ร้องขอนั้น 
8) ข้อสนเทศเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่บุคคลซึ่งปรากฎตัวในรัฐผู้ร้องขอมี

สิทธิได้รับ และ 
9) ข้อสนเทศอ่ืนใดซึ่งอาจจะแจ้งให้รัฐผู้รับค าร้องขอทราบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินการตามค าร้องขอ 
ข้อ 5 การปฏิบัติตามค าร้องขอ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางของรัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องปฏิบัติตามค าร้องขอโดยพลัน

หรือในกรณีที่เหมาะสม ให้ส่งค าร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่จะปฏิบัติตามค าร้องขอนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่จะปฏิบัติตามค าร้องขอของรัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องกระท าทุกอย่างในอ านาจ
ของตนเพ่ือด าเนินการตามค าร้องขอ รวมทั้งจะต้องออกหมายเรียก หมายค้น หรือใช้วิธีการอ่ืนใดที่
จ าเป็นในปฏิบัติตามค าร้องขอนั้น 

3. ในกรณีที่การปฏิบัติตามค าร้องขอจ าต้องมีการด าเนินการทางศาลหรือทางบริหารให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับค าร้องขอส่งค าร้องขอนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ท่ีเหมาะสมของรัฐผู้รับค าร้องขอโดยรัฐผู้
ร้องขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

4. ค าร้องขอจะได้รับการด าเนินการตามกฎหมายของรัฐผู้รับค าร้องขอ เว้นแต่ 
สนธิสัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตาม วิธีด าเนินการที่ระบุไว้ในค าร้องขอจะได้รับการ
ปฏิบัติตาม เว้นแต่วิธีด าเนินการนั้นจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐผู้รับค าร้องขอ” 

ข้อ 10 การส่งเอกสาร 
1. รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องจัดส่งเอกสารทางกฎหมายให้ตามที่รัฐผู้ร้องขอได้ขอให้ส่ง 
2. ค าร้องขอให้ส่งเอกสารเพ่ือเรียกบุคคลมาปรากฎตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในรัฐผู้ร้องขอจะต้อง

จัดส่งให้ล่วงหน้าพอสมควรก่อนก าหนดการปรากฎตัว 
3. รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องส่งหลักฐานใบรับเอกสารลงวันที่และลายมือชื่อของผู้รับเอกสาร 

หรือค ายืนยันแสดงการจัดส่งเอกสารลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งเอกสาร ระบุวิธีการและวันที่ที่ส่ง
เอกสารกลับคืนให้แก่รัฐผู้ร้องขอ 
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ข้อ 11 การค้นและการยึด 
1. ค าร้องขอให้ค้น ยึด และส่งมอบสิ่งของใดๆ ไปยังรัฐผู้ร้องขอจะได้รับการปฏิบัติตาม หาก

ค าร้องขอนั้นมีข้อสนเทศเพียงพอที่ท าให้รัฐผู้รับค าร้องขอสามารถด าเนินการให้ได้ตามกฎหมายของรัฐ
ผู้รับค าร้องขอ 

2. เจ้าหน้าที่ทุกคนของรัฐผู้รับค าร้องขอซึ่งเก็บรักษาสิ่งของที่ยึดไว้จะต้องรับรองความ
สืบเนื่องของการเก็บรักษา รูปพรรณ ลักษณะ และความบริบูรณ์แห่งสภาพของสิ่งของนั้นตามแบบ ค. 
แนบท้ายสนธิสัญญานี้ โดยไม่จ าต้องมีการรับรองอ่ืนอีก  

ข้อ 13 การค้าหาที่อยู่บุคคล 
1. รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องด าเนินมาตรการทุกอย่างที่จ าเป็นเพ่ือสืบหาตัวบุคคลซึ่งรัฐผู้ร้อง

ขอต้องการตัวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือกระบวนการทางอาญาในรัฐผู้ร้องขอซึ่ง
เชื่อว่าอยู่ในรัฐผู้รับค าร้องขอนั้น 

2. รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องแจ้งให้รัฐผู้ร้องขอทราบถึงผลของการสืบสวนสอบสวนในโอกาส
แรก 

จะเห็นได้ว่า กรณีตามสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดถึงวิธีการปฏิบัติต่างๆ ไว้ในกรณีที่
ต้องอาศัยความร่วมมือกันในเรื่องทางอาญากับประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นหลักเกณฑ์เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาไว้อย่างชัดแจ้ง 
 
3.2  การสอบสวนคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น  
 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมาย
ซิวิลลอว์ที่ถือว่าประสบความส าเร็จในการจัดองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและท าให้การบริหาร
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ ได้
อย่างดีโดยมุ่งศึกษาถึงองค์กรที่มีความส าคัญในชั้นเริ่มต้นกระบวนการและเป็นคดีที่ต้องการความ
รับผิดชอบสูง คือ องค์กรอัยการ องค์กรสอบสวนคดีพิเศษ (SID)  

 
3.2.1   องค์กรอัยการ 
ในประเทศญี่ปุ่นพนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาและรวบรวมพยานหลักฐานใน

ขณะเดียวกันกฎหมายก็ได้บัญญัติให้อ านาจพนักงานอัยการในการสอบสวนเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจจะสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะที่พนักงานอัยการจะ
สอบสวนคดีส าคัญ เช่น การคอร์รัปชั่นรายใหญ่ของนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูง คดีความผิด
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษี หรือคดีท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางเทคนิคเป็นพิเศษ90 

3.2.1.1  ความเป็นมาของอัยการในประเทศญี่ปุ่นกล่าวคือ การด าเนินคดีอาญาของ
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับอิทธิพลจากจีนในสมัยราชวงศ์สุยและถัง โดยรับเข้ามาในต้นศตวรรษที่ 8 ภายใต้

                                                           
90บดินทร วิยาภรณ์, “การไม่ด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนโดยใข้ดุลพินิจ,” วารสาร

บัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 2 (มิถุนายน 2522): 51. 
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ระบบการด าเนินกระบวนพิจารณาความอาญานี้เริ่มคดีโดยมีการร้องทุกข์โดยเอกชนผู้เสียหายซึ่งการ
ด าเนินคดีเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยปราศจากความร่วมมือของคู่ความ ส่วนการตัดสินคดีก็อาศัย
ค ารับสารภาพของจ าเลยหรือค าให้การพยาน นอกจากนี้กฎหมายได้อนุญาตให้ใช้วิธีการทรมานเพ่ือให้
รับสารภาพตลอดสมัยขุนนางของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับวิธีพิจารณาความในยุโรป 

ต่อมาในสมัยราชวงศ์ Meiji ค.ศ.1868 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากกฎหมายประเทศ
ภาคพ้ืนยุโรปซึ่งถือหลักว่า “ค าตัดสินควรอาศัยพยานหลักฐาน” (All Crimes Shall Be Adjudi 
cated On The Basis Of Evidence) จึงได้มีการยกเลิกวิธีการทรมานโดยสิ้นเชิงในปี ค.ศ.1879 และ
การด าเนินคดีอาญาก็ได้จัดตั้งให้ “อัยการ” เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องขึ้นในปี ค.ศ.
1872 สังกัดในกระทรวงยุติธรรมมีขอบเขตการรับผิดชอบในหน่วยงานอย่างกว้างขวาง ตั้งขึ้นสมัยนาย 
ShinpeiEto เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น โดยอัยการเป็นผู้ด าเนินคดีในนามของ
รัฐต่อมาในปี ค.ศ.1873 จึงมีการจัดตั้งส านักงานสาขาในท้องที่ต่างๆ เพ่ือด าเนินการด้านคดีอาญา91 
ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันทั้งผู้พิพากษา
และอัยการจึงปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างกันในห้องพิจารณามีสถานะเท่าเทียมกันในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม92 กระบวนการยุติธรรมอาญาในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นระบบไต่สวน ( Inquisitorial 
System) จึงกล่าวได้ว่าในสมัยราชวงศ์เมจิ ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลทางกฎหมายจากประเทศในภาคพ้ืน
ยุโรป โดยเฉพาะการจัดท าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ.1922 ที่รับมาจากเยอรมัน 
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้สงคราม ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภายใต้อิทธิพลของระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกัน93 โดยได้ก าหนดหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนไว้อย่างชัดแจ้ง94 

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังถือกันว่าอัยการมีสถานะเทียบเท่ากับผู้พิพากษาทั้งในด้านคุณสมบัติใน
การด ารงต าแหน่งและในด้านเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะในการด ารงต าแหน่ง 
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอัยการจะได้รับการรับประกันโดยกฎหมายอันถือว่าอัยการ
เป็นผู้แทนในการศึกษาผลประโยชน์สาธารณะ นอกจากการถูกด าเนินการทางวินัยอัยการจะได้รับการ
ประกันความเป็นอิสระจากการแทรกแซงใดๆ จากฝ่ายการเมือง โดยฝ่ายการเมืองไม่สามารถถอดถอน
อัยการจากต าแหน่งหรือสั่งห้ามการด าเนินคดีใดๆ หรือแม้กระทั่งการปรับลดเงินเดือน เงินประจ า

                                                           
91History of Law in Japan since 1968, Wilhelm Rohl, ed. (The Netherland: 

Brill, 2005), pp. 23-28. 
92Dando Shigemitsu, Japanese Criminal Procedure (South Hackensack: F. B. 

Rothman, 1965), pp. 14-15. 
93Ibid., pp. 12-17. 
94มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; The prupose of this law 

is,regarding criminal cases, to clarify the true facts of cases and to apply and realize 
criminal laws or ordinances fairly and speedily,while thoroughly accomplishing the 
maintenance of public welfare and security of fundamental haman rights of 
individuals. 



56 

ต าแหน่งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอัยการผู้นั้น ต าแหน่งอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด และ
อัยการระดับศาลสูงจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ส่วนอัยการ อ่ืนๆ จะได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยจะเกษียณอายุเมื่ออายุ 63 ปี ในขณะที่อัยการสูงสุดเกษียณที่ 
65 ปี95 

3.2.1.2  อ านาจของอัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวนกล่าวคือ ส านักงานอัยการของ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นองค์กรระดับชาติ มีโครงสร้างแบบล าดับชั้นสูงต่ า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ส านักงานอัยการสูงสุด (Supreme Public Prosecutors Office) มีอ านาจหน้าที่ควบคุมบังคับบัญ 
ชาส านักงานอัยการทั่วประเทศและรับผิดชอบบรรดาคดีที่ด าเนินคดีในศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา ซึ่งเป็น
ที่ท างานของอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ส านักงานอัยการศาลสูง มี 8 แห่งทั่ว
ประเทศ คือ ฟูกูโอกะ ฮิโรชิม่า นาโกย่า โอซาก้า ทะคามัตสึ เซนได ซัปโปโร และโตเกียว ท าหน้าที่
ก ากับดูแลส านักงานอัยการจังหวัดและส านักงานอัยการพ้ืนที่ รับผิดชอบด าเนินคดีในศาลอุทธรณ์ มี
อธิบดีอัยการเป็นผู้บังคับบัญชา ส านักงานอัยการเขต 50 แห่ง โดยมี 203 ส านักงานสาขากระจายอยู่
ทั่วประเทศรับผิดชอบด าเนินคดีในศาลชั้นต้น รวมทั้งก ากับดูแลส านักงานอัยการพ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบ มีหัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ในระดับท้องถิ่นจะมีส านักงาน
อัยการท้องถิ่น มีอยู่ทั้งหมด 438 แห่งกระจายอยู่ตามท้องทีต่่างๆ ทั่วประเทศรับผิดชอบการด าเนินคดี
ในศาลแขวง96 ส านักงานอัยการสูงสุดมีอัยการปฏิบัติหน้าที่ท่ัวประเทศโดยประมาณ 1,400 คน ผู้ช่วย
อัยการ 900 คน และเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 9,000 คน 

ต าแหน่งอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของจักรพรรดิ ส่วยอัยการในระดับอัยการผู้ช่วยจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเนื่องจากอัยการผู้ช่วยไม่จ าต้องสอบผ่านเนติบัณฑิต แม้จะมีสถานะกึ่งตุลาการ
อัยการก็มักจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไม่เข้ามาก้าวก่ายใน
ส่วนของการสอบสวนและการด าเนินคดีโดยอัยการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการด าเนินคดี
อาญามีอ านาจในการควบคุมการสอบสวนคดีอาญาโดยสืบเนื่องมาจากทฤษฎีที่ว่า“อ านาจในการ
สอบสวนฟ้องร้องไม่อาจแบ่งแยกได้” (Inseparable Authority) และการสอบสวนก็เป็นเพียงเครื่อง 
มือที่ใช้แสวงหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดีของอัยการ 

ในสมัยก่อตั้งส านักงานอัยการสูงสุด อัยการมีอ านาจร้องขอให้มีการสอบสวน
คดีอาญาขึ้นแต่ยังไม่มีอ านาจในการสอบสวนได้เอง ต่อมาในปี ค.ศ.1897-1916 อัยการเริ่มมีบทบาท
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญามากขึ้นเนื่องจากมีคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ

                                                           
95จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์, ระบบอัยการญี่ปุ่น: แนวคิดและทิศทางในการปฏิรูประบบอัยการ

ไทย (กรุงเทพฯ: ม.พ.ป., ม.ป.ป.) อ้างถึงใน อรรถพล ใหญ่สว่าง, ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556).  
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

96Yasuhiro Tanabe, ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุน่ ปี ค.ศ.2003, ค้นวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 จาก http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No63/ No63_00All.pdf 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No63/
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พยานหลักฐานไม่เพียงพอจ านวนมากจึงมีการเรียกร้องให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนตั้งแต่นั้น
มาเพ่ือจะได้ไม่มีการฟ้องคดีเมื่ออัยการเห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมมายังไม่เพียงพอที่
สนับสนุนว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด97 โดยส านักงานอัยการเขตแต่ละแห่งจะมีภารกิจรับผิดชอบ
ในการสืบสวนสอบสวน (Investigation) การฟ้องคดี (Prosecution) การด าเนินคดีในศาล (Trials) 
และควบคุมก ากับการบังคับตามค าพิพากษาคดีอาญาในส านักงานอัยการที่มีขนาดเล็กซึ่งอัยการผู้ท า
หน้าที่สอบสวนและฟ้องคดีอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันในขณะที่ส านักงานใหญ่ๆ จะมีการจัดตั้ง
ส านักงานอัยการแผนกสืบสวนสอบสวน หรือที่เรียกว่า “Criminal Affairs Department” และ
ส านักงานอัยการแผนกด าเนินคดีในศาล (The Trial Department) แยกออกจากกัน ดังนั้น อัยการ
ผู้ท าหน้าที่สอบสวนจึงอาจไม่ใช่อัยการผู้ด าเนินคดีในศาลและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
ก าหนดชัดเจนให้อัยการมีอ านาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญา98 

โดยปกติคดีอาญาทั่วไป พนักงานสอบสวนหรือต ารวจจะเป็นผู้ด าเนินการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เมื่อเชื่อว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้น (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาญี่ปุ่นมาตรา 189(2) แล้วส่งส านวนให้อัยการพิจารณาโดยพนักงานสอบสวนไม่มี
อ านาจเสนอความเห็นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีว่าควรจะฟ้องหรือไม่ ดังนั้ น การสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนจึงเป็นเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานดิบเท่านั้น (Collect Evidence In 
Crudeform)99 ถ้าคดีใดมีความส าคัญอัยการจะเป็นผู้ท าการสอบสวนด าเนินคดีด้วยตนเอง (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่นมาตรา 191(1) หรืออาจกล่าวได้ว่าการสอบสวนเบื้องต้นเป็น
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน ส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติมเป็นภาระหน้าที่ของ
อัยการ เนื่องจากอัยการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีอาญาในฐานะเจ้าพนักงานฟ้องคดีซึ่งนับว่าเป็น
อ านาจที่ส าคัญยิ่งของอัยการและเหนือกว่าพนักงานสอบสวน100 

ในคดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออัยการเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานหรือมูลเหตุเพียงพอ
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออัยการอาจจะแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุต่างๆ เพ่ือที่จะพิจารณาออกหมายจับได้ 
โดยปกติไม่มีอ านาจจับกุมบุคคลใด เว้นแต่จะมีหมายที่ออกโดยศาล ยกเว้น 2 กรณี คือ 

1. การจับในความผิดซึ่งหน้า (Flagrant Offence) 
2. การจับในกรณีเร่งด่วน (Emergency Arrest) ที่มีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ 

ว่าผู้จะถูกจับได้กระท าความผิดที่มีโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือโทษจ าคุกมากกว่าสามปีขึ้น
ไปและเป็นกรณีท่ีไม่อาจจะขอหมายจากศาลได้ทัน 

                                                           
97Atsushi Nagashima, The Accused and Society, the Japanese Legal System 

(Tokyo: University of Tokyo, 1976), p. 541 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการ
สอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2532), หน้า 31.  

98มาตรา 193 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น 
99มาตรา 193 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น 
100มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น 
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ในการจับกุมกรณีเร่งด่วนนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่นมี
ลักษณะพิเศษกล่าวคือนอกจากต ารวจแล้ว อัยการญี่ปุ่นและผู้ช่วยอัยการก็มีอ านาจในการจับผู้ต้องหา
เช่นเดียวกับต ารวจ101 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจับกุมในกรณีเร่งด่วนนี้แล้ว อัยการสามารถควบคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงและจะต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งหมายควบคุมทันทีที่กระท าได้ หากไม่
สามารถออกหมายควบคุมได้จะต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับในทันที 

และในการก าหนดขั้นของส านักงานอัยการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการ
ด าเนินคดีในศาลต่างๆ โดยอัยการจะท าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ฟ้องคดี ด าเนินคดีในศาล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าพิพากษา นอกจากนี้หากมีความจ าเป็นอัยการยังสามารถสืบสวนสอบสวนนอก
เขตอ านาจส านักงานของตนได้เช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า พนักงานอัยการในประเทศญี่ปุ่นมีภารกิจ
หลักตามกฎหมาย 4 ประการ102ดังนี้ 

1. สืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
2. วินิจฉัยสั่งคด ี
3. ฟ้องคดี  
4. ควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษา โดยอัยการในส านักงานท่ีศาลมีค า 

พิพากษาเป็นผู้สั่งให้มีการบังคับคดีภายหลังจากมีค าพิพากษา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้บัญญัติเป็นการ

บังคับให้อัยการต้องท าการสอบสวน หากเห็นว่ามีความจ าเป็นอัยการสามารถท าการสอบสวนได้ด้วย
ตนเอง103 ในความผิดทุกประเภท โดยปกติเจ้าพนักงานต ารวจสามารถริเริ่มการสอบสวนคดีอาญาได้
ทุกประเภทและในทางปฏิบัติจะเป็นภาระหน้าที่ของต ารวจในการริเริ่มสอบสวนเสมอ เว้นแต่คดีบาง
ประเภท เช่น คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล คดียาเสพติด คดีคุ้มครองแรงงาน เจ้าพนักงานใน
สังกัดของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นมีอ านาจสอบสวนได้ กล่าวได้ว่าอัยการมีอ านาจหน้าที่ในการ
สอบสวนอยู่อย่างไม่จ ากัดแต่ในทางปฏิบัติอัยการมักจะสอบสวนเฉพาะคดีที่ส าคัญ เช่น คดีฉ้อราษฎร์
บังหลวง คดีภาษีอากร และคดีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ นอกจากนี้เจ้าพนักงานผู้ช่วย
อัยการประจ าส านักงานอัยการสามารถท าการสอบสวนได้เมื่อได้รับค าสั่งให้ท าหน้าที่สอบสวนจาก

                                                           
101The Code of Criminal Procedure Article 199(1) 
“When there exists sufficient probable cause to suspect that an offense has 

been committed by a suspect, a public prosecutor, public prosecutor’s assistant 
officer or judicial police official may arrest him/her upon an arrest warrant issued in 
advance by a judge; . . .” 

102สารานุกรมกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญา 
ส านักงานอัยการสูงสุด, 2540). 

103The Code of Criminal Procedure Article 191(1) 
“a public prosecutor may, if he/she deems it necessary, investigate an 

offense him/her self.” 



59 

อัยการ104 เนื่องจากอัยการมีอ านาจสอบสวนเองคดีจึงสามารถเข้าสู่การด าเนินการของอัยการได้ทั้ง
จากการส่งส านวนจากพนักงานสอบสวนและจากการร้องทุกข์ กล่าวโทษโดยตรงจากผู้เสียหาย หรือ
จากการที่อัยการรับรู้การกระท าความผิดอาญาด้วยตนเอง  

เมื่อมีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวน อัยการสามารถออกค าสั่งเพ่ือให้
ต ารวจให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการสอบสวนได้ซึ่งต ารวจจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น105 

เจ้าพนักงานต ารวจและเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนอ่ืนๆ จะต้องส่งส านวนการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากจับตัวผู้ต้องหา จากนั้นหากส านวนการ
สอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพออัยการจะสั่งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นท าการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่
อัยการเห็นว่าคดีมีความส าคัญจ าเป็นจะต้องสอบปากค าผู้ต้องหาหรือพยานหรือตรวจสอบ
พยานหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง พนักงานอัยการสามารถด าเนินการได้ก่อนที่จะมีค าสั่งในทางคดี
ต่อไป 

ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงาน
ต ารวจมักจะใช้วิธีการสืบสวนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ต้องสงสัยโดยการเรียกให้ผู้ต้องสงสัยมาพบ
ที่สถานีต ารวจเพ่ือสอบปากค าโดยไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเนื่องจากตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไม่ได้ก าหนดระยะเวลาบังคับในการสืบสวนไว้ ในทางกลับกันหากมีการจับกุมผู้
ต้องสงสัยแล้ว เจ้าพนักงานต ารวจจะตั้งข้อหาผู้ที่ถูกจับ แจ้งสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ
และให้โอกาสผู้ถูกจับอธิบายข้อกล่าวหาและท าการสอบสวนอย่างรวดเร็วโดยเจ้าพนักงานต ารวจและ
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนอ่ืนๆ จะต้องส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการภายใน 48 

                                                           
104The Code of criminal Procedure Article 191(2) 
“A public prosecutor’s assistant officer shall investigate an offense under the 

orders of a public prosecutor” 
105The Code of criminal Procedure Article 193. 
(1) A public prosecutor may, within his/her jurisdiction, give necessary general 

instructions to judicial police officials regarding their investigation. Such instructions 
shall be given by setting forth general standards for a fair investigation and other 
matters necessary for the fulfillment of prosecution. 

(2) A public prosecutor may, within his/her jurisdiction, also issue to judicial 
police officials such general orders as are necessary for them to cooperate in 
investigations. 

(3) A public prosecutor may, when it is necessary for the prosecutor 
him/herself to investigate an offense, issue orders to judicial police officials and have 
them assist in the investigation. 

(4) In the case of the preceding three paragraphs, judicial police officials shall 
follow the instructions and orders of the public prosecutor. 
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ชั่วโมง หลังจากจับตัวผู้ต้องหา106 และอัยการจะต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนว่ามีความจ าเป็นจะต้อง
ควบคุมตัวไว้หรือไม่หากเห็นว่าจ าเป็นต้องควบคุมตัวไว้ก่อนฟ้องคดี (Pre-Indictment Detention) 
สามารถที่จะยื่นค าร้องให้ศาลออกหมายดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับตัวผู้ถูกจับมาจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อมีการจับกุมโดยพนักงานอัยการซึ่งศาลจะพิจารณาอนุญาต
ให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือไม่โดยพิจารณาจากเหตุต่อไปนี้ 

1. ผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
2. มีเหตุผลน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาจะท าลายพยานหลักฐาน 
3. มีเหตุผลน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี 
หากศาลอนุญาตออกหมายควบคุมตัวจะก าหนดระยะเวลาควบคุมตามหมาย

โดยประมาณครั้งละ 10 วัน หากครบก าหนดแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นหรือหากอัยการยังไม่
สามารถฟ้องคดีได้ทันภายในระยะเวลาตามหมาย อัยการสามารถขอขยายระยะเวลาอีกได้ การ
ควบคุมตามหมายจะกระท าที่ห้องขังของส านักงานต ารวจ (Police Jail) โดยผู้ต้องหาไม่มีสิทธิในการ
ขอประกันตัวก่อนฟ้องแต่ภายหลังที่อัยการฟ้องคดีแล้วจ าเลยมีสิทธิที่จะร้องขอประกันตัวต่อศาลได้ 

ในการตรวจส านวนหากอัยการพบว่าส านวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ
อัยการจะสั่งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นท าการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่อัยการเห็นว่าคดีมีความส าคัญ
จ าเป็นจะต้องสอบปากค าผู้ต้องหาหรือพยานหรือตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง พนักงาน
อัยการสามารถด าเนินการได้โดยการเรียกผู้ต้องหามาพบเพ่ือท าการสอบสวนในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกจับ
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมตัว107 ก่อนที่จะมีค าสั่งในทางคดีต่อไป 

                                                           
106The Code of Criminal Procedure Article 203(1) 
“When a judicial police officer has arrested a suspect upon an arrest warrant 

or has received a suspect who was arrested upon an arrest warrant, he/she shall 
immediately inform the suspect of the essential facts of the suspected crime and the 
fact that the suspect may appoint defense counsel and then, giving the suspect 

An opportunity for explanation, he/she shall immediately release the suspect 
when he/she believes that it is not necessary to detain the suspect, or shall carry out 
the procedure of referring the suspect together with the documents and articles of 
evidence to a public prosecutor within 48 hours of the suspect being placed under 
physical restraint when he/she believes that it is necessary to detain the suspect.” 

107The Code of Criminal Procedure Article 198(1) 
A public prosecutor, public prosecutor’s assistant officer or judicial police 

official may ask any suspect to appear in their offices and interrogate him/her if it is 
necessary for the investigation of a crime; provided, however, that the suspect 
may,except in cases where he/she is under arrest or under detention, refuse to 
appear or after he/she has appeared, may withdraw at any time. 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติงานของอัยการและพนักงานสอบสวนหรือต ารวจ
จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือร่วมมือกันควบคุมและปราบปราม
อาชญากรรมโดยแต่ละฝ่ายจะต้องมีความน่าเชื่อถือของตนเองในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
กันหรือแยกการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเด็ดขาดเนื่องจากขณะที่พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องมุ่งเน้นถึง
การสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ อัยการก็จะมุ่งเน้นกับทั้งข้อเท็จจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกฎหมาย
จนกระท่ังมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ ด้วยเหตุที่ขั้นตอนการด าเนินคดีของพนักงานสอบสวนเป็น
เพียงการสอบสวนเพ่ือการฟ้องและด าเนินคดีของอัยการ108 

ส่วนการบริหารงานยุติธรรมในทางอาญาต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งรวมถึงการ
สอบสวนคดีด้วย ที่จะต้องมีอิทธิพลใดๆ ของพรรคการเมืองที่จะมีอ านาจเหนือ ดังนั้น ถ้าปรากฎมี
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้น อัยการจะเป็นผู้ท าการสอบสวนคดีเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญ
ของอัยการ109 เมื่อใดก็ตามที่เกิดความเสี่ยงว่าพนักงานสอบสวนจะละทิ้งคดีหรือไม่ด าเนินการ
สอบสวนคดี เนื่องจากมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคดีอัยการก็จะเป็นผู้เข้ามาด าเนินคดี
เอง110 เพราะอัยการมีอิสระในการด าเนินคดี ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและสามารถด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นกลางในกระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี 

ในประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบการด าเนินคดีโดยดุลพินิจ การสั่งไม่ฟ้องของอัยการจึงอาจ
กระท าได้ในหลายกรณี คือ 

1. กรณีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะด าเนินคดีเอาผิดผู้ต้องหาได้ 
2. กรณีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินคดีเอาผิดผู้ต้องหาได้แต่อัยการใช้

ดุลพินิจเลือกที่จะไม่ฟ้องโดยพิจารณาจากเหตุผลต่างๆ ประกอบ เช่น อายุหรือความไร้เดียงสาของ
ผู้กระท าผิด หรือเห็นว่าการด าเนินคดีไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นต้น 

                                                           
108Public Proculators’ Office Act (1947) Article 4: public proculators, in regard 

to criminal affairs, prosecute public actions, claim the prorer application of law in 
court, and supervise the execution of judgements; in regard to other matters subject 
ot the authority of a court, whan they perceive the necessity from the standpoint of 
their official duties, they seek the advice of, or express their opinion to, the court; or 
as representatives of the public interest, they conduct affairs placed under their 
authority by other law and orders; มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ญี่ปุ่น  

109มาตรา 191(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเกิดขึ้น อัยการอาจด าเนินการสอบสวนคดีอาญาด้วยตนเองได้ 

มาตรา 193(3) อัยการอาจจะด าเนินการสอบสวนคดีอาญาด้วยตนเอง เมื่อคดีที่เกิดขึ้นมี
ความจ าเป็น โดยสั่งการไปยังพนักงานสอบสวนและให้ต ารวจช่วยเหลือในการสอบสวนคดีอาญาก็ได้  

110Dando Shigemitsu, op.cit., p. 305.; มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาญี่ปุ่น  
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และจากการใช้ระบบการด าเนินคดีโดยดุลพินิจดังกล่าวย่อมท าให้อัยการมีดุลพินิจ
อย่างกว้างขวางในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีแม้คดีจะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิด
ของผู้ต้องหาในศาลได้ก็ตาม  

โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 248111 บัญญัติให้อัยการ
สามารถสั่งชะลอการฟ้องคดีไว้ก่อนได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรม อายุ และสถานะของผู้ต้องหา เช่น ผู้ต้องหามีประวัติการกระท าผิด
หรือไม ่

2. ความหนักเบาหรือความร้ายแรงแห่งข้อหา 
3. พฤติการณ์ของการกระท าผิด เช่น มูลเหตุจูงใจของการกระท า ผู้เสียหายมีส่วน

ก่อให้เกิดการกระท าผิดหรือไม่ 
4. พฤติการณ์ภายหลังการกระท าผิด เช่น ผู้ต้องหาส านึกในการกระท าผิดหรือไม่

ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจหรือไม่ มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ มีการตก
ลงยอมความระหว่างคู่กรณีหรือไม่ และสังคมชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรจากการกระท าผิดของ
ผู้ต้องหา112 

ผู้ต้องหาส่วนมากจะให้การรับสารภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการที่ผู้ต้องหาจะได้รับการ
สั่งชะลอการฟ้อง โดยอัยการจะสั่งให้ผู้ต้องหาชดใช้เยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและน าผู้ต้องหาเข้า
สู่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามเงื่อนไขและในระยะเวลาที่อัยการก าหนด ภายหลังจากครบก าหนดแล้ว
และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้วอัยการจะมีค าสั่งยุติการด าเนินคดีต่อไป ซึ่งการสั่งชะลอการ
ฟ้องนับว่าเป็นระบบที่มีลักษณะโดดเด่นที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น อัยการมี
การใช้ดุลยพินิจสั่งชะลอการฟ้องอย่างกว้างขวางจากข้อมูลสถิติของกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นพบว่าในปี 
พ.ศ. 2551 อัยการใช้มาตรการชะลอการฟ้องถึง 52.1%113 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การชะลอการฟ้องท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการสั่งคดีตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคดี ตามสถานการณ์และตามความร้ายแรงของการกระท าผิดในแต่ละคดี 
โดยอาจพิจารณาพฤติกรรมของผู้ต้องหาในอดีต แนวโน้มในการกระท าความผิดซ้ า การชดใช้
ค่าเสียหายและการเยียวยาผู้เสียหายและที่ส าคัญเป็นกระบวนการที่ให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดใน
การแก้ไขปรับปรุงตนให้เป็นพลเมืองดีเพ่ือให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง 

ลักษณะส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
ญี่ปุ่นคือการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา (Rights of Accused) การที่บุคคลใดต้องตกเป็นผู้ 
ต้องหาโดยไม่ได้กระท าความผิดจึงเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างรุนแรงในทางปฏิบัติ
อัยการญี่ปุ่นจึงให้ความส าคัญต่อการสั่งฟ้องคดีมากโดยอัยการจะไม่ฟ้องคดีที่พยานหลักฐานไม่เพียง
พอที่จะน าสืบพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหาที่จะไม่

                                                           
111The Code of Criminal Procedure Article 248 
112Ibid. 
113White Paper on Crime 2009 in Japan, Retrieved January 8, 2015 from 

http:// hakusyo1.moj.go.jp/en/58/nfm/n_58_1_1_0_0_0.html 
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ถูกทดลองด าเนินคดี โดยอัยการตัดสินใจในการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีบนหลักการปราศจากข้อสงสัย 
(Beyond a Reasonable Doubt) เช่นเดียวกับศาล ด้วยเหตุนี้คดีส่วนใหญ่ที่อัยการสั่งฟ้องศาลมักจะ
พิพากษาลงโทษจ าเลยเสมอ โดยมีคดีที่ศาลตัดสินยกฟ้องในศาลจังหวัด เพราะเหตุโจทก์ไม่สามารถ
พิสูจน์ความผิดจ าเลยเพียง 0.05% ในปี ค.ศ.2000 และ 0.07% ในปี ค.ศ.2001 และปี ค.ศ.2002114 

ในคดีที่จ าเลยถูกควบคุมตัวหรือถูกขังระหว่างการด าเนินคดีแต่ภายหลังศาลมีค า
พิพากษายกฟ้องด้วยเหตุผลว่าการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด หรือบุคคลที่ถูกจับหรือควบคุม
ตัวและต่อมาอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีเพราะไม่มีความผิด บุคคลเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยจาก
รัฐ นอกจากนี้ในคดใีดๆ ที่เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออัยการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากรัฐเช่นกัน 

3.2.1.3  สถานะความเป็นอิสระและความเป็นกลาง (Independence and Impar 
tiality) อัยการญี่ปุ่นมีสถานะความเป็นอิสระและความเป็นกลางค่อนข้างสูงแม้อ านาจในการ
ด าเนินคดีของอัยการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารโดยคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดต่อสภาไดเอท 
แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรี แต่
เนื่องจากงานอัยการถือเป็นงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Judiciary) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม
โดยภาพรวมทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นต ารวจหรือศาล หากมีการแทรกแซงอัยการโดยฝ่ายการเมืองแล้ว
กระบวนการยุติธรรมโดยภาพรวมทั้งหมดจะเกิดความเสียหายไปด้วย115 

ความเป็นอิสระของอัยการจากฝ่ายการเมืองได้รับการรับประกันในกฎหมายโดยใน
มาตราที่ 14116 บัญญัติว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสามารถก ากับการท างานของอัยการใน
ด้านภารกิจ หน้าที่โดยทั่วไป เช่น งานกิจการทั่วไป งานบุคคล งานบัญชี งานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและงานด้านนโยบายทางอาญาอ่ืนๆ แต่ในงานด้านที่เกี่ยวกับคดีโดยเฉพาะ เช่น การ
สืบสวนสอบสวนและการสั่งคดีในแต่ละคดี จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบควบคุมของอัยการสูงสุด
เท่านั้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถสั่งการหรือควบคุมอัยการ
แต่ละคนโดยตรงแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในการฟ้องคดีของอัยการญี่ปุ่นต้องเป็นไปตามหลักความเป็นหนึ่งเดียวของการ
ฟ้องคดี (Monopolization of Prosecution) กล่าวคือ อ านาจในการด าเนินคดีแทนรัฐถือเป็น
อ านาจหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ เนื่องจากอัยการเป็นผู้ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารผูกขาดแต่ผู้เดียวใน
การพิจารณาว่าคดีใดที่จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของศาล ประเทศญี่ปุ่นไม่มีหลักการฟ้องคดีโดย

                                                           
114Annual Report of Judicial Statistics for 2003 in Missouri, Retrieved 

January 8, 2015 from https://www.courts.mo.gov/file.jsp?id=318 
115Tomoko Akane, Criminal Justice in Japan: The Prosecution, UNAFEI 107th 

(Tokyo: UNAFEI, 1961) p. 5. 
116The Public Prosecutor Office Acts Article 14 
“Minister of Justice may control and supervise public prosecutors generally in 

regard to their functions. However, in regard to the investigation and disposition of 
individual cases, he/she may control only the prosecutor-General.” 
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ต ารวจ (Police Prosecution) ไม่มีการฟ้องคดีอาญาโดยเอกชน (Private Prosecution) ไม่มีระบบ
การไต่สวนมูลฟ้อง (Preliminary Hearing System) และไม่มีหลักการอนุมัติการฟ้อง (Indictment) 
โดยคณะลูกขนุใหญ่ (Grand Jury) ด้วยเหตุผลที่ว่าอัยการจะเป็นผู้ท าหน้าที่พิสูจน์ความผิดของจ าเลย
ในศาลจึงย่อมรู้รายละเอียดในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นอย่างดีที่สุด ต ารวจไม่อาจจะ
ทราบได้ว่าในการด าเนินคดีและต่อสู้คดีในศาลจะต้องประสบปัญหาใดบ้างต ารวจจึงไม่มีอ านาจที่จะ
ฟ้องร้องน าคดีสู่ศาล ส่วนฝ่ายตุลาการต้องท าหน้าที่อย่างเป็นกลางตัดสินคดีจึงจะท าการก้าวก่ายการ
ฟ้องคดีอันเป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ อัยการจึงเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในการพิจารณาว่า
จะท าการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือไม่ การฟ้องร้องด าเนินคดีของอัยการแต่ละคนจึงเป็นการกระท าใน
ฐานะส านักงานอัยการหนึ่งเดียวโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในการบริหารตามล าดับ
ชั้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้เอกชนฟ้องคดีอาญาเพ่ือป้องกัน
การแกล้งฟ้องด าเนินคดีกันและใช้คดีอาญาเป็นเครื่องมือเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน จึงมีข้อยกเว้นหลัก
ความเป็นหนึ่งเดียวของการฟ้องคดี ที่เรียกว่า Quasi-Prosecution ในกรณีที่บุคคลใดไม่เห็นด้วยใน
การสั่งไม่ฟ้องของอัยการและได้ยื่นค าร้องต่ออัยการแล้วและยังคงไม่พอใจค าตัดสินในค าร้องของ
อัยการดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้มีการด าเนินคดี หากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
เพียงพอที่จะฟ้องคดีเพ่ือลงโทษจ าเลยได้จะสั่งยกค าร้อง แต่หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็จะ
สั่งแต่งตั้งทนายเพ่ือมาท าหน้าที่ฟ้องร้องด าเนินคดีแทน117 ซึ่งในการใช้ข้อยกเว้นนี้จะต้องระมัดระวัง
อย่างมาก เนื่องจากอาจจะถูกวิจารณ์ว่าการที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยเพราะศาลเคยได้ออกค าสั่ง
ให้ด าเนินคดีและแต่งตั้งทนายให้แล้ว แต่หากพิพากษายกฟ้องในภายหลังอาจถูกจ าเลยวิจารณ์ว่าไม่
ควรสั่งให้ด าเนินคดีดังกล่าวตั้งแต่แรกและถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหาเนื่องจาก
อัยการเคยได้พิจารณาไว้แล้วว่าคดีไม่มีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะลงโทษผู้ต้องหาได้ ดังนั้น
เห็นได้ว่าหลักการ Quasi-Prosecution ขัดต่อการแบ่งแยกอ านาจและเป็นการก้าวก่ายฝ่ายบริหาร
โดยฝ่ายตุลาการจึงมีข้อเสียค่อนข้างมาก 

3.2.1.4  ส าหรับการด าเนินคดีอาญา กล่าวคือ ตามรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น 
มาตรา 31118 ได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการด าเนินคดีจะต้องกระท าภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะต้องท า
เท่าท่ีมีกฎหมายให้อ านาจเท่านั้น กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญได้รับรอง Due Process ไว้แล้ว ดังนั้น Due 
Process จึงมีความหมายได้หลายนัย กล่าวคือ 

1. ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้การฟ้องคดีจะกระท าได้ต่อเมื่อมีค าร้องทุกข์ของ
ผู้เสียหาย หากมีการฟ้องคดีโดยไม่มีค าร้องทุกข์ย่อมเป็นการละเมิดกฎหมาย 

                                                           
117The Code of Criminal Procedure Article 262-269 
118The Constitution of Japan 31 
“No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal 

penalty be imposed, except according to procedure established by law.” 
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2. ในบางกรณีกฎหมายบัญญัติห้ามฟ้องคดีบางประเภทแม้จะมีการกระท าที่ละเมิด
กฎหมาย พนักงานอัยการย่อมไม่มีอ านาจในการฟ้องคดี 

3. ประเด็นเรื่องความเป็นกลางของผู้พิพากษา เนื่องจากจ าเลยมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาที่เป็นธรรม หากผู้พิพากษามีอคติเอนเอียงถือว่าละเมิด Due Process อย่างร้ายแรง 

4. ในกรณีที่ผู้พิพากษาวางตนน่ารังเกียจหรือไร้เหตุผล แม้จะไม่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายแต่ก็เป็นการไม่ชอบด้วย Due Process119 

การด าเนินคดีอาญาในศาลเริ่มโดยพนักงานอัยการยื่นค าฟ้องต่อศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นซึ่งอาจเป็นศาลในเขตท่ีได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหรือศาลที่ตั้งอยู่ในเขต
ที่เป็นภูมิล าเนาของจ าเลย หรือศาลที่จ าเลยมีที่อยู่ปัจจุบัน120 ศาลจะเริ่มกระบวนพิจารณาโดยผู้
พิพากษาจะไม่ทราบข้อเท็จจริงใดนอกเหนือจากที่ปรากฎในค าฟ้องเพ่ือป้องกันการเกิดความไม่เป็น
กลางหรืออคติใดๆ ต่อคดี ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกเกิน 3 ปี หรือคดีที่มีโทษประหารชีวิตจะต้อง
ด าเนินคดีโดยมีทนายจ าเลยร่วมในการพิจารณาด้วยเสมอโดยรัฐจะต้องมีหน้าที่จัดหาทนายให้ในกรณี
ที่จ าเลยไม่มีทนายหรือไม่สามารถจ้างทนายได้กระบวนการด าเนินคดีในศาลอาจจ าแนก ได้เป็น 4 
ขั้นตอนดังนี้คือ การเริ่มกระบวนพิจารณา การตรวจพยานหลักฐาน การแถลงปิดคดี และการ
พิพากษา 

ในการเริ่มกระบวนพิจารณานั้นศาลจะสอบถามชื่อ สกุลของจ าเลย จากนั้นอัยการ
จะอ่านค าฟ้องให้จ าเลยฟัง ก่อนที่จ าเลยจะให้การจะต้องมีการแจ้งให้จ าเลยทราบสิทธิที่จะไม่ให้การ
จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของทนายจ าเลยในการแถลงเปิดคดี 

ขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานเริ่มโดยพนักงานอัยการแถลงยื่นบัญชีระบุพยานที่
ประกอบด้วยพยานหลักฐานที่จ าเป็นในการใช้พิสูจน์ความผิดของจ าเลยโดยศาลจะสอบถามและฟัง
ความคิดเห็นของทนายฝ่ายจ าเลยก่อนจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานใดได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือไม่ก่อนจะมีค าสั่ งรับบัญชีระบุพยาน ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพ
ทนายจ าเลยอาจจะอ้างเหตุบรรเทาโทษใดๆ เพ่ือขอให้ศาลลงโทษสถานเบาก็ได้ 

ในการจดบันทึกการพิจารณาคดีของศาล หากฝ่ายอัยการหรือฝ่ายทนายจ าเลยเห็น
ว่าการบันทึกใดไม่ถูกต้องย่อมมีสิทธิในการคัดค้านโดยศาลจะต้องจดบันทึกค าคัดค้านดังกล่ าวไว้ใน
บันทึกการพิจารณาคดีของศาลด้วย121 ในการสืบพยานจ าเลยจะได้รับการสันนิษฐานว่าไม่ได้กระท า

                                                           
119William B. Cleary, The Law of Criminal Procedure in Contemporary 

Japan (Sapporo: Hokkaido University, 1991). 
120The code of Criminal Procedure Article 2(1) 
“The Territorial jurisdiction of the courts shall be determined by the place 

where the crime was committed, the place where the domicile or the residence of 
the accused is located, or the place where the accused is at present.” 

121The code of Criminal Procedure Article 51(1) 



66 

ความผิด อัยการในฐานะผู้ด าเนินคดีแทนรัฐมีภาระในการพิสูจน์ความผิดของจ าเลยให้ปราศจากข้อ
สงสัยตามสมควร โดยจะต้องน าสืบให้ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาในข้อหาที่ฟ้องจ าเลย ส่วน
จ าเลยมีภาระเพียงน าสืบพยานหรือถามค้านพยานโจทก์ให้ศาลเกิดความสงสัยพอสมควรว่าตนไม่ได้
กระท าความผิดที่เพียงพอที่ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยและพิพากษายกฟ้องได้ หลังจากการ
สืบพยานของทั้งสองฝ่ายอัยการและฝ่ายทนายจ าเลยแล้วทั้งสองฝ่ายจะท าการแถลงปิดคดี โดยทั้ง
อัยการและทนายจ าเลยจะแถลงความเห็นในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและค าพิพากษาที่
จ าเลยสมควรจะได้รับโดยจ าเลยจะมีโอกาสเป็นผู้แถลงปิดคดีเป็นคนสุดท้ายถือเป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนพิจารณาและศาลจะท าค าพิพากษาต่อไป ทั้งนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศ
ญี่ปุ่นจะไม่มีการแยกขัน้ตอนการพิจารณาพิพากษาออกจากขั้นตอนการก าหนดโทษอย่างเช่นประเทศ
ในกลุ่มแองโกล-อเมริกัน เช่น สหรัฐอเมริกา แต่จะมีการท าค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดไปพร้อมๆ 
กับการก าหนดโทษที่จ าเลยจะได้รับไปในคราวเดียวกันนั้นเอง 

ในส่วนบุคลากรของส านักงานอัยการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พนักงานอัยการเคนจิ 
(Kenji) พนักงานอัยการผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ธุรการ122 พนักงานอัยการมีอ านาจด าเนินคดีได้ทุกคดี 
ทุกศาล พนักงานอัยการผู้ช่วยมีอ านาจด าเนินคดีในศาลแขวง หากจะด าเนินคดีศาลจังหวัดต้องกระท า
ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานอัยการจ านวนพนักงานอัยการของส านักงานอัยการแต่ละแห่ง
ขึน้อยู่กับขนาดของส านักงานอัยการนั้นๆ ส านักงานอัยการจังหวัดโตเกียว มีพนักงานอัยการมากที่สุด
กว่า 200 คน ส านักงานอัยการจังหวัดเล็กสุด มีพนักงานอัยการจ านวน 5 คน โดยเฉลี่ยส านักงาน
อัยการจังหวัดมีพนักงานอัยการประมาณ 10 คน ในส านักงานอัยการขนาดเล็กไม่มีการแบ่งหน่วยงาน
เป็นแผนก โดยพนักงานอัยการคนเดียวกันจะท างานทั้งการสอบสวนคดีและฟ้องร้องคดีทุกประเภท123 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้อ านาจแก่อัยการอย่างมากโดย
พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การวินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดี
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษาได้ด้วยซึ่งถือว่า
เป็นระบบอัยการที่สมบูรณ์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างยิ่งในขณะที่

                                                           

“A public prosecutor, the accused or counsel may raise an objection to the 
accuracy of the trial records. When such an objection is raised, it shall be so 
recorded in the trial records.” 

122สถิติปี พ.ศ.2553 ส านักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 11,736 คน พนักงาน
อัยการ จ านวน 1,724 คน พนักงานอัยการผู้ช่วย จ านวน 899 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 
9,113 คน 

123ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 ญี่ปุ่นเริ่มใช้ระบบลูกขุน (Saiban-In) ที่ประกอบด้วย
องค์คณะ 9 คน เป็นผู้พิพากษา 3 คนและประชาชนทั่วไป 6 คน พิจารณาคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เช่น 
คดีฆ่าผู้อื่น คดีฆ่าโดยไม่เจตนา คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ เป็นต้น โดยคณะลูกขุนจะพิจารณาพิพากษาทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย คณะลูกขุนพิพากษาตัดสินคดีโดยใช้เสียงข้างมาก หากจะพิพากษาลงโทษ
จ าเลยต้องมีคะแนนเสียงของผู้พิพากษาอย่างน้อย 1 เสียง และประชาชนอย่างน้อย 1 เสียง 
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ต ารวจของญี่ปุ่นก็สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบและควบคุมอาชญากรรมได้ภายใต้การ
ตรวจสอบของอัยการ 

อย่างไรก็ตาม ในคดีใหญ่ๆ ที่มีความส าคัญซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน
ในการท าหน้าที่สอบสวนคดีโดยเฉพาะและด าเนินคดีตามความเชี่ยวชาญ เช่น คดีรับสินบน คดีปั่นหุ้น 
คดีเลี่ยงภาษี หรือคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรงที่ต้องพิจารณาโดยคณะลูกขุนจะมีการสอบสวนโดยส านักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ Special Trial Department (SID) ซึ่งจะมีอยู่ที่ส านักงานอัยการขนาดใหญ่ อาทิ 
Tokyo Osaka Nagoya เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีส านักงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ อาทิ ส านักงานคดีความมั่นคงสาธารณะ ด าเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคง คดีก่อการร้าย คดี
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส านักงานคดีจราจร ด าเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ส านักงานคดีอาญา 
(Criminal Affairs Department) ด าเนินคดีอาญาทั่วไป เป็นต้น 

 
3.2.2  องค์กรสอบสวนคดีพิเศษ (SID) 
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์เฉกเช่นเดียวกันกับประเทศ

ไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในชั้น
สืบสวนสอบสวนเพ่ือปราบปราม ควบคุมอาชญากรรม ตลอดถึงองค์กรสอบสวนคดีพิเศษในประเทศ
ญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา เทียบเคียงและปรับปรุงเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาให้
เหมาะสมและสอดคล้องสังคมไทยต่อไป 

ในการสอบสวนด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปเป็นภาระหน้าที่ต ารวจแต่การสอบสวนคดีอาญาที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ (Economic Crime) นั้น ส่วนใหญ่อาชญากรจะเป็นผู้ที่มี
ความรู้สูงและอาศัยโอกาสที่ตนเป็นผู้มีความรู้หรือโอกาสในวิชาชีพของตนในการประกอบ
อาชญากรรมท่ีซับซ้อนขึ้น เป็นผลให้ระบบการบริหารงานยุติธรรมต่างๆ ซึ่งเคยชินกับการปราบปราม
อาชญากรธรรมดาต้องประสบอุปสรรคในการควบคุมปราบปรามเพราะการสอบสวนคดีอาญา
ประเภทนี้มักจะมีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับเอกสารจ านวนมาก ดังนั้น ผู้ที่ด าเนินการ
สอบสวนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการด าเนินธุรกิจนั้นด้วย พนักงานสอบสวนที่เป็นต ารวจ
ในคดีธรรมดาๆ จึงไม่อาจด าเนินการสอบสวนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

ด้วยเหตุนี้ประเทศญี่ปุ่นได้มีการฝึกฝนและอบรมให้ความรู้แก่ต ารวจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคัดเลือกผู้ที่มีความช านาญเข้ามาเป็นผู้ท าการสอบสวน
โดยเฉพาะเรียกว่า Special Investigation Dicision (SID) อันเป็นองค์กรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาโดยอยู่
ในความควบคุมดูแลของอัยการและอัยการก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ การเงิน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน เพราะอัยการเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่
และการด าเนินคดีกับอาชญากรทางเศรษฐกิจ อาชญากรมักเป็นผู้มีอิทธิพลจึงมีความจ าเป็นที่ต ารวจ
และอัยการจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ให้ศาลพิจารณา124 

                                                           
124Yasuhiro Tanaka, Econmic Crime and Criminal Justice Administration, 

(Tokyo: UNAFEI, 1987), pp. 243-244 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวน
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และอาจกล่าวได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรสอบสวนคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับระบบการ
ปกครองของประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งซ่ึงกองสอบสวนคดีพิเศษหรือเอสไอดีมีการพัฒนาตามล าดับดัง 
ต่อไปนี้ 

3.2.2.1  ความเป็นมาของกองสอบสวนคดีพิเศษญี่ปุ่นเนื่องจากกระบวนการ
ยุติธรรมญี่ปุ่นและกระบวนการยุติธรรมไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โครงสร้างระบบกฎหมายเป็น
ระบบเดียวกัน คือ ระบบซีวิลลอว์หรือแบบประมวลกฎหมายและแนวทางในการด าเนินคดีอาญาก็
เป็นระบบกล่าวหาเช่นเดียวกัน การค้นหาความจริงในการด าเนินคดีอาญาในระบบนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ที่ว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี โดยในระบบนี้โจทก์และจ าเลยจะมีบทบาท
อย่างยิ่งในการพิสูจน์ความจริงในศาล ศาลจะมีบทบาทน้อยมากในระบบนี้โดยจะวางตัวเป็นกลางท า
หน้าที่คอยควบคุมการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นประหนึ่งเป็น
กรรมการคอยรักษากติกา 

หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการพัฒนาอ านาจสอบสวนที่
พนักงานอัยการญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการเข้ามาตั้งแต่ต้นจะท าให้
อัยการสามารถมีค าวินิจฉัยและค าสั่งในคดีได้อย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบพนักงานสอบสวนได้ 
ดังนั้นจึงได้จัดตั้งหน่วยสอบสวนคดีพิเศษในส านักงานอัยการจังหวัดใหญ่ๆ ในบางจังหวัด ดังได้กล่าว
มาแล้ว และจัดตั้งในจังหวัดอ่ืนอีก 10 จังหวัดโดยมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีภาษี คดีรับสินบน คดี
ฉ้อโกงบริษัท คดีปั่นหุ้น และคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น125 อย่างไรก็ตาม พนักงาน
อัยการที่ท าหน้าที่สืบสวนสอบสวนยังมีจ านวนน้อยและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้พอเพียงกับคดีจึงท า
ให้หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีบทบาทเด่นชัด 

คดีท่ีสร้างชื่อให้กับหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษมีหลายคดี เช่น คดี Kyouwa โดยคดี
นี้ Kyouwa ได้ให้สินบนแก่ Abe Fumio เป็นเงินประมาณ 80 ล้านเยน โดย Fumio ท าธุรกิจเกี่ยว 
กับการสร้างคานเหล็กขนาดใหญ่ แต่ต่อมาธุรกิจดังกล่าวล้มละลาย Fumio ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองพรรคหนึ่งโดยมีต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค Liberal Democratic Party ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปกครองควบคุม ดูแล และบริหารพรรคดังกล่าว โดยก่อนนี้ Fumio เคยเป็นหัวหน้างานพัฒนาของ
จังหวัด Hokkaido และ Okinawa ข้อแลกเปลี่ยนที่ Fumio ต้องท าหลังจากที่ได้สินบนแล้วก็คือ 
Fumio ต้องเปิดเผยความลับที่ส าคัญของรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการให้ Kyouwa ทราบ 
หลังจากนั้นสังคมเริ่มรับรู้ถึงพฤติกรรมของ Fumio และประณามการกระท าดังกล่าว Fumio จึง
ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งทางการเมืองในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1991 ต่อมา Fumio ถูกจับกุมใน
เดือนมกราคมปี ค.ศ.1992 และในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ.1994 ศาลพิพากษาให้จ าคุก Fumio มี
ก าหนด 2 ปี 

                                                           

คดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 
34. 

125เสริมสิริ ลีวาณิชกุล, การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้น ศึกษากรณีพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 192. 
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จะเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นมักมีปัญหาเรื่องการรับสินบนและมักเกิดกับข้าราชการ
ระดับสูง หรือในบางครั้งผู้ที่ท าผิดมีต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพรรคการเมืองหรือสมาชิก
รัฐสภาโดยหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท าการสอบสวน เช่น ในคดีที่กรรมการทางการค้าถูกกดดัน
จากสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับสินบนจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่งให้คณะกรรมการทางการค้า
เปิดเผยข้อมูลงานก่อสร้างล่วงหน้า เพ่ือที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้ประมูลงานในการก่อสร้างได้ถูกที่สุด 
ซึ่งเดิมหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นเป็นหน้าที่ของต ารวจแต่การท างานดังกล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากล าพังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องท างานภายใต้แรงกดดันจากผู้มี
อิทธิพลหรือข้าราชการระดับสูงท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถท าการสอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ126 นั้นเอง 

ตัวอย่างคดีท่ีสอง เป็นคดีเกี่ยวกับการรับสินบนที่ได้รับการควบคุมดูแลโดยพนักงาน
อัยการอาวุโส ในเดือนเมษายน ค.ศ.2002 ซึ่งนายทามากิ มิสซุย (Tamaki Mitsui) เป็นผู้อ านวยการ
กองรักษาความปลอดภัยสาธารณะของส านักงานอัยการชั้นสูงเมืองโอซากา ในปี ค.ศ.1994 เขา
ยอมรับสินบนจากกลุ่มนอกกฎหมาย เพ่ือให้ข้อมูลการสอบสวนอาชญากรรมของต ารวจ เขาอ้างชื่อ
ผู้ช่วยพนักงานอัยการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกจ านอง อันเป็นกรณีหนึ่งของการใช้
อ านาจในทางมิชอบ คดีนี้เป็นการคอร์รัปชั่นซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ยิ่งไปกว่านั้น
เขายังมีความสัมพันธ์กับทาดะมิสสุ โทมาริ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มนอกกฎหมาย มิสซุยขอบคุณโทมาริ
ที่จัดหาผู้หญิงมาให้สินบนแก่เขา 50,000 เยน ในทางกลับกัน มิสซุยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โทมาริ
เมื่อเขามีปัญหา อย่างไรก็ดี นายมิสซุยก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมิสซุยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนและสถิติ
อาชญากรรมต่างๆ แก่โทมาริ สถานบันเทิงก็ให้เงินแก่มิสซุยซึ่งมีมูลค่าถึง 280,000 เยน ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ.2001 เขาใช้เอกสารปลอมในการซื้ออพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในโคเบ 

การสืบสวนเริ่มต้นหลังจากได้รับข้อมูล หัวหน้ากองได้ตัดสินใจเริ่มการสอบสวน
เบื้องต้นทันที พนักงานอัยการได้เรียกตัวโทมาริเข้าพบและถามค าถามกับเขา ในเบื้องต้นเขาปฏิเสธ
แต่ต่อมาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ต่อมาได้เรียกตัวมิสซุยและจับกุมเขาโดยมิสซุยปฏิเสธทุกข้อ
กล่าวหาและไม่ยอมรับสารภาพใดๆ คดีของมิสซุยอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีแต่ส าหรับโทมาริได้รับ
โทษจ าคุก 5 เดือนไปแล้ว127 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มมีแนวคิดว่าให้พนักงานอัยการเข้าท าการสอบสวนในคดีที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ เช่น คดีที่ข้าราชการรับสินบนเนื่องจากพนักงานอัยการมีความเป็น
อิสระสูง อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจทางอิทธิพลไม่สามารถข่มขู่หรือกดดันให้มีค าสั่งโยกย้าย

                                                           
126เรื่องเดียวกัน, หน้า 193. 
127Yuichiro Tachi, Investigation Against Corruption by Public Prosecutors In 

Japan 2001, Retrieved October 9, 2014 from http://unpan1.un.org/ intradoc/groups/ 
public/documents/APCITY/UNPAN019153.pdf 
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พนักงานอัยการออกจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ได้เพราะแม้ว่าโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นจะ
ก าหนดให้อัยการอยู่ในสังกัดก็ตาม ซึ่งในความเป็นจริงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงการสอบสวนหรือการด าเนินการเกี่ยวกับคดีของอัยการได้ รัฐมนตรีมีอ านาจเพียงควบคุม
การท างานของอัยการได้ก็เพียงเฉพาะการท างานของอัยการสูงสุดแต่ไม่มีอ านาจควบคุมอัยการแต่ละ
คนได้ กล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมควบคุมงานฟ้องและการด าเนินงานฟ้องของอัยการ
แต่ละคนได้ในทางอ้อมเท่านั้น จึงถือว่าการสอบสวนของอัยการยังคงมีอิสระและสามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างยิ่ง 

3.2.2.2  อ านาจหน้าที่ของการสอบสวนคดีพิเศษญี่ปุ่นส าหรับกองสอบสวนคดีพิเศษ
ของส านักงานอัยการกรุงโตเกียวและโอซาก้านั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้ผ่านการท าคดีส าคัญ
มากหลายคดี ทั้งคดีรับสินบน คดีปั่นหุ้น คดีหลีกเลี่ยงภาษี ส่วนของส านักงานนาโกยานั้นเพ่ิงจัดตั้งมา
ไม่นานนัก 

หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการชั้นต้น
ประจ าเขตที่โตเกียว โอซาก้า มีบุคลากร คือ ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการกองอีก 3 คน และ
อัยการในกองอีกประมาณ 40 คน ในคดีใหญ่ๆ ที่มีความส าคัญ ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้ตั้ง
หัวหน้าคณะท างานมารับผิดชอบคดีและหัวหน้าคณะก็จะเป็นคนคัดเลือกพนักงานอัยการเพ่ือจัดตั้ง
ทีมงาน เมื่อได้ทีมงานครบแล้วก็เริ่มท าการสอบสวน เมื่อได้หลักฐานเพียงพอเห็นควรแก่การจับกุม
ผู้ต้องหา ผู้อ านวยการกองก็จะปรึกษากับหัวหน้าสายงานต่างๆ ตามล าดับชั้นขึ้นไปจนถึงอัยการสูงสุด 
หากอัยการสูงสุดเห็นควรจับกุม ก็จะปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจากพยานหลักฐาน
ต่างๆ ที่รวบรวมมาให้รัฐมนตรียากที่ปฏิเสธไม่ให้มีการจับกุมได้ นอกจากนี้รัฐมนตรีเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกจากคณะรัฐมนตรีซึ่งจากความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงยากที่จะสั่งการใน
คดีต่ออัยการสูงสุดได้128  

กรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างก าหนดให้หน่วยงานสอบสวน
คดีพิเศษสังกัดในส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คือ อัยการประจ าส านักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งถือได้ว่าโครงสร้างของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษมีความอิสระจากอ านาจที่บีบคั้น
ทางการเมืองหรืออ านาจอ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้การก าหนดให้พนักงานอัยการเป็น
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังเป็นการลดขั้นตอนในการสอบสวนโดยเมื่ออัยการท าหน้าที่เป็นพนักงาน
สอบสวนแล้วย่อมท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานและการสั่งฟ้องคดีท าได้ในคราวเดียวกัน เนื่องจาก
พนักงานอัยการไม่ต้องสั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมในกรณีที่เห็นว่าพยานหลักฐาน
ไม่พอเพราะอัยการท าหน้าที่สอบสวนอยู่แล้ว นอกจากนี้ ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการ
ประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและอัยการหรือปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองระดับสูง

                                                           
128Tomoko Akane, “โครงสร้างกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการญี่ปุ่น,” บทบัณฑิตย์ 54, 

2 (มิถุนายน 2541): 148. 
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และมีอ านาจทางการเมืองมากจนส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะคดีผู้ที่ท าผิดเป็น
ข้าราชการทางการเมือง129 

 
3.2.3  อ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้อ านาจแก่อัยการอย่างมาก กล่าวคือ 

พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การวินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดี
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษาได้ด้วย อันเป็น
ระบบอัยการที่สมบูรณ์สอดคล้องกับระบบอัยการของนานาอารยะประเทศ และสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างยิ่งในขณะที่ต ารวจของญี่ปุ่นก็สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบ
และควบคุมอาชญากรรมได้ภายใต้การตรวจสอบของอัยการรวมตลอดถึงกองสอบสวนคดีพิเศษ (SID) 
ของประเทศญี่ปุ่น ก็มีอ านาจหน้าที่อย่างจ ากัดภายใต้การควบคุมของอัยการ  

จะเห็นได้ว่า แม้เป็นคดีอาญาที่มีความส าคัญ สลับซับซ้อน มีเครือข่ายโยงใยเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศและอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือความมั่นคงระหว่างประเทศอันเป็นหน้าที่ของกอง
สอบสวนคดีพิเศษญี่ปุ่นก็ตาม หากกรณีการกระท าความผิดทางอาญาดังกล่าวนั้นคาบเกี่ยวกับ
ต่างประเทศหรือเป็นการกระท าความผิดในหลายประเทศเกินกว่าประเทศหนึ่งขึ้นไปและประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความเสียหายและจับกุมผู้กระท าความผิดได้ พนักงานอัยการของญี่ปุ่น
ย่อมมีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนและรับผิดชอบในคดีอาญานั้นได้เอง 

กล่าวโดยสรุปคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอัยการมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องมา และในการด าเนินคดีอาญาก็ได้ตระหนักถึงหลักนิติธรรมเป็น
ส าคัญ นอกจากอัยการมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการ
สอบสวนคดีอาญาของต ารวจอีกด้วย อัยการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวนและ
กระบวนการฟ้องร้อง ทั้งสามารถใช้ดุลพินิจในการลดขั้นตอนในการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ด้วยอัยการเป็น
องค์กรที่ใช้อ านาจในลักษณะกึ่งตุลาการซึ่งถือเป็นการให้อ านาจอัยการอย่างกว้างขวาง และการให้
อัยการมีดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก อัยการจึง
เปรียบเสมือนองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของพนักงานสอบสวนและกลั่น กรอง
พยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนสั่งคดีต่อไป ส่วนอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรนั้น 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้อ านาจพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแม้ทางปฏิบัติต ารวจจะเป็นผู้กระท าการสืบสวน
สอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตามแต่หากกรณีเป็นคดีส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอก็จะเข้ามาท าหน้าที่สอบสวน แต่อย่างไรก็
ตามพนักงานอัยการยังคงมีอ านาจเข้ามาสอบสวนได้เองตั้งแต่เริ่มคดีเช่นกันและมีอ านาจควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือกันท าหน้าที่หรือท างาน
เป็นทีม เพ่ือค้นหาความจริงให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                           
129พิศิษฎ์ มหารัศมี, การจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 41-44. 
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ในประเทศญี่ปุ่น การด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องจะเป็นกระบวนการด าเนิน
คดีอาญากระบวนการเดียวไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาคือ
อัยการ ต ารวจมีหน้าที่ต้องติดตามการกระท าความผิดอาญาและต้องกระท าการทุกอย่างโดยไม่ชักช้า
เพ่ือป้องกันมิให้คดีเสียไป แต่ต ารวจมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือของอัยการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าการที่
ต ารวจกระท าไปนั้นจะเป็นการต้องกระท าไปก่อนตามกฎหมายหรือท าตามค าสั่งของอัยการ อัยการ
ต้องมีความรับผิดชอบในความถูกต้องของการสอบสวน เนื่องจากความส าคัญของการค้นหา
พยานหลักฐานซึ่งต้องใช้พิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเป็นสิ่งจ าเป็นและถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของอัยการด้วย อัยการญี่ปุ่นจึงมีความเป็นภาวะวิสัยสูงเป็นอย่างมาก ระบบอัยการ
ของประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นการด าเนินคดีอาญาที่สมบูรณ์มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมาก และส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรญี่ปุ่นนั้น กฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นได้ให้อ านาจแก่อัยการอย่างมาก พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา การวินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดีตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษา
ภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษาได้ด้วย ต ารวจของญี่ปุ่นก็สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบและควบคุม
อาชญากรรมได้ภายใต้การตรวจสอบของอัยการรวมตลอดถึงกองสอบสวนคดีพิเศษ (SID) ของ
ประเทศญี่ปุ่น ก็มีอ านาจหน้าที่อย่างจ ากัดภายใต้การควบคุมของอัยการเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อ านาจสอบสวนฟ้องร้องของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นแม้
จะใช้ระบบกฎหมายต่างระบบกัน แต่หาได้แบ่งแยกการสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดีออกจาก
กันโดยเด็ดขาดเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทยไม่ ประกอบกับบทบาทอัยการของประเทศดังกล่าวก็มี
หน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาได้เองแตกต่างจะประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยนั้นมีแนวคิด
เกี่ยวกับการสอบสวนขององค์กรอัยการกับองค์กรสอบสวนคดีพิเศษเป็นประการใด จะพึงกล่าวถึงใน
ล าดับต่อไป 



 
บทท่ี 4 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวนขององค์กรอัยการกับ 

องค์กรสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย 
 

4.1  วิวัฒนาการของการสอบสวนคดีอาญา  
 

การด าเนินการสอบสวนและฟ้องร้องในประวัติศาสตร์ไทยได้ด าเนินสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังนี้  

 
4.1.1  สมัยสุโขทัย 
ประเทศไทยหรือที่เรียกว่าสยามในขณะยังไม่มีการด าเนินคดีโดยโจทก์ จ าเลย ในศาลเหมือน

ในปัจจุบัน การด าเนินคดีเป็นไปในรูปแบบที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าผิดมาร้องทุกข์ต่อ
เจ้าผู้ครองเมือง จากนั้นเจ้าผู้ครองเมืองจะท าการสอบสวนข้อเท็จจริงและช าระสะสางตัดสินคดีให้ ดัง
จะเห็นได้จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงตอนหนึ่งว่า 
 

“ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลาง
เมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มักจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงบุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันที่
ท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองได้ยิน เรียกเมื่อถาม สวนความแก่มันด้วย
ซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยจึ่งชม”130 

 
และอีกตอนหนึ่งว่า 

 
“ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผิแลผิแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้วจึ่งแล่งความแก่

ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน”131 
 
เมื่อจ านวนพลเมืองเพ่ิมมากขึ้นได้มีการขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไป เจ้าผู้ครองเมืองไม่

อาจท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงและช าระสะสางตัดสินคดีได้ด้วยตนเองอีกต่อไปจึงได้มีการ
มอบหมายตั้งตัวแทนของพระองค์ข้ึนกระท าการแทนในนามของพระองค์ 

                                                           
130หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (พระนคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2513), หน้า 85. 
131เรื่องเดียวกัน, หน้า 54. 
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กิจการต ารวจในยุคต้นได้ก่อตั้งเพ่ือท าหน้าที่ภายในขอบเขตจ ากัดและสันนิษฐานว่าไม่ได้
ครอบคลุมไปยังท้องที่ห่างไกลเพราะจุดมุ่งหมายหลักของต ารวจขณะนั้นก็เพ่ือถวายอารักขาองค์
พระมหากษัตริย์และรับสนองพระราชประสงค์โดยใกล้ชิด เป็นที่น่าเชื่อว่าต ารวจในยุคนั้นไม่ได้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาแต่อย่างใด จึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเมื่อแจ้งพนักงานต ารวจ
หรือฝ่ายปกครองในสังกัดนครบาลในสมัยนั้นจับกุมผู้ต้องหาว่ากระท าผิดอาญาแล้วให้ตระลาการและ
ผู้พิพากษาอีกต่อหนึ่ง132 

ในการช าระความตามวิธีพิจารณาความอาญาในสมัยเดิมอันได้แก่ การซักถามพยาน สืบสวน 
สอบสวน หาพยานหลักฐานทั้งโจทก์ จ าเลย มักจะใช้วิธีการถามพระอัยการลักษณะพิสูจน์ เช่น การ
ด าน้ า ลุยไฟหรือทรมานด้วยวิธีต่างๆ หรือใช้วิธีการแบบจารีตนครบาลซึ่งผู้ต้องหาได้รับการข่มขู่ให้รับ
ว่าเป็นผู้ร้ายโดยประการต่างๆ ซึ่งกรมหลวงราชบุรีได้ทรงอธิบายไว้ในพระราชบัญญัติราชบุรี ดังนี้  

วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ ในครั้งกระนั้น ผู้ใดต้องหาเป็นความอาญาแล้ วได้รับความ
เดือดร้อนที่สุด เพราะในขั้นตอนถูกจับขังก่อนเสมอ กว่าจะได้มีใครพิจารณาก็นานมากและในเวลานั้น
ถือกันว่าใครต้องหาแล้วต้องเป็นผู้ร้ายอยู่แล้ว ตบตีเฆี่ยนจะเอาหลักฐานให้ได้จากตัวคนที่ต้องหา133 

 
4.1.2  สมัยอยุธยา 
ในยุคนี้ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียและมอญค่อนข้างมาก รวมถึงรับแบบวิธีการ

ฟ้องร้องด าเนินคดีของอินเดียมาผสมผสานกับแบบเดิมของไทย โดยมีบุคคลกระท าการสองจ าพวก 
พวกหนึ่งเป็นตุลาการ อีกพวกหนึ่งเป็นพราหมณ์ชาวต่างประเทศซึ่งเชี่ยวชาญวิชานิติศาสตร์ เรียกว่า 
“ลูกขุน” ณ ศาลหลวง มี 12 คนเป็นผู้ชี้บทกฎหมาย เมื่อมีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษคดีอาญาต้องไปฟ้อง
ต่อกรมรับฟ้องเมื่อกรมรับฟ้องท าฟ้องแล้วก็น าเสนอลูกขุน ณ ศาลหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต่างหาก เมื่อ
ลูกขุนตรวจสอบว่าเป็นฟ้องแล้วกรมรับฟ้องซึ่งจัดจ่ายฟ้องไปตามศาลซึ่งประจ าอยู่ยังกระทรวงต่างๆ มี
หน้าที่เป็นศาลนครบาล ศาลมหาดไทย ฯลฯ เมื่อได้ฟ้องไปแล้วศาลนั้นๆ จึงจะช าระได้ จากนั้นเมื่อ
ศาลทั้งหลายช าระความเสร็จส านวนแล้วต้องส่งไปยังลูกขุนให้ชี้ขาดว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูก เมื่อลูกขุนชี้ขาด
แล้วต้องส่งส านวนไปให้ผู้ปรับให้วางบทอีกต่อหนึ่งซึ่งนอกจากศาลจะแยกย้ายกันอยู่หลายกระทรวง
ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องและผู้พิพากษาก็อยู่ในที่ต่างกัน ผู้พิจารณาศาลจะบังคับความชี้ขาด
ปรับสัจตัดสินก็อาศัยแต่ในถ้อยค าส านวนที่ในกระดาษสมุด ไม่ได้ เห็นการพิจารณาเพราะวิธีพิจารณา
เดิมตระลาการเป็นผู้ช าระ ลูกขุนผู้ปรับเป็นผู้วางบทชี้ขาด134 

                                                           
132พระยานิติศาสตร์ไพศาล, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยค าสอนชั้นปริญญาตรี (พระนคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501). 
133วิบูล ปรองดอง, การด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน: ศึกษาเฉพาะกรณีการไม่รับค า

ร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวน (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 2548), หนา้ 
10-11. 

134ส. เปรุนาวิน และ ม. อรรถไกวัลวที, ระบอบอัยการ (พระนคร: ไทยเกษม, 2498), หน้า 
6-8. 
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อนึ่ง การช าระคดีความในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ อาจสรุปได้ว่า 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสมัยนั้นยังไม่มีโดยตรงแต่อาศัยที่ได้บัญญัติปะปนอยู่ในกฎหมาย
อาญาทั่วไป เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจับกุม การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนที่มีอยู่ในกฎหมาย
ลักษณะโจร เป็นต้น135 

 
4.1.3  สมัยรัตนโกสินทร์ 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงใช้วิธีการสอบสวนดังกล่าวตลอดมาจนมีการตั้งกระทรวงยุติธรรม 

ร.ศ.110 (พ.ศ.2434) 
4.1.3.1  การสอบสวนก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.

2477 กล่าวคือ การสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา แบ่งออกเป็น
การสอบสวนคดีอาญาในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรีและอ าเภอชั้นนอกของ
กรุงเทพมหานครกับการสอบสวนคดีอาญาในอ าเภอชั้นในของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี136 
โดยการสอบสวนคดีอาญาในเขตชั้นในเป็นของต ารวจนครบาลด าเนินการ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
ในเขตชั้นนอกเป็นของกรมการอ าเภอด าเนินการ137 

4.1.3.2  การสอบสวนตามประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.
2477 หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 อ านาจหน้าที่การสอบสวนคดี 
อาญาในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรีก็ยังคงเป็นของฝ่ายอ าเภอด าเนินการเรื่อยมา
จนถึง พ.ศ.2478 จึงได้มีประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 เป็น
กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญา เจ้าหน้าที่ผู้ท าการสอบสวนตลอดจนวิธีการ
สอบสวนไว้โดยเฉพาะและได้ยกเลิกอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญาในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วทั้งหมด การ
สอบสวนคดีอาญาตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 เป็นต้นมา จึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 18 วรรคหนึ่งและวรรคสอง138 ในปัจจุบัน 

                                                           
135เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
136วิรัช พันธุมะผล, ความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอาญา เรื่องประวัติความเป็นมาแห่ง

การสอบสวนคดีอาญา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2535), หน้า 16-46. 
137เรื่องเดียวกัน, หน้า 36-38. 
138มาตรา 18 “ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัด ธนบุรี พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอและข้าราชการต ารวจซึ่ งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีท่ีอยู่หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้ข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรี ขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง 
หรือ เชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับ ภายในเขตอ านาจของตน
ได.้ . .” 
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จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้การสอบสวนคดีอาญาในส่วนภูมิภาคซึ่งเดิมเป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรมการอ าเภอได้เปลี่ยนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น
ผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และต ารวจ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรียกผู้มีอ านาจท าการ
สอบสวนนี้ว่า “พนักงานสอบสวน” 

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงระยะแรกนั้นกระทรวงมหาดไทยยังมอบให้
พนักงานสอบสวนฝ่ายอ าเภอเป็นผู้ท าการสอบสวน ส่วนต ารวจคงให้มีหน้าที่จับกุมปราบปรามและ
ด าเนินมาจนถึง พ.ศ.2481 ทางราชการจึงได้สั่งให้โอนอ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งนับเป็นการโอนอ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาในส่วนภูมิภาคให้ต ารวจเป็น
ครั้งแรก 

ต่อมาเม่ือกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าจะให้ต ารวจด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปราม
และการสอบสวนคดีอาญาแต่ฝ่ายเดียวจึงได้สั่งการไปให้จังหวัดต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 409/2480 ซึ่งมีข้อความส าคัญคือเรื่องการสอบสวนคดีอาญาซึ่งทางราชการได้
โอนให้เป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรจัดท านั้นเป็นเรื่องใหม่ซึ่งยังมีอุปสรรคขัดข้องอยู่บางประการ จะ
ด าเนินการให้เป็นไปโดยตลอดทั่วถึงกันยังไม่สะดวก จึงต้องด าเนินงานนี้ในบางพ้ืนที่ก่อนต่อเมื่อได้จัด
วางงานเสร็จพร้อมแล้วจึงจะให้ต ารวจภูธรสอบสวนได้ท่ัวไป139 

การสอบสวนคดีอาญาระหว่างปี พ.ศ.2482-2487 การสอบสวนคดีอาญาในจังหวัด
อ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต ารวจแต่ฝ่ายเดียว
ด าเนินการโดยตลอดมาจนถึงปลายปี พ.ศ.2487140 

กระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2488 กระทรวงมหาดไทยก็ได้รับนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องการสอบสวนคดีมาปฏิบัติโดยให้โอนหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาให้กับฝ่ายอ าเภออีกครั้งหนึ่ง 
แต่ในการโอนกลับครั้งนี้ได้สั่งให้นายอ าเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบพนักงานสอบสวนฝ่ายอ าเภอและ
ต ารวจร่วมกันท าการสอบสวน141 อย่างไรก็ตาม เมือ่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2488 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้โอนการสอบสวนคดีอาญาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งยังท าการสอบสวนอยู่ในบางท้องที่มาให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของทางอ าเภอแต่ฝ่ายเดียวอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ.2491 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาอีก หากเป็นการเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่การสอบสวน
คดีอาญาเฉพาะในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ส่วนในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี  อ านาจสอบสวนคดีอาญายังคงอยู่แก่ฝ่ายอ าเภอเช่นเดิม ดังปรากฏในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ 73/2491 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2491 

จะเห็นว่า การสอบสวนคดีอาญาส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ต ารวจ
นครบาลได้ท าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาทั่วทุกอ าเภอตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2491 มาจนถึง พ.ศ.
2492 ซึ่งในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  เป็นอ านาจของอ าเภอด าเนินการ 

                                                           
139วิรัช พันธุมะผล, เรื่องเดิม, หน้า 39-40. 
140เรื่องเดียวกัน, หน้า 16-46. 
141กรมต ารวจ แจ้งความที่ 9/2488, เรื่องก าหนดหน้าที่สอบสวนความผิดอาญา ลงวันที่ 9 

กรกฎาคม 2488 (จากแฟ้มเอกสารราชการ แผนก 2 กองคดีกรมต ารวจ) 
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โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนแต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวพนั กงานสอบสวน 
กล่าวคือ ให้ต ารวจท างานร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานต ารวจท้องที่ซึ่งมียศ
ตั้งแต่นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีสิทธิเข้านั่งฟังการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในท้องที่นั้นได้ และ
อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถามพยานหรือจดบันทึกข้อความในข้อหนึ่งข้อใดอันจ าเป็นแก่คดีลงใน
ส านวนการสอบสวนได้ แต่ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยก็ให้น าข้อขัดข้องนั้นเสนอให้นายอ าเภอ
หรือผู้รักษาการแทนเป็นผู้พิจารณาชี้แจง หากเจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่พอใจในค าชี้แจงหรือโดยที่
นายอ าเภอเป็นผู้ท าการสอบสวนเองก็ให้จดบันทึกข้อความนั้นไว้ต่างหากจากบันทึกค าให้การให้
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจขอให้จดข้อความอย่างไร พนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด ให้ลง
นามท้ายบันทึกไว้ทั้งสองฝ่ายแล้วรีบเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยด่วน ในการนี้ให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจที่เข้านั่งฟังการสอบสวนด้วยนั้นลงนามท้ายค าให้การในฐานะผู้นั่งฟังด้วย 

ถึงกระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าการปฏิบัติงานร่วมกันแต่เดิมมีการขัดแย้งกันแต่ประการใด 
อาจเพราะต่างฝ่ายต่างให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเพราะขณะนั้นต ารวจถือว่านายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติต่างๆ จึงเป็นไปในลักษณะผ่อนผันเข้าหากัน142 

หลังจากนั้นได้มีการโอนอ านาจกันไปมาระหว่างกรมการอ าเภอกับต ารวจในการ
สอบสวนคดีอาญากอปรกับยังมีข้อขัดข้องอีกหลายประการซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงดีว่าสถานีต ารวจแห่งใดเหมาะสมหรือไม่และระหว่างที่ว่า
การอ าเภอกับสถานีต ารวจแห่งใดจะเหมาะสมกว่ากันจึงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะ
สั่งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายอ าเภอไปท าการสอบสวนที่อ าเภอหรือสถานีต ารวจเป็นรายอ าเภอไปจนถึง
ปี พ.ศ.2502  

จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนอีกเนื่องจากฝ่ายต ารวจไม่ยินยอมให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา จึงต้องมีการแก้ไข
ระเบียบกันอีกหลายครั้งจนกระทั่งอ านาจการสอบสวนแทบทั้งหมดมาจบลงที่อ านาจของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

จึงกล่าวได้ว่านับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน
อ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งสิ้น กล่าวคือ ในเขต
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจนครบาลและในส่วนภูมิภาคนอกเขต
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร โดยในส่วนภูมิภาคฝ่าย
ปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมีอ านาจเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในบางกรณี
เท่านั้น 

ต่อมามีข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาในจังหวัด
อ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ.2518 ได้เพ่ิมอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวได้และในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าควบคุ ม

                                                           
142วิรัช พันธุมะผล, เรื่องเดิม, หน้า 41-42. 
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การสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนและนายอ าเภอก็มีอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด143 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดีบาง
ประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2520 ได้ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
สอบสวนคดี 10 ประเภท ซึ่งส่วนมากเป็นการเปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง อันได้แก่กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน
กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่กฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายกฎหมายว่าด้วยโรงเรือนและที่ดินกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์พาหนะกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  และกฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา 
  ทั้งนี้ เพราะกฎหมายทั้งสิบประเภทดังกล่าวมุ่งเน้นการบริการให้ความสะดวกแก่
ประชาชนมากกว่าการด าเนินคดีเพราะเป็นคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้แทบทั้งสิ้น จึงเห็นได้ว่า
อ านาจในการสอบสวนคดีอาญาในปัจจุบันแทบทั้งหมดคงเป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจนั้นเอง 
  นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาไว้หลายกรณี 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 
4.2  กฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญานี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้

ก าหนดถึงนิยามความหมาย ประเภทของการสอบสวน ผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวน 
ตลอดจนกระบวนการสอบสวนคดีอาญา ฯลฯ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 
4.2.1  ความหมายและประเภทของการสอบสวน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2(11) ได้ก าหนดบทนิยามการ

สอบสวนว่า หมายความถึง “การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือจะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ” 

การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและการใช้มาตรการบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน อันได้แก่ พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร ตลอดจนร่องรอย
ความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร เพ่ือจะทราบข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ

                                                           
143ศุภณัฐ ชูลาภ, บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณีการ 

สอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556), หน้า 44-45. 
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ผู้ต้องหาและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ144 ซึ่งการสอบสวนจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความผิดอาญา
เกิดข้ึนแล้ว เป็นมาตรการเชิงรับเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  

ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา พยานหลักฐานทุกชนิดสามารถอ้างเป็น
พยานหลักฐานและรับฟังได้ แต่ต้องเป็นพยานหลักฐานชนิดที่ไม่ได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา 
ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืน และในกรณีที่มีความตายเป็นผลจากการ
กระท าความผิดอาญาจะต้องท าการชันสูตรพลิกศพด้วย145 ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงต้องรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสียก่อนว่ามี
เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึนหรือไม่  

พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา คือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(6) มาตรา 18 โดยต ารวจจะท า
หน้าที่พนักงานสอบสวน ยกเว้นในคดีบางประเภทที่ฝ่ายปกครองท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน
โดยทั่วไปพนักงานอัยการไม่มีอ านาจเข้าไปสอบสวนคดีแต่สามารถสั่ งให้พนักงานสอบสวนท าการ
สอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถามได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 143 

อย่างไรก็ตาม ในการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนั้นก็จะกระท าเกินกว่าที่พนักงานสอบสวนได้เคย
สอบสวนมาแล้วมิได้ ทั้งนี้ได้มีความพยายามหลายครั้งที่จะให้พนักงานอัยการเข้าไปก ากับดูแลการ
สอบสวนตั้งแต่ต้นและเพ่ิมบทบาทของพนักงานอัยการในการเข้าร่วมการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และคดีที่มีความส าคัญหรือคดีที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จจนได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 พนักงานอัยการจึงเข้าไปมีบทบาทในการสอบสวนคดีพิเศษโดยร่วมสอบสวนหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนพิเศษเพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้น
เริ่มสอบสวน146 อย่างไรก็ตาม ในการสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษดังกล่าว ยังขาดความชัดเจนในข้อก าหนดกฎเกณฑ์อยู่มาก เป็นผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการสอบสวนร่วมกันและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอีกหลายประการ ดังจะได้กล่าวในล าดับต่อไป 

 
4.2.2 กระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา 
แม้กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาของประเทศไทยจะได้ก าหนดให้ทั้งพนักงานอัยการและ

ผู้เสียหายต่างเป็นบุคคลที่มีอ านาจฟ้องคดีอาญาได้ก็ตาม แต่กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง
คดีอาญาอันเป็นการกระท าโดยรัฐนั้นกฎหมายได้ก าหนด “ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อ
ศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อน”147 อันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการฟ้องของพนักงาน

                                                           
144มาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
145ธ ารงศักดิ์ หงส์ขุนทด, เรื่องเดิม, หน้า 15-16. 
146เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
147มาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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อัยการทั้งการสอบสวนที่กระท าโดยพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด มิฉะนั้น การสอบสวนที่กระท าโดยมิชอบนั้นก็จะท าให้การ
สอบสวนเสียไปทั้งหมดหรือเท่ากับมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อน อันส่งผลให้พนักงาน
อัยการไม่มีอ านาจฟ้อง  ด้วยเหตุนี้การใช้อ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนจักต้องกระท าโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการด าเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการดังกล่าว 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอ านาจสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนไว้ ให้มีอ านาจในการสืบสวน ตรวจค้น ยึด จับกุมควบคุมตัวในชั้นสอบสวนและ
อ านาจสอบสวน อันแสดงให้เห็นว่า กฎหมายได้วางบทบัญญัติในลักษณะที่มีความมุ่งหมายให้ได้มีการ
ใช้อ านาจรัฐของพนักงานสอบสวนโดยก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจในการใช้มาตรการบังคับ
ในชั้นสอบสวนตามมาตรการต่างๆ อันถือเป็นขั้นตอนในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาก่อนการ
พิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง 

4.2.2.1  ผู้เสียหายในคดีอาญา ในการด าเนินคดีอาญานั้น “ผู้เสียหาย” นับว่าเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญที่สุดเพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายให้สิทธิหรืออ านาจในการด าเนินคดีแทบทุก
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเริ่มคดีด้วยการร้องทุกข์148 การเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง149 การเข้าเป็นโจทก์
ร่วมกับพนักงานอัยการ150 การเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การอุทธรณ์ฎีกา 
ตลอดจนการใช้สิทธิระงับคดีด้วยการร้องทุกข์ ถอนฟ้อง ยอมความ เป็นต้น 

เมื่อกฎหมายก าหนดให้เป็นสิทธิหรืออ านาจแก่ผู้เสียหายในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาต่างๆ ดังกล่าว บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นผู้เสียหายหรือมิได้รับมอบอ านาจจากผู้เสียหายย่อมไม่มี
อ านาจด าเนินกระบวนการพิจารณาเช่นว่านั้นได้ อีกทั้งกฎหมายได้นิยามศัพท์ค าว่า “ผู้เสียหาย”151 
ไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น หากบุคคลใดมิได้มีฐานะเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายแล้ว บุคคลนั้นย่อมไม่มี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่างๆ ได ้

                                                           
148มาตรา 2(7) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “ค าร้องทุกข์” หมายความถึง

การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระท าความผิด
ขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหา
เช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 

149มาตรา 28(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
150มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการ

ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาล
ชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้ 

151มาตรา 2(4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “ผู้เสียหาย” หมายความถึง
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการ
แทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 
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ผู้ที่จะร้องทุกข์ในคดีอาญาได้จะต้องเป็น “ผู้เสียหาย” โดยนิตินัยและค าร้องทุกข์ถือ
เป็นเงื่อนไขส าคัญแห่งอ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีความผิดต่อส่วนตัว152 ตามมาตรา 
121 วรรคสอง แต่ถ้ามิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัว ค าร้องทุกข์ย่อมหาใช่สาระส าคัญของการสอบสวนไม่ 
เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1132/2546 วินิจฉัยว่า สายไฟที่ถูกลักเป็นทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ กรมทางหลวงหรือกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสาระส าคัญ
ของการสอบสวนแม้มิได้สอบสวนให้แจ้งชัดว่าผู้ใดเป็นผู้เสียหาย การสอบสวนก็ชอบแล้ว เป็นต้น แต่
ในทางกลับกัน หากผู้ร้องทุกข์มิใช่ผู้เสียหายตามมาตรา 2(4) ย่อมมีผลท าให้การร้องทุกข์นั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายถือได้ว่าไม่มีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ และส่งผลท าให้พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจ
สอบสวนตามมาตรา 121 วรรคสอง การสอบสวนที่พนักงานสอบสวนหากได้กระท าไป ย่อมเป็นการ
สอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเท่ากับไม่ได้มีการสอบสวนและย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มี
อ านาจฟ้อง153 

4.2.2.2  การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 123 วรรคแรก และมาตรา 124 วรรคแรกก าหนดให้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ “รอง” หรือ “เหนือ” พนักงานสอบสวน
และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายด้วย 

 1) การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวคือ พนักงานสอบสวนที่มี
อ านาจรับค าร้องทุกข์ตามมาตรา 123 นั้น หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท า
การสอบสวน154 อันได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจสอบสวนโดย
เป็นความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ 
หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ในกรณีจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้155 
    ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนที่จะมีอ านาจรับค าร้องทุกข์นั้นไม่จ าต้องเป็น
พนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจเหมือนกับการสอบสวน กล่าวคือ อาจเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่ใด 
แม้มิใช่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีการกระท าความผิดเกิดหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือผู้ต้องหาถูกจับก็
มีอ านาจรับค าร้องทุกข์ได้ 

                                                           
152มาตรา 121 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าเป็นคดี

ความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการสอบสวน เว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 
153มาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่น

ฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน 
154มาตรา 2(6) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
155มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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   2) การร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ กล่าวคือ ผู้เสียหาย
สามารถร้องทุกข์ต่อ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” อันได้แก่ เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี
อ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับ
การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม ดังบัญญัติไว้ใน
มาตรา 2(16) ได้ด้วย 

 เมื่อกฎหมายก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจรับค าร้องทุกข์ไว้ชัดแจ้งแล้ว 
หากผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ก าหนดตัวไว้ดังกล่าว หากคดีนั้นเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว กรณีถือว่าเป็นการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ที่
ไม่มีอ านาจรับค าร้องทุกข์ย่อมมิใช่ค าร้องทุกข์ตามระเบียบ อันส่งผลให้พนักงานสอบสวนไม่มี อ านาจ
สอบสวนและพนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้องเช่นเดียวกัน  

 ส าหรับ“ค ากล่าวโทษ”156 นั้นไม่มีผลในทางกฎหมายโดยตรงแตกต่างกับ 
“ค าร้องทุกข์” ในความผิดอันยอมความได้ เพราะค าร้องทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวนใน
ความผิดอันยอมความได้ ส่วน “ค ากล่าวโทษ” นั้น ไม่มีมาตราใดบัญญัติว่า หากไม่มีค ากล่าวโทษแล้ว
จะท าการสอบสวนไม่ได้ อย่างไรก็ตามในคดีที่มิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวหากไม่มีการร้องทุกข์โดย
ผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนก็จะต้องด าเนินการให้มี “ค ากล่าวโทษ”เสียก่อนเริ่มท าการสอบสวน 
ทั้งนี้อาจเพราะ มาตรา 2(11) ได้นิยามค าว่า “การสอบสวน” ไว้หมายความถึงการรวบรวม
พยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงาน
สอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่ “กล่าวหา” ซึ่งแสดงว่าต้องมีการกล่าวหาเสียก่อนซึ่งอาจ
กล่าวหาโดยค าร้องทุกข์157 จึงเห็นได้ว่า “กล่าวหา” อาจกระท าโดยวิธีการร้องทุกข์หรือโดยวิธี
กล่าวโทษก็ได้ เมื่อมีการกล่าวหาแล้วพนักงานสอบสวนจึงท าการสอบสวนตามที่มีการกล่าวหาต่อไป  
  4.2.2.3  การสืบสวน กล่าวคือ158 การสืบสวนและการสอบสวนจัดอยู่ในกระบวน 
การยุติธรรมชั้นเริ่มต้นซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ เพราะเหตุ
ที่ว่าลักษณะของการกระท านับเนื่องต่อกัน ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นคนๆ เดียวกันที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายให้
มีอ านาจกระท าได้ เช่น พนักงานสอบสวนมีอ านาจทั้งสืบสวนและสอบสวน โดยในฐานะหนึ่งเป็น

                                                           
156มาตรา 2(6) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “ค ากล่าวโทษ” หมายความ

ถึงการที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท า
ความผิดอย่างหนึ่งขึ้น 

157มาตรา 2(7) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “ค าร้องทุกข์” หมายความถึง
การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระท าความผิด
ขึ้นจะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหา
เช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 

158มาตรา 2(10) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “การสืบสวน” หมายความ
ถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจ
และหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
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ต ารวจมีอ านาจสืบสวนคดีอาญาได้159 และอีกฐานะหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา 18 มาตรา 19 ประกอบมาตรา 2(6) ส่วนพนักงานฝ่ายปกครองนั้นตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ยกฐานะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ให้เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 ด้วย
จึงมีอ านาจท าการสืบสวนจับกุมคดีอาญาด้วย แต่ทั้งนี้ อ านาจสืบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่าย
ปกครองสามารถสืบสวนคดีอาญาได้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ซึ่งตนรับผิดชอบเท่านั้น ในขณะที่ต ารวจ
สามารถสืบสวน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าความผิดกฎหมาย และการสืบสวนคดีอาญาของต ารวจ
นั้นสามารถกระท าได้ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ การสืบสวนอาจแบ่งเป็นสองขั้นตอน คือ การสืบสวน
ก่อนเกิดเหตุและการสืบสวนหลังเกิดเหตุ 

ความมุ่งหมายของการสืบสวนประการแรกนั้นไม่จ าเป็นจะต้องมีการกระท าความผิด
อาญาเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะเริ่มท าการสืบสวนแต่อย่างใด พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจสามารถท า
การสืบสวนได้ตลอดเวลาหากมีพฤติการณ์แสดงว่าความผิดอาจจะเกิดมีข้ึนในอนาคตซึ่งข้อมูลดังกล่าว
อาจได้แก่ การข่าวและข้อมูลท้องถิ่น อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลต่างๆ อาทิ กลุ่มคนร้าย 
กลุ่มผู้มีพฤติการณ์เป็นคนร้ายหรือบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม กลุ่มผู้เสพยาเสพติด กลุ่มผู้จ าหน่ายยาเสพ
ติด เป็นต้น เพ่ือให้รู้ว่าได้มีผู้คิดกระท าความผิดขึ้นหรือไม่ จะใช้สถานที่ใดเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
หาทางป้องกันหรือระงับมิให้การกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นแล้ว การ
สืบสวนย่อมเป็นเครื่องช่วยเจ้าพนักงานในการด าเนินการสอบสวนความผิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายประการที่สอง เป็นกรณีที่เกิดการกระท าความผิดขึ้นแล้วพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะต้องสืบสวนเพ่ือทราบรายละเอียดแห่งความผิด อันได้แก่ การตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ บันทึกและถ่ายภาพ ร่องรอยวัตถุพยาน ของกลางในคดี รวมถึงบุคคลในสถานที่เกิด
เหตุ การค้นหาและติดตามคนร้าย ตลอดจนการติดตามทรัพย์ซึ่งถูกประทุษร้ายโดยการติดตามคนร้าย 
เป็นต้น อันจะท าให้ทราบตัวผู้กระท าความผิดหรือต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด มีการจับกุมผู้
ต้องสงสัยและไปสู่ขั้นตอนของการสอบสวนคดีอาญาต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนจะต้องด าเนินการอย่างไรนั้นกฎหมายมิอาจบัญญัติเอาไว้
อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่ได้ให้อ านาจแก่บุคคลซึ่งมีอ านาจสืบสวนคดีอาญาเอาไว้ คือ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ160 มีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้161 

                                                           
159มาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ 
160มาตรา 2(16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน กับให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้า
เมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าการอันเก่ียวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายซึ่งตน
มีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม 

161มาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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  นอกจากนี้ การสืบสวนหลังเกิดเหตุอาจใช้วิธีการสืบสวนธรรมดา อาทิ การสะกด
รอยติดตาม การเฝ้าจุดและดักซุ่ม วิธีสายลับ วิธีนกต่อ และวิธีอ่ืนตามความถนัดและจัดเจนหรือการ
สืบสวนโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ อาทิ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมร่องรอยวัตถุพยานในที่
เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ของกลาง การชันสูตรพลิกศพ การทะเบียนประวัติอาชญากรและการสืบสวน
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การใช้เครื่องจับเท็จ การดักฟังโทรศัพท์ การพิสูจน์เสียง การ
ตรวจสอบการข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนร้าย การใช้กล้องโทรทัศน์หรือกล้องถ่ายที่มีประสิทธิภาพ
สูง162 ตามควรแก่กรณี อนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับการสืบสวน
ไว้ใน มาตรา 17 และมาตรา 125163 
  4.2.2.4  การค้นและตรวจยึด กล่าวคือ การค้น การตรวจยึดสิ่งของต่างๆ ถือเป็น
มาตรการบังคับในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน การกระท าดังกล่าวก็เพ่ือท าการรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ 
และเพ่ือจะน าตัวผู้กระท าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา164 เป็น
มาตรการหนึ่งของอ านาจสอบสวนซึ่งกฎหมายให้อ านาจไว้โดยก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 ดังนี้ คือ 

1. ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายนั้นยินยอม ตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของ
หรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

2. ค้นเพ่ือพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้
ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

3. หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
4. ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวใน ข้อ 2. และ ข้อ 3. 
นอกจากนี้ ยังมีอ านาจด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา อันได้แก่ การจับ ขัง ค้น จ าคุก ปล่อยชั่วคราว เป็นต้น 
  การค้นและการตรวจยึดนั้นเป็นอ านาจเฉพาะตัวของพนักงานสอบสวนที่จะท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน การตรวจนั้นแยกเป็นการตรวจตัวผู้เสียหายโดยต้อง
ได้รับความยินยอมของผู้เสียหายและการตรวจค้นผู้ต้องหาซึ่งไม่ต้องได้รับความยินยอม การตรวจค้น
บุคคลนั้นไม่ว่าเป็นผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนหรือผู้ต้องหาไม่ต้องมีหมายค้นโดยอาศัยหลักทั่วไป ได้แก่ 
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิดหรือ
ได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดตามมาตรา 93 

                                                           
162อรรถพล แช่มสุวรรณวงษ์ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร์ 1 เพื่อการสืบสวนสอบสวน, พิมพ์

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์, 2545), หน้า 8-10. 
163มาตรา 125 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้กระท าการสืบสวนหรือสอบสวนไปท้ังหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด
ตามค าขอร้องให้ช่วยเหลือให้ตกเป็นหน้าที่ของพนักงานนั้นจัดการให้มีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ ตาม
บทบัญญัติแห่งมาตรา 123 และ 124 

164มาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 98 ก าหนดว่าการค้นในที่รโหฐาน
เพ่ือ “หาตัวคน” หรือ “หาสิ่งของ” ต้องมี “หมายค้น” แต่การค้นในที่รโหฐานโดยไม่ต้องมีหมายค้นก็
สามารถท าได้ในบางกรณีหากเข้าหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 
ที่ว่า ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใดอัน
แสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

2. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
3. เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอัน

แน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
4. เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ

กระท าความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์
การกระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 
  การค้นและตรวจยึดไม่ว่าจะเป็นการค้นในที่รโหฐานเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของ หรือ
ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานจะท าได้โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเท่านั้น ส่วนราษฎรไม่มี
อ านาจในการค้นและตรวจยึด 

4.2.2.5  การจับกุม กล่าวคือ การจับเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และเป็นการกระท าที่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชนชนมากที่สุดอย่างหนึ่ง การจับก่อให้เกิดอ านาจในการ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับ มีอ านาจค้นตัวผู้ถูกจับ และอ านาจอ่ืนเช่นการปล่อยชั่วคราว การจับจะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อม ี“หมายจับ” และเหตุที่พนักงานสอบสวนจะร้องขอให้ศาลออกหมายจับผู้ใดหรือศาลจะออก
หมายจับผู้ใดได้นั้น มีดังนี้ 

1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือได้กระท าความผิดอาญามีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ  

2. เมือ่มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าบุคคลนั้นน่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการ
อ่ืนและหากบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัว
อันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี165 

ส่วนการจับโดยไม่มีหมายจับนั้นจะท าการจับได้ก็แต่เฉพาะตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้
เท่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ก าหนดให้ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 

1. เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80 

                                                           
165มาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบราชการฝ่าย 

ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ.2545 
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2. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยัน 
ตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือ วัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ใน
การกระท าความผิด 

3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66(2) แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว
ตามมาตรา 117 

4.2.2.6  การเปรียบเทียบปรับการเปรียบเทียบปรับที่พนักงานสอบสวนได้กระท า
โดยชอบด้วยกฎหมายย่อมมีผลท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไป อันเป็นการให้อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร “ลงโทษ” ทางอาญาแก่ผู้กระท าผิด ถือว่าเป็นการยกเว้นหลัก
ทั่วไปที่ว่าศาลยุติธรรมเท่านั้นที่จะมีอ านาจลงโทษทางอาญา แต่ทั้งนี้เพ่ือมิให้คดีบางคดีต้องน าขึ้นสู่
ศาลโดยไม่จ าเป็น เป็นการท าให้คดีสิ้นสุดลงได้ในเบื้องต้น 

ประเภทความผิดที่เปรียบเทียบได้ ต้องเป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ166 หรือคดีที่มีโทษ
ปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งมีโทษ
ปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท167 

การเปรียบเทียบปรับเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน มิได้เป็นบทบังคับให้ต้องท าการเปรียบเทียบ 
หากเจ้าพนักงานเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกด าเนินคดีในศาลจึงไม่ท าการเปรียบเทียบปรับและส่งส านวน
ให้พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง เช่นนี้มาตรา 144 ให้อ านาจพนักงานอัยการที่จะสั่งให้พนักงาน
สอบสวนพยายามเปรียบเทียบปรับแทนที่จะส่งผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการได้168 

                                                           
166มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน 
167มาตรา 37 และ 38 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
168มาตรา 144 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่พนักงานอัยการมี

ค าสั่งฟ้อง ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอ านาจ
ดั่งต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะส่งผู้ต้องหาไปยัง
พนักงานอัยการ 

(2) เมื่อผู้ต้องหาถูกส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว สั่งให้ส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนกลับไปยัง
พนักงานสอบสวนให้พยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้พนักงานสอบสวนอ่ืนที่มี
อ านาจจัดการเปรียบเทียบให้ก็ได้ 
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4.2.2.7  ระยะเวลาในการควบคุมตัว ผู้ที่มีอ านาจควบคุม คือ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน169 การควบคุมตัวกฎหมายให้กระท าได้เท่าที่จะเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดีโดยก าหนดเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 

1. จ าเป็นเพื่อถามค าให้การ 
2. จ าเป็นเพื่อสอบสวนให้ทราบว่าผู้ถูกจับเป็นใครและอยู่ที่ไหน 
3. จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกจับหลบหนี 
4. จ าเป็นเพื่อมิให้ผู้ถูกจับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
5. จ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่ผู้ถูกจับจะก่อให้เกิดขึ้น ถ้าไม่

ควบคุมผู้ถูกจับ170 
ส่วนระยะเวลาในการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

87171 ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจควบคุมตัวเพียงสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับไป
ถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน หากพนักงานสอบสวนมีความจ าเป็นต้องท าการสอบสวนต่อเกิน
ระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง พนักงานสอบสวนต้องขออ านาจศาลในการที่จะขังผู้ถูกกล่าวหาต่อไป และ
น าตัวผู้ถูกกล่าวหาไปปรากฏตัวต่อศาลด้วย  

4.2.2.8  การปล่อยชั่วคราว กล่าวคือ การขอให้มีการปล่อยชั่วคราวกระท าได้ตั้งแต่
ผู้ต้องหาถูก “จับ” ถูก “ควบคุม” และถูก “ขัง” ตลอดไปจนกว่าคดีนั้นจะ “ถึงที่สุด” ผู้ต้องหา 
จ าเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องย่อมยื่นค าร้องได้172 และยื่นต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือยื่นต่อศาล ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 106(1) ถึงมาตรา 106(5) แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือถูกขัง หรือจ าเลยถูกขังอยู่ซึ่งอาจยื่นค าร้องขอให้
ปล่อยชั่วคราวได้มีหลายกรณี เช่น 

1. ผู้ต้องหาถูกควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หลังจากถูกน าตัวมาส่ง
ยังที่ท าการของพนักงานสอบสวน173 

2. ผู้ต้องหาถูกควบคุมโดยพนักงานสอบสวนในช่วงระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง ตาม
มาตรา 87 วรรคสาม 

3. ผู้ต้องหาถูกศาลออกหมายขังระหว่างการสอบสวน ตามมาตรา 87 วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก 

4. จ าเลยที่ถูกศาลประทับฟ้องแล้วและได้ตัวจ าเลยมาศาลแล้ว ในคดีที่ราษฎรเป็น
โจทก์ หรือจ าเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้วในคดีท่ีอัยการเป็นโจทก์174 

                                                           
169มาตรา 2(21) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; “ควบคุม” หมายความถึง

การคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน 
170เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ

ด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์, 2549), หน้า 419. 
171มาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
172มาตรา 106 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
173มาตรา 84/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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5. ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล โจทก์จึงอุทธรณ์
ฎีกา ซึ่งระหว่างนั้นหากโจทก์ร้องขอ ศาลจะขังจ าเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็ได้175 

6. จ าเลยที่ถูกศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องตามมาตรา 185 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 215 ในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ขังจ าเลยไว้ระหว่าง
ที่คดียังไม่ถึงที่สุด 

7. จ าเลยที่ถูกศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ าคุกระหว่างที่คดียังไม่
ถึงท่ีสุดตามมาตรา 185 วรรคสอง และมาตรา 215 กรณีในชั้นอุทธรณ์ 

ทั้งนี้ การปล่อยชั่วคราวมี 3 วิธี ด้วยกัน คือการปล่อยโดยไม่มีประกันใช้ได้ในกรณีที่
คดีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูง “ไม่เกินห้าปี” อย่างไรก็ตาม คดีเช่นนี้จะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน 
หรือโดยมีหลักประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันก็ได้176 หรือการปล่อยโดยมีประกันจะมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ใช้ได้ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป 177 และการปล่อย
โดยมีประกันและมีหลักประกัน178 ตามแต่กรณี 

4.2.2.9  ระยะเวลาในการท าส านวนและการสรุปส านวนการสอบสวน กล่าวคือ
ระยะเวลาในการท าส านวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องท าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด แต่ทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการออกค าสั่งกรมต ารวจที่  960/2537 เรื่องมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาไว้ ดังนี้ 

1) คดีที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าผิด กล่าวคือ คดีอาญาทั่วไป ให้
พนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนมีก าหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รับค าร้องทุกข์หรือค า
กล่าวโทษ 

คดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนมีก าหนด 1 ปี 
นับแต่วันที่รับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ 

เมื่อพนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาตามที่
ก าหนดแล้วยังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าผิด เห็นควรงดการสอบสวนหรือมีความจ าเป็นต้องท าการ
สืบสวนสอบสวนเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามล าดับชั้นไป
ยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพ้ืนที่นั้น
ตรวจพิจารณาและด าเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันครบก าหนดส าหรับคดีอาญาทั่วไปหรือคดีอุกฉกรรจ์ แล้วแต่กรณี 

                                                           
 

174มาตรา 88 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
175มาตรา 170 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
176มาตรา 110 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
177มาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
178มาตรา 110 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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2) คดีที่รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได กล่าวคือ คดีอาญา
ทั่วไป ให้พนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 2 เดือน นับแต่วันที่
รับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ  

คดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายในก าหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ 

เมื่อพนักงานสอบสวนท าการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาที่ก าหนด
แล้ว ยังไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีได้ โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว หรือมี
ความจ าเป็นต้องสอบสวนเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานสอบสวนเสนอส านวนการสอบสวน
พร้อมความเห็นตามล าดับชั้นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณีที่
รับผิดชอบการสอบสวนในพ้ืนที่นั้น ตรวจพิจารณาและด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 141 ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันครบก าหนดส าหรับคดีอาญาทั่วไปหรือ
คดีอุกฉกรรจ์ แล้วแต่กรณี 

3) คดีท่ีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว กล่าวคือ ให้พนักงานสอบสวนท า
การสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนส าหรับคดีอาญาธรรมดาและภายใน 2 เดือนส าหรับคดี
อุกฉกรรจ์ นับแต่วันแรกที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว หากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจท าการสอบสวนให้
เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งเหตุแห่งความ
จ าเป็นและความเห็นเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาสอบสวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด แล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพ้ืนที่นั้นโดยผู้บังคับการหรือหัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด แล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพ้ืนที่นั้นจะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการ
สอบสวนต่อไปอีก ตามความจ าเป็นได้ครั้งละ 15 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันแรกที่
ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยบันทึกเหตุความจ าเป็นในการอนุมัติแต่ละครั้งไว้ในส านวนการ
สอบสวน 

4) คดีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือถูกฝากขังในระหว่างสอบสวน ทั้งนี้  ให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานสอบสวน เพ่ือให้การสอบสวนเสร็จสิ้น
ไปก่อนที่จะครบอ านาจผัดฟ้องฝากขัง ตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้อ านาจไว้ การขอผัดฟ้องหรือฝากขังให้กระท าในกรณีมี
ความจ าเป็นเพ่ือให้การสอบสวนเสร็จสิ้นเท่านั้น เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รีบสรุปส านวนมี
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งคดีหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาต่อไป
ทันท ี

ส าหรับการสรุปส านวนการสอบสวนซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายในชั้นสอบสวนที่
กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้องสรุปส านวนการสอบสวนและท าความเห็นว่าควรสั่ งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้องไปพร้อมกับส านวนส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือสั่งส านวนต่อไปซึ่งกฎหมายได้
ก าหนดหลักการส าคัญในมาตรา 140 ไว้ให้ “พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ” เท่านั้นที่จะพิจารณาว่า
การสอบสวนเสร็จแล้วหรือไม่ หากเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว พนักงานสอบสวนผู้รับผิ ดชอบก็จะ
เป็นผู้สรุปส านวนท าความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับส านวนเพ่ือให้พนักงาน
อัยการด าเนินการต่อไปตามมาตรา 143 มาตรา 144 และมาตรา 145 พนักงานสอบสวนคนอ่ืนๆ แม้
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จะมีอ านาจสอบสวนแต่หากมิได้มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบย่อมไม่มีอ านาจด าเนินการ
ตามมาตรา 140 มาตรา 141 และมาตรา 142 กล่าวคือ พนักงานสอบสวนผู้นั้นไม่มีอ านาจวินิจฉัยว่า
ส านวนการสอบสวนนั้นได้เสร็จแล้วหรือไม่แล้วส่งส านวนให้พนักงานอัยการพิจารณาต่อไปได้ ทั้งศาล
ฎีกาก็ได้ยืนยันหลักการดังกล่าวว่าเป็นการด าเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าได้มีการ
สอบสวนในความผิดนั้นมาก่อนโดยชอบตาม มาตรา 120 พนักงานอัยการจะไม่มีอ านาจฟ้อง179 

4.2.2.10  การสอบสวนที่จะท าให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้อง ต้องมีการรวบรวม
พยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้กระท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิดและเพ่ือที่จะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุหรือ
พยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจ าเลยได้ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ โดย
วิธีการรวบรวมนั้นกฎหมายให้อ านาจพนักงานสอบสวนในการออกหมายเรียกพยานบุคคลมาพบและ
ถามปากค าได้180 หากเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุพนักงานสอบสวนอาจขอศาลเพ่ือออกหมาย
ค้นโดยอาศยัเหตุออกหมายค้นตามกฎหมายได้181 

จากความหมายดังกล่าวอาจแยกพิจารณาได ้ดังนี้ 
1) พนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา ได้แก่ การ

ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
(1) การพิจารณาความผิด เมื่อผู้ เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน182 โดยในค าร้องทุกข์นั้นปรากฏสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะความผิด พฤติการณ์ต่างๆ ที่
ความผิดนั้นได้กระท าลง ตลอดจนความเสียหายที่ได้รับและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะ
พิจารณาว่าการกระท าตามค าร้องทุกข์นั้นควรจะเป็นความผิดฐานใด ตามมาตราใด 

(2) การบันทึกปากค าผู้เสียหายและพยาน พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
ท าการบันทึกปากค าผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนที่เห็นว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่รูปคดี183 

(3) การบันทึกปากค าผู้ต้องหา ค าให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา อย่างไรก็ตามก่อนที่พนักงานสอบสวนจะท าการ
สอบสวน จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิดแล้วจึงแจ้ง
ข้อหาให้ทราบ184 และหากความผิดนั้นเป็นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่
เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถาม
ผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ หรือในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อน

                                                           
179ชัยยุทธ์ เจริญวัชรตานนท์, อ านาจในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนและ

พนักงานอัยการ (การศึกษาอิสระคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 38-39. 
180มาตรา 133 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
181มาตรา 133 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
182มาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
183มาตรา 133 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
184มาตรา 134 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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เริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหา
ต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้185 

กรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องน าบทบัญญัติว่าด้วยการ
สอบสวนปากค าพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ พนักงานสอบสวน
ต้องแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้นและจัดให้มี
การบันทึกภาพและเสียงในการถามปากค าดังกล่าวซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็น
พยาน186 

ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตน
ได้187 และในการถามค าให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าผู้ต้องหามี
สิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตน
ได้ เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดค าให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ 
การที่พนักงานสอบสวนฝ่าฝืนไม่ด าเนินการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ด าเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังถ้อยค าใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้
ต่อพนักงานสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้ 188 และในการถาม
ค าให้การผู้ต้องหาห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่
เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับหรือกระท าโดยมิชอบประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่าง
ใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น189 

(4) การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นการด าเนินการส่วนหนึ่งของ
พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนมีอ านาจที่จะด าเนินการตรวจตัว
ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายนั้นยินยอม ตรวจตัวผู้ต้องหา ตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ ถ่ายภาพท าแผนที่หรือวาดภาพจ าลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้ากับ
ให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระท าให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือ
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหญิงให้จัดให้พนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ การค้นเพ่ือพบสิ่งของซึ่งมีไว้
เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิดหรือซึ่งอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานได้ หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ยึดไว้ซึ่ง
สิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมา หรือที่ได้ด าเนินค้น หรือหมายเรียก190 

                                                           
185มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
186มาตรา 134/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
187มาตรา 134/3 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
188มาตรา 134/4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
189มาตรา 135 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
190มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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2) เพ่ือทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด กล่าวคือการที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์นั้น กระท าได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่
พนักงานสอบสวนได้ด าเนินการมาตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
พยานผู้ช านาญการ และจากบันทึกค าให้การของผู้ต้องหานั้นเอง 

3) เพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ ซึ่งพนักงานสอบสวนมีวิธีการ
เอาตัวผู้กระท าความผิดมาฟ้องลงโทษได้ ดังนี้ 

(1) โดยการออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน191 
(2) การร้องขอให้ศาลออกหมายจับ192 
(3) การรับตัวจากเจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับ193 
(4) โดยการมาพบพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อ

กล่าวหา แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่มีการออกหมายจับ พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
สั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อออกหมายขังได้194 

นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว การสอบสวนยังหมายความถึง
การด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การบันทึกปากค า
พยานบุคคล การตรวจค้น การจับ การควบคุม การปล่อยชั่วคราว เป็นต้นซึ่งการสอบสวนที่จะท าให้
พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องได้นั้นจะต้องกระท าโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นสาระส าคัญ 

กล่าวโดยสรุปคือ การสอบสวนอันจะท าให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนตามมาตรา 2(6) ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงาน
สอบสวนที่มีเขตอ านาจตามมาตรา 18, 19, 20 ส าหรับในคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมีค าร้องทุกข์ตาม
ระเบียบตามมาตรา 121 วรรคสอง ทั้งต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบตามมาตรา 134 และใน
การสรุปส านวนการสอบสวนและท าความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อม
ด้วยส านวนการสอบสวนต้องกระท าโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 140, 141 

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ทั้ง 5 ประการนี้ล้วนเป็นสาระส าคัญของการสอบสวน 
หากกระท าผิดพลาดบกพร่องไปเพียงประการหนึ่งประการใดย่อมมีผลให้การสอบสวนนั้นเสียไปทั้งคดี
และถือเท่ากับว่าคดีนั้นหรือข้อหานั้นมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อน ย่อมส่งผลให้พนักงาน
อัยการไม่มีอ านาจฟ้องคดีนั้นหรือข้อหาความผิดนั้นดุจกัน  
 
 
 
 
                                                           

191มาตรา 52 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
192มาตรา 78, 66 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
193มาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
194มาตรา 134 วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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4.3  อ านาจหน้าที่ขององค์กรอัยการและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ล าดับต่อไปจะกล่าวถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรอัยการและกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งองค์กร
อัยการและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจและหน้าที่ ดังกล่าวต่อไปนี้ 
 

4.3.1  องค์กรอัยการ 
องค์กรอัยการได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวด 1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 ที่
บัญญัติให้มีค าว่า “องค์กรอัยการ” ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่กระนั้นประเทศไทยก็ได้น าเอาระบบ
พนักงานอัยการมาใช้ก่อนแล้วกว่าศตวรรษ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรอัยการ ดังนี้ 

4.3.1.1  แนวคิดในการจัดตั้งองค์กรอัยการ สืบเนื่องจากการที่ได้มีการก่อตั้ง
กระทรวงยุติธรรม ร.ศ.110 โดยรวมศาลที่กระจัดกระจายมาขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมแล้ว ต่อมา
เมื่อ ร.ศ.111 จึงได้เริ่มมีการใช้ “ระบบพนักงานอัยการ” (System of Public Prosecutor)195 ขึ้น 
โดยมีเจ้าพนักงานของแผ่นดินท าการฟ้องคดีอาญาในฐานะเป็นโจทก์หรือเป็นทนายแผ่นดินซึ่งตาม
หลักฐานเท่าทีค่้นพบ อาทิ 

กฎกระทรวงยุติธรรมมีความว่า คนอนาถายากจนฟ้องความ ลงวันที่ 9 มีนาคม ร.ศ.
111 (พ.ศ.2435) ข้อ 12 ว่า เจ้าพนักงานกรมอัยการอาจขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้โจทก์ว่าความอย่างคน
อนาถาได้ถ้าโจทก์มิได้เป็นคนอนาถาจริงหรือ 

พระราชบัญญัติจัดการในสนามสถิตยุติธรรม ร.ศ.111 ข้อ 12 ว่า ที่กล่าวหากันเป็น
อาญา โจทก์ต้องสาบานตัวก่อน เว้นแต่ ความอาญาซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมอัยการฟ้องเป็นโจทก์เท่านั้น 
เจ้าพนักงานกรมอัยการผู้ฟ้องไม่จ าเป็นต้องสาบาน 
  ตามพระราชบัญญัติตั้งศาลโปริสสภาเป็นศาลกองตระเวนส าหรับกรุงเทพมหานคร 
ลงวันที่ 31 มีนาคม ร.ศ.111 ก็ได้มีอัยการว่าคดีในศาลนี้ ดังปรากฏตามข้อ 4 ว่า 
  “พลตระเวนจับผู้ผิดมาส่งก็ดี หรือมีโจทก์ให้พลตระเวนจับผู้ผิดมาส่งก็ดี ให้ศาล
โปริสสภาบังคับให้พลตระเวนซึ่งจับผู้ผิดมาหรือโจทก์ผู้ฟ้องสาบานตัวเสียก่อนแล้วบังคับให้ให้การเป็น
ค าฟ้องกล่าวความแต่โดยสัจจริงจึงบังคับถามผู้ต้องจับมา” 
  ในข้อ 8 มีความว่า “ถ้ากองตระเวนในกระทรวงนครบาลจับคนร้ายซึ่งกระท าผิดล่วง
ละเมิดพระราชอาญาเป็นข้อฉกรรจ์มหันตโทษที่ศาลโปริสสภาไม่มีอ านาจจะพิจารณาพิพากษาได้
เด็ดขาดตามกฎหมายแล้วก็ให้ศาลสืบสวนพยานเสียชั้นหนึ่งก่อน ถ้าในคดีเรื่ องนั้นมีโจทก์ด้วยก็ให้
โจทก์ไปฟ้องกล่าวโทษตามกระทรวง ถ้าไม่มีโจทก์ให้แจ้งความให้กรมอัยการทราบและให้ส่งส านวน
กับค าพยานที่สั่งไว้แล้วนั้นไปด้วย เมื่อกรมอัยการเห็นสมควรจะฟ้องได้ก็จะได้กล่าวโทษคนร้ายนั้นให้
ศาลเจ้ากระทรวงพิจารณา”เป็นต้น 
  อีกทั้ง ตามกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมอันเป็นข้อบังคับส าหรับราชการในกรม
อัยการลงวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 มีความว่า อธิบดีและเจ้าพนักงานทั้งปวงในกรมอัยการต้องฟัง

                                                           
195กรมอัยการ, ประวัติกรมอัยการ (พระนคร: โรงพิมพ์อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์, 2497), หน้า 1. 
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บังคับบัญชาเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ อธิบดีมีอ านาจเลือกผู้รู้พระราช
ก าหนดกฎหมายช านิช านาญแม่นย าดีมาแต่งตั้งเป็นราชมนตรีและเนติบัณฑิตให้เป็นที่ปรึกษาและ
ผู้ช่วยราชการกรมอัยการ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงหรือกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ของราชาธิปไตย เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของราชาธิปไตย เป็นทนายความในนามของราชาธิปไตย 
เป็นพนักงานร่างแต่งประกาศ พระราชบัญญัติต่างๆ แปลกฎหมายนานาประเทศออกเป็นภาษาไทย 
ฟ้องกล่าวโทษผู้กระท าผิด ร่างพระราชอาญา ฯลฯ 
  นอกจากนี้ ตามข่าวตั้งต าแหน่งผู้พิพากษาในธรรมศาสตร์วินิจฉัย เล่ม 2 ลงวันที่ 30 
เมษายน ร.ศ.112 มีความว่า ในปี ร.ศ.112 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมอัยการขึ้นอีกกรมหนึ่งในกระทรวง
ยุติธรรม ให้หลวงรัตนาญัปติเป็นอธิบดีกรมอัยการคนแรกและต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นขุนหลวง
พระยาไกรสีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีหน้าที่ราชการเป็นทนายหลวงว่า
ความแผ่นดินในศาลทั้งปวง ณ สนามสถิตยุติธรรมและศาลกงสุลต่างประเทศ 

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเริ่มมีอัยการท าหน้าที่ฟ้องความ
อาญาแผ่นดินขึ้นในปี ร.ศ.111 และได้ตั้งเป็นกรมอัยการขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 (พ.ศ.
2436)196 

พึงเห็นว่า การอ านวยความยุติธรรมของประเทศไทยได้รับการปรับปรุงแก้ไขจน
เจริญขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับอารยประเทศได้ก็โดยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมศาลยุติธรรมที่แยกสังกัดอยู่ตามกระทรวง
ต่างๆ เช่น กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม ฯลฯ เข้ามาอยู่ในสังกัดเดียวกันกับในกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นในปี ร.ศ.110 (พ.ศ.2534) ต่อจากนั้นก็ทรงมอบให้เป็นหน้าที่ของเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมจัดวางรูปศาลและก าหนดวิธีพิจารณาขึ้นใหม่โดยจัดตามรูปแบบใหม่เริ่มใช้เฉพาะใน
กรุงเทพฯ ก่อนแล้วขยายไปตามหัวเมืองต่างๆ และส าเร็จลงในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นเสนาบดี เริ่มแต่ปี ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) วิธีฟ้องคดีอาญาใหม่นี้ท าให้เกิดมี
เจ้าพนักงานของแผ่นดินท าการฟ้องคดีในฐานะเป็นโจทก์หรือเป็นทนายแผ่นดิน คือ ระบบพนักงาน
อัยการขึ้น197 ส่วนอีกเหตุหนึ่งซึ่งเร่งเร้าให้รัฐบาลมีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ขึ้นคือแรงบีบคั้นของชาว
ต่างประเทศท่ีไม่เชื่อม่ันในระบบศาลของไทย ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนากฎหมายในทุกๆ ด้าน 

ครั้นเมื่อแรกตั้งกรมอัยการสังกัดอยู่เพียงในกรุงเทพส่วนหน้าที่ฟ้องความอาญาในหัว
เมืองมีบัญญัตไิว้ในพระธรรมนูญศาลหัวเมือง ร.ศ.114 มาตรา 25 มาตรา 26 เป็นครั้งแรกว่า ข้าหลวง
เทศาภิบาลเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว มีอ านาจตั้งพนักงานอัยการไว้ส าหรับเป็น
ทนายแผ่นดินฟ้องคดีมีโทษหลวง และในท้องที่ศาลใดไม่มีพนักงานอัยการหรือพนักงานอัยการไม่มี
ศาล ผู้พิพากษาจะสั่งให้กรมการแขวงในท้องที่นั้นว่าความเฉพาะเรื่องใดก็ได้ ต่อมาใน ร.ศ.116 (พ.ศ.
2440) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตราข้อบังคับลักษณะการ
ปกครองหัวเมืองขึ้น ให้มีต าแหน่งอัยการ เรียกว่า “ยกกระบัตร” ในทุกหัวเมืองมณฑลมีฐานะเป็น

                                                           
196ด าเกิง โล่สุวรรณ, “ยกกระบัตรเมืองไทย,” อัยการนิเทศ 30, 3 (2511): 264. 
197สัตยา อรุณธารี ,  อ านาจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), หน้า 8. 
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ต าแหน่งกรมการเมือง ในท าเนียบชั้นสัญญาบัตรมี “แพ่ง” เป็นผู้ช่วย ขึ้นอยู่ในกรมฝ่ายเหนือ 
กระทรวงมหาดไทย 

ต่อมาปี พ.ศ.2458 ในขณะนายอรรถการประสิทธิด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมอัยการ 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมอัยการหัวเมืองกับอัยการกรุงเทพฯ เป็นกรมเดียวกัน 
เรียกว่า “กรมอัยการ”ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมและเปลี่ยนนามอัยการหัวเมืองว่า อัยการมณฑล
อัยการเมือง198 ซึ่งเทียบได้กับต าแหน่งอัยการจังหวัดในปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ.2465 เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงนครบาล
กับกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมา
ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย กรมอัยการจึงเป็นกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 แต่ก็
เกิดปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารบุคคล ครั้นปี พ.ศ.2534 จึงถูกโอนไป
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานอัยการสูงสุดเฉกเช่นในปัจจุบัน ภายหลังเมื่อมี
การตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2540 ขึ้นท าให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยหลายประการและผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นท าให้ส านักงานอัยการสูงสุดถูก
โอนไปขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแทน199 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 
พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้แยกองค์กรอัยการออกเป็นอิสระจากรัฐบาลโดยการรับรองให้องค์กรอัยการ
เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้องค์กรอัยการไม่ได้ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลอีกต่อไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐและรัฐบาล รวมทั้งปฏิบัติภารกิจของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3.1.2  อ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ กล่าวคือ อ านาจหน้าที่ของพนักงาน
อัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในช่วงเริ่มแรกที่มีพนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดินนั้น พนักงานอัยการในกรุงเทพมหานครกับ
ในต่างจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ต่างกัน กล่าวคือ  

ในหัวเมืองนั้นได้มีการประชุมวันที่ 31 มกราคม ร.ศ.114 (พ.ศ.2438) โดยสมุห 
เทศาภิบาล เกี่ยวกับวิธีการฟ้องความแผ่นดินและยกตัวอย่างว่า เมื่อก านันทนายบ้านมาแจ้งต่อผู้ว่า
ราชการเมืองสืบรู้ว่าคนหนึ่งรับซื้อโค กระบือจากโจรผู้ร้ายมีผู้เห็นมากแต่ไม่มีโจทก์ฟ้องร้องผู้ว่า
ราชการเมืองควรให้อัยการซักฟอกผู้แจ้งความ ถ้าเห็นมีหลักฐานพอจะสืบเสาะหาพยานประกอบคดีที่
จะฟ้องร้องเอาโทษผู้ผิดได้ก็เป็นหน้าที่อัยการที่จะเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ จะสืบเสาะเองหรือจะ
ขอให้พนักงานอ่ืนมีต ารวจ เป็นต้น ช่วยสืบเสาะจนเห็นมีหลักฐานพอลงโทษได้ก็น าเสนอผู้ว่าราชการ
เมืองเมื่อผู้ว่าราชการเมืองเห็นชอบแล้วอัยการก็ยื่นฟ้องในนามผู้ว่าราชการเมืองเป็นโจทก์ฟ้องต่อศาล 

และในปี ร.ศ.116 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงมหาด 
ไทยตราข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมืองขึ้นซึ่งความในหมวด 6-7 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
อัยการหัวเมืองไว้โดยละเอียดเป็นข้อความ 26 ข้อ สรุปโดยย่อ ดังนี้ 

1. เป็นทนายความแผ่นดินทั้งในคดีแพ่งและอาญา 

                                                           
198 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9-10. 
199สุข เปรุนาวิน และอรรถไกวัลวที, “ระบอบอัยการ,” บทบัณฑิตย์ 15 (2486): 149. 
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2. เป็นเจ้าหน้าที่ไต่สวนหาพยานหลักฐานพยานในคดีท่ีมีโทษหลวง 
3. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตราให้การเป็นไปตามค าพิพากษาของศาลในคดีของตน 
4. เป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย 
5. เป็นเจ้าหน้าที่ท าสถิติคดีอาญา เสนอเป็นล าดับถึงกระทรวงมหาดไทย 
พึงสังเกตว่า อ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหัวเมืองตามข้อบังคับนี้ละเอียดลออ

และกว้างขวางกว่าอ านาจหน้าที่ของกรมอัยการกรุงเทพฯ อยู่ไม่น้อย กล่าวคือ การไต่สวนคดีอาญาใน
หัวเมืองเป็นหน้าที่ของอัยการ ในขณะที่การไต่สวนคดีอาญาในกรุงเทพฯ เป็นอ านาจของต ารวจ
โดยเฉพาะ ทั้งอัยการหัวเมืองมีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายด้วย แต่อัยการในกรมอัยการกรุงเทพฯ ไม่มี
หน้าที่เช่นนั้นซึ่งเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อ านาจของพนักงานอัยการหัวเมืองในขณะนั้นคล้ายกับ
อัยการของสหรัฐอเมริกา200 

ต่อมาในปี ร.ศ.127 ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 ได้ประมวล
บทบัญญัติว่าด้วยอ านาจและหน้าที่อัยการหัวเมืองและในกรุงเทพฯ ไว้ด้วยกันให้มีอ านาจหน้าที่อย่าง
เดียวกัน โดยได้ตัดอ านาจของอัยการในการไต่สวนพยานหลักฐานด้วยตนเองและการให้อัยการเป็น
เจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้กระท าผิดออกเสีย  

อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการยังมีอ านาจเกี่ยวกับการไต่สวนคดี ดังจะเห็นได้ว่าแต่
เดิมนั้นได้มี พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญา ร.ศ.115 มาตรา 4 บัญญัติเกี่ยวกับการไต่สวนคดีนั้น ให้
เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาแล้วผู้พิพากษาต้องอ่านค าฟ้องหรือค าให้การให้จ าเลย
ผู้ต้องหาฟัง แล้วถามจ าเลยให้ได้ความแน่ว่าจ าเลยจะให้การแก้ค าฟ้องหรือค าหาว่ากระไร ถ้าจ าเลยให้
การรับตามค าฟ้องหรือค าหา และไม่ได้ให้การยกเหตุผลแก้ค าต่อสู้ประการใด ก็เป็นอันฟังได้ว่า
ผู้ต้องหามีพิรุธ คดีมีมูล ก็ส่งให้ศาลสูงพิจารณาต่อไป 

ก่อนจะส่งคดีที่มีมูลฟ้องไปยังศาลสูงนั้น กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่ 53 พระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 35 ข้อ 5 และ 7 ได้บัญญัติไว้ว่า ในคดีที่ศาลไต่สวนส่งไปให้
อัยการฟ้องยังศาลสูง อัยการมีอ านาจจะสั่งให้ศาลไต่สวนฟังพยานต่อไปอีกก็ได้หรืออัยการจะสั่งให้
ศาลไต่สวนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเสียเองตามอ านาจมากและน้อยของศาลไต่สวนนั้นก็ได้หรือ
อัยการไม่ฟ้องคดีท่ีศาลไต่สวนส่งมาให้ฟ้องก็ได้ แต่อัยการต้องแจ้งความให้ศาลทราบ 

อ านาจในการสั่งการเกี่ยวกับคดีที่ศาลท าการไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลของอัยการนี้
ได้ถูกตัดไปเมื่อได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเปลี่ยนมาเป็นเมื่อมี
การกล่าวหาว่ามีผู้ใดกระท าผิดจะต้องมีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งในประมวลกฎหมาย
เรียกว่า “พนักงานสอบสวน” และเมื่อพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างไร
แล้วก็จะส่งส านวนการสอบสวนมาให้อัยการแล้วอัยการจะท าหน้าตรวจสอบส านวนการสอบสวนและ
หลักฐานต่างๆ201 กล่าวคือ อัยการจะท าหน้าที่คล้ายศาลไต่สวนเดิม โดยจะพิจารณาว่าคดีพอมีมูล
ฟ้องหรือไม่ แต่การไต่สวนของอัยการนี้ยังมีอ านาจเพ่ิมเติมเพราะนอกจากจะพิจารณามูลฟ้องแล้วยัง

                                                           
200กรมอัยการ, เรื่องเดิม, หน้า 7-8. 
201สัตยา อรุณธารี, อ านาจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา,  

หน้า 10-12. 
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จะต้องพิจารณาว่าหลักฐานในส านวนเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาในชั้นศาลอีกด้วย
และการพิจารณานี้ถือเป็นการตรวจบันทึกค าให้การพยานที่พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนไว้
เท่านั้นเมื่อเห็นว่าคดีพอฟ้องก็เสนอฟ้องคดีนั้นต่อศาล หากเห็นว่าคดีมีหลักฐานยังไม่พอฟ้อง ค าสั่ง
ของอัยการย่อมไม่เด็ดขาดเหมือนสมัยก่อนโดยจะต้องส่งส านวนการสอบสวนนั้นไปยังอธิบดีกรม
ต ารวจส าหรับในกรุงเทพฯ ส่วนในต่างจังหวัดก็ส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ พิจารณาอีกครั้ง ถ้า
อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีไม่เห็นด้วยก็จะต้องส่งส านวนการสอบสวนนั้นไป
ยังอธิบดีกรมอัยการชี้ขาดเป็นที่สุด ตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

จะเห็นได้ว่า ส าหรับประเทศไทยนั้นโดยหลักแล้วมิได้ให้อ านาจพนักงานอัยการใน
การสอบสวนคดีอาญาได้โดยตรงอย่างในหลายๆ ประเทศ หากแต่บัญญัติไว้เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น
ในการให้พนักงานอัยการมีอ านาจเกี่ยวกับสอบสวน ในรูปของการร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น 

4.3.1.3  บทบาทของพนักงานอัยการกับอ านาจการสอบสวน องค์กรอัยการนั้นโดย
หลักแล้วจะเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบคดีในชั้นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการท าค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
คดีต่อศาลจึงต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมและเป็นหลักประกันความยุติธรรมโดย
การปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาอันเป็นการตัดสินว่าจะด าเนินคดีอาญาต่อ
หรือจะยุติการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งจะมีผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่อัยการจะต้องมีความเป็นอิสระในด้านการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น  

และในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ให้
อ านาจและหน้าที่พนักงานอัยการไว้และในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ านาจพนักงานอัยการมี
อ านาจเกี่ยวกับการสอบสวนได้ ดังต่อไปนี้202 

มาตรา 16 ในการปฏิบัติการตามอ านาจและหนาที่เฉพาะในคดีที่ตองตั้งตนที่
พนักงานอัยการ หรือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอ่ืน
ใด ใหพนักงานอัยการมีอ านาจในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากค า
พยานบุคคล ออกค าสั่งเรียกบุคคลใดมาใหการตอพนักงานอัยการ ออกค าสั่งใหสงพยานหลักฐาน 
เอกสารหรือวัตถุ และด าเนินการอ่ืนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาที่ผูมีอ านาจหรือเจ้า
หนาที่ของรัฐด าเนินการใดตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ ถาผูที่ไดรับค าสั่งนั้นเปนคูความอีกฝายหนึ่ง 
หรือเปนผูถูกกลาวหา บุคคลดังกลาวจะไมมาหรือไมใหถอยค าหรือไมสงพยานหลักฐานเอกสารหรือ
วัตถุตามที่เรียกก็ได  

มาตรา 17 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหมี
อ านาจและหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งมิใชการรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือรวมท า
ส านวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน ใหพนักงานอัยการมีอ านาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียว
กับพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ใหพนักงานอัยการเปนพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใหญและมี

                                                           
202พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 , ค้นวันที่ 8 มกราคม 

2557 จาก http://www.ago.go.th/new_law/doc_ago1.pdf 
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อ านาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยในการคน การจับ และการคุมขัง
อาจรวมกับเจาพนักงานต ารวจ หรือเจาพนักงานอ่ืน หรือแจงใหเจาพนักงานต ารวจ หรือเจาพนักงาน
อ่ืนด าเนินการก็ได  

มาตรา 18 ค าสั่งของพนักงานอัยการตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ใหถือเปนค า
บังคับของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายอาญา  

จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการสอบสวน อันเป็นข้อยกเว้นไว้ด้วย พึงกล่าวได้ดังนี้ 

1) อ านาจในการสอบสวนเพ่ิมเติม โดยหลักการสอบสวนเป็นอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน แต่กฎหมายได้บัญญัติให้อ านาจพนักงานอัยการอาจสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมหรือสั่ง
ให้ส่งพยานคนใดมาให้ซักถามเพ่ือสั่งต่อไปก่อนที่จะใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีก็ได้ อาทิ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 ได้ก าหนดให้อ านาจพนักงาน
อัยการไว้ว่า เมื่อพนักงานอัยการได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตรา
ก่อนให้พนักงานอัยการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

สั่งตามที่เห็นสมควร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยาน
คนใดมาให้ซักถามเพ่ือสั่งต่อไป เป็นต้น 

ตามบทบัญญัติในมาตรา 143 ดังกล่าวบทบาทของพนักงานอัยการจึงมี 2 กรณี 
กล่าวคือ 

กรณีแรก การสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  เพราะพนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองส านวนการสอบสวนก่อนที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดี หากพนักงานอัยการเห็นว่า
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ปรากฏในส านวนการสอบสวนไม่เพียงพอหรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ก็มีอ านาจสั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นหรือในข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ตามที่ต้องการได้ โดยพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติและส่งส านวนการสอบสวนเพ่ิมเติมมายังอัยการ
เพ่ือพิจารณาสั่งคดีต่อไป 

กรณีท่ีสอง การสั่งพนักงานสอบสวนให้ส่งพยานมาเพ่ือซักถามพนักงานอัยการจะใช้
กรณีที่มีความยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน โดยค าพยานที่ได้จากการซักถาม เป็นเพียงข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการเท่านั้น โดยระเบียบส านัก
อัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ข้อ 70 ก าหนดให้ส่งพยานมา
เพ่ือซักถามไว้ว่า เมื่อผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องในคดีร้องขอต่อพนักงาน
อัยการว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวนก็ดี หรือเมื่อมีเหตุอ่ืนที่เห็นสมควรและพนักงาน
อัยการเห็นว่าการซักถามพยานจะได้ความชัดแจ้งและรวดเร็วกว่าการสอบสวนเ พ่ิมเติม ให้พนักงาน
อัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนส่งพยานคนใดมาให้ซักถามได้ 

2) การเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพเป็นการตรวจศพเพ่ือหาสาเหตุของการ
เสียชีวิตพนักงานอัยการได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้ก่อนการชันสูตร
พลิกศพให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้ ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระท า
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ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่งและให้น าบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับ นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานอัยการ 

3) การสอบสวนปากค าเด็ก ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ฉบับที่ 20 พ.ศ.2542 เรื่องวิธีสอบปากค าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในชั้นสอบสวนมี
หลักในมาตรา 133 ทวิ ก าหนดให้ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือในคดีที่มี
อัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปีและผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีท าร้าย
ร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี การถามปากค าเด็กไว้ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยานให้แยกกระท า
เป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็ก
ร้องขอและพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค านั้นด้วย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่
จะต้องแจ้งใหน้ักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ การ
จัดให้มีพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนด้วยเพ่ือให้การสอบสวนถูกต้อง
และรัดกุมมากยิ่งข้ึนไม่ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมที่จะท าให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กซ้ าอีก 

ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2547 ข้อ 175 ยังก าหนดให้การด าเนินคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้องให้
พนักงานอัยการค านึงถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ การ
แสวงหามาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแห่งสหประชาชาติและ
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่พนักงานอัยการพึงกระท า 

ในการพิจารณาใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเพ่ือน าเด็ กหรือเยาวชนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเข้าสู่การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เหมาะสม 
เพ่ือการบ าบัด แก้ไข และฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงการลงโทษ และจะน ามาใช้
เป็นวิธีการสุดท้ายเมื่อไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยวิธีการอ่ืน นอกจากนี้การพิจารณาใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย เป็นหลักประกันว่าการด าเนินคดี
ดังกล่าวเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี รวมทั้งต้องค านึงถึงการแก้ไขที่เด็กหรือเยาวชนแต่ละรายจะ
พึงได้รับ203 

4) การสอบสวนคดีพิเศษ  ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
มาตรา 32 พนักงานอัยการมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษสองประการ คือ การเข้าร่วม
ในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(1) การเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการคดีพิเศษว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร 
พ.ศ.2547 ข้อ 3 ก าหนดว่า “การสอบสวนร่วมกัน” หมายความว่า 

                                                           
203ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 
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(1.1) การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมด าเนินการกับพนักงานอัยการ
หรือ 

(1.2) การสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารและกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมด าเนินการกับอัยการทหาร 

อัยการจึงมีอ านาจสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและด าเนินการทั้งหลาย อ่ืนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ท าหน้าที่เป็น
หนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนโดยอ านาจในการสอบสวนที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
สอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับ
พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547 ข้อ 6 ก าหนดให้ 

ในการสอบปากค าร่วมกันให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหารด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งเจ้าพนักงานอัยการเพ่ือหารือร่วมกันตั้งแต่
ชั้นเริ่มคดีในการวางแนวทางหรือแผนงานเกี่ยวกับการสอบสวน 

2. ในการสอบปากค าพยานหรือผู้ต้องหา และการตรวจสอบพยานหลักฐานให้
ด าเนินการร่วมกันโดยพนักงานอัยการต้องลงลายมือชื่อร่วมในบันทึกค าให้การพยานบุคคลหรือ
ผู้ต้องหาหรือบันทึกการเข้าร่วมตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนด้วย 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือกรณีที่
เป็นเรื่องเล็กน้อยพนักงานอัยการอาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการโดยกระท า
เป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้ และให้บันทึกไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

3. ในกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องใช้มาตรการบังคับแก่บุคคลโดย
จะขอหมายค้นหรือหมายจับ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการเห็นชอบร่วมกันก่อน
ด าเนินการตามกฎหมาย 

การที่พนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น 
พนักงานอัยการจึงเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ในชั้นเริ่มคดี โดยจะมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง หรือวาง
แนวทาง หรือแผนงานเกี่ยวกับการสอบสวน ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน โดยที่พนักงานอัยการ
ต้องลงลายมือชื่อร่วมในบันทึกค าให้การพยานบุคคลหรือผู้ต้องหา หรือบันทึกการเข้าร่วมตรวจสอบ
การรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนด้วย นอกจากนี้ในการใช้มาตรการบังคับแก่บุคคลโดยการขอหมายค้น
หรือหมายจับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการต้องให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อน
ด าเนินการตามกฎหมายด้วย204 

(2) การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวคือ ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการคดีพิเศษว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร 

                                                           
204ธ ารงศักดิ์ หงส์ขุนทด, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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พ.ศ.2547 ข้อ 3 ก าหนดว่า “การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน” หมายความว่า การมีพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวนในคดีพิเศษโดยให้
เริ่มด าเนินการนับแต่โอกาสแรกเท่าท่ีจะพึงกระท าได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามข้อบังคับดังกล่าว จึงมีลักษณะ 2 ประการ คือ ให้
ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐาน โดยมีข้อก าหนดให้ข้อ 5 ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันไว้
ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน โดย
พนักงานอัยการให้ค าแนะน า และตรวจสอบพยานหลักฐาน เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่อาจเกิดความ
เสียหายแก่การสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะด าเนินการไปก่อน แล้วแจ้งให้พนักงานอัยการ
ทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ต้องด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใช้ในการสอบสวนหรือฟ้องคดีให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งให้พนักงานอัยการทราบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาและ
ตรวจสอบว่าพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการสอบสวนหรือการฟ้องคดีหรือไม่ ในการนี้
พนักงานอัยการจะท าความเห็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานเสนอไปพร้อมกับส านวนการสอบสวนนั้นด้วย
ก็ได้205 

จะเห็นได้ว่า การให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานอัยการได้เข้ามามีบทบาทในการสอบสวน
ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจน
การใช้มาตรการบังคับแก่บุคคลได้อย่างรัดกุมในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้การสอบสวนเป็นไปโดย
ถูกต้องและได้ข้อเทจ็จริงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นเอง 

5) การสอบสวนคดีอาญาตามมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เป็นการสอบสวนคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท านอกราชอาณาจักร ให้อัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ กล่าวคือ เป็นกรณีที่
อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน แต่หากอัยการ
สูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทน อัยการสูงสุดจะมอบหมาย
ให้พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนด้วยก็ได้ 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนที่ได้รับ
มอบหมายจากอัยการสูงสุดสามารถท าการสอบสวนได้เฉกเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ทั้งนี้เพราะ
เห็นว่ากรณีความผิดนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 20 นั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญและมีความยุ่งยากซับซ้อน
มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศจึงจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบที่ส าคัญกอปรกับในขณะนั้นยังไม่มีองค์กร
เฉพาะใดมารับผิดชอบคดีที่มีความส าคัญดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกฎหมายได้บัญญัติให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความส าคัญ สลับซับซ้อนเป็นพิเศษหรือมีความยุ่งยากในการ
สืบสวนสอบสวน ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ทั้ งยังมีเครือข่ายองค์กรที่
สามารถประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง โดยมุ่งท างานในลักษณะ

                                                           
205เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
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บูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งถือเป็น
บันไดข้ันแรกที่จะน าความยุติธรรมคืนสู่สังคมได้  

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังเป็นองค์กรที่มีอ านาจครอบคลุมทั่วประเทศ 
กล่าวคือ มีอ านาจเฉกเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและมีอ านาจพิเศษบางประการเพ่ิมเติมจากพนักงานสอบสวนทั่วไป 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 แต่กระนั้นพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษดังกล่าวก็มิได้ระบุอย่างชัดเจนว่า กรณีที่เป็นคดีพิเศษและเป็นคดีนอกราชอาณาจักรด้วยนั้น 
ใครหรือองค์กรใดพึงมีอ านาจสอบสวน เพราะปัจจุบันนี้ได้มีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แต่คดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษนั้นจะครอบคลุมไปถึง
คดีพิเศษที่เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรด้วยหรือไม่ประการใด กับทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 20 ที่บัญญัติให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั้นมุ่งหมายถึง
เฉพาะคดีอาญาทั่วๆ ไป หรือหมายรวมถึงคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษซึ่งต้องอาศัยความช านาญ
พิเศษในการสอบสวนด้วยเพราะกฎหมายทั้งสองฉบับมิได้ระบุถึงการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่
ส าหรับกรณีดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง กอปรกับในทางปฏิบัติพนักงานอัยการเองก็มิได้แสดงบทบาทใน
การสอบสวนอย่างจริงจังประการใด 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีปฏิบัติในการสอบสวนคดีพิเศษ
นอกราชอาณาจักรให้ชัดเจนเพ่ือมิให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติอันจะท าให้เกิดความเสียหายและ
กระทบกระเทือนต่อการฟ้องคดี ทั้งนี้เพราะประเทศไทยถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้อง
คดีของพนักงานอัยการหากการสอบสวนกระท าโดยมิชอบย่อมส่งผลถึงอ านาจฟ้องของพนักงาน
อัยการ และอาจสร้างความสั่นคลอนถึงความเชื่อม่ันต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยก็เป็นได้ 

 
4.3.2  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
การประกอบอาชญากรรมในสังคมปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น และมักเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับชาติ กล่าวคือ การกระท ามีเครือข่ายโยงใยในรูปแบบของ
องค์กร มีการกระท าความผิดอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงหลายประเทศซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประชาคมโลกอยู่ในขณะนี้และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังเผชิญปัญหาภัยคุกคามของ
อาชญากรรมในลักษณะองค์กรข้ามชาติเหล่านี้ ทั้งการประกอบอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวยังท า
ให้การติดตามจับกุมและการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เป็นไปด้วยความยากล าบาก  

ด้วยเหตุนี้  รั ฐบาลไทยจึ งพยายามแก้ ไขปัญหาโดยการตรากฎหมายใหม่ขึ้น  คือ 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และจากความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดตั้งกรม
สอบสวนคดีพิเศษนี้ ก่อนการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 โดย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
กระทรวงยุติธรรม และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมสอบสวนคดีพิ เศษก าหนดอ านาจ
หน้าที่ไว้แล้ว พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งใช้บังคับภายหลังจึงมิได้บัญญัติก าหนดให้มีกรม
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สอบคดีพิเศษอีกเพราะเป็นการซ้ าซ้อนกัน206 โดยจัดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับคดีอาญาบางประเภทที่เรียก
กันว่า “คดีพิเศษหรือคดีอาญาที่มีลักษณะพิเศษ” อันถือได้ว่าเป็นศัพท์ทางเทคนิคของกฎหมาย 
ประชาชนทั่วไปไม่อาจทราบความหมายได้ในทันที  

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษหรือคดีอาญาที่มีลักษณะ
พิเศษ หมายถึง คดีอาญาตามกฎหมายก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 หรือคดีอาญาที่ได้ก าหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
(กคพ.) ซึ่งคดีอาญาดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. คดีความผิดอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบ
เศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ 

3. คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการ
กระท าขององค์กรอาชญากรรม หรือ 

4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน  
ทั้งนี้ ความผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้องเป็นความผิดอาญาตาม

กฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547207 และที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษและเป็นไปตามรายละเอียด
ของลักษณะของการกระท าความผิดที่คณะกรรมการคดีพิเศษก าหนดอันจะเป็นคดีพิเศษ และเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้มีการก าหนดลักษณะของการกระท าความผิด อาทิ มูลค่าความเสียหาย
หรือจ านวนผู้กระท าความผิดไว้ในประกาศ กคพ. เพ่ิมเติม 

4.3.2.1 แนวคิดในการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากสถานภาพอาชญากรรม
ในสังคมปัจจุบันที่ได้ทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนาใน
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคมท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการกระท าความผิด
จากอาชญากรรมที่ไม่ซับซ้อนและรุนแรง (Street Crime) มาเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Crimes หรือ White Collar Crime)ที่ซับซ้อนมากขึ้น ลดการเผชิญหน้าหรือความ
รุนแรงหากแต่กลับก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศอย่าง
มาก ความสูญเสียดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติในวงกว้าง อาชญากรส่วนใหญ่ก็
มักเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภูมิฐาน ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมีวิธีการปิดบังการ
กระท าความผิดของตนโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและมักกระท าในรูปแบบขององค์กร
อาชญากรรมหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีการท างานอย่างเป็นระบบเครือข่ายกว้างขวางทั้ง

                                                           
206สุรพล ไตรเวทย์, การสอบสวนคดีพิเศษ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 69. 
207ภาคผนวก ก 
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ภายในและภายนอกประเทศ มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังซึ่งการกระท าดังกล่าวข้างต้นท าให้ยากต่อการ
รวบรวมพยานหลักฐานในการกระท าความผิดอย่างยิ่ง 

หากเมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่ท าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาในปัจจุบันกระท าโดย
พนักงานสอบสวนประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งพนักงานสอบสวนดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากรูปแบบและวิธีการของ
อาชญากรรมได้มีการพัฒนาอย่างมากจนกลายเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ มากมาย รัฐบาลจึงได้
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการปรับปรุงวิธีการพร้อมก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านการสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างบังเกิดผล 

อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนมักไม่ทราบว่าในการด าเนินคดีในชั้นศาลนั้ น
พยานหลักฐานใดที่จ าเป็นในขณะเดียวกันพนักงานอัยการยังขาดความรู้เฉพาะทาง ขาดความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปแบบและวิธีการกระท า
ความผิดดังที่ปรากฏในส านวนการสอบสวน อีกทั้งในการกระท าความผิดยังมีการใช้อิทธิพลทาง
การเงินหรืออิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้การ
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนกระท าได้ล าบากแต่
การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นจะเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระในการด าเนินการค่อนข้างมากและ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีอิสระในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเพ่ิมขึ้นอันจะเกิดประโยชน์ใน
การป้องปรามอาชญากรรมได้มากขึ้น 

นอกจากนี้  การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดความ
เชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกันเนื่องจากประเทศไทยได้แบ่งแยกอ านาจสอบสวนฟ้องร้องออกจาก
กันอย่างเด็ดขาดในขณะที่นานาประเทศมักถือว่าเป็นกระบวนการในขั้นตอนเดียวกันท าให้
กระบวนการยุติธรรมของไทยขาดการประสานร่วมมือระหว่างกัน ขาดความเชื่อมโยงในการสั่งคดีและ
การด าเนินคดีของพนักงานอัยการในชั้นศาลอันเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ศาลยกฟ้อง 

สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การปรับปรุงการสอบสวนเกิดจากระบบการสอบสวนใน
ปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาความบกพร่องของพยานหลักฐานในคดีบางประเภทได้ อีกทั้งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนซึ่งได้บังคั บใช้มาตั้งแต่ 
พ.ศ.2477 และแม้ในปัจจุบันจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังไม่พัฒนา
เทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการ
ประกอบอาชญากรรมที่ได้มีการพัฒนาก้าวไกลไปมาก 

จากการพัฒนาของอาชญากรในการประกอบอาชญากรรม จะเห็นได้ว่าปัญหา
อาชญากรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชญากรรมโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงหรืออาชญากรที่มีการศึกษาสูง ได้น าเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนไปใช้ในการ
กระท าความผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปกปิด ซ่อน
เร้น ท าลายพยานหลักฐานเพื่อให้พ้นจากการกระท าความผิด หากไม่มีการปรับปรุงระบบสอบสวนให้
ทันสมัยแล้วก็ยากที่จะเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพในการสอบสวนของเจ้าพนักงานจะ
เห็นได้ชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นเพียงบุคคลธรรมดาไม่สามารถรอบรู้ได้ทุกเรื่อง เมื่อเทียบกับ
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อาชญากรที่มีช านาญเฉพาะด้านแล้วจึงเห็นว่าการค้นหาความจริงหรือพยานหลักฐานเป็นเรื่อง
ยากล าบากจนท าให้การกระท าความผิดเกิดขึ้นและล่วงเลยเป็นเวลานานแล้วจะเป็นที่ครหาว่า
เจ้าหน้าที่ไร้ความสามารถ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีความสามารถเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรมจึงได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและมีการจัดท า
รายงานการประชุมทางวิชาการพร้อมสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการบริหารและการ
ยุติธรรม วุฒิสภาได้ความโดยสรุปว่าสถานีต ารวจซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมนั้น ขาดการพัฒนาและท าการปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยมีลักษณะหัวโต ตัว
เล็ก กล่าวคือ พนักงานสอบสวนมีจ านวนเท่าเดิม แต่ผู้บังคับบัญชามีจ านวนมากขึ้น ท าให้พนักงาน
สอบสวนมีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานและไม่สมดุลกับงานที่เกินขีดความสามารถที่จะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ208 เมื่อปริมาณงานมากท าให้พนักงานสอบสวนจ าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้งาน
ผ่านไปเท่านั้น พนักงานสอบสวนจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัยเพ่ือให้ก้าว
ทันอาชญากรรมสมัยใหม่ได้ทันท่วงท ี

ด้วยเหตุดั งกล่าว คณะกรรมาธิการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภาจึงมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องการสอบสวนโดยมีแนวคิดว่าควรปรับปรุงโครงสร้างกรมต ารวจ คือ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน โดยคัดโอนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรไปไว้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานนั้นโดยตรง เช่น งานทะเบียน งานป่าไม้ งานการรถไฟ 
งานการเก็บภาษี และงานคนต่างด้าว นอกจากนี้ เมื่อมีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว 
ควรคัดโอนกรมต ารวจให้มาขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมเพ่ือท าหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์และ
สามารถพัฒนาให้เป็นวิชาชีพได้ 

จากปัญหาระบบและโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวนั้นถือเป็น
ความส าคัญขั้นต้นท าให้เกิดแนวคิดที่จะต้องพัฒนากระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การสร้างหลักนิติธรรมอันเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม กอปรกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ท าให้กระบวนการ
ยุติธรรมจ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วย ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือกระแสประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ซึ่งน าไปสู่การเรียกร้องให้เกิด“การปฏิรูปการเมือง”
และในที่สุดท าให้ได้มาซึ่ง“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือ ความพยายามที่จะสร้างระบบ “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”
หรือ“ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ขึ้นโดยการให้ความคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานแก่ประชาชน
มากขึ้น การเปิดโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ร่วมกับภาครัฐ การสร้างระบบการเมืองและการปกครองที่โปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบได้โดย
ประชาชนซึ่งการที่จะท าให้หลักการดังกล่าวเป็นความจริงมากขึ้นมาได้ในสังคมไทยต้องมีกฎหมายที่

                                                           
208วุฒิสภา, คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม, รายงานการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระ 
บวนการยุติธรรมทางอาญาและแพ่ง, วันที่ 27-31 มีนาคม 2538, ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, หน้า 167-172. 
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เป็นกติกาในการบริหารบ้านเมืองที่เป็นธรรมและต้องมีกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยบุคคล 
องค์กรและกระบวนการในการน าเอากฎหมายมาใช้บังคับด้วยความเป็นธรรมนั้นเอง209 

จากการเปลี่ยนแปลงของระบบกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแล้วได้เกิดมีการ
ปรับปรุงส่วนราชการเพ่ือให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีแนวคิดที่จะ
ให้มีหน่วยงานเชิงปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมมารวมที่กระทรวงยุติธรรมโดยได้มีหลักแบ่งส่วน
ราชการภายในกระทรวงยุติธรรมใหม่ 210 คือ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้
การปฏิบัติงานในการอ านวยความยุติธรรมบรรลุผล หนึ่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) เป็นหน่วย 
งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจและหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ลักษณะพิเศษ เป็นกรมในกลุ่มภาระกิจการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเป็นการเพ่ิมอีก
แนวทางเลือกหนึ่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐให้สามารถควบคุมอาชญากรรมที่ร้ายแรงและยุ่งยาก
ซับซ้อนได้มากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดความเสียหายมหาศาลต่อรัฐ 
นั้นเอง 

1. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
กล่าวคือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ปรากฏเหตุผลในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติระบุ
ว่า ตามที่ได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรมโดยจัดให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่คดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวน
และสอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดอาญาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรก าหนดให้มีพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 นี้ มีบทบัญญัติที่ก าหนดวิธีการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่เคยมีมา เช่น การก าหนดให้พนักงาน
อัยการมาสอบสวนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษบางประเภท 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการสอบสวนจากเดิม นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติที่ให้
อ านาจพิเศษหรือมาตรการพิเศษเพ่ือใช้เป็นมาตรการในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์
ความผิดของจ าเลย เช่น อ านาจในการค้นโดยไม่มีหมายค้น211 อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือ
ข้อมูลข่าวสาร การดักฟัง212 อ านาจในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนและการท าหลักฐาน

                                                           
209กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ เรื่องเดิม, หน้า 15. 
210มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
211มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
212มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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เท็จ213 อ านาจในการไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์214 เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมเป็นข้อจ ากัด
ทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนของต ารวจท าให้คดีส าคัญๆ หรือคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือพัวพัน หลุดพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้ ทั้งๆ ที่รู้กันโดยทั่วไปว่าบุคคลดังกล่าวกระท า
ความผิดจริงแต่ไม่อาจหาพยานหลักฐานมาลงโทษได้ 

นอกจากนี้ เจตนารมณ์ส าคัญในการก าหนดให้มีงานสอบสวนคดีพิเศษขึ้นก็เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เนื่องจากการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเป็นหัวใจส าคัญของการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน หากแต่
ระบบการสอบสวนในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีบาง
ประเภทได้ รวมทั้งระบบการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายัง
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ซับซ้อน ทั้งที่สังคมและปัญหา
อาชญากรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในแบบต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ด้วยกระแสโลกาภิวั ตน์ที่
ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารและการเดินทางติดต่อของมนุษย์อย่างไร้พรมแดน หากไม่มีการปรับปรุง
การสอบสวนให้ทันสมัยแล้ว ย่อมเป็นการยากท่ีจะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  

นอกจากระบบการสอบสวนแล้ว ส าหรับความรอบรู้คดีอาชญากรรมนั้น พนักงาน
สอบสวนเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถรอบรู้ได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาชญากรรมที่ได้พัฒนา
ลักษณะและรูปแบบการกระท าความผิดโดยตลอด ในการค้นหาความจริงจึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความ
ช านาญพิเศษเข้ามาร่วมท าการสอบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานให้ดีที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และเป็นไปตามหลักในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาล จากแนวคิดข้างต้นจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ215

อย่างจริงจัง 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยก าหนดให้มีวิธีการสืบสวน

สอบสวนเป็นพิเศษนั้นเป็นไปเพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุม
อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
สอบสวนคดีพิเศษโดยตรง และเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีเฉพาะ
คดีที่มีความส าคัญและสลับซับซ้อนโดยจะท างานในลักษณะบูรณาการ อาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมและประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ หน่วยงานการสอบสวนคดีพิเศษยังจะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญพิเศษในคดีต่างๆ อันมีลักษณะพิเศษและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
สอบสวนให้ประสบความส าเร็จมากข้ึนอันมีโครงสร้าง ดังนี้ 

                                                           
213มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
214มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
215คู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.

2547 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2548), หน้า 2-3. 
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2. โครงสร้างหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 (ยกเลิก
โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554)216 ได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวป้องกัน ปราบปราม และควบคุม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจึงได้ด าเนินการเฝ้าระวัง สืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง และด าเนินคดีเพ่ือปกป้องและ
รักษารายได้ของรัฐ ป้องกัน ปราบปราม ขบวนการทุจริตและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่และได้ก าหนด
เงื่อนไขคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษรวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนเข้ามาท าหน้าที่
เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในเฉพาะกรณี 

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 กอง กับอีก 16 ส านัก 
ได้แก่ส านักบริหารกลางกองกฎหมายส านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ส านักคดีการเงินการธนาคารส านักคดีความมั่นคงส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมส านักคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศส านักคดีภาษีอากรส านักคดีอาญาพิเศษ  1 
ส านักคดีอาญาพิเศษ 2 ส านักคดีอาญาพิเศษ 3 ส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคส านักปฏิบัติการพิเศษ และส านักพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ217 

ดังได้กล่าวแล้วว่า สถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งท าให้อาชญากรรม
จ านวนมากทีเ่กิดข้ึนกลายเป็นอาชญากรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นเป็นล าดับและความผิดที่เกิดขึ้น
อีกจ านวนไม่น้อยก็มีลักษณะเป็นคดีพิเศษซึ่งคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษนั้นมีวิวัฒนาการของ
อาชญากรรมและลักษณะประการใด พึงกล่าวได้ดังนี้ 

3. วิวัฒนาการของอาชญากรรมท่ีสลับซับซ้อน 
1) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระท าต่อระบบการเงินการธนาคาร การค้าการ

พาณิชย์ การหลีกเลี่ยงภาษีอากร การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการท าลายสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
กระท าการลักลอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท าลายข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ  

3) อาชญากรรมที่มี อิทธิพลเข้ ามาเกี่ ยวข้ององค์กรอาชญากรรม และ
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการกระท าที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นองค์กร มีเครือข่ายทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ การกระท าผิดมักมีผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เช่นขบวน
การค้ายาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ และขบวนการค้าโสเภณีข้ามชาติ เป็นต้น 

                                                           
216ภาคผนวก ข 
217กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554, ข้อ 3. 
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อาชญากรรมพิเศษดังกล่าวนี้มีการพัฒนารูปแบบของวิธีการของการกระท าความผิด
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ทั้งในด้านกรรมวิธีการกระท าความผิด การน าเทคนิควิธีการสมัยใหม่เข้า
มาเป็นเครื่องมือประกอบการกระท าความผิด ลักษณะการกระท าผิดที่มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและขบวนการ รวมทั้งการกระท าความผิดมีความเกี่ยวเนื่องและมีเครือข่ายโยงใยระหว่าง
ประเทศซึ่งมีความซับซ้อน แยบยลและละเอียดอ่อน เนื่องจากผู้กระท าความผิดเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ นั้นเป็นอย่างดี ท าให้สร้างความเสียหายและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างมาก กล่าวคือ นอกจากจะสร้างความ
เสียหายโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศนับหมื่นล้านบาทต่อปี  ในขณะที่ยังมี
การกระท าความผิดอีกจ านวนมากที่ไม่สามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนหรือจับกุมตัวผู้กระท า
ความผิดได้ อีกทั้ง ยังส่งผลต่อเนื่องถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติ ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเมือง สังคม และความมั่นคงของประเทศในที่สุด218 นอกจากนี้ ความเสียหายที่
ยากจะประเมินไดค้ือ ความสูญเสียของชีวิตร่างกาย ส าคัญที่สุดคือความสงบสุขของคนในสังคม 

4. อุปสรรคปัญหาและข้อจ ากัดในการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ กล่าวคือ 
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ต ารวจยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ ดังนี้ 

1) การก าหนดต าแหน่งพนักงานสอบสวนให้เป็นผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ และมีวุฒิการศึกษาสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เท่านั้นจึงท าให้ขาดผู้ที่มีความรู้ ทักษะความ
ช านาญเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การขาดพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความช านาญด้านการสอบสวนอย่าง
แท้จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท าหน้าที่ด้านการสอบสวน ได้แก่ พนักงานสอบสวนซึ่งมียศ
ระหว่างร้อยต ารวจตรีถึงพันต ารวจโทเท่านั้น เมื่อพนักงานสอบสวนเหล่านี้ได้รับการเลื่อนยศต าแหน่ง
สูงขึ้นก็จะต้องท าหน้าที่ด้านการบริหารต่อไป การที่พนักงานสอบสวนสามารถโยกย้ายสลับไปมา
ระหว่างหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ท าให้ขาดการเชื่อมต่อในการท างานด้านการ
สอบสวน และขาดพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความช านาญและทักษะเกี่ยวกับการสอบสวนคดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

3) ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
ภารกิจที่กว้างขวางและหลากหลาย ล าพังเพียงการควบคุมอาชญากรรมพ้ืนฐานก็มิอาจปฏิบัติได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควรท าให้ต้องทุ่มเททรัพยากรไปกับการด าเนินการดังกล่าวส่วนการด าเนินการกับ
อาชญากรรมพิเศษก็มิอาจกระท าได้อย่างเต็มที่ 

4) การที่อาชญากรรมพิเศษเป็นอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างมากมายมหาศาล ประกอบกับมักมีการใช้อิทธิพลภายนอกไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางการเงินหรือ

                                                           
218เชษฐ์ ขุนธิวงศ์, การสอบสวนคดีพิเศษ กลไกที่ท าให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หนา้ 23-24. 
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อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนถูกบิดเบือนไป219 

ดังนั้น การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ย่อมส่งผลต่อการลดและป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ โดย
การปฏิบัติงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับด้วยการสืบสวนทั้งก่อนและหลังการกระท าความผิด และการ
สอบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ เพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้ความช านาญที่เกี่ยวข้องหลากหลายสาขาอาชีพท าให้สามารถมีความรู้เท่า
ทันผู้กระท าความผิด สถานภาพและแนวโน้มของอาชญากรรมพิเศษสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
สอบสวนได้อย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในสายงานโดยไม่มีการโยกย้ายข้ามสายงาน มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาบริหารงานบุคคลในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การมีหลักประกัน
ความมั่นคงและความเป็นอิสระในวิชาชีพโดยไม่ให้มีการโยกย้ายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมิชอบ 
การมีเงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมี
เกียรติ เพ่ือจะได้มิต้องใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่สุจริต220 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จึงเป็นหน่วยงานที่จะมีบทบาทในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีที่มี
ความซับซ้อน มีการใช้เทคนิคชั้นสูงในการกระท าความผิด หรือผู้กระท าความผิดเป็นผู้มีอิทธิพลหรือ
เป็นผู้มีฐานะทางสังคมหรือทางการเงินสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3.2.2  อ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้บางประการ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ระบบเศรษฐกิจตลอดถึงความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้จะต้องทราบถึงอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

1) ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการ
ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3) พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร 
4) พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม และขวัญก าลังใจ 

                                                           
219เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-25. 
220แนวคิดของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ค้นวันที่ 2 มกราคม 2557 จาก

http://www.oic.go.th/iwebtemp/25580817/100837767235618616186.DOC 
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5) ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ221 

จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวนั้น สามารถขยายความตามบทบาทและภารกิจ ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งได้แก่ อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมข้าม
ชาติ องค์กรอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอ่ืนที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
สังคมได้ทราบ ตระหนักและไม่หลงผิดไปกระท าความผิด การสืบสวนทั้งก่อนและหลังการกระท า
ความผิดเพ่ือเป็นการป้องกันและป้องปรามการกระท าความผิด และการสอบสวนด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดคดีพิเศษเพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษอันเป็นการปราบปรามการกระท าความผิด 

2. พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรมพิเศษ โดยการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับ
สถานภาพและแนวโน้มของอาชญากรรมพิเศษ ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกัน
ตรวจสอบและตรวจพิสูจน์การกระท าความผิด มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน เช่น ข้อมูลบุคคล แผนประทุษกรรม สถิติคดีและมูลค่าความเสียหาย หมายอาญา ส านวน
การสอบสวน เป็นต้น 

3. พัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถ และขวัญ
ก าลังใจ โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรให้เท่าทันกับสถานภาพและแนวโน้มของ
การกระท าความผิดที่มีการพัฒนารูปแบบวิธีการอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจในการท างาน ด้วยการฝึกอบรมในด้านการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ จรรยาบรรณในวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัย การให้ค่าตอบแทนและ
การจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 

4. ประสานความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการช่ วยติดตาม 
จับกุมตัวผู้กระท าผิดการประสานความร่วมมือต ารวจสากล FBI และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร การช่วยติดตามจับกุมตัวผู้กระท าผิด การโอนตัวนักโทษและการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน การประชาสัมพันธ์ ภารกิจและผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการแจ้ง
ข่าวคดีพิเศษจากประชาชน222 

                                                           
221กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ค้นวันที่ 2 มกราคม 2557 จาก http://talk.ict.in.th/26678 
222วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปราม การ

ฟอกเงิน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547), หน้า 163. 
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บทบาทภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจากหน่วยงานเดิม คือ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี
เศรษฐกิจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปฏิบัติภารกิจเพียงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชญากรรมพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้ในการด าเนินคดีความผิด
บางประเภทยังรับผิดชอบเฉพาะคดีเกิดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น หากแต่บทบาทภารกิจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีขอบเขตความรับผิดชอบได้ทั่วราชอาณาจักร 

4.3.2.3  คณะกรรมการคดีพิเศษ กล่าวคือคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นคณะกรรม 
การคณะหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าคดีอาญาใดเป็นคดีพิเศษ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม การเมือง และความร้ายแรงของการกระท าความผิดซึ่งคดีอาญาใดจะ
เป็นคดีพิเศษนั้น คณะกรรมการคดีพิเศษจะต้องมีการลงมติเสียงข้างมากโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการ จึงมีผลท าให้คดีอาญานั้นเป็นคดีพิเศษได้ ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีบัญญัติไว้ใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคดีพิเศษคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กคพ.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการคดีพิเศษ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุดผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเลขาธิ การ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภา
ทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจ านวน 9 คน และในจ านวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย 
อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนและให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ223 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษในระบบกฎหมายไทย ก าหนดให้การ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยองค์กรด้านนโยบายและการตัดสินใจในรูปของ
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 และให้มีองค์กรปฏิบัติการรับผิดชอบในการปฏิบัติการงานธุรการของคณะกรรมการ 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วย 

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 10 ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ไว้ 7 ประการ คือ 

(1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดคดีพิเศษตาม มาตรา
21 วรรคหนึ่ง(1) 

(2) ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตาม มาตรา 21 วรรค
หนึ่ง(1) 

                                                           
223ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คณะกรรมการคดีพิเศษ, หน้า 2, ค้นวันที่ 2 มกราคม 

2557 จาก http://law.dit.go.th/Upload/Document/25cc90e5-ee8f-46f0-8108-
42d4d864cfb9.pdf 

http://law.dit.go.th/Upload/Document/25cc90e5-ee8f-46f0-8108-42d4d864
http://law.dit.go.th/Upload/Document/25cc90e5-ee8f-46f0-8108-42d4d864
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(3) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอ่ืนตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) 
(4) ก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของ กคพ. 
(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของ กคพ. 
นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษไว้ใน

หลักการให้มีอ านาจ หน้าที่ ในลักษณะของการบริหารการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นก็ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการคดีพิเศษไว้ในมาตรา 32แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 กล่าวคือ 
ในกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ เห็นว่า เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระท าความผิดคดี
พิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษจะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีประเภทใดต้องมี
พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมา
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่
ชั้นเริ่มท าการสอบสวน แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่การสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1)(ค) หรือ (ง) ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี ทั้งนี้ การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคดีพิเศษก าหนด 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีซึ่งได้สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ให้การท าความเห็นแย้งตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาอ่ืนเป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้
ด ารงต าแหน่งอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ให้อ านาจหน้าที่แก่
คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษต้องมีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ และเพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การค้น หรือการปล่อย
ชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การส่งมอบคดีพิเศษ และการด าเนินการอ่ืน
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอาญา 

2. ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รวมถึงเจ้าพนักงานอ่ืนของรัฐในการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนผลกระทบของการกระท าความผิดต่างๆ และประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญาได้อย่างทั่วถึง ในการนี้อาจก าหนดให้กรณีใดต้อง
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วยก็ได้ 

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษ 
4. การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อมีข้อบังคับของคณะกรรมการคดีพิเศษแล้วให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก าหนดนั้น ถ้าข้อบังคับดังกล่าวเป็นการก าหนดหน้าที่
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการด าเนินการของผู้มีอ านาจหน้าที่สืบสวนและ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 11 ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจ
ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับในการ
ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษด้วยโดยอนุโลม และกรณีความผิดทางอาญาที่ไม่เข้าลักษณะเป็นคดี
พิเศษ หากมีมติของคณะกรรมการคดีพิเศษด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่224 จะเป็นคดีพิเศษเช่นเดียวกัน 

4.3.2.4  ลักษณะของคดีพิเศษ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2547 ซึ่ง
เป็นวันที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิ เศษ พ .ศ .2547 มีผลใช้บั งคับ เป็นต้นมา และ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 21 คือ225 

มาตรา 21 คดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
ได้แก่ คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้ 

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของกคพ.ซึ่งคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

                                                           
224ปัณฑ์พิสิษฐ์ วิสาลเสสถ์, บทบาทและอ านาจหน้าที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2551), หน้า 14-15. 

225พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ
หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม 

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการผู้ ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน 

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะ
ได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่ กคพ. ก าหนด 
(2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ีกคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในคดีที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่ง

จะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้หรือคดีที่มีการกระท าความผิด
หลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสืบสวนสอบสวน
ส าหรับความผิดบทอ่ืนหรือเรื่องอ่ืนด้วยและให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 

บรรดาคดีใดที่ได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ถือว่า
การสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นตัวการผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิดด้วย 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท าความผิดใดเป็นคดีพิเศษตามที่
ก าหนดไว้ใน วรรคหนึ่ง(1) หรือไม่ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด 

จากบทบัญญัติมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถพิจารณาได้ว่าคดีพิเศษตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่ คดีความผิด
อาญาฐานต่อไปนี้ 

(1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ 
(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 

ของรัฐ 



116 

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน

ราชอาณาจักร 
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
(19) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(20) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(21) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
(22) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คดีความผิดอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดี

พิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมเติม พ.ศ.2547 บัญชีท้ายประกาศ กคพ. 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2547) ดังนี้ 

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร  
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  
(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
คดีความผิดอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดี

พิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมเติม พ.ศ.2547 บัญชีท้ายประกาศ กคพ. 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) โดยระบุให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) 
ดังนี้ 

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง  
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1114/%a1114-2b-2547-a0001.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1114/%a1114-2b-2547-a0001.pdf
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(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
การก าหนดนิยามความหมายของคดีพิเศษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่อง 

จากท าให้ทราบว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีนั้น เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  แบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจนและช่วยลดปัญหาในการท างานซ้ าซ้อนกัน คดีพิเศษ
ซึ่ งอยู่ ในอ านาจของกรมสอบสวนคดี พิ เศษในการสืบสวนสอบสวน ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 สามารถแยกลักษณะคดีพิเศษได้เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. ลักษณะของคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) หมายถึง คดีความผิดทาง
อาญาที่ได้ถูกก าหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 ซึ่งปัจจุบันมีคดีที่เข้า
ลักษณะพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) และคดีความผิดทางอาญาอ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 ทั้งสิ้น 36 คดี นอกจากนี้ยังรวมถึงคดีอาญา
อ่ืนๆ ที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือคดีที่ร่วมปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
ต่อราชการ หรือเป็นคดีอาญาพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่ว่าจะ
เป็นความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติหรือคดีอาญาอ่ืนก็ต้องมีลักษณะและรายละเอียดของการ
กระท าผิดเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1)(ก)(ข)(ค)(ง) หรือ (จ) 
อีกท้ังจะต้องเป็นไปตามลักษณะของการกระท าที่ กคพ. ก าหนดด้วย กฎหมายที่ถูกก าหนดไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้มีการก าหนดรายละเอียดลักษณะของการกระท าความผิดตาม
ประกาศของ กคพ.และบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 เรื่องการก าหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระท าความผิด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 ไว้226 

ข้อสังเกต ในประกาศ กคพ. เรื่องการก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการ
กระท าความผิด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) ดังกล่าวแล้วนั้น จะเห็นว่า มีรายละเอียดการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเพียง 20 ฉบับเท่านั้น แต่กฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มีทั้งสิ้น 22 ฉบับ เนื่องจากคดีความผิดว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบันการเงินและคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไม่มี
บทก าหนดโทษทางอาญานั้นเอง แต่ทั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหากความ
ความผิดตามกฎหมายทั้งสองฉบับมีลักษณะพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 นั้นเอง 

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547227 ซึ่งก าหนดให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ที่มี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) เป็นคดีพิเศษเพ่ิมเติมจากบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547228 ดังปรากฏในรายละเอียดของการกระท า

                                                           
226ภาคผนวก ค 
227ภาคผนวก ง 
228ภาคผนวก จ 
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ความผิด และในปี พ.ศ.2555 ได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมเติม พ.ศ.2547 บัญชี
ท้ายประกาศ กคพ. ฉบับที่ 2 ระบุคดีพิเศษเพ่ิมขึ้น229 ดังปรากฏในรายละเอียดของการกระท า
ความผิด230 ซึ่งคดีอาญาดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามประกาศ กคพ. เรื่องการ
ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดดังกล่าวด้วย จึงจะถือว่าเป็นคดีพิเศษตาม
ความหมายของมาตรานี้ 231 

(1) คดีความผิดที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานพิเศษ กล่าวคือ การประกอบอาชญากรรมที่ได้มีการน าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากมา
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดและมีเทคนิคขั้นสูงในการท าลายหลักฐานในการกระท าความผิด
จนไม่เหลือร่องรอย ท าให้ยากต่อการปราบปราม นอกจากนี้สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการที่ยังไม่ มี
กฎหมายใดมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบังคับใช้เพื่อปราบปรามอาชญากรรมเหล่านั้นหรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ล้าหลังเกินกว่าจะป้องปรามอาชญากรรมสมัยใหม่ได้ทันท่วงที ทั้งมีข้อจ ากัดในการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ กฎหมายยังมีข้อจ ากัดอยู่มิได้ให้อ านาจพิเศษบางประการแก่เจ้ าหน้าที่ที่
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ท าให้ไม่อาจป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดในกรณีจ าเป็นได้อย่างบรรลุผล ดังนั้น จึงให้คดีที่มีลักษณะการกระท าความผิด
ส าคัญต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่พิเศษเป็นคดีพิเศษ 

(2) คดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน กล่าวคือ อาชญากรรมในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อ
อาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังมีอาชญากรรมหลายประเภทที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ การคลังของประเทศ ได้แก่ 
ขบวนการก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น อาชญากรรมเหล่านี้ถือเป็นอาชญากรรมที่
ร้ายแรงและมีความรุนแรงหรือมีวิธีการประกอบอาชญากรรมแตกต่างกันออกไป หากเป็นการก่อการ
ร้ายก็จะมีความรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน
ทั่วไป เนื่องจากประชาชนหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตราย  ดังนั้น หากคดีใดที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนก็จัดคดีเหล่านี้เป็นคดีพิเศษ 

(3) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติหรือองค์กร
อาชญากรรม กล่าวคือ องค์กรอาชญากรรม หมายถึง องค์กรที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมเป็น
จ านวนมากสมคบเพ่ือกระท าการและปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายเพ่ือให้บรรลุและได้รับผลประโยชน์
มหาศาลจากการกระท าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมกันนั้นมีลักษณะการด าเนินงานที่มีระบบขั้นตอนซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วองค์กรดังกล่าวจะประกอบกิจกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย มีการบังคับบัญชาเป็นล าดับขั้น
โดยสมาชิกขององค์กรจะต้องมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์และรักษาความลับขององค์กรเป็นอย่างดี มี
การใช้สัญลักษณ์ในการติดต่อและประสานงานกันระหว่างสมาชิกในองค์กร 

                                                           
229ภาคผนวก ฉ 
230ภาคผนวก ช 
231ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย ค าคุ้ม, เรื่องเดิม, หน้า 77-78. 
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บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าอาจเป็นผู้ที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง มี
สถานภาพทางสังคมสูง และมีการดึงข้าราชการการเมืองเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรด้วย หรือ
อาจจัดหาเงินทุนที่จะให้ประโยชน์และการดูแลแก่ข้าราชการและนักการเมือง เพ่ือแลกเปลี่ยนให้
องค์กรได้ท างานสะดวก รวมถึงจะใช้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาร่วมท างาน
ด้วย องค์กรจะมีการจัดสรรเงินพิเศษในการดูแลสมาชิก ดังนั้น องค์กรอาชญากรรมจึงมีความสามารถ
หลีกเลี่ยงในการถูกด าเนินคดีเนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่สามารถให้ผลประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ท าให้การถูกจับกุมด าเนินคดีได้รับการช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการซึ่งเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศ ปัญหาหลักประการหนึ่งก็คือ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างแพร่หลายและด าเนินการเป็นเครือข่ายมากมายในรูปองค์กรอาชญากรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลายประเภทท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติอย่างร้ายแรงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การค้ายาเสพติด การค้าผู้หญิงและเด็ก 
การลักลอบน าแรงงานเถื่อนเข้าและออกนอกประเทศ การพนันและอาชญากรรมที่ต่อเนื่องจากการ
พนัน เช่น การติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีที่ทารุณโหดร้าย การเรียกเก็บค่าคุ้มครอง การฟอกเงิน การ
รับจ้างฆ่าคน การให้สินบนทุจริตคอร์รัปชั่นกับเจ้าพนักงาน เป็นต้น232 

(4) คดีความผิดทางอาญาที่กระท าโดยผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
กล่าวคือ ผู้ทรงอิทธิพล คือ บุคคลที่มีต าแหน่งสูงสุดในโครงสร้างองค์กร เป็นผู้ออกค าสั่งในกิจกรรม
ต่างๆ และคอยรับรายได้และผลประโยชน์จากการกระท าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิด
ต่อกฎหมายหรือถูกกฎหมาย ดังนั้น ผู้ทรงอิทธิพล จึงหมายถึงบุคคลซึ่งมีความเหนือกว่าบุคคลอ่ืนใน
ด้านอ านาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและความมั่นคงอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสามรวมกัน และให้
หมายความรวมถึงความสามารถในการใช้อ านาจนอกระบบ บงการให้ผู้ อ่ืนกระท าหรือไม่กระท า
ในทางท่ีไม่ชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือแสวงหารายได้หรือผลประโยชน์233 

ปัจจุบันนี้ผู้ทรงอิทธิพลได้มีการพัฒนาและวิวัฒนาการอ านาจและอิทธิพลของตนเข้า
ไปสู่ระบบการเมือง ทั้งในภาคราชการและส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและในระดับประเทศ มีการลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพ่ือควบคุมอ านาจในส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอ านาจ นอกจากนั้น 
ยังได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือจัดส่งบุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจลงสมัครรับ
เลือกตั้งแทนตนซึ่งหากบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของผู้ที่มีอิทธิพลได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประกอบกับการได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศ ย่อมส่งผลท าให้อ านาจอิทธิพล
และบารมีของบุคคลดังกล่าวเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างมากมาย 

                                                           
232ส านักงานอัยการสูงสุด, สถาบันกฎหมายอาญา , การพัฒนากฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามองค์กรข้ามชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด, 2544),  
หน้า 2. 

233สุรจิต พัฒนสาร, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอ้ังย่ี ซ่องโจรในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณทิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 14. 
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นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่การกระท าความผิดของผู้มีอิทธิพลมักไม่ได้เป็นผู้กระท า
ความผิดเองโดยตรงแต่เป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดแทนเพ่ือป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ท าให้รัฐไม่สามารถด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือพิสูจน์ความผิดของบุคคล
ดังกล่าวได้ จึงต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความช านาญพิเศษขึ้นมานั่นคือกรมสอบสวนคดีพิเศษและให้
รับผิดชอบในคดีดังกล่าวด้วย 

(5) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะ
ได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา กล่าวคือ ในปัจจุบันมักพบว่าการกระท า
ความผิดส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดด้วยเสมอ อัน
เนื่องมาจากผลประโยชน์จ านวนมากเป็นแรงดึงดูดท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้ามาร่วมใน
กระบวนการอาชญากรรมโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่มีอ านาจโดยตรงใน
การสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิด แต่มักใช้อ านาจของตนเพ่ือช่วยปิดบังการกระท าความผิด
หรือช่วยในบรรดาผู้กระท าความผิดดังกล่าวหลุดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมเพ่ือกลับไปสู่วงจรการ
กระท าความผิดได้อีก ซึ่งการที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวนั้นยิ่งท าให้การปราบปรามอาชญากรรมยากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้คดีตามความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) ที่มีพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้อง
สงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาให้
ถือเป็นคดีพิเศษได้234 

2. ลักษณะของคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) กล่าวคือ ความผิดทางอาญา
อ่ืนนอกจากตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) ซึ่ง กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 235 คดีประเภทนี้จึงเป็นดุลพินิจของ กคพ.ที่จะก าหนดขึ้น 
นอกเหนือจากประเภทที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มีการกระท าความผิดขึ้นแล้วหรือยังไม่มีการกระท า
ความผิดก็ตาม โดยบุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิเรียกร้องขอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดตามอาญาใดเป็น
คดีพิเศษ คือ 

(1) กรรมการคดีพิเศษ 
(2) ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(3) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ236 

                                                           
234ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย ค าคุ้ม, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
235มาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  
236ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดี

ความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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ในการพิจารณาของ กคพ. เพ่ือมีมตินั้นควรต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่จ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1)(ก)(ข)(ค)(ง) หรือ
(จ)237 และคณะกรรมการคดีพิเศษมีอ านาจลงมติว่าคดีใดเป็นคดีพิเศษเท่านั้น พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) ประกอบมาตรา 10(3) แต่บทบัญญัติดังกล่าว
มิได้ให้อ านาจคณะกรรมการคดีพิเศษว่ามีอ านาจในการเพิกถอนมติเดิมจากที่เป็นคดีพิเศษให้ไม่เป็น
คดีพิเศษอีกต่อไปแล้วให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติกลับไปท าการสอบสวนเช่นเดิมไม่ได้ 

การที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 ได้ก าหนดให้มีคดีพิเศษที่เกิด
จากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) นี้ ก็ด้วยความจ าเป็นว่าคดีพิเศษบางเรื่อง
หรือบางฐานความผิดอาจไม่ได้ก าหนดให้เป็นคดีพิเศษไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แต่โดยเหตุผล
ความจ าเป็นเฉพาะรายอาจเป็นเรื่องท่ีรุนแรงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหรือความยุ่งยากซับซ้อนใน
การสืบสวนสอบสวน หรือจ าเป็นอันเหมาะสมอื่น จึงได้ก าหนดให้ กคพ. สามารถใช้ดุลพินิจก าหนดให้
คดีความผิดบางเรื่องหรือบางฐานความผิดนั้นๆ เป็นคดีพิเศษขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่238 

จากการที่คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถก าหนดว่าจะให้คดีใดเป็นคดีพิเศษได้ 
แม้ว่าคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีที่มีความสลับซับซ้อน ไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หากแต่คดีอ่ืนๆ นั้น เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือ
ผลประโยชน์ของบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีการออกมติก าหนดให้คดี
ดังกล่าวอยู่ในอ านาจสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งอาจจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจนท าให้เกิดความเสียหายได้
ดุจกัน 

ดังนั้น การก าหนดให้คดีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเป็นคดีพิเศษโดยอาศัยมติของ
คณะกรรมการคดีพิเศษนั้น ควรต้องมีมาตรการและวิธีการในการตรวจสอบและควบคุมการออกมติ
ดังกล่าวด้วย 

3. ลักษณะของคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค
สอง หมายถึง คดีท่ีไม่ใช่คดีพิเศษแต่ให้ถือว่าเป็นคดีพิเศษมีดังต่อไปนี้ 

(1) คดีท่ีมีการกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและมีบทใดบท
หนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(2) คดีที่มีการกระท าความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิด
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(3) บรรดาคดีท่ีได้สอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                           
237ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา (ร่าง)

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
238ธาริต เพ็งดิษฐ์, มารู้จักกฎหมาย FBI เมืองไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 

2550), หน้า 78. 
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โดยลักษณะคดีพิเศษในกรณีนี้เนื่องจากการกระท าผิดทางอาญาบางอย่างเท่านั้น
ประกอบด้วยความผิดหลายอย่างซึ่งแต่ละการกระท าสามารถเป็นความผิดได้ในตัวเองซึ่งถ้าความผิด
นั้นมีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และการกระท าบางอย่างเข้าลักษณะคดีพิเศษตามมาตรา  21 
ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ มาตรา 21 วรรคสอง ของพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าความผิดเรื่องอ่ืนเป็นคดีพิเศษด้วย เนื่องจากความผิดครั้งเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทนั้น 
ลักษณะความผิดจะเกี่ยวเนื่องกันต้องอาศัยพยานหลักฐานชุดเดียวกันในการพิสูจน์ความผิดของจ าเลย
ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าหากแยกความผิดบทใดบทหนึ่งสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่อีกบทหนึ่งสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การ
กระท าดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความล่าช้าและเกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานได้ เพราะถึงอย่างไรก็
ต้องอาศัยพยานหลักฐานชุดเดียวกันในการพิสูจน์ความผิด 

ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติในมาตรานี้จึงได้บัญญัติไว้โดยให้คดีที่มีลักษณะความผิด
เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ จะถูกด าเนินการสอบสวนโดยใช้มาตรการสอบสวนพิเศษต่างๆ ตามที่กฎหมาย
ฉบับนี้ได้ให้อ านาจไว้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาพยานหลักฐาน ความเกี่ยวเนื่องกันของ
พยานหลักฐาน อีกท้ังยังไม่ก่อให้เกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคพ.มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการบังคับใช้กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยเฉพาะอ านาจในการที่จะก าหนดให้คดีใดที่จะถือเป็นคดีพิเศษโดยใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนแบบ
คดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามเจตนารมณ์ 
 

4.3.3  อ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร 
ก่อนจะกล่าวถึงอ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรจ าเป็นต้องทราบว่าคดีอาญา

ใดบ้างถือเป็นคดีอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งคดีอาญานอกราชอาณาจักร หมายความถึง ความผิดซึ่ง
มีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ239 

แต่กระนั้น คดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยทีไ่ด้กระท านอกราชอาณาจักรตามประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้ให้นิยามไว้ว่าหมายถึงคดีอะไร 
ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากเนื้อหาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวว่ามีความหมายเช่นใดซึ่ง
มาตรา 4 ถึงมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตการใช้กฎหมาย
อาญาอันจะมีผลถึงการสอบสวนคดีอาญาไว้  

มาตรา 4 วรรคแรกได้บัญญัติเป็นหลักว่าเมื่อผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักรไทยจะต้อง
รับโทษตามกฎหมายไทย 

ส่วนกรณีมาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 เป็นกรณีที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดในราชอาณาจักร กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้
กระท านอกราชอาณาจักรแต่กฎหมายให้ถือว่ากระท าในราชอาณาจักร ความผิดประเภทนี้โดยสภาพ

                                                           
239พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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แล้วเป็นการกระท านอกราชอาณาจักรแต่เนื่องจากมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในบาง
ประการ กฎหมายจึงบัญญัติให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร โดยกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมายใดและบทมาตราใด ผู้ เสียหายหรือผู้กระท าผิดเป็นคนไทยหรือเป็นคน
ต่างประเทศหรือจะมีผู้ร้องขอให้ลงโทษหรือไม่ หากมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตรงตามที่กฎหมาย
บัญญัติแล้วจะต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรตามกฎหมายไทยซึ่งบัญญัติความผิดและก าหนดโทษไว้
ส าหรับการกระท านั้นๆ เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจักร ดังนี้ 

มาตรา 4 วรรคสอง การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด 
ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร 

มาตรา 5 ความผิดใดที่การกระท าแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระท าในราชอาณาจักรก็ดี ผล
แห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระท าประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดย
ลักษณะแห่งการกระท า ผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดใน
ราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระท าการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้
การกระท านั้นจะได้กระท านอกราชอาณาจักร ถ้าหากการกระท านั้นจะได้กระท าตลอดไปจนถึงขั้น
ความผิดส าเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระท า
ความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

มาตรา 6 ความผิดใดที่ได้กระท าในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระท าใน
ราชอาณาจักร แม้การกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุน หรือของผู้ใช้ให้กระท าความผิด
นั้นจะได้กระท านอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าได้กระท าใน
ราชอาณาจักร 

กรณีตามมาตรา 7 เป็นเรื่องหลักอ านาจลงโทษสากลซึ่งเมื่อพิจารณาหลักที่บัญญัติไว้ในทุก
อนุมาตราของมาตรา 7 จะเห็นได้ว่า ความผิดในแต่ละอนุมาตราล้วนมีเหตุผลอยู่ในตัวเอง กล่าวคือ 
มาตรา 7(1)(1/1) และ (2) ย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
ความมั่นคงนอกราชอาณาจักร ด้านการเมืองและกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของรัฐ 
มาตรา 7(2ทวิ) เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศที่ทุกประเทศควรร่วมมือกันลงโทษผู้กระท าผิด มาตรา 7(3) 
เป็นการคุกคามในทะเลหลวง เป็นโจรสลัดอันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศควรร่วมมือกันลงโทษผู้กระท าผิด
ดังนี้ 

 
มาตรา 7 ผู้ใดกระท าความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราช 

อาณาจักร คือ 
(1) ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 ถึงมาตรา

129 
(1/1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 135/1 มาตรา 135/2 

มาตรา 135/3 และมาตรา 135/4 
(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 

มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 และมาตรา 266(3) และ (4) 
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(2ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 282 และมาตรา 283 
(4) ความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 339 และความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามที่ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
ในกรณีตามมาตรา 8 และมาตรา 9 นั้น เป็นเรื่องหลักตัวบุคคลซึ่งทั้งสองมาตรานี้เป็นการ

กระท าผิดนอกราชอาณาจักรชัดเจน ไม่มีส่วนใดกระท าในราชอาณาจักรไทยเลย แต่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องถูกลงโทษในราชอาณาจักร ถ้าเป็นบุคคลที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

มาตรา 8 ผู้ใดกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
(ก) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(ข) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 
ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 
(1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 

มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223 ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 
224 มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ทั้งนี้ 
เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 238 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266(1) 
และ (2) มาตรา 268 ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีเก่ียวกับมาตรา 267 และมาตรา 269 

(2/1) ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 269/1 ถึงมาตรา 
269/7 

(2/2) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 269/8 ถึงมาตรา 
269/15 

(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285 ทั้งนี้ 
เฉพาะที่เก่ียวกับมาตรา 276 

(4) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 
(5) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 298 
(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 306-308 
(7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 

315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320 
(8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
(9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 

337 ถึงมาตรา 340 
(10) ความผิดฐานฉ้อโกง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และ

มาตรา 347 
(11) ความผิดฐานยักยอก ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึงมาตรา 354 
(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 357 
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(13) ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360 
มาตรา 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึง

มาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร240 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 ใช้บังคับเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2551 ได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระท าผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่ได้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรไว้ 
ดังนี้ คือ 

มาตรา 20 ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้น ให้
พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใด
ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
บรรดาอ านาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุด หรือผู้รักษาการแทน 

(1) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 
(2) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า

โทษผู้ต้องหา 
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่า

การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 ส่งพร้อม
ส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน241 

เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่ให้ถือสถานที่ในการกระท า คือ ใน
เรือไทยหรืออากาศยานไทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสองหรือลักษณะของการ
กระท าผิดและผู้ร่วมกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 และมาตรา 6 ที่ให้ถือว่าเป็น
ความผิดในราชอาณาจักรนั้น เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดความรับผิดของบุคคลในทางอาญาแต่หาใช่
บทบัญญัติเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนซึ่งความผิดใดที่มีโทษตามกฎหมายไทย
ได้กระท านอกราชอาณาจักรโดยแท้ไม่  

                                                           
240มาตรา 4-9 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
241มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงอ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร โดยแท้ อัน
ได้แก่ ความผิดตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและในขณะ 
เดียวกันก็มีลักษณะความผิดเป็นกฎหมายพิเศษตามกฎหมายไทยด้วยเท่านั้น เพ่ือมิให้เกิดความสับสน
ในการบังคับใช้กฎหมายอีกต่อไปจนไม่อาจอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและไม่สามารถ
รักษาความสงบให้บังเกิดกับสังคมไทยได้นั้นเอง 

นอกจากจะพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวมาแล้ว คดีนอกราชอาณาจักรยังต้องพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อีกด้วย อาทิ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 มาตรา 6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 
17 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 11 เป็นต้น242 

ส าหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจการสอบสวนคดีอาญาในคดีความผิดนอกราชอาณาจักรนั้น 
แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

4.3.3.1  อ านาจสอบสวนเดิมก่อนแก้ไข กล่าวคือ เดิมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 ให้อ านาจอัยการสูงสุด
ในการด าเนินคดีและเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 แต่มิได้บัญญัติรายละเอียดหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินการสอบสวนไว้ หากแต่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ.2477 ก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมอัยการสังกัดอยู่ในขณะนั้นมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติได้  

และโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยและ
จะต้องมีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนซึ่ง
ผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจหรือพนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายได้ร้องฟ้องให้ท าโทษผู้ต้องหา รีบแจ้งให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนทราบโดยเร็ว
และถ้าเห็นว่าการแจ้งมาทางหนังสือจะเป็นการล่าช้าก็ให้แจ้งทางโทรเลขและในหนังสือหรือโทรเลข
นั้นอย่างน้อยให้ระบุ 

1. นามและสัญชาติของผู้ต้องหา ถ้าปรากฎ 
2. ต้องหาว่าท าผิดฐานใดและท่ีใด 
3. นามและสัญชาติของผู้เสียหาย ถ้าปรากฎ 
4. จับตัวผู้ต้องหาไว้ได้แล้วหรือไม่ อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 

                                                           
242พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 4-5. 
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5. ใครเป็นผู้ร้องขอและร้องขอมายังใคร ในกรณีที่จะฟ้องผู้ต้องหาในศาลไทยได้
เฉพาะต่อเมื่อรัฐบาลของประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า
โทษ 

ในกรณีที่อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนได้มีค าสั่งมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนนั้น เมื่อได้กระท าการสอบสวนแล้วถ้าอธิบดีกรมอัยการ
หรือผู้รักษาการแทนมิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนแก่พนักงาน
อัยการในท้องที่ท่ีการสอบสวนได้กระท าเพ่ือจัดการตามอ านาจและหน้าที่ 

ข้อ 2 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องและส่งส านวนพร้อมกับ
ตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการตามมาตรา 142 วรรคสาม นั้นในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้
พนักงานอัยการมอบตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานต ารวจผู้สอบสวน ส่วนในจังหวัด
อ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้พนักงานอัยการมอบตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในความควบคุมของ
พัศดีเรือนจ า 

ข้อ 3 เมื่อส่งส านวนและตัวผู้ต้องหามาถึงพนักงานอัยการดังกล่าวในข้อ 2. แล้ว ถ้า
พนักงานอัยการได้วินิจฉัยและมีค าสั่งตามความในมาตรา 143 ว่าควรปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวโดยไม่
มีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันเหล่านี้ ในจังหวัดพระนครและธนบุรีให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานต ารวจที่จะจัดการแก่ผู้ต้องหาหรือเป็นคู่สัญญากับนายประกันตามที่บัญญัติไว้ใน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 111-112 แล้วแต่กรณี แทนพนักงานอัยการ ส่วน
จังหวัดอ่ืนเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ข้อ 4 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องแต่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาตามบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 141 กล่าวคือ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้
พนักงานอัยการแจ้งไปยังอธิบดีกรมต ารวจ หรือรองอธิบดีกรมต ารวจ เพ่ือจัดการออกหมายจับต่อไป  
ส่วนในจังหวัดอ่ืนให้พนักงานอัยการแจ้งไปยังข้าหลวงประจ าจังหวัดหรือผู้รักษาการแทนให้จัดการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน ถ้าเป็นกรณีที่ตกอยู่ในหน้าที่ของอัยการจังหวัดประจ าอ าเภอหรืออัยการประจ า
ศาลแขวงได้มีค าสั่งให้ฟ้องแล้ว การแจ้งให้จัดการตามที่กล่าวข้างต้น ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือผู้
รักษาการแทนนายอ าเภอซึ่งส านักงานอัยการได้ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น243 

กฎกระทรวงฉบับนี้ก าหนดวิธีปฏิบัติของ มาตรา 20 เป็นสองประการ คือ 
1. ให้พนักงานสอบสวนที่พบเห็นหรือทราบถึงคดีความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร 

แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้อัยการสูงสุดทราบ 
2. กรณีอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนใดเป็นผู้รับผิดชอบ หากมิได้สั่ง

เป็นอย่างอ่ืนเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ
ท้องทีน่ั้นๆ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป244 

                                                           
243สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , พิมพ์ครั้งที่ 14 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556), หน้า 250. 
244ศุภณัฐ ชูลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 103-104. 
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โดยผลของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อมีคดีความผิดที่เกิดหรือเชื่อว่าได้เกิดนอก
ราชอาณาจักร รวมถึงเป็นความผิดที่ถือว่าเกิดในราชอาณาจักรและจับผู้ต้องหาได้ในราชอาณาจักรแต่
เมื่อการกระท าความผิดเชื่อมโยงระหว่างประเทศซึ่งพนักงานสอบสวนผู้พบเห็นความผิดเบื้องต้น
โดยมากจะเป็นพนักงานสอบสวนที่ผู้ต้องหาหากถูกจับในเขตอ านาจหรือซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือ
ผู้เสียหายร้องฟ้องให้ท าโทษผู้ต้องหา กรณีจะท าหนังสือให้อัยการสูงสุดทราบว่าเป็นเรื่องการกระท า
ความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่อัยการสูงสุด
หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบซ่ึงอัยการสูงสุดจะมอบหมายหน้าที่ให้พนักงาน
สอบสวนคนใดก็ได้และการมอบหมายของอัยการสูงสุดจะเป็นการกระท าในฐานะองค์กรมิใช่ฐานะ
พนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่ง245 

วิธีปฏิบัติของอัยการสูงสุดในการมอบหมายพึงแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
1. มอบหมายอ านาจสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชากองปราบปรามหรือสารวัตรแผนกอง

ก ากับการ กองปราบปราม โดยมากมักเป็นคดีที่มีความส าคัญหรือมีการร้องขอให้ลงโทษจากผู้เสียหาย
หรือรัฐบาลประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นขอให้กองปราบปราม กรมต ารวจ เป็นผู้ด าเนินคดี เช่น คดี
โจรกรรมเครื่องเพชรและทรัพย์สินของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น 

2. มอบหมายให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระท าความผิดก่อนซึ่งมัก
เป็นคดีความผิดที่เกิดตามชายแดนหรือทางท าเลของประเทศ เช่น ให้สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมืองสงขลาเป็นพนักงานสอบสวนคดีฆ่าผู้ อ่ืน เหตุเกิดบนเรือไทยในน่านน้ าสากลและจับ
ผู้ต้องหาได้ในท้องที่สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสงขลา เป็นต้น 

เมื่อการสอบสวนตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานสอบสวนก็จะส่ง
ส านวนการสอบสวนคดีประเภทนี้ให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องศาลตามเขตอ านาจเหมือนเช่นปฏิบัติใน
คดีความผิดอาญาทั่วไป โดยในค าฟ้องของอัยการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้
พนักงานสอบสวนคดีนี้เป็นผู้ท าการสอบสวนแล้ว246 เพ่ือมิให้ขัดต่อเงื่อนไขแห่งการฟ้องตามมาตรา 
120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

แม้อัยการสูงสุดของไทยจะมีบทบาทค่อนข้างจ ากัดในการสอบสวนด าเนินคดีอาญา
แต่หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าอัยการสูงสุดของไทยจะมีบทบาท 3 สถานภาพด้วยกัน คือ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินคดีอาญาของรัฐ247 ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรอัยการ248 
และในฐานะพนักงานอัยการ 

ข้อสังเกต การก าหนดวิธีปฏิบัติข้างต้นได้กล่าวถึงแต่คดีอาญาทั่วๆ ไปเท่านั้น หาได้
กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเป็นคดีพิเศษไว้แต่อย่างใด และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดี พ.ศ.2547 บัญญัติคดีท่ีมีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

                                                           
245คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 475. 
246ศุภณัฐ ชูลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 104-105. 
247กุลพล พลวัน, “อธิบดีกรมอัยการผู้รับผิดชอบการด าเนินคดีของรัฐ,” วารสารอัยการ 2, 

24 (ธันวาคม 2522): 50. 
248มาตรา 5, 10, 15, 16, 18, 18 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 
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จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า อ านาจการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายเดิมก่อนมีการแก้ไขได้มอบอ านาจการสอบสวนคดีความผิดซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและ
มีโทษตามกฎหมายไทยให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
และมีอ านาจที่จะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้ แต่ไม่มี
บทบัญญัติให้อ านาจแก่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบได้เหมือนกับบทบัญญัติในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติแต่เดิมมาอัยการสูงสุดก็จะ
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนผู้พบเห็นคดีเบื้องต้นซึ่งก็คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบเห็น
การกระท าผิด หรือผู้บังคับบัญชากองปราบปรามซึ่งเสนอเรื่องมาเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้
เอง249 แต่อาจต้องรายงานต่ออัยการสูงสุดอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในทางปฏิบัติอัยการสูงสุดไม่อาจเข้าท าการสอบสวนได้เอง 
เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าวกอปรกับความไม่เชี่ยวชาญในการสอบสวนของอัยการ
และจ านวนอัยการที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้เรื่องการมอบหมายหน้าที่สอบสวนให้พนักงานสอบสวนซึ่ง
ควรเป็นเพียงข้อยกเว้นในกรณีอัยการสูงสุดมิได้ใช้อ านาจสอบสวนคดีเองกลับกลายเป็นเรื่องหลักที่
อัยการสูงสุดต้องมอบหมายให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติแทบทุกครั้ง ซึ่งน่าคิดว่าการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในคดีอาญาเชื่อมโยงระหว่างประเทศดังกล่าวได้กระท า
อย่างเหมาะสมแก่คดีที่มีความส าคัญสมดังเจตนาของกฎหมายได้จริงเพียงใด 

4.3.3.2  อ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ อนึ่ง จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีความผิดที่มีโทษ
ตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนก็ได้ นอกจากนี้ ความในวรรคสองของมาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ยังได้
ก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนสามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท าการสอบสวน
ร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้เพ่ือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 250 อีกทั้งคดี
ส าคัญบางเรื่องอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนจนยากต่อการที่พนักงานอัยการจะท าการสอบสวนเองโดย
ล าพัง251 และโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้พนักงานอัยการได้น าความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปเสริมเพ่ิมเติมใน
กระบวนการสอบสวนซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าพนักงานอัยการมีความช านาญในด้านกฎหมายมากกว่า
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงาน

                                                           
249อุทัย อาทิเวช, คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 การสอบสวนมาตรการ

บังคับในคดีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555), หน้า 38. 
250เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20  
251ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ในบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. .... 
เรื่องเสร็จที่ 712/2550 
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อัยการตามมาตรา 20 วรรคสี่ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ซึ่งก าหนดให้กรณีอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน
มอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนได ้

กรณีดังกล่าวพนักงานอัยการมิได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบใน 
การสอบสวนคือ พนักงานสอบสวนที่อัยการสูงสุดมอบหมายแต่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน จะเห็นว่า กฎหมายใช้ค าว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
รวบรวมพยานหลักฐานย่อมแสดงว่าพนักงานอัยการให้ค าแนะน าได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐานเท่านั้น แต่จะสั่งให้พนักงานสอบสวนท าความเห็นสรุปส านวนตามที่พนักงานอัยการ
ต้องการไม่ได้252 วิธีการสอบสวนดังกล่าวนอกจากจะท าให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยัง
ท าให้มีการร่วมกันระหว่างต ารวจกับอัยการในการค้นหาความจริงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอัยการ
สากลและมาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่นี้ยังมีบทบัญญัติก าหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีที่พนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้ท า
ความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 ส่ง
พร้อมส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนซึ่งอัยการสูงสุดจะเป็นผู้สั่งคดีเอง253 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในความเป็นจริงแล้วพนักงานอัยการแทบจะไม่มีบทบาทในการ
สอบสวนอย่างจริงจัง ทั้งยังขาดความกระตือรือร้นและยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบสวนอยู่
ไม่น้อย แตกต่างจากพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือพนักงานสอบสวน
คดีอาญาธรรมดาก็ตามซึ่งล้วนมีบทบาทหน้าที่โดยตรง และยังมีความเชี่ยวชาญในการสอบสวน
สามารถรู้ทางหนีทีไล่เท่าทันผู้กระท าความผิดได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ เดิมผู้ที่จะรับมอบหมายนั้นจะเป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้นไม่มีพนักงาน
อัยการร่วมด้วย แต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมว่าจะมอบให้พนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ นอกจากนั้นแม้จะมอบให้พนักงานสอบสวนก็อาจจะมอบหมายให้
พนักงานอัยการไปร่วมท าการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได้ ซึ่งพนักงานอัยการมีอ านาจมากกว่า
เพียงแค่ช่วยพนักงานสอบสวนในการค้นหาพยานหลักฐาน แต่ยังมีอ านาจสอบสวนเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนทุกประการ โดยเฉพาะความผิดนอกราชอาณาจักรแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ

                                                           
252ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ในบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. .... 
เรื่องเสร็จที่ 712/2550 

253ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2551 ข้อ 29 วรรคแรก 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน เมื่อการสอบสวนคดี
ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยตามข้อ 28 เสร็จสิ้นแล้ว ให้
ท าความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 
ส่งพร้อมส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเพ่ือสั่ง โดยส่งให้พนักงานอัยการ ในท้องที่ซึ่งมี
เขตอ านาจด าเนินคดีรับไว้แล้วส่งอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนสั่งต่อไป 
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เพราะมีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศ เหตุที่กฎหมายมอบให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็เพราะว่าไม่มีท้องที่ที่เป็นเขตอ านาจการสอบสวนเนื่องจากคดีไม่ได้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยโดยแท ้กับท้ังกรณีเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับรัฐบาลต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นกรณีส าคัญถ้าท า
ผิดพลาดไปอาจจะท าให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศได้โดยง่าย 

ตามทางปฏิบัติของอัยการสูงสุดที่ผ่านมาจะมีค าสั่งมอบหมายให้พนักงานสอบสวน
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทน โดยไม่ได้มอบหมายให้พนักงาน
อัยการเข้าร่วมท าการสอบสวนด้วย จนกระทั่งในสมัยที่นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ เป็นอัยการสูงสุดจึง
ได้มีนโยบายและออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานอัยการในส านักงานที่เกี่ยวข้องคือ
ส านักงานต่างประเทศและส านักงานคดีอาญาเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนด้วย 

ต่อมาเมื่อมีการออกระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 จึงได้มีการบัญญัติถึงการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรไว้ใน
บทบัญญัติข้อ 28 เรื่องการร่วมสอบสวนในคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอก
ราชอาณาจักรไทยว่า “กรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบใน
คดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย และได้มอบหมายหน้าที่
นั้นให้พนักงานสอบสวนคนใดแล้ว หากอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานอัยการในส านักงานใด
ร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมายด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. หารือร่วมกับพนักงานสอบสวนเพ่ือวางแนวทางการสอบสวนโดยให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติการ 

2. ร่วมสอบสวนพยานหรือผู้ต้องหา และเข้าร่วมในการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร 

3. หากไม่เห็นพ้องด้วยกับการสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ ของ
พนักงานสอบสวนให้รายงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา 

4. พิจารณาให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวน ในกรณีที่พนักงานสอบสวนจะต้องใช้
มาตรการบังคับกับบุคคลโดยการออกหมายอาญา เช่น หมายค้น หรือหมายจับ ยกเว้นในกรณีจ าเป็น
และเร่งด่วนซึ่งพนักงานสอบสวนไม่อาจขอความเห็นจากพนักงานอัยการได้ 

5. รายงานผลการสอบสวนให้อัยการสูงสุดทราบเป็นระยะ 
การออกระเบียบดังกล่าวเป็นที่มาของการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 20 ซึ่งบัญญัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนสามารถมอบหมายให้
พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ ดังนั้น ในปัจจุบันอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการ
แทนจึงสามารถมอบหมายให้มีพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแทนตนได้สองกรณี คือ 

1. มอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทน 
2. มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทน 
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการและพนักงาน

สอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพร้อมกันทั้งสองคนไม่ได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็น
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ต่ออัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนตามมาตรา 20 วรรคท้าย ส่วนในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้
รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแล้วยังมอบหมาย
ให้มีพนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนด้วยนั้น พนักงานอัยการที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 20 วรรคสอง นั้นไม่ใช่
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แม้ว่าตามมาตรา 20 วรรคสาม จะก าหนดให้ในกรณีที่พนักงานอัยการ
ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของ
พนักงานอัยการในเรื่องเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานก็ตาม 

การท าหน้าที่สอบสวนของพนักงานอัยการในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทนให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรซึ่ง
มีโทษตามกฎหมายไทยนี้ มีลักษณะแตกต่างจากกรณีที่พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนในคดีที่
ผู้เสียหายหรือพยาน หรือผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 133 ทวิ และมาตรา 134/2 หรือการเข้าร่วมสอบสวนของพนักงานอัยการในคดี
วิสามัญฆาตกรรมที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 หรือแม้แต่การเข้าร่วมสอบสวนของพนักงานอัยการ
ในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 เนื่องจากการสอบสวนคดีดังกล่าว
มานี้ พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังคงเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบอยู่ 
ไม่ใช่พนักงานอัยการ254 

พึงสังเกตว่า มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติให้
อ านาจอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนหรือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมาย
จากอัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเองในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 ก็ได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้
เช่นกัน 

4.3.3.3  การขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา กล่าวคือ จากการที่
อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัตน์จ านวนไม่น้อยมีลักษณะเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และในขณะเดียวกัน
ก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่การกระท าเกิดขึ้นในพรมแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ท าให้ผู้กระท า
ความผิดหรือเหยื่อของการกระท าความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพลเมืองของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ทั้ง
การกระท าความผิดก็ยังมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยมักกระท าในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมอัน
ท าให้ยากต่อการปราบปราม ซึ่งการที่จะปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศให้ได้ผลจริงจังนั้ น 
รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เพราะไม่มีรัฐใดที่จะมีอ านาจอธิปไตยเหนือรัฐอ่ืนนอกเขตแดนของตน หากจะต้องการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศก็ต้องกระท าโดยมาตรการของประเทศนั้นๆ  
                                                           

254ศุภณัฐ ชูลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 110. 
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ส าหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา 
พ.ศ.2535 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานอย่างกว้างๆ ไว้ ให้การสอบสวนคดีที่จ าต้องกระท านอก
ราชอาณาจักรนั้น ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.
2535 โดยต้องขอความช่วยเหลือต่อประเทศที่จะต้องท าการสอบสวนคดี ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้
ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

1. ความหมายของ “ความช่วยเหลือ” และวิธีการร้องขอความช่วยเหลือ  
ความหมายของ “ความช่วยเหลือ” ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา พ.ศ.2535 มีความหมายตามมาตรา 8 ซ่ึงก าหนดว่า 

“ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนฟ้องคดี ริบทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

การร้องขอความช่วยเหลือตามมาตรา 8 นี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่ง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 10 ความว่า 
ประเทศที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศไทยหาก
ประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้จากประเทศไทย ให้ท าค าร้องขอความ
ช่วยเหลือส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง แต่ส าหรับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าวกับประเทศไทยให้
ส่งค าร้องขอโดยวิถีทางการทูต 

ค าร้องขอความช่วยเหลือ ให้ท าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้
ประสานงานกลางก าหนด 

ดังนั้น วิธีการร้องขอความช่วยเหลือจึงท าได้ 2 วิธี คือ โดยวิถีทางการทูต ในกรณีที่
ไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาต่อกัน และโดยวิธีส่งค าร้องขอ
ความช่วยเหลือไปยังผู้ประสานงานกลาง หากมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญากับประเทศไทย 

2. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางอาญาแก่ต่างประเทศ กล่าวคือ ต้องมี
สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาระหว่างประเทศผู้ร้องขอกับประเทศไทย
หรือถ้าไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าวก็ต้องปรากฏว่าประเทศผู้ร้องขอจะให้ความช่วยเหลือท านองเดียวกัน
เมื่อประเทศไทยร้องขอ 

การกระท าผิดที่เป็นมูลกรณีของการร้องขอ ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายไทย เว้น
แต่จะมีสนธิสัญญาระบุเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจปฏิเสธได้ถ้าการให้ความช่วยเหลือ
กระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่ส าคัญของประเทศไทย หรือเกี่ยวกับ
ความผิดทางการเมืองหรือการทหาร 

3. วิธีการให้ความช่วยเหลือ อนึ่ง กฎหมายได้ก าหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้
ประสานงานกลางโดยผู้ประสานงานกลางจะรับค าร้องขอจากต่างประเทศแล้วพิจารณาเบื้องต้นว่า
การร้องขอดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ก็จะแจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ แต่ถ้าเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
ก็จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายภายในได้ก าหนด
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อ านาจหน้าที่ไว้ เช่น อธิบดีกรมต ารวจ หรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์  เป็นต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องกลับมาให้ผู้ประสานงานกลางเพ่ือส่งให้ประเทศผู้ร้องขอต่อไป 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 
มาตรา 11 ก าหนดให้ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเป็นยุติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็น
อย่างอ่ืน 

4. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการ กล่าวคือ เจ้าพนักงานใดมีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องใดอยู่แล้วก็ให้เป็นผู้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือส่วนนั้นๆ เช่น การสอบปากค า
บุคคลหรือการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นสอบสวน การจัดส่งเอกสาร การค้น หรือยึดเอกสาร หรือ
วัตถุพยาน การสืบหาบุคคล ให้อธิบดีกรมต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 12(1) 

5. การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจขอความช่วยเหลือ
ทางอาญาจากต่างประเทศได้โดยมีหลักการท านองเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ 
โดยให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง255 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่รัฐแต่ละรัฐไม่อาจออกกฎหมายทั่วไปของทุกรัฐว่า
อาชญากรรมท่ีได้กระท าเกิดขึ้นในพรมแดนของแต่ละรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
หรืออาชญากรรมที่ได้กระท าในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมให้รัฐแต่ละรัฐด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้
ด้วยตนเองและก าหนดให้เป็นความผิดกฎหมายภายในได้อย่างครบถ้วนนี้เองจึงท าให้แต่ละรัฐจ าต้อง
ให้ความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องทางอาญาในลักษณะของการขอความร่วมมือกันระหว่างรัฐต่อรัฐ
โดยอาศัยสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ได้ท าข้อตกลงไว้ระหว่างกัน โดยประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาไว้
กับหลายประเทศด้วยกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นอร์เวย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี 
อินเดีย โปแลนด์ ศรีลังกา เปรู เบลเยียม ออสเตรเลีย ยูเครน กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ
ฝรั่งเศส เป็นต้น256 

6. ขั้นตอนการขอความร่วมมือ กล่าวคือ ในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา ทั้งในกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและการขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศนั้น นอกจากจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้กระท าร่วมกันกับประเทศต่างๆ แล้ว
อัยการสูงสุดในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานกลางยังได้ออกระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการให้
ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ.2537 ลงวันที่ 19 มกราคม 2537 ก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

7. การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในระเบียบดังกล่าว ข้อ 17 ได้ก าหนด
รูปแบบหรือเนื้อหาของค าร้องไว้ คือ 

ข้อ 17 ค าขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ชื่อหน่วยงานที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

                                                           
255ส านักงานอัยการสูงสุด, รวมกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในเรื่องอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก, 2551), หน้า 3-5. 
256เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-44. 
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(2) เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ รวมทั้งรายละเอียดและข้อสนเทศอ่ืนที่อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการตามค าร้องขอ 

(3) วัตถุประสงค์และความจ าเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือ 
(4) รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับค าขอในแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 

ถึง ข้อ 13 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
ในกรณีที่ประเทศไทยไม่ได้ท าสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศใน

เรื่องทางอาญากับประเทศผู้รับค าขอ ประเทศไทยจะต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในท านอง
เดียวกันเมื่อประเทศผู้รับค าขอเป็นผู้ร้องขอ 

ค าขอและเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว จะต้องท าค าแปลเป็นภาษาของประเทศผู้
รับค าขอหรือภาษาอังกฤษท่ีรับรองความถูกต้องด้วย257 

ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศในระเบียบฉบับ
ดังกล่าว  

ข้อ 5 ได้ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของค าร้องไว้เฉกเช่นเดียวกับใน ข้อ 17 นี้ด้วย
และในการขอความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ นั้น นอกจากค าร้องหรือค าขอจะต้องมีเนื้อหาหรือรูปแบบ
ตามที่กล่าวในระเบียบฯ ข้อ 5 และ ข้อ 17 แล้ว จะต้องมีรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกตามค าร้องหรือค า
ขอแต่ละประเภทตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น ข้อ 6 ถึง ข้อ 13 ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ 

ข้อ 6 ค าร้องขอความช่วยเหลือให้สอบสวนหรือสืบพยานหลักฐานจะต้องระบุชื่อ
และท่ีอยู่ของบุคคลซึ่งเป็นพยาน หรือบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของหรือเอกสารอันเป็นพยานหลักฐานที่
ประสงค์ให้รวบรวม รวมทั้งรายการข้อซักถามที่ประสงค์จะให้ด าเนินการ ในกรณีที่เป็นการร้องขอให้
สืบพยานหลักฐานในศาลไทยให้ส่งส าเนาค าฟ้องมาด้วย 

ข้อ 7 ค าร้องขอความช่วยเหลือให้จัดหาหรือให้เอกสารหรือข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือข่าวสารและชื่อของ
หน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือข่าวสารนั้น รวมทั้งความประสงค์ที่จะให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารหรือข่าวสารนั้น 

ข้อ 8 ค าร้องขอความช่วยเหลือให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย จะต้องแนบเอกสารที่
จะส่งและระบุชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลซึ่งจะให้ส่งเอกสารให้ชัดเจน 

ข้อ 9 ค าร้องขอความช่วยเหลือในการค้นและการยึดสิ่งของจะต้องระบุข้อเท็จจริง
หรือพยานหลักฐานอันเป็นเหตุที่จะออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดสิ่งของรูปพรรณและสถานที่ที่
สิ่งของนั้นอยู่ หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของนั้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสืบหาได้ 
รวมทั้งความประสงค์ท่ีจะให้ด าเนินการเก่ียวกับสิ่งของดังกล่าว 
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ข้อ 10 ค าร้องขอความช่วยเหลือให้โอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพ่ือสืบพยานให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) การขอให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานใน
ประเทศผู้ร้องขอ จะต้องระบุชื่อและสถานที่คุมขังตัวบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่
ก าลังพิจารณาอยู่ในประเทศผู้ร้องขอ และประเด็นที่จะขอให้บุคคลผู้นั้นเบิกความ ตลอดจนสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคลดังกล่าวที่พึงมีตามกฎหมาย ตามสนธิสัญญาหรือตามที่ประเทศผู้ร้องขอจะได้รับรอง
ไว้กับประเทศไทย 

(2) การขอให้ส่งตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยานใน
ประเทศไทย จะต้องระบุชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุคคลดังกล่าว
สมัครใจมาเบิกความเป็นพยานในประเทศไทย รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาคุมขังที่เหลืออยู่ 
คดีที่ก าลังพิจารณาอยู่ในประเทศไทย และรายการข้อซักถามที่ประสงค์จะให้พนักงานอัยการ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการสืบพยาน 

ข้อ 11 ค าร้องขอความช่วยเหลือในการสืบหาบุคคล จะต้องระบุชื่อรูปพรรณและที่
อยู่ของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่  รวมทั้งความเกี่ยวพัน
ของบุคคลดังกล่าวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการด าเนินการอื่นทางอาญาในประเทศผู้ร้อง
ขอ 

ข้อ 12 ค าร้องขอความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการคดีทางอาญาจะต้องแสดง
หลักฐานว่าประเทศผู้ร้องขอมีอ านาจที่จะเริ่มกระบวนการคดีอาญาคดีนั้นในประเทศผู้ร้องขอได้แต่
ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการดังกล่าวในประเทศไทยและคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลไทย 
ตลอดจนรายละเอียดของพยานหลักฐานซึ่งมีมูลเพียงพอที่จะให้ด าเนินการได้ รวมทั้งระบุชื่อหรือ
รูปพรรณ และที่อยู่ของผู้ต้องหาที่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีอาญาในประเทศไทยเท่าที่จะบอก
ได ้

ข้อ 13 ค าร้องขอความช่วยเหลือในการริบหรือยึดทรัพย์สิน จะต้องระบุรูปพรรณ
ของทรัพย์สินนั้นและสถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ หรือท่ีอยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้น โดย
ให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสืบหาได้ ในกรณีที่ขอให้ริบทรัพย์สิน จะต้องแนบต้นฉบับหรือส าเนาที่
รับรองความถูกต้องของค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลของประเทศผู้ร้องขอให้ริบทรัพย์สินนั้นส่วนใน
กรณีที่ขอให้ยึดทรัพย์สิน จะต้องแนบต้นฉบับหรือส าเนาที่รับรองความถูกต้องของค าสั่งศาลของ
ประเทศผู้ร้องขอที่สั่งให้ยึดทรัพย์สินก่อนศาลมีค าสั่งพิพากษา หรือก่อนศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
ริบทรัพย์สินนั้นแล้ว258 ส าหรับกรณีที่เป็นคดีพิเศษเกี่ยวพันนอกราชอาณาจักร ในทางปฏิบัติหาก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องไปท าการสืบสวนสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรจะต้องติดต่อ
พนักงานอัยการเพ่ือให้อัยการติดต่อไปยังหน่วยประสานงานกลางระหว่างประเทศโดยอัยการของ
ประเทศไทยจะติดต่อผ่านสถานทูตต่างประเทศ ทูตก็จะประสานงานไปยังรัฐมนตรีของประเทศนั้นๆ 
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แล้วรัฐมนตรีจะสั่งการไปยังหน่วยประสานงานกลางเพ่ือน าตัวบุคคลผู้ต้องหามาสอบสวน พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษก็จะสามารถสอบสวนผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติดังกล่าวก็มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจนท าให้เกิดความลังเลในการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวว่าจะกระทบกระเทือนถึงอ านาจฟ้อง
คดีอาญาจึงท าให้เกิดปัญหาและอาจความเสียหายต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาอันการจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐนั้นเอง 



 
 บทท่ี 5 

 
ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดอีาญาของ

องค์กรอัยการและองคก์รสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักร 
ในต่างประเทศและประเทศไทย 

 
จากการศึกษาถึงอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาขององค์กรอัยการและองค์กร

สอบสวนคดีพิเศษส าหรับคดีอาญานอกราชอาณาจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศไทยนั้น สามารถวิเคราะห์เทียบเคียงข้อเหมือนและข้อแตกต่าง ได้ ทั้งสามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบถึงอ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรได้ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  วิเคราะห์อ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรระหว่างต่างประเทศกับ

ประเทศไทย 
 

อ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศไทย กล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 
 5.1.1  อ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการศึกษาบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ในการด าเนินคดีอาญาทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งใช้กฎหมายในระบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งโดยหลัก
ของกฎหมายระบบนี้จะด าเนินคดีอาญาระบบกล่าวหาอันมีลักษณะเด่นประการหนึ่งคือ การให้
ความส าคัญของคู่ความในการด าเนินคดีโดยถือหลักว่าโจทก์และจ าเลยมีฐานะเท่าเทียมกันในศาล แม้
โจทก์จะเป็นพนักงานอัยการซึ่งท าหน้าที่ในนามของรัฐก็จะมีฐานะเท่าเทียมกับจ าเลยซึ่งเป็นราษฎร 
วิธีพิจารณาคดีจะเป็นปรปักษ์ต่อกัน การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย 

การด าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะตระหนักและไม่ยอมรับฟังพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุที่ได้มาจากการจับ การค้นหรือการยึดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ศาลจะมี
บทบาทในการค้นหาความจริงน้อยมากโดยศาลจะท าหน้าที่เพียงควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตาม
กฎหมายเท่านั้น  

พนักงานอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทในการตรวจสอบคดีอาญาในชั้นก่อน
ฟ้องค่อนข้างมากเพราะนอกจากมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม
การสอบสวนคดีอาญาของต ารวจอีกด้วย อัยการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวนและ
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กระบวนการฟ้องร้องซึ่งหากอัยการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องผู้ต้องหาได้อัยการมี
อ านาจร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไป  

นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ดุลพินิจในการลดขั้นตอนในการน าคดีข้ึนสู่ศาลได้ในบางกรณี เพราะ
อัยการเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจในลักษณะกึ่งตุลาการซึ่งถือเป็นการให้อ านาจอัยการอย่างกว้างขวาง ทั้ง
การให้อัยการมีดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีเช่นนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน จะเห็น
ได้ว่า ในขั้นตอนการหาพยานหลักฐานในชั้นต ารวจอัยการเปรียบเสมือนองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การท างานของพนักงานสอบสวนและกลั่นกรองพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนสั่งคดีต่อไป 

ส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรนั้น กฎหมายได้ให้อ านาจพนักงานอัยการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แม้ทางปฏิบัติต ารวจจะ
เป็นผู้กระท าการสอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตามแต่หากกรณีเป็นคดีส าคัญเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศส านักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation: FBI) ซึ่งเป็นหน่วย 
งานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามาท าหน้าที่สอบสวน ในขณะเดียวกัน พนักงาน
อัยการก็ยังคงมีอ านาจเข้ามาท าการสอบสวนด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มคดีได้เช่นกัน ในลักษณะคอยให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ 

ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือกันท าหน้าที่หรือท างานเป็นทีมซึ่งเป็นลักษณะเด่นพิเศษอย่าง
หนึ่งของหน่วยงานสอบสวนแห่งอเมริกาเพ่ือค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
5.1.2  อ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรของประเทศญี่ปุ่น 
ระบบอัยการของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากและมีการบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิผล การด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียว ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินคดีอาญาคืออัยการ ต ารวจมีหน้าที่ต้องติดตามการกระท าความผิดอาญาและต้องกระท า
การทุกอย่างโดยไม่ชักช้าเพ่ือป้องกันมิให้คดีเสียไป ถึงกระนั้นต ารวจก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือ
ของอัยการเท่านั้น  

นอกจากนี้ ไม่ว่าการที่ต ารวจกระท าไปนั้นจะเป็นการต้องกระท าไปก่อนตามกฎหมายหรือ
กระท าตามค าสั่งของพนักงานอัยการก็ตาม การด าเนินคดีต่อไปก็ดีหรือการวินิจฉัยสั่งคดีก็ดี อัยการ
เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเองทั้งสิ้น เพราะอัยการญี่ปุ่นเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
มาก มีการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างได้ผลจนเป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชนชาว
ญี่ปุ่นประกอบกับประชาชนญี่ปุ่นเองก็ได้ให้ความเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเชื่อมั่นในการ
ท างานของพนักงานอัยการมาก  

ส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรญี่ปุ่นนั้น กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้
อ านาจแก่อัยการอย่างมากเช่นกัน กล่าวคือ พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา การวินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดีตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษา
ภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษาได้เช่นกันระบบอัยการของประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นระบบอัยการที่สมบูรณ์
สอดคล้องกับระบบอัยการของนานาอารยะประเทศ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่กระบวนการ
ยุติธรรมไดเ้ป็นอย่างดี 
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ในขณะเดียวกัน ต ารวจก็สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบและควบคุมอาชญากรรมได้
ภายใต้การตรวจสอบของอัยการรวมตลอดถึงกองสอบสวนคดีพิเศษหรือ Special Investigation 
Department (SID) ซึ่งจะท าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีความส าคัญมากๆ มีความยุ่งยากและ
สลับซับซ้อนก็มีอ านาจหน้าที่อย่างจ ากัดภายใต้การควบคุมของอัยการทั้งสิ้น 

จะเห็นได้ว่า พนักงานอัยการญี่ปุ่นจะมีบทบาทและประสบการณ์ในการสอบสวนคดีอาญา
เป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ปรากฎแก่ประชาชนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 

 
5.1.3  อ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรของประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดบทบาทของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีความผิดที่เกิด

นอกราชอาณาจักรไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้ให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีความผิดตาม
กฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไม่ว่าผู้กระท าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ต้องรับ
โทษตามกฎหมายไทยโดยก าหนดให้พนักงานสอบสวนเมื่อทราบว่ามีคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
เกิดข้ึนในเขตท้องที่ของตนจะต้องแจ้งให้อัยการสูงสุดทราบและพนักงานสอบสวนเป็นผู้สรุปส านวนให้
พนักงานอัยการในเขตท้องที่นั้นๆ ด าเนินการเพื่อส่งอัยการในขั้นตอนต่อไป  

กล่าวคือ เมื่ออัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการหรือให้พนักงานสอบสวนคนใดก็ได้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง หากอัยการสูงสุดมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดจะ
มอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ตามมาตรา 20 วรรค
สอง  

หากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายตามความในวรรคสองแล้วจะส่งผลสอง
ประการ ประการแรกให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือ
ประการที่สองให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนซึ่งจาก
กฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พนักงานอัยการจะมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนได้เช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนและยังคงมีอ านาจหน้าที่ประการอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่
ของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 20 วรรคสาม 

จากความข้างต้นจะเห็นว่า การที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบสวน หากอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท าการสอบสวน
ร่วมกับพนักงานสอบสวน กรณีเช่นนี้ พนักงานอัยการผู้นั้นมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนที่อัยการสูงสุดมอบหมาย อย่างไรก็ตาม พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนยังต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นั้นเอง 

เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนซึ่งเป็น “ผู้รับผิดชอบในการสอบสวน” แล้วแต่
กรณี เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 กล่าวคือ ความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนตามมาตรา 
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140 ความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง มาตรา 141 และมาตรา 142 พร้อมส านวนไปยังอัยการ
สูงสุดตามมาตรา 20 วรรคหก 

ในกรณีจ าเป็นให้พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจหรือพนักงานสอบสวนซึ่ง
รัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท าโทษผู้ต้องหามีอ านาจสอบสวนใน
ระหว่างรอค าสั่งจากอัยการสูงสุดตามมาตรา 20 วรรคห้า จะเห็นได้ว่า ในกรณีนี้แม้พนักงานสอบสวน
จะมีอ านาจสอบสวนแต่ไม่มีอ านาจรับผิดชอบในการสอบสวน กล่าวคือ พนักงานสอบสวนจะต้องรีบ
แจ้งอัยการสูงสุดทราบ 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ที่ให้
อ านาจหน้าที่อัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาได้นั้นประหนึ่งท าให้อ านาจสอบสวนของพนักงาน
อัยการไทยมีความใกล้ชิดกับความเป็นสากลในคดีความผิดนอกราชอาณาจักรมากขึ้น หากแต่เมื่อ
พิจารณาเครื่องมือที่จะน าพาการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทยให้ส าเร็จได้นั้นยังมี
ข้อจ ากัดอีกนานัปการ ประกอบกับประเทศไทยได้ยึดถือและมีหลักปฏิบัติหลายประการที่แตกต่าง
จากประเทศอ่ืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยเอง ในการน ากฎหมาย
หรือหลักปฏิบัติใดๆ ของต่างประเทศมาใช้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับสังคมไทย
ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันระบุให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการ
ด าเนินคดีอาญาของรัฐหรืออัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องในคดี
นอกราชอาณาจักรนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในเรื่องเขตอ านาจการสอบสวนซึ่ง
ต้องกระท าโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจอันจะมีผลถึงอ านาจฟ้องของพนักงานอัยการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 นั้นเอง จึงได้บัญญัติให้อัยการสูงสุดเป็น
พนักงานสอบสวนในคดีนอกราชอาณาจักรดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 จะบัญญัติให้อัยการ
สูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขตอ านาจการสอบสวน
ดังกล่าวแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้นอัยการสูงสุดหรือแม้กระทั่งพนักงานอัยการ เองก็มิได้ลงมา
ปฏิบัติการสอบสวนด้วยตนเองหรือรับรู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นมือ หากแต่ยังคงรับส านวนการสอบสวน
จากพนักงานสอบสวนอยู่เฉกเช่นเดียวกับคดีอาญาธรรมดา ท าให้การใช้อ านาจในการสอบสวน
คดีอาญานอกราชอาณาจักรดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าที่ควรไม่ 

กอปรกับโดยหลักแล้วพนักงานอัยการของไทยมิได้มีหน้าที่หลักในการสอบสวนคดีอาญาจึง
ท าให้ยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีอยู่มาก การบัญญัติให้อัยการสูงสุด
หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงาน
สอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรเช่นนี้จึงเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายเท่านั้น 

นอกจากนี ้กรณีใดจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 นั้น 
พึงพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่า ส าหรับ
ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรที่ชัดเจน คือ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ในกรณีนี้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็น
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พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 อย่างไม่มีข้อ
สงสัย  

ส่วนความผิดซึ่งถือว่ากระท าในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค
สอง มาตรา 5 และมาตรา 6 นั้นไดมี้ความเห็นออกเป็นสองแนวทางด้วยกัน ดังนี้ 

แนวคิดแรกเห็นว่า “ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร” 
ได้แก่ กรณีตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ซึ่งมาตราต่างๆ เหล่านี้
บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นกรณีกระท าความผิดต่างๆ “นอกราชอาณาจักร” ดังนั้น จึงไม่รวมถึงกรณีตาม 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 เพราะแม้จะกระท านอกราช 
อาณาจักรแต่ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยก็ “ให้ถือว่ากระท าความผิดในราช 
อาณาจักร”259 

แนวคิดที่สองเห็นว่า “ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร” 
หมายความรวมถึง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 ด้วย ทั้งนี้ 
ด้วยเหตุผลที่ว่าประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติยกเว้นให้บุคคลผู้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้อง
รับโทษในราชอาณาจักรด้วย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 มาตรา 6 

การก าหนดตัว “พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ” กรณีความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักรไทย
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 
และมาตรา 9 เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้บุคคลผู้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้อง
รับโทษในราชอาณาจักร อันเข้าเกณฑ์เป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอก
ราชอาณาจักรไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 จึงจ าเป็นที่จะต้องบัญญัติ
ก าหนดตัวเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนไว้เป็นพิเศษว่า “ให้อัยการสูงสุดหรือผู้
รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานสอบสวนคน
ใดก็ได”้260 

นอกจากนี้ ส าหรับกรณีความผิดเกิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 4 วรรคสอง ยังไดม้ีการตีความเป็นสองแนวทางเช่นกัน ดังนี้ 

ประการแรก ตามค าวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า เหตุเกิดขึ้นในเรือไทยถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดในราชอาณาจักรพนักงานสอบสวนสังกัดกองปราบปรามมีอ านาจสอบสวนคดีนี้ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 2670/2535) 

อย่างไรก็ตาม ค าถามและธงค าตอบข้อสอบส านักอบรมฯ สมัยที่ 51 วิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ข้อ 1 และข้อสอบและธงค าตอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2541 วิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ข้อ 1 เห็นว่ากรณีตามมาตรา 20 รวมถึงการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา 4 วรรคสองด้วย 

                                                           
259หยุด แสงอุทัย, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางค าพิพากษาฎีกา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน, 2507), หน้า 280. 
260ธานิศ เกศวพิทักษ์, ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2, พิมพ์

ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549), หน้า 159, 162. 
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 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ความเห็นดังกล่าวไม่ตรงกับฎีกาที่ 2670/2535 ที่กล่าวข้างต้นกับทั้ง
ปัจจุบันยังคงถือตามแนวที่ว่าการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสองนี้
เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ชัดแล้วว่ากรณี
ความผิดเกิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดใน
ราชอาณาจักร เมื่อกรณีต้องตามมาตรา 4 วรรคสองแล้ว ก็ย่อมเป็นความผิดในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายไทยซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถจะสอบสวนได้หากมีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษ 

นอกจากนี้ จริงอยู่ในปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดได้แปลความประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่ก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่
รับผิดชอบบรรดา “คดีความผิดซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย” ว่าเนื่องจากคดีนี้ มี
ความส าคัญกว่าคดีที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามปกติ และเป็นกรณีที่อาจกระทบกระเทือนต่อ
ความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศ บทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยตัวบุคคลผู้มี
อ านาจสอบสวนต่างจากมาตรา 4 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ
ว่าด้วยประเภทคดีที่จะต้องรับโทษ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ในการแปล
ความจึงน าบทบัญญัติทั้งสองนี้มาเป็นข้อยกเว้นกันและกันหาได้ไม่ หากข้อเท็จจริงในคดีใดได้ความว่า
ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าในราชอาณาจักร ก็ยังคงต้องถือว่าอยู่ในอ านาจอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนที่จะ
รับผิดชอบในการสอบสวนหรือจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานสอบสวนคนใดก็ได้เพราะตามพฤติ
นัยเป็นความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรและมีความส าคัญกว่าคดีทั่วๆ ไป 261 ก็ตาม แต่ด้วยความ
เคารพต่อทัศนะดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า อาจกล่าวเช่นนั้นได้หากคดีอาญานอกราชอาณาจักรนั้นเป็น
เพียงคดีอาญาทั่วๆ ไป มิใช่คดีพิเศษ ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานและมาตรการในการสอบสวนคดีอาญาของ
ในแต่ละประเทศย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และส าหรับประเทศไทยแล้วผู้เขียนเห็นว่ ามีความ
จ าเป็นอย่างมากในการให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถมีอ านาจในการสอบสวนคดีพิเศษนอก
ราชอาณาจักรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือให้สามารถป้องปรามการก่อคดีอาญาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
อย่างแท้จริง กอปรกับการจะสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
บุคลากรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอด้วย หาใช่มีอ านาจในการสอบสวนเพียงอย่างเดียวแต่
ไม่สามารถใช้อ านาจนั้นให้เกิดผลได้ 

จากเหตุผลต่างๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค
สอง เป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือการปราบปรามอาชญากรรม เมื่อการกระท าความผิดได้กระท า
ในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่ในเขตน่านน้ า น่านฟ้า นอกดินแดนของประเทศนั้นๆ โดยหลักให้
เป็นอ านาจของเจ้าของธงชาติของประเทศนั้นๆ กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะให้อัยการ
สูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 เพราะ
การกระท าความผิดมิได้อยู่ในเขตดินแดนประเทศไทย เป็นเรื่องไม่มีเขตพ้ืนที่และเพ่ือป้องกันความ

                                                           
261พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 6-7. 
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สับสนว่าใครจะมีอ านาจสอบสวนเพราะอยู่นอกเขตดินแดนจึงได้บัญญัติให้อัยการสูงสุดเข้ามาท าการ
สอบสวนเพราะไม่มีพนักงานสอบสวนคนใดที่มีเขตอ านาจในการสอบสวน 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติให้อัยการสูงสุดมีอ านาจรับผิดชอบการสอบสวนคดี
ประเภทนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานอัยการสามารถฟ้องคดีอาญา
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 ได้เนื่องจาก
ประเทศไทยได้ถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไขการฟ้องร้องคดีของพนักงานอัยการ หากการสอบสวน
กระท าโดยมิชอบย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือให้สอดคล้อง
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 อันจะมีผลถึงอ านาจฟ้องของพนักงาน
อัยการนั้นเอง 

ส าหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 เป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือขยายหลักดินแดนและ
มาตรา 6 เป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือขยายหลักบุคคล ซึ่งกฎหมายให้ถือว่ากระท าความผิดใน
ราชอาณาจักร กรณีตามมาตรา 5 และมาตรา 6 นี้ จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 20 ที่จะให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ 
การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 และมาตรา 6 นี้ พนักงานสอบสวนของไทย
มีอ านาจสอบสวนได้อยู่แล้ว และหากการกระท าความผิดนั้นมีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษก็ย่อม
เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษอันเป็นกฎหมาย
เฉพาะได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยถึงอ านาจสอบสวนตามมาตรา 20 แต่อย่างใด  

นอกจากนี้ แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้บัญญัติไว้แล้ว
อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่จะอยู่ในอ านาจของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 อย่างไม่มีข้อสงสัย และเป็นกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้
รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ แต่กระนั้นก็หมายความเพียงคดีอาญาทั่วๆ ไป
เท่านั้น หาได้หมายความรวมถึงคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยไม่ หากเป็นคดีพิเศษนอก
ราชอาณาจักรแล้วควรเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ท าการสอบสวน
โดยตรง และสามารถกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะคดีที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ
จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ เป็นการเฉพาะในการสอบสวน  

กอปรกับประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว กรณีจึงเป็นการสมควรที่จะให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถท าการสอบสวน
คดีพิเศษนอกราชอาณาจักรได้ 

 
5.1.4  ความเหมือนและความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร

ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 
ในเรื่องอ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ญี่ปุ่น และประเทศไทยมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้ 
1. เจตนารมณ์เกี่ยวกับอ านาจสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรทั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยต่างได้ยอมรับหลักการปฏิบัติเดียวกันว่า อาชญากรรมที่
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ได้กระท าเกิดขึ้นในพรมแดนของแต่ละรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ หรืออาชญากรรมที่ได้กระท าในรูปแบบ
องค์กรอาชญากรรม เป็นต้น ให้รัฐแต่ละรัฐด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้ด้วยตนเองและก าหนดให้เป็น
ความผิดกฎหมายภายในได้ ในแต่ละรัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันในเรื่อง
ทางอาญาซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของการขอความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทาง
อาญาระหว่างรัฐต่อรัฐ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมท่ีมีความส าคัญเก่ียวพันเชื่อมโยง
กันหลายประเทศ กระทบความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง หรือสร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมจ านวนมากมายมหาศาลเป็นต้นสามารถยับยั้งการประกอบอาชญากรรมที่มีการใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงในการกระท าความผิดและสามารถตัดเครือข่ายการกระท าความผิดให้ได้โดยเร็วที่สุด 

2. หลักการด าเนินคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ต่างต้องปฏิบัติตามทฤษฎีจ ากัด
ขอบเขตอ านาจศาล (หลักดินแดน) ทฤษฎีว่าด้วยหลักอ านาจลงโทษสากล (หลักอ านาจลงโทษสากล)
หรือทฤษฎีว่าด้วยอ านาจพิจารณาเฉพาะตัวบุคคล (หลักบุคคล) ตามแต่กรณี 

3. จากการศึกษาพบว่าในกรณีเป็นความผิดนอกราชทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศไทยต่างให้การยอมรับว่าอัยการสูงสุดมีความเหมาะสมในอันที่จะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในกระบวนการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องทั้งนี้เพราะอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้ากระบวนการยุติธรรม 
จึงมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้โดยประการทั้งปวงแม้ถึงว่าอัยการสูงสุดจะมิได้เป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบก็ตาม 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า พนักงานอัยการของไทยยังถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลเพราะอ านาจสั่งคดีของพนักงานอัยการไทยนั้นอาจเทียบได้กับอ านาจของคณะ
ลูกขุนใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกานั้นเอง 

4. หากกล่าวเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับมิติของการสอบสวนร่วมกันหรือการท างานร่วมกันอย่างมี
เอกภาพแล้ว ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศไทยล้วนได้มีการกล่าวถึงอ านาจสอบสวน
ร่วมกันไว้ กล่าวคือ พนักงานอัยการสามารถท าการสอบสวนคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ หากแต่ในทางปฏิบัติของแต่ละประเทศนั้นกลับให้ผลที่แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอ านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ ความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน บุคลากร ตลอดจนโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย 

ความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

1. ความแตกต่างเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่น
และประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นมิได้ถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไข
ของการฟ้องคดีอาญาต่อศาลอย่างในประเทศไทย โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาการฟ้องคดีอาญาท า
ได้ 2 วิธีเท่านั้น วิธีแรก พนักงานอัยการจะน าพยานหลักฐานไปให้คณะลูกขุนใหญ่ไต่สวนเมื่อคณะ
ลูกขุนใหญ่เห็นชอบก็จะมีค าสั่งให้ฟ้อง อัยการจึงน าคดีไปฟ้องต่อศาลต่อไป วิธีที่สอง คือ พนักงาน
อัยการจะน าพยานหลักฐานไปให้ศาลไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อศาลมีค าสั่งว่าคดีมีมูล ก็จะมีการด าเนินการ
พิจารณาคดีนั้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ ส านักงานสอบสวนกลางกับอัยการสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกัน
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน าไปใช้ในการไต่สวนในคณะลูกขุนใหญ่หรือในศาล 
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ส าหรับประเทศญี่ปุ่นพนักงานอัยการสามารถเริ่มต้นสอบสวนคดีอาญาได้เองในทุกกรณี 
ต ารวจเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการ ฉะนั้น การฟ้องร้องคดีใดแม้ไม่ได้ผ่านการสอบสวนจาก
ต ารวจก็ตาม อัยการญี่ปุ่นก็สามารถฟ้องร้องคดีได้โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่นั้นเอง ในขณะที่การ
ฟ้องร้องคดีอาญาของไทยนั้นโดยหลักได้ถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไขของการฟ้องผู้ต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาต่อศาล ดังบัญญตัิไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 หากไม่มี
การสอบสวนหรือการสอบสวนกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการก็จะฟ้องคดีต่อศาล
ไม่ได้ จึงเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในขั้นตอนการสอบสวนก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล
เป็นอย่างมาก ฉะนั้น ในการสอบสวนคดีอาญาให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับสังคมไทย 

2. เมื่อพิจารณาการด าเนินคดีในขั้นตอนการสอบสวนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  การ
ด าเนินคดีจะยึดถือกฎหมายเป็นหลักหรือมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นส าคัญ ตามหลัก 
“Due Process of Law”กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาจึงเป็นกระบวนการเดียวกัน จะ
ไม่มีการแยกอ านาจสอบสวนและฟ้องร้องออกจากกันเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ให้อ านาจแก่
พนักงานอัยการไว้ค่อนข้างมาก พนักงานอัยการญี่ปุ่นจึงมีอ านาจตั้งแต่ชั้นสอบสวนคดีอาญา การ
วินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องร้องคดี ตลอดจนสามารถควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลัง
ศาลมีค าพิพากษาแล้วได้ ในขณะที่ในประเทศไทยนั้นได้แยกการใช้อ านาจระหว่างพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ แยกการสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดีออกจากกันอย่างเด็ดขาด กล่าวคือ 
ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ คือพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษแล้วแต่กรณี ส่วนพนักงานอัยการเพียงรับส านวนการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือท าการกลั่นกรองตรวจสอบพยานหลักฐานและดุลพินิจ
ของพนักงานสอบสวนอีกชั้นหนึ่งก่อนจะใช้ดุลพินิจสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเท่านั้น  

จะเห็นได้ว่า ด้วยแนวคิดและระบบการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยนั้นแตกต่างกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง ระบบอัยการไทยมิได้มีความพร้อมในการ
สอบสวนด้วยตนเองตั้งแต่ต้น กับทั้งทัศนคติในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
ยังคงค านึงถึงอ านาจหลักของหน่วยงานตนเป็นที่ตั้งจึงท าให้กฎหมายที่ให้อ านาจอยู่ในปัจจุบันมิได้
สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติตามความเป็นจริงท าให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สุขโดยรวมของสังคมตามมา 

3. เอกภาพในการท างานร่วมกัน กล่าวคือ การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีการผสานร่วมมือกันท างานระหว่างพนักงานอัยการและ
พนักงานสอบสวน (ต ารวจ) ได้เป็นอย่างดีโดยค านึงถึงประโยชน์อันจะเกิดแก่ประชาชนส่วนรวมของ
ประเทศเป็นที่ตั้งโดยทั้งสองหน่วยงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ในขณะที่การ
ด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทยจะมีลักษณะต่างคนต่างท า ไม่ประสานร่วมมือกันในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงมาเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาฟ้องลงโทษเท่าที่ควร ท าให้ผลเสียหายยังคงเกิด
แก่ประชาชนอยู ่

ต่อไปจะท าการวิ เคราะห์เปรียบเทียบถึงอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ดังนี้ 
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5.2  วิเคราะห์อ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทย 
 

อ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย สามารถ
กล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 50 มลรัฐโดยในแต่ละมลรัฐต่างมีกฎหมายและหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมของตนเอง ท าให้ระบบและการบริหารงานยุติธรรมเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ของแต่ละมลรัฐและระบบของรัฐบาลกลาง โดยแต่ละมลรัฐต่างมีกฎหมายอาญาบังคับใช้และมี
เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมรับผิดชอบเองตั้งแต่ชั้นต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์  

รัฐบาลกลางจะออกกฎหมายมาบังคับใช้เพ่ือปกป้องคุ้มครองรักษาอ านาจอธิปไตยและความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศในภาพรวม หากแต่ยังมีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมแยกต่างหาก
ออกไปตั้งแต่พนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ศาล ตลอดจนถึงราชทัณฑ์ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐบาล
กลางจะมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเท่านั้น ไม่มีอ านาจเข้าไปบังคับใช้กฎหมายของแต่
ละมลรัฐ 

กระบวนการสอบสวนคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและมีบทบาทส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
ความสงบเรียบร้อยก็จะด าเนินการสอบสวนรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น จากนั้นจะท าการจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยอาศัยรายละเอียดจากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว ซึ่งวิธีการจับก็เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ การจับทั่วไปต้องมีหมายจับซึ่งออกโดย
ผู้พิพากษา หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือความผิดซึ่งหน้าก็อาจจับกุมโดยไม่ต้องมีหมายจับและน าตัวผู้จับ
ไปยังที่ท าการของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ โดยอัยการจะเริ่มเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพยานหลักฐานที่มีอยู่เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินว่าสมควรจะฟ้อง
หรือไม่262 

อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาก็มีอ านาจที่จะเริ่มสอบสวนคดีอาญาและให้
ต ารวจด าเนินการสอบสวนต่อไป หรือจะด าเนินการสอบสวนด้วยตนเองก็ได้ เช่น กรณีท่ีต ารวจไม่ยอม
ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด เพราะผู้กระท าความผิดเป็นต ารวจด้วยกันเองหรือเป็นคดีที่มี
อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง กรณีย่อมถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะต้องเข้ามา
ด าเนินคดี เนื่องจากพนักงานอัยการมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาด้วย โดยอัยการมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่พนักงาน
อัยการจะตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีหรือไม่ต่อไป 

                                                           
262สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ต้องหาโดยองค์กรตุลาการในชั้นก่อน

การพิจารณา: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยและสหรัฐอเมริกา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้า 136. 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินคดีอาญาเป็นไปอย่างยุติธรรม พนักงานอัยการยังมีหน้าที่ต่อผู้ถูก
กล่าวหาดังนี้ คือ 

1. พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหาจะต้องไม่ถูกปิดบัง 
2. พยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์จะต้องไม่ถูกระงับที่จะน าเสนอ หรือผู้ที่เป็น

พยานไม่ควรที่จะมาเจรจากับผู้แทนของผู้ถูกกล่าวหา 
3. อัยการจะต้องไม่อยู่เฉยเมื่อมีการน าเสนอพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ 
4. อัยการไม่ควรน าเสนอพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ263 
นอกจากนี้ ก่อนที่อัยการจะน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล อัยการมีอ านาจที่จะท าการ

สอบสวนเพิ่มเติมจากที่พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน รวมถึงการรวมรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่
เป็นผลดีและเป็นการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาด้วย  

ในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาท าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาแล้ว
เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ยังมีหน่วยงาน Federal Bureau of Investigation (FBI) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอีกหน่วยงานหนึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1906 ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมช่วยท าหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาและเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพ
อย่างมาก โดยคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของ FBI ที่ส าคัญ คือ 

1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เช่น การก่อวินาศกรรม การปฏิบัติการเป็น
สายลับให้แก่ประเทศอ่ืน ฯลฯ 

2. ความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนในหลายรัฐติดต่อกัน เช่น การฆาตกรรมต่อเนื่องหลายรัฐ หรือการ
ปล้นทรัพย์หลายรัฐ ฯลฯ264 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาเพ่ือด าเนินคดีกับ
คดีท่ีมีความส าคัญ คดีที่เป็นเรื่องร้ายแรง และคดีที่มีความซ้ าซ้อนกันเชิงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
หลายท้องที่ โดยอาจกล่าวได้ว่า FBI มีลักษณะเป็นต ารวจที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคดี
ระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา265 ดังนั้น หากคดีใดมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนในการสอบสวน มี
ความส าคัญเป็นพิเศษแล้ว ส านักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวน
สอบสวน 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็จ ากัดอยู่ในขอบเขตอ านาจเฉพาะกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง อีกทั้งส านักงานสอบสวนกลางได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการกับคดีอาญาทั่วไปที่
เกิดข้ึนหลายท้องที่ด้วย 

นอกจากนี้ ส านักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ของอเมริกา ยังได้รับอนุญาตให้มีการใช้เทคนิค
พิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้ในหลายกรณีหากเห็นว่าการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนโดยวิธี
อ่ืนๆ แล้วไม่ประสบความส าเร็จและมีอันตรายมากเกินกว่าเหตุ เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ การ

                                                           
263อรุณี กระจ่างแสง, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 48 
264สุรพล ไตรเวทย์, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
265เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
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สะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีการร้องขอต่อผู้พิพากษาและได้รับอนุญาตซึ่ง
พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้มีการยื่นค าร้องขอ เฉกเช่นเดียวกับในประเทศไทยก็
ให้อ านาจ DSI ในการใช้เทคนิคพิเศษได้เท่าท่ีจ าเป็นเช่นกัน 

ผู้เขียนเห็นว่า กรณีจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างยิ่งว่าในคดีอาญาธรรมดาทั่วๆ ไปนั้น เป็น
อ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอ านาจสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดจะท าการสอบสวน
เอง หรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนหนึ่งคนใดหรือมอบหมายให้
พนักงานอัยการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ท าได้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 20 โดยไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่เป็นคดีพิเศษและมีความเชื่อมโยงกับนอกราชอาณาจักรไว้
ว่าจะต้องปฏิบัติการไปเช่นใด ในขณะเดียวกันหากเป็นคดีพิเศษพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 ก็ได้บัญญัติให้อ านาจกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสอบสวนได้ด้วยตนเองเช่นกัน แต่ก็
มิได้บัญญัติไว้ชัดถึงขนาดว่าหากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแล้วจะด าเนินการสอบสวนต่อไปอย่างไร
ตามกฎหมายใด จึงเห็นได้ว่า กฎหมายทั้งสองฉบับต่างให้อ านาจในการสอบสวนได้ หากแต่ยังไม่มี
หลักในการปฏิบัติที่ชัดเจน ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริงจึงท าให้เกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติและย่อมเป็นผลเสียหายแก่การค้นหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อัน
อาจส่งผลเสียหายอย่างมากแก่ประชาชนได้  

 
5.2.2  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศญี่ปุ่น 
กระบวนการสอบสวนคดีอาญาในประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น พนักงาน

สอบสวนหรือต ารวจจะเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เมื่อเชื่อว่ามีการ
กระท าความผิดกฎหมายเกิดขึ้นแล้วจึงส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาโดย
พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจท าความเห็นทางคดีว่าควรจะฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่ ดังนั้น การสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนจึงเป็นเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นที่มีอยู่จริง เท่านั้น266 พนักงาน
อัยการจะเป็นผู้ปรับบทกฎหมายเองว่าจะฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานใด แต่ถ้าคดีใดมีความส าคัญ
อัยการจะด าเนินคดีด้วยตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า การสอบสวนเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนหรือต ารวจ ส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเป็นหน้าที่ของอัยการ เพราะอัยการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีอาญาในฐานะเจ้าพนักงานฟ้องคดี 

อนึ่ง แม้ในทางปฏิบัติอัยการจะไม่ได้เป็นผู้ท าการจับเองเนื่องจากต ารวจมีความคล่องตัว
มากกว่า เมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้วต ารวจต้องน าตัวผู้กระท าผิดพร้อมพยานหลักฐานที่รวบรวมได้
เบื้องต้นไปยังอัยการที่มี เขตอ านาจ เพ่ือให้อัยการใช้ดุลพินิจว่าควรร้องขอต่อศาลให้สั่งควบคุม
ผู้ต้องหาไว้หรือไม่ ถ้าอัยการเห็นว่าควรต้องควบคุมไว้ก็ต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลขัง แต่ถ้าเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้กระท าผิดหรือไม่มีความจ าเป็นต้องควบคุมก็สั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาทันทีได้ ซึ่งแสดง ให้
เห็นอ านาจของอัยการในการตรวจสอบและควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้ 

                                                           
266ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
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ฉะนั้น ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานอัยการในการ
สอบสวนคดีอาญานั้น พนักงานอัยการสามารถให้ค าแนะน าทั่วไปอันจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
สอบสวนได้ ค าแนะน าของพนักงานอัยการดังกล่าวอาจกระท าโดยวางระเบียบทั่วไปเพ่ือให้มีการ
สอบสวนที่เหมาะสมในประเด็นที่จ าเป็นในการสอบสวนฟ้องร้อง ในกรณีที่พนักงานอัยการสอบสวน
ด้วยตนเอง หากมีความจ าเป็นพนักงานอัยการสามารถสั่งให้ต ารวจช่วยตนในการสอบสวนได้ ซึ่ง
ต ารวจต้องปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าสั่งดังกล่าว ในกรณีที่ต ารวจไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าสั่ง
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อัยการสามารถกล่าวหาต่อบุคคลที่มีอ านาจเพ่ือให้ปลดหรือใช้
มาตรการทางวินัยต่อต ารวจได้267 

ส าหรับอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษนั้น อาจกล่าวได้ว่า 
การที่พนักงานอัยการของญี่ปุ่นมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาได้ และโดยส่วนมากพนักงานอัยการญี่ปุ่น
จะท าการสอบสวนคดีอาญาที่มีความยุ่งยากในการสอบสวน สลับซับซ้อนหรือคดีท่ีมีความส าคัญ  

นอกจากนี ้ส านักงานอัยการญี่ปุ่นยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ Special 
Investigation Departments (SID) ขึ้นในส านักงานอัยการจังหวัดของบางจังหวัดเฉพาะในเมือง
ใหญ่ๆ  โดยท าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซ้อนหรือคดีท่ีมีความส าคัญ เช่น คดีที่มีผู้ทรง
อิทธิพลเข้ามาเก่ียวข้อง คดีรับสินบน คดีปั่นหุ้น เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษก็คือ อัยการ อันแสดงให้เห็นว่าไม่
ว่าคดีพิเศษนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรหรือเป็นคดีพิเศษเชื่อมโยงระหว่าง
ในราชอาณาจักรกับนอกราชอาณาจักรก็ตาม พนักงานอัยการญี่ปุ่นก็มีอ านาจสืบสวนสอบสวน
ฟ้องร้องคดีได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ต ารวจเป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการเท่านั้น  

ทั้งนี้ เพราะพนักงานอัยการญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมผ่านทางคดีส าคัญต่างๆ ได้ส าเร็จในหลายคดี เสมือนเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการ
สอบสวนฟ้องร้องได้เป็นอย่างดี กระทั่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชน
ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และเพราะพนักงานอัยการซึ่งจะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการพิสูจน์ความผิดของจ าเลย
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความช านาญโดยต้องมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 4 ถึง 18 ปี อันถือ
ได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญี่ปุ่น กับทั้งส านักงานอัยการ
ของญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษขึ้นในส านักงานอัยการจังหวัดในบางจังหวัดอันเป็นการ
เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพยิ่ง 

กับทั้งระบบอัยการของญี่ปุ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องปรามอาชญากรรมที่มีความส าคัญ
สลับซับซ้อนได้ พนักงานอัยการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโดยประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีเอกภาพและพนักงานอัยการยังมีประสบการณ์ในการสอบสวนด้วยตนเอง
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างมาก 

อนึ่ง ในการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์ความผิดต่างๆ ของประเทศ
ญี่ปุ่นนั้นต้องมีความแน่นอนแล้วว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดโดยปราศจากความสงสัยโดยใช้
มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับศาลจึงจะสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีทางศาลได้ และคดีที่ฟ้องนั้นศาลก็

                                                           
267เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 
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มักจะรับฟ้อง กรณีจึงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเป็นอย่างมากและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

จะเห็นได้ว่า หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของญี่ปุ่นจะตั้งขึ้นในส านักงานอัยการจังหวัดของ
ส านักงานอัยการสูงสุด เพราะฉะนั้น อัยการจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วย กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของญี่ปุ่นโดยส่วนมากเป็นพนักงานอัยการท าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษนั้นเอง และเหตุที่พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการสอบสวน
คดีอาญาโดยทั่วไปรวมทั้งคดีพิเศษก็สืบเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าอ านาจสอบสวนฟ้องร้องไม่อาจ
แบ่งแยกจากกันได้ กับทั้งการสอบสวนเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาพยานหลักฐานในการ
ฟ้องคดีของพนักงานอัยการเพราะกฎหมายได้ก าหนดไว้ชัดเจนให้อัยการมีอ านาจในการควบคุมการ
สอบสวนคดีอาญา 

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีบทบาทในการสอบสวนเต็มตัว มีทั้งอ านาจ
การสอบสวนและอ านาจในการสั่งคดี ทั้งนี้พนักงานอัยการจะไม่สั่งฟ้องคดีผู้ต้องหาจนกว่าจะมี
หลักฐานชี้ชัดว่ากระท าความผิดจริงและในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานอัยการมีอ านาจมอบหมายการ
ด าเนินการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เฉกเช่นเดียวกับอัยการของประเทศในกลุ่มซิวิลลอว์ส่วนใหญ่ที่
ไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการสอบสวนด้วย 
ดังนั้น อัยการญี่ปุ่นจึงต้องมีความรับผิดชอบในความถูกต้องของการสอบสวน เนื่องจากความส าคัญ
ของการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งต้องใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานั้นเป็นสิ่งจ าเป็นและถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของพนักงานอัยการด้วย  

และแม้เป็นคดีอาญาที่มีความส าคัญ สลับซับซ้อน มีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศและ
อาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือความมั่นคงระหว่างประเทศอันเป็นหน้าที่ของกองสอบสวนคดี
พิเศษญี่ปุ่นก็ตาม หากกรณีการกระท าความผิดทางอาญาดังกล่าวเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือ
เป็นการกระท าความผิดในหลายประเทศเกินกว่าประเทศหนึ่งขึ้นไปและประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
หนึ่งที่ได้รับความเสียหายและจับกุมผู้กระท าความผิดได้ พนักงานอัยการของญี่ปุ่นก็ยังคงมีอ านาจ
หน้าที่ในการสอบสวนและรับผิดชอบในคดีอาญานั้นได้เอง  

เมื่อทราบถึงอ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นแล้ว ล าดับ
ถัดไปจะกล่าวถึงอ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทย 

 
5.2.3  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทย 
การสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยโดยหลักเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแห่ง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่จากปัญหาอาชญากรรมในยุคปัจจุบันที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนขึ้น
เป็นอันมาก ท าให้พนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วไปไม่อาจจะรับมือกับการประกอบอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงทีอีกต่อไป และมักเป็นการกระท าที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนอย่างใน
อดีตแต่มาในลักษณะของคลื่นใต้น้ า หากแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล 
หรือกระทบต่อความมั่นคงในประเทศได้ง่ายดายเพราะมักเป็นการกระท าความผิดในหลายประเทศ
เกินกว่าประเทศหนึ่งขึ้นไป ซึ่งการสอบสวนคดีดังกล่าวจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ 
ในการสอบสวนเพ่ือให้สามารถป้องปรามอาชญากรรมต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และรัฐบาลไทยได้
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ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้จึงได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นอันเป็นกฎหมายเฉพาะ
และมีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาได้โดยเฉพาะ 

แต่กระนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ของไทยก็ยังได้บัญญัติให้
อัยการสูงสุดมีอ านาจในการสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรได้และให้มีหน้าที่ในการสอบสวนคดี
ได้เฉกเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย หากแต่การบัญญัติให้อ านาจอัยการสูงสุดหรือพนักงาน
อัยการในการสอบสวนดังกล่าวก็เป็นเพียงกฎหมายยกเว้นตามกฎหมายไทยอยู่นั้นเอง เพราะโดยหลัก
แล้วพนักงานอัยการไทยมิได้มีอ านาจในการสอบสวนคดีอาญาด้วย 

จึงเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติใหม่นี้โดยให้อ านาจหน้าที่อัยการในการสอบสวน
คดีอาญาได้นั้นประหนึ่งท าให้อ านาจสอบสวนของพนักงานอัยการไทยมีความใกล้ชิดกับความเป็น
สากลในคดีความผิดนอกราชอาณาจักรมากข้ึน หากแต่เม่ือพิจารณาเครื่องมือที่จะน าพาการด าเนินคดี
อาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทยให้ส าเร็จได้นั้นยังมีข้อจ ากัดอีกนานัปการ ประกอบกับประเทศไทย
ได้ยึดถือและมีหลักปฏิบัติหลายประการที่แตกต่างจากประเทศอ่ืน เช่น ประเทศไทยถือการสอบสวน
เป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีของพนักงานอัยการโดยพนักงานอัยการเองก็มิได้ ให้ความส าคัญถึง
บทบาทในการสอบสวนอย่างพนักงานอัยการในต่างประเทศจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของประเทศ
ไทยไปเสียแล้ว ดังนั้น ในการน ากฎหมายหรือหลักปฏิบัติใดๆ ของต่างประเทศมาใช้จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับสังคมไทยภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ในขณะเดียวกัน 

นอกจากนี้ การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ได้บัญญัติให้อ านาจ
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
นั้นก็มิได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าหมายความรวมถึงคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยหรือไม่หรือหมาย
เฉพาะคดีอาญาทั่วๆ ไปเท่านั้น เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 นั้นไม่เคย
ได้รับการแก้ไขในหลักการใดๆ ท าให้กฎหมายที่ใช้อยู่จึงอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมได้ทันท่วงทีและไม่เกิดประสิทธิผลจึงยังคงเป็นปัญหาว่าหากเป็นคดีพิเศษที่เข้าเกณฑ์เป็น
คดีนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ต่อไป ใครจะมีอ านาจสอบสวนคดีดังกล่าวเพ่ือให้การสอบสวนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและ
สามารถรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมได้อย่างสูงสุด เพราะยังไม่เคยมีกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ก าหนด
วิธีการสอบสวนหรือรูปแบบการรับผิดชอบในการสอบสวนของอัยการสูงสุดไว้เลย 

ซึ่งกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ในขณะที่มีการบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 20 นั้น ลักษณะการกระท าความผิดอาญาในขณะนั้นยังไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนและมีการ
กระท าความผิดในวงกว้างอย่างเช่นในปัจจุบัน การให้อ านาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนจึงคงมี
ความหมายเฉพาะคดีนอกราชอาณาจักรที่เป็นคดีอาญาทั่วๆ ไปเท่านั้น หาได้หมายความรวมถึงคดี
พิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษด้วยไม่ เพราะโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมมิได้เอ้ือ
ให้พนักงานอัยการสามารถไปท าการสอบสวนได้เองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น เป็นผลให้การใช้อ านาจสอบสวนของพนักงานอัยการของประเทศไทย
กระท าได้อย่างติดขัดและเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายเท่านั้น  
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และแม้กฎหมายจะได้พยายามบัญญัติให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการสอบสวนเพ่ิมมากขึ้น
ดังปรากฎในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ
พนักงานอัยการก็ยังคงมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้กระท าการสอบสวนหรือเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสอบสวนอยู่นั้นเอง กับทั้งในทางปฏิบัติแม้เป็นคดีอาญาทั่วๆ ไปพนักงานอัยการก็แทบจะมิได้มี
บทบาทในการสอบสวนด้วยตนเองเลยและยิ่งเป็นคดีพิเศษด้วยแล้วหากจะแปลความให้พนักงาน
อัยการซึ่งมิได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านการสอบสวนเป็นผู้ท าการสอบสวน
เองก็ดูจะผิดวิสัยไปไม่น้อยประกอบกับในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
2547 ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ในการสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรจึงควรเป็นอ านาจ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติการสอบสวนเช่นกัน 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าแม้ว่าองค์กรใดจะท าหน้าที่สอบสวนกรณีก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาส าคัญ
ยิ่งไปกว่ากฎหมายที่น ามาใช้ที่จะต้องสอดคล้องและผสมกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทย
เพราะการที่จะใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ดีนั้น กฎหมายนั้นก็จะต้องมี
ความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยด้วย กฎหมายจึงจะเป็นเครื่องมือที่ดี อันจะท าให้ระบบงาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะท าให้ปัญหาคลี่คลาย โดยการปรับบทบาทในแต่ละ
องค์กรให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนมากข้ึน 

อนึ่ง การจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซ้อนถือเป็นการติดตั้งกุญแจส าคัญที่ท าให้กลไกใน
กระบวนการยุติธรรมของรัฐได้ท างานอย่างมีศักยภาพและยิ่งเป็นคดีพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องกับนอก
ราชอาณาจักรด้วยแล้วยิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานพิเศษเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ในการ
สอบสวนเพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ 
เพราะคดีพิเศษเป็นคดีอาญาที่มีอุปสรรค ความยากในการสอบสวนและมีผลหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อบ้านเมือง ไม่ว่าในด้านความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปกครองและความมั่นคงของ
ประเทศ  

อุปสรรคความยากของคดีพิเศษดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากเนื้อหาสาระของคดีนั้นเองหรือเกิด
จากอ านาจอิทธิพลหรือความฉ้อฉลจากตัวบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น ซึ่งหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินคดีอาญาปกติไม่สามารถด าเนินคดีอาญานั้นได้อย่างน่าเชื่อถือต่อประชาชน 
จ าเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าด าเนินคดีพิเศษ  

เหตุผลที่ผู้เขียนเห็นว่าพึงให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการ
สอบสวนคดีพิเศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรได้ คือ พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ได้ให้เครื่องมือพิเศษแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติ
หน้าที่มากกว่าพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ มี
เจตนารมณ์ให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในวิชาชีพและวิชาการด้าน
ต่างๆ มาเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมี
คุณสมบัติเทียบเท่ากับอัยการและผู้พิพากษา โดยถือเป็นบุคคลหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน
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สอบสวนคดีพิเศษ และบางครั้งอาจมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาคดีพิเศษ  

ให้มีการแต่งตั้งพนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนและปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนคดีพิเศษ 
ให้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและวิชาการแขนงต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการสอบสวนคดี
พิเศษได้ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐมาเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเป็นพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ให้มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษโดยตรงอย่างครอบคลุมและมีความคล่องตัวในทางปฏิบัติ ให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพ่ือเป็นหลักประกันเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมในการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจในการ
จัดท าเอกสารหลักฐานลวง และมีอ านาจในการแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรใดๆ ทั้งของเอกชนและของ
รัฐโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางอาญา แพ่งและปกครอง หากเกิดความเสียหายขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยสุจริต สามารถมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

ทั้งยังมีคณะกรรมการคดีพิเศษที่ประกอบด้วยบุคคลส าคัญจากหลายองค์กรให้มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกคพ. และ
คณะกรรมการคดีพิเศษยังมีอ านาจประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษอีกด้วยซึ่งจะมีผลท าให้การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งปวง มีการตรวจสอบ 
ควบคุม มีการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้รับการเชื่อถือและไว้วางใจว่าการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลัก
เหตุผลทางกฎหมายตลอดจนหลักมนุษยธรรม จนเกิดความเป็นธรรมทางกฎหมายอย่างแท้จริง  

ภายใต้การสนับสนุนเครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมากที่รัฐและประชาชนมอบให้แก่
กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเจตนารมณ์ของรัฐและความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่สามารถสืบสวนสอบสวนคดีอาญาส าคัญของประเทศอย่างมีความรอบ
รู้ เชี่ยวชาญ ความสุจริตและความกล้าหาญ เพ่ือค้นหาความจริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมมา
ระงับยับยั้ง ยุติความเสียหายของประเทศ และป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายอีกต่อไป 

เหตุผลอีกประการหนึ่งคือเพ่ือให้การสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการค้นหา
ความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 
เป็นองค์กรสอบสวนระดับชาติย่อมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้คล่องตัว
ท าให้สามารถประสานงานและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศได้ง่ายกว่าพนักงาน
สอบสวนคดีอาญาทั่วไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหล่านี้ จึงได้ข้อสรุปที่ว่าในการท าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ในกรณีมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี้จึงไม่ต้องได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดก่อนเพราะเมื่อมี
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ได้บัญญัติให้คดีที่มีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษให้
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พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กรณีจึงต้อง
บังคับตามกฎหมายเฉพาะ  

ทัง้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสืบสวนสอบสวนคดีที่มีลักษณะ
ความผิดเป็นคดีพิเศษ ฉะนั้น เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วไม่ว่าคดีนั้นจะได้กระท าในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักรหรือกรณีเชื่อมโยงกับต่างประเทศก็ย่อมเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะ
มีอ านาจสอบสวนได้ 

ดังนั้น ผลจากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น หากได้กระท าการไป
โดยสุจริตแล้วย่อมท าให้พยานหลักฐานที่ได้มานั้นเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการ
กระท าโดยพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจอันจะส่งผลให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องได้ โดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 

ถึงกระนั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีที่มีความเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศดังกล่าวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษควรรายงานผลการสอบสวนให้อัยการสูงสุดทราบใน
ทุกขั้นตอนที่ท าการสอบสวนหรืออาจให้อัยการสูงสุดเข้าร่วมในการสอบสวนหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วย เพราะท้ายที่สุดอัยการสูงสุดก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องร่วมรับผิดชอบใน
คดีดังกล่าวหากจะเกิดความเสียหายในระดับประเทศเพราะสุดท้ายแล้วการจะฟ้องร้องคดีใดต่อศาล
หรือไม่ก็ย่อมเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการอยู่อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบสูงสุดของ
กระบวนการยุติธรรมไทยต่อนานาอารยะประเทศโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและหลักปฏิบัติของ
ประเทศไทยด้วย 

แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยและบทบาทขององค์กรต่างๆ จะ
ค่อนข้างสับสนก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่าการจะน าเอาระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์หรือระบบ
กฎหมายแบบซิวิลลอว์มาใช้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาส าคัญยิ่งไปกว่ากฎหมายที่น ามาใช้ที่จะต้อง
สอดคล้องและผสมกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทยเพราะการที่จะใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ดีนั้น กฎหมายนั้นก็จะต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยด้วย กฎหมายจึงจะเป็นเครื่องมือที่ดีอันจะท าให้ระบบงานสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจะคลายปัญหาต่างๆ ลงได้และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอันอาจน ามาซึ่งการละเลยต่อการควบคุมอาชญากรรมอีกต่อไป  

อนึ่ง พนักงานอัยการอาจเข้ามามีบทบาทในการท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท างาน
ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ในบางกรณี โดยเฉพาะเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายไทยที่มีความ
เกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือเป็นคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยแล้ว อัยการพึงให้ความส าคัญเป็น
พิเศษโดยอาจปฏิบัติการในเชิงรุกโดยการท างานประสานกับหน่วยงานสอบสวนกับคดีพิเศษและท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้ค าปรึกษาถึงรูปคดีและแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่แรกเริ่ม
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการสอบสวนสามารถด าเนินการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบซึ่งการด าเนินคดีเช่นนี้
ก็จะเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดที่เรามี 

ดังนั้น หากเป็นคดีที่เข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายไทยและเป็นคดีพิเศษนอก
ราชอาณาจักรด้วยแล้ว กรณีมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษเป็นการเฉพาะซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือรับผิดชอบคดี
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ที่มีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษไว้โดยเฉพาะแล้ว ฉะนั้น ไม่ว่าคดีดังกล่าวจะเป็นคดีในราชอาณาจักร
หรือคดีนอกราชอาณาจักรก็พึงให้เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถกระท าได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

อย่างไรก็ตาม กรณีที่อาจมีการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกก็พึงให้องค์กรอัยการเข้ามา
ปฏิบัติการในเชิงรุกได้เลยหากอัยการเห็นเองหรือได้รับการร้องขอมาจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ประหนึ่งเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นเอง กระนั้น พนักงานอัยการก็หา
จ าต้องท าหน้าที่สอบสวนด้วยตนเองดังเช่นอัยการในประเทศญี่ปุ่นแต่ประการใดเนื่องด้วยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการสอบสวนของพนักงานอัยการไทยเอง 

ต่อไปจะได้กล่าวถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดี พิเศษระหว่าง
สหรัฐอเมริกาญ่ีปุ่นและประเทศไทย 

 
5.2.4  ความเหมือนและความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 
ในเรื่องอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ

ไทยมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์หลักในการให้มีหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพ่ือท าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษของ

ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยต่างมุ่งประสงค์ให้ท าการสืบสวนสอบสวนคดี
ที่มีความส าคัญ สลับซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากในการสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วๆ ไป
ไม่สามารถกระท าได้หรือไม่อาจรับมือกับการกระท าความผิดรูปแบบใหม่ๆ ได้อีกต่อไป ทั้งเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมมากท่ีสุด 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้ง ส านักงานสอบสวนกลาง หรือ (Federal Bureau 
of Investigation: FBI) ขึ้น ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งกองสอบสวนคดีพิเศษหรือ (Special 
Investigation Department: SID) ขึ้น และประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
(Department of Special Investigation: DSI) ขึ้นเช่นเดียวกัน 

จะเห็นได้ว่า ทั้งสามประเทศต่างได้ตระหนักถึงการสอบสวนที่มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในคดี
แต่ละประเภทจึงได้แบ่งแยกกันระหว่างการสอบสวนคดี Street Crime กับคดี Sophisticated 
Crime เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอบสวนคดียุ่งยากซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากซึ่งเป็นเรื่องที่สากลเขา
แยกแยกกันในหลายประเทศแล้ว268 และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงไม่ควรตั้งข้อกังขาในการให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษสามารถเป็นพนักงานสอบสวนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีพิเศษ
ในราชอาณาจักรหรือคดีพิเศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท านอกราชอาณาจักรก็ตาม เพราะ
ในความเป็นจริงแล้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีความพร้อมและความคล่องตัวในการท างานสูง 
ทั้งได้คัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลากหลายวิชาชีพ สามารถใช้เทคนิคพิเศษได้ตาม
                                                           

268กิตติพงษ์ กิติยารักษ์, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ, หน้า 
26, ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 1558 จาก https://www.google.co.th/#q=%E0%B8%81... B226 

 



157 

ความจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพสูงสุดอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้
อย่างแท้จริง 

2. ผู้มีอ านาจฟ้องคดีที่มีความส าคัญเป็นพิเศษต่อศาลในท้ายที่สุดแล้วคือพนักงานอัยการ 
กล่าวคือ แม้แต่ละประเทศจะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพ่ือท าการสอบสวนคดีที่มีความส าคัญ
เป็นพิเศษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ แล้ว อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้ง ส านักงาน
สอบสวนกลาง (FBI) ขึ้นและมีความรับผิดชอบในการสอบสวนทั่วไปซึ่งมีหน้าที่ส าคัญคือรวบรวม
หลักฐานข้อเท็จจริง แต่ไม่มีหน้าที่ให้ความเห็นในการฟ้องร้องแต่ประการใด ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้มี
การจัดตั้งกองสอบสวนคดีพิเศษ (SID) ขึ้นแต่อ านาจหน้าที่ในการสอบสวนฟ้องร้องส่วนใหญ่ก็อยู่ที่
อัยการญี่ปุ่นเองพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท างานของ
อัยการ จะเห็นได้ว่า อัยการญี่ปุ่นมีสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้เองอยู่แล้ว  

เฉกเช่นเดียวกับในประเทศไทยแม้ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขึ้น ซึ่งเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายเฉพาะมีองค์กร บุคลากร และงบประมาณเป็นของตนเองแล้ว แต่
ด้วยโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมของไทยก็ต้องส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเป็นผู้
กลั่นกรองส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอีกชั้นหนึ่งก่อนมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่
ฟ้องคดีนั้นๆ ยังศาลต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจฟ้องร้องเช่นนี้มิใช่เป็น
เรื่องเสียหายแต่ประการใด ทั้งกลับเป็นข้อดีประหนึ่งเป็นการประกันหลักสิทธิเสรีภาพให้แก่
กระบวนการยุติธรรมไทยได้เป็นอย่างดี และอัยการเองก็ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีเพ่ือผดุง
ไว้ซึ่งความยุติธรรมได้ด้วยเกียรติศักดิ์ของตนเองเช่นกัน 

ส าหรับความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

1. แม้ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยจะมีแนวคิดในการจัดตั้ง
หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่สอบสวนคดีที่มีความส าคัญๆ ของประเทศ
ก็ตาม หากแต่ในแต่ละประเทศก็มีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดตั้งที่ต่างกัน ตามสภาพปัญหาที่
สังคมประเทศนั้นๆ ต้องเผชิญ กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้งส านักงานสอบสวนกลางหรือ FBI 
ขึ้นมาสืบเนื่องจากเหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองที่ประกอบไปด้วยหลายมลรัฐและแต่
ละมลรัฐต่างมีกฎหมายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นของตนเองจึงจ าเป็นต้องตั้ง
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นของรัฐบาลกลางที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกมลรัฐ และ 
FBI มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ คือสามารถบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศได้ และคดีที่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศมักเป็นคดีอาญานอกราชอาณาจักรนั้นเอง 

ส่วนกองสอบสวนคดีพิเศษของญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการพัฒนาอ านาจสอบสวนที่พนักงานอัยการ
ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้น เพราะอัยการญี่ปุ่นจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรสั่งฟ้อง
หรือไม่ และการด าเนินคดีกับอาชญากรทางเศรษฐกิจ อาชญากรมักเป็นผู้มีอิทธิพลจึงมีความจ าเป็นที่
ต ารวจและอัยการจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพ่ือรวมรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยประเทศ
ญี่ปุ่นจะมีการฝึกฝนและอบรมให้ความรู้แก่ต ารวจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและคัดเลือกผู้ที่มีความช านาญเข้ามาเป็นผู้ท าการสอบสวนโดยเฉพาะเรียกว่า  SID ใน
ขณะเดียวกันอัยการญี่ปุ่นอัยการก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ 
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การเงิน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าอัยการญี่ปุ่นจะมีศักยภาพในการ
สอบสวนคดีอาญาได้ไม่แตกต่างจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (SID) เลยและการสอบสวนคดีอาญา
ไม่ว่าจะเป็นคดีธรรมดาหรือคดีพิเศษหรือจะเป็นคดีในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร การ
สอบสวนคดีอาญาก็ได้ด าเนินไปอย่างมีเอกภาพ 

ในขณะที่การก่อตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในประเทศไทย สืบเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาธรรมดาไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป เพราะเหตุสภาพอาชญากรรมได้มีการพัฒนารูปแบบที่ผิดแผก
แตกต่างไปจากเดิมมาก มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งยังอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกระท า
ความผิดมากขึ้น จ าต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพมาท า
หน้าที่ในการสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่อยู่ในอ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนทั่วๆ ไปและพนักงาน
สอบสวนคดีอาญาทั่วไปไม่สามารถท าการสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยากมีลักษณะพิเศษให้เกิด
ประสิทธิผลได้อีกต่อไป จะเห็นได้ว่าแม้แต่ละประเทศจะมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษที่แตกต่างกันทางเนื้อหา หากแต่มุ่งประสงค์ต่อผลคือต้องการรับมือกับการกระท า
ความผิดที่มีความส าคัญๆ เป็นพิเศษส าหรับประเทศของตนเช่นเดียวกัน 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้ง ส านักงานสอบสวนกลาง หรือ (Federal Bureau of 
Investigation: FBI) ขึ้นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งกองสอบสวนคดี
พิเศษหรือ (Special Investigation Department: SID) ขึ้นในสังกัดส านักงานอัยการในจังหวัดใหญ่ๆ 
ในบางจังหวัดและประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ (Department of Special 
Investigation: DSI) ขึ้น สังกัดกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นอย่าง
มากกล่าวคือ ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นต่างได้รับอิทธิพลจากประเทศในภาคพ้ืนยุโรป
เช่นเดียวกันทั้งสองประเทศเลือกใช้ระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งโดยหลักของระบบซิวิลลอว์
แล้วจะใช้วิธีการด าเนินคดีอาญาแบบไต่สวนแต่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นกลับใช้ระบบกล่าวหา
ด าเนินคดีอาญาในลักษณะปรปักษ์เป็นหลักเช่นเดียวกันซึ่งการค้นหาความจริงในระบบนี้ยืนอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่า คู่ความท้ังสองฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกันต่อหน้าศาลซึ่งวางตัวเป็นกลางเพ่ือค้นหาและแสดง
ความจริงให้ปรากฎซึ่งเป็นการน ากฎหมายของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมของประเทศตน หากแต่โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมทั้งสองประเทศนั้นยังต่างกัน 
โดยเฉพาะการจัดตั้งกองสอบสวนคดีพิเศษ (SID) ของญี่ปุ่นนั้น ได้จัดตั้งขึ้นในส านักงานอัยการในบาง
จังหวัดในขณะที่ประเทศไทยได้จัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเฉก
เช่นเดียวกับอเมริกา 

ในขณะเดียวกัน แม้ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระบบกฎหมายที่ต่างกัน แต่
ประเทศไทยก็ได้น าวิทยาการของส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) มาเป็นแม่แบบในการก่อตั้งกรม
สอบสวนคดีพิเศษขึ้นในประเทศไทยนั้นเอง ดังนั้น จึงเห็นว่าแต่ละประเทศล้วนมีวิวัฒนาการ ระบบ
กฎหมาย และโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างกันหากแต่ทุกประเทศก็พยายามปรับใช้
กฎหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนเพ่ือให้กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ได้จริงและ
สร้างประโยชน์สุขมวลรวมแก่ประชาชนได้ 
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3. ในการใช้อ านาจของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น ส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) แห่ง
อเมริกา ได้อนุญาตให้มีการใช้เทคนิคพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้ในหลายกรณีหากเห็น
ว่าการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนโดยวิธีอ่ืนๆ แล้วไม่ประสบความส าเร็จและมีอันตรายมากเกินกว่าเหตุ 
เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ การค้นโดยไม่มีหมายค้น การสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น โดยต้องมีการร้องขอต่อผู้พิพากษาและได้รับอนุญาตซึ่งพนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตให้มีการยื่นค าร้องขอ เช่นเดียวกับประเทศไทยก็ได้ให้อ านาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ใน
การใช้เทคนิคพิเศษได้เท่าท่ีจ าเป็นเช่นกันหากแต่ในประเทศญี่ปุ่นหาได้ยอมรับให้มีการใช้เทคนิคพิเศษ
ดังกล่าวในการสอบสวนคดีพิเศษไม่ 

4. กฎหมายไทยมิได้ระบุชัดว่าให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีพิเศษได้ด้วย
ตนเองคงมีหน้าที่เพียงสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเมื่อได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 32 แตกต่างจากกองสอบสวนคดีพิเศษของประเทศญี่ปุ่นที่แม้ว่า
ระบบกฎหมายและวิธีการด าเนินคดีอาญาในญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ญี่ปุ่นกลับก าหนด
หน้าที่ขององค์กรในกระบวนการไว้อย่างชัดเจนให้พนักงานอัยการสามารถสอบสวนคดีอาญาได้เองไม่
ว่าจะเป็นคดีธรรมดาหรือคดีพิเศษก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษไว้
ในส านักงานอัยการจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษโดยเฉพาะ
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการสอบสวนที่อัยการญี่ปุ่นมีอ านาจท าได้อยู่แล้วนั้นเอง เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
ที่มีการจัดตั้งส านักงานสอบสวนกลางแห่งอเมริกาไว้เป็นการเฉพาะ FBI มีขอบเขตอ านาจส่วนใหญ่
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Laws) และมีหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันประเทศให้พ้น
จากการบ่อนท าลาย การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมใดๆ อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของ
สหรัฐอเมริกาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเป็นส าคัญ 

5. ระบบอัยการของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั้นพนักงานอัยการจะมีบทบาท
ส าคัญในคดีอาญา พนักงานอัยการจะมีอ านาจหน้าที่สอบสวนและรับผิดชอบคดีได้เองพนักงานอัยการ
มีอ านาจสั่งการให้ต ารวจช่วยเหลือในการสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะลงมือท าการสอบสวนด้วย
ตนเองก็ได้ และอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลความผิดเกี่ยวกับรัฐ
นั้นๆ โดยมีอ านาจมอบหมายให้อัยการผู้ใต้บังคับบัญชาท าการสอบสวนหรือท างานตามที่สั่งได้ จึงเห็น
ได้ว่าอัยการสหรัฐอเมริกาและอัยการญี่ปุ่นจึงต้องมีความเป็นภาวะวิสัยสูงมาก แตกต่างกับระบบ
อัยการไทยซึ่งยังขาดความเป็นภาวะวิสัยอยู่มากทั้งนี้เพราะพนักงานอัยการไทยมิได้มีหน้าที่หลักใน
การสอบสวนด้วยตนเอง ทั้งยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนอยู่มากกอปรกับ
จ านวนพนักงานอัยการยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับคดีนอกราชอาณาจักรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
คดีธรรมดาหรือคดีพิเศษก็ตาม ท าให้พนักงานอัยการยังไม่มีบทบาทลงไปท าการสอบสวนคดีเองอย่าง
จริงจัง การด าเนินคดีอาญาของระบบอัยการไทยจึงยังขาดความเป็นภาวะวิสัยอันเนื่องมาจากข้อจ ากัด
นานัปการดังกล่าวนั้นเอง 

เมื่อได้ทราบถึงอ านาจในการสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรและอ านาจในการ
สอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยในสาระส าคัญแล้ว 
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ต่อไปจะกล่าวถึงอ านาจในการสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 
 
5.3  วิเคราะห์อ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรระหว่างต่างประเทศกับ

ประเทศไทย 
 

จากการศึกษาถึงอ านาจสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรและอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยแล้วนั้น สามารถท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับคดี
เศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศไทยได ้ดังต่อไปนี้ 

 
5.3.1  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ านาจ

ของตนและมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาด้วย กล่าวคือ พนักงานอัยการมีอ านาจรับแจ้งความเช่นเดียวกับ
ต ารวจ หากเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นในเขตอ านาจของตน การรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุม
ผู้กระท าความผิดเป็นหน้าที่ของต ารวจ ส่วนอัยการมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและสั่งการในเขตอ านาจ
ของตน เมื่อได้ความว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นผู้กระท าความผิด พนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งคดีหรือฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งคดีของอัยการในคดีใด อัยกา ร
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องมั่นใจว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดจริงจึงมีความเห็นสั่ง
ฟ้องได ้

หากคดีใดพนักงานอัยการเห็นว่าการสอบสวนยังไม่เพียงพอ พนักงานอัยการมีอ านาจ
สอบสวนเพ่ิมเติมได้ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะสามารถใช้ยันผู้ถูกกล่าวหาได้ซึ่ง
กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่ากระบวนการสอบสวนและกระบวนการฟ้องร้องคดีอาญาเป็น
กระบวนการเดียวกัน ไม่สามารถแยกหน้าที่สอบสวนออกจากหน้าที่ฟ้องร้องได้ 

พนักงานอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทในการตรวจสอบคดีอาญาในชั้นก่อน
ฟ้องค่อนข้างมากเพราะนอกจากมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม
การสอบสวนคดีอาญาของต ารวจอีกด้วย ทั้งนี้เพราะอัยการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวน
และกระบวนการฟ้องร้องคดีนั้นเอง 

ในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาท าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาแล้ว
เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ยังมีหน่วยงาน Federal Bureau of Investigation หรือ
ที่รู้จักกันในนามของเอฟบีไอเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมช่วยท าหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาและเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ศักยภาพอย่างมากเพราะต้องรับภาระงานในการสอบสวนคดีที่มีความส าคัญระดับประเทศ  อาทิ 
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ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ เช่น การก่อการร้าย หรือความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในหลายรัฐ
ติดต่อกัน เป็นต้น269 

จึงเห็นได้ว่า หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาเพ่ือด าเนินคดีกับคดีที่มี
ความส าคัญ คดีที่เป็นเรื่องร้ายแรง และคดีที่มีความซ้ าซ้อนกันเชิงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในหลาย
ท้องที่ หากคดีใดมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนในการสอบสวน มีความส าคัญเป็นพิเศษแล้ว ส านักงาน
สอบสวนกลางหรือเอฟบีไอย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนสอบสวน 

ส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรนั้น กฎหมายได้ให้อ านาจพนักงานอัยการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แม้ทางปฏิบัติต ารวจจะ
เป็นผู้กระท าการสอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตาม แต่หากกรณีเป็นคดีส าคัญเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) ซึ่ งเป็นหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของ
สหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามาท าหน้าที่สอบสวน ในขณะเดียวกัน พนักงานอัยการก็ยังคงมีอ านาจเข้ามาท า
การสอบสวนด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มคดีได้เช่นกัน ในลักษณะคอยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ประหนึ่งเป็นการถ่วงดุลการใช้อ านาจของหน่วยงานสอบสวน
กลางแห่งอเมริกาอีกนัยยะหนึ่งนั้นเอง 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งที่ท าให้การสอบสวนคดีพิเศษนอก
ราชอาณาจักรของสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างมีศักยภาพ คือการร่วมมือกันท าหน้าที่หรือมุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทีมเพ่ือค้นหาความจริงให้สัมฤทธิ์ผลที่สุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นการปรับใช้
กฎหมายได้อย่างเหมาะสมกับคนในชาติของตนและถือเป็นลักษณะเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเอง 

 
5.3.2  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรของประเทศญี่ปุ่น 
การเริ่มต้นคดีอาญาของญี่ปุ่นเริ่มด้วยการร้องทุกข์ โดยพนักงานสอบสวนหรือต ารวจจะ

ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการ แต่พนักงานสอบสวนจะไม่มี
อ านาจเกี่ยวกับการท าความเห็นว่าควรจะฟ้องหรือไม่ และหากคดีใดมีความส าคัญพนักงานอัยการจะ
เป็นผู้สอบสวนเองในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

การสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไปเป็นภาระหน้าที่ของต ารวจ แต่การสอบสวนคดีอาญาที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ เพราะคดีดังกล่าวมีความยุ่งยาก
และซับซ้อนซึ่งการสอบสวนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการด าเนินธุรกิจ พนักงานสอบสวน
ธรรมดาไม่สามารถด าเนินการสอบสวนได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะต้องท าการสอบสวน
ด้วยตนเองเสมอ 

จะเห็นได้ว่า ถ้ามีคดีอาญาทั่วไปเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของต ารวจท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน 
แต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่มีความส าคัญพนักงานอัยการจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ส่วนถ้าเป็น
คดีเก่ียวกับธุรกิจ เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ในการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรของญี่ปุ่นนั้น กฎหมายได้ให้อ านาจแก่อัยการไว้
อย่างมาก กล่าวคือ พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การวินิจฉัยสั่ง

                                                           
269สุรพล ไตรเวทย์, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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คดี การฟ้องคดี ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลังที่ศาลมีค า
พิพากษาได้ระบบอัยการของประเทศญี่ปุ่นจึงท าหน้าที่ในการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ในตัวเองและสร้างความเป็นธรรมให้แก่กระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้ส านักงานอัยการญี่ปุ่นยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ Special 
Investigation Departments (SID) ขึ้นในส านักงานอัยการจังหวัดของบางจังหวัดเฉพาะในเมือง
ใหญ่ๆ  โดยท าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซ้อนหรือคดีท่ีมีความส าคัญ เช่น คดีที่มีผู้ทรง
อิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง คดีรับสินบน คดีปั่นหุ้น เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นยังไม่อนุญาต
ให้มีการใช้เทคนิคพิเศษ เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ มาใช้ในการสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด 

จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษก็คือ อัยการ อันแสดงให้เห็นว่า 
ไม่ว่าคดีพิเศษนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรหรือเป็นคดีพิเศษเชื่อมโยง
ระหว่างในราชอาณาจักรกับนอกราชอาณาจักรก็ตาม พนักงานอัยการญี่ปุ่นก็มีอ านาจสืบสวน
สอบสวนฟ้องร้องคดีได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ต ารวจเป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการเท่านั้น  

กับทั้งระบบอัยการของญี่ปุ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ความส าคัญสลับซับซ้อนได้อย่างได้ผล ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโดยประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีเอกภาพ 

นอกจากนี้ อัยการญี่ปุ่นยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบสวนด้วยตนเองมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งสร้างความเชื่อมั่นจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่ง กอปรกับประชาชนญี่ปุ่นเองก็ให้ความเคารพในกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดท าให้ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากและมีการบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
5.3.3  อ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรของประเทศไทย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดถึงเขตอ านาจในการสอบสวน

คดีอาญาที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไว้ว่า ในคดีอาญาทั่วๆ ไป ก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจใน
การสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 แต่ใน
คดีอาญาที่ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร กฎหมายก าหนดให้
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนหรือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจในการสอบสวน 

นอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะก าหนดให้ผู้ใดมีอ านาจในการสอบสวนแล้ว
กฎหมายยังก าหนดถึงเขตอ านาจสอบสวนไว้ว่า ในคดีอาญาทั่วไปที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 และมาตรา 19 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีความผิดที่เกิดข้ึนในท้องที่เดียว พนักงานสอบสวนที่มีอ านาจสอบสวน ได้แก่  
1) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิดอาญาเกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายใน

เขตอ านาจของตน 
2) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีผู้ต้องหามีท่ีอยู่ภายในเขตอ านาจของตน 
3) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีผู้ต้องหาถูกจับภายในเขตอ านาจของตน 
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2. กรณีความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่เกี่ยวข้องกันหรือต่อเนื่องกัน พนักงานสอบสวนที่มี
อ านาจสอบสวน ได้แก่ พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอ านาจสอบสวนได้ 

จากการพิจารณาระบบการด าเนินคดีของประเทศไทยแล้วไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าระบบการ
ด าเนินคดีของประเทศไทยได้แยกการสอบสวนฟ้องร้องออกจากกันอย่างเด็ดขาดและการสอบสวน
ของไทยก็ถือเป็นเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีแตกต่างจากประเทศอ่ืน เพราะพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ใน
การควบคุมอาชญากรรมมิใช่ผู้น าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในศาล หากเป็นเพียงผู้
รวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ทางปฏิบัติทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยจะถือ
หลักแยกอ านาจสอบสอนฟ้องร้องออกจากกันดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังคงมีข้อยกเว้นที่ยอมรับถึงอ านาจ
สอบสวนของพนักงานอัยการดังกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีความผิดซึ่งมี
โทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร แต่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะ
มอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน
แทนก็ได้  

กรณีขององค์กรอัยการนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปไว้ในมาตรา 20 โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

มาตรา 20 บัญญัติว่า “ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร
ไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่
นั้น ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใด
ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
บรรดาอ านาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุด หรือผู้รักษาการแทน 

1. พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 
2. พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า

โทษผู้ต้องหา 
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่า

การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 ส่งพร้อม
ส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน” 
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จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 มิได้บัญญัติ
ไว้ชัดเจนว่าหมายความรวมถึงคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยหรือไม่ หรือหมายเฉพาะคดีอาญาทั่วๆ 
ไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
20 ที่แก้ไขใหม่ที่ให้อ านาจหน้าที่อัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาได้นั้นประหนึ่งท าให้อ านาจ
สอบสวนของพนักงานอัยการไทยมีความใกล้ชิดกับความเป็นสากลในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
มากขึ้น หากแต่เมื่อพิจารณาเครื่องมือที่จะน าพาการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทยให้
ส าเร็จได้นั้นยังมีข้อจ ากัดอีกนานัปการ ประกอบกับประเทศไทยได้ยึดถือและมีหลักปฏิบัติหลาย
ประการที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยเอง 
ดังนั้น ในการน ากฎหมายหรือหลักปฏิบัติใดๆ ของต่างประเทศมาใช้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยด้วย 

อนึ่ง บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ดังกล่าว ไม่เคยมี
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆ ที่ก าหนดวิธีการสอบสวนหรือรูปแบบการรับผิดชอบในการสอบสวนของ
อัยการสูงสุดไว้เลยท าให้กฎหมายที่ใช้อยู่จึงยังไม่เพียงพอและไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพได้  

กอปรกับการประกอบอาชญากรรมในโลกยุคปัจจุบันนี้มักจะเป็นคดีที่มีความยุ่งยาก 
สลับซับซ้อน ทั้งความสะดวกทางเทคโนโลยีต่างๆ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อผู้กระท าความผิดในการ
ก่อคดีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและล้วนเป็นเรื่องส าคัญมีลักษณะเป็นเครือข่ายโยงใยระหว่างประเทศ การ
ปล่อยปละละเลยไม่พิจารณาตรวจสอบควบคุมอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก 

สืบเนื่องจากการกระท าความผิดรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนี้เอง รัฐจึงได้พยายาม
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อขัดข้องดังกล่าวของหน่วยงานต ารวจโดยการปรับปรุงวิธีการและ
มาตรการต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือจะได้น ามาใช้แก้ไขปัญหาด้านการสอบสวนของกระบวนการยุติธรรม
โดยรัฐจัดให้มีหน่วยงานพิเศษต่างๆ เกิดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรองรับกับคดีที่มีความยุ่งยากใน
การสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วๆ ไปไม่อาจรับมือได้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประชาชนส่วนรวมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการตรวจสอบ
ควบคุม ก ากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการคดีพิเศษที่มาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายองค์กรเพื่อให้ได้รับการเชื่อถือและไว้วางใจว่าการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจะด าเนิน
ไปอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หลักมนุษยธรรม และหลักเหตุผล
ทางกฎหมายอย่างแท้จริง 

ภายใต้การสนับสนุนเครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมากที่รัฐและประชาชนมอบให้แก่
กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเจตนารมณ์ของรัฐและความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่สามารถสืบสวนสอบสวนคดีอาญาส าคัญของประเทศอย่างมีความรอบ
รู้ เชี่ยวชาญ ความสุจริต และความกล้าหาญ เพ่ือค้นหาความจริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมมา
ระงับยับยั้ง ยุติความเสียหายของประเทศ และป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง 
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ดังนั้น จึงมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นและความมุ่งหมายตามบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้เฉพาะแต่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมีอ านาจสอบสวน
หรือควบคุมรับผิดชอบการสอบสวนคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรว่ากระท าได้เพียงใดหรือมี
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร ในขณะเดียวกันได้มีกฎหมายที่บัญญัติให้มีองค์กรเฉพาะในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาแล้ว ดังนี้ องค์กรอัยการยังจะมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 20 ทั้งหมดอยู่อีกหรือมีเฉพาะแต่อ านาจในการสืบสวนสอบสวนที่เป็น
คดีอาญาทั่วไปที่เกิดนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 

กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายได้ให้อ านาจกรมสอบสวนคดีพิเศษท า
หน้าที่สอบสวนการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อน โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
ลักษณะสหวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการปราบปราม
อาชญากรรมที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรมข้ามชาติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือให้เกิดการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจหน้าที่พิเศษกว่าอ านาจสืบสวนสอบสวนของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม 

อีกทั้ง ตามเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 
คือ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับคดีอาญาบางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และด้วยคดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ
สอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว
แล้ว ไม่ว่าความผิดทางอาญาอันเป็นคดีพิเศษจะเกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร หากเป็นคดีพิเศษ
แล้วก็ตกอยู่ในอ านาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทั้งสิ้น เพราะการกระท าความผิดใน
คดีท่ีมีความส าคัญ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยง่ายเช่นนี้ หาก
ล่าช้าในการด าเนินการก็จะท าให้องค์กรอาชญากรรมที่มักจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระท า
ความผิดต่างๆ ไหวตัวทัน และไม่อาจป้องปรามจับกุมผู้กระท าความผิดได้ทันท่วงที 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนขององค์กรที่มีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติถึงอ านาจและขอบเขตการใช้อ านาจไว้อย่างชัดเจนจึงท าให้ในปัจจุบันยังคงเกิดปัญหา ดัง
ปรากฎข้อมูลในส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินคดีคอลเซ็นเตอร์ของพนักงานอัยการและทัศนะที่แตกต่างของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่ง
พึงสรุปได ้ดังนี้ 

คดีความผิดเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ คือ การที่ผู้กระท าความผิดจัดตั้งระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปส านักงานเครือข่ายโทรศัพท์ (Call Center) ขึ้นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และใช้การสื่อสารทางเสียง ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า ระบบ Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) ด้วยวิธีการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนทั่วไป ที่ปรากฎข้อมูลอยู่
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ในระบบคอมพิวเตอร์ติดต่อไปยังผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปในหรือนอกราชอาณาจักรการกระท า
ความผิดคอลเซ็นเตอร์นี้ ต้องมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ  

1. หลอกให้ผู้เสียหายไปที่ตู้เอทีเอ็ม และ 
2. ให้โอนเงินของตนที่มีอยู่ผ่านตู้เอทีเอ็ม และ 
3. โดยหลอกลวงให้ท าธุรกรรมทางโทรศัพท์ 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เรื่องมติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ โดยคณะกรรมการ
คดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 ปัญหาในการสั่งคดีที่ไม่
เป็นไปในแนวเดียวกันเกิดจากอะไรและที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) ประกอบมาตรา 
10(3) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ให้การกระท าความผิดทางอาญา เป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จ านวน 2 เรื่องดังนี้  

1. การกระท าความผิดทางอาญา กรณีกลุ่มบุคคลสมคบกันในลักษณะเป็นขบวนการเพ่ือ
กระท าความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยการโทรศัพท์หลอกลวงให้ท าธุรกรรมทางการเงิน 

2. การกระท าความผิดทางอาญา กรณีขบวนการลักลอบน ายาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2555 

ดังนั้น คดีความผิดเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ซึ่งผู้กระท าความผิดได้กระท าหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2555 จึงถูกก าหนดให้เป็นคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งส านักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ส านักงานอัยการสูงสุดไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นส านวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส านักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยตรงจึงเป็นส านักงานคดีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 

ปัญหาการด าเนินคดีของพนักงานอัยการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มี
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมา คือ  

อ านาจการสอบสวน กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ซึ่งความผิดคอลเซ็นเตอร์ ที่เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกัน สาเหตุจากการใช้โทรศัพท์เป็น
เครื่องมือในการติดต่อประสานงานและมักมีผู้ร่วมกระท าความผิดหลายคน การสั่งคดีจึงต้องอาศัย
ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเพราะหากพนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจการสอบสวนแล้ว นั่น
หมายถึงอ านาจในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการด้วย  

ความผิดในราชอาณาจักรอ านาจการสอบสวนคดีเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ท าการสอบสวนได้ทุกเรื่องในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 มาตรา 19  

ความผิดที่เกิดข้ึนนอกราชอาณาจักร พนักงานสอบสวนคนใดมีอ านาจสอบสวน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ก าหนดให้ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทย ได้กระท า
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ลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 
หรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการ
สอบสวนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดร่วมท าการ
สอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได้270 

ตามตัวอย่างที่เป็นปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้คดีใด
เป็นคดีพิเศษซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว อ านาจการสอบสวนก็ควรที่ต้องเป็นอ านาจของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วย มิใช่อาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 20 อีกอันจะท าให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติอย่างยิ่ง ดังนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึง
ควรมีอ านาจสอบสวนคดีลักษณะที่เป็นคดีพิเศษไม่ว่าความผิดจะเกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักรก็
ตามเพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้อยู่แล้วหากคดี
พิเศษนั้นเชื่อมโยงกับนอกราชอาณาจักรหรือแม้จะเป็นคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้
กระท านอกราชอาณาจักรไทย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ควรสามารถท าการสอบสวนได้ต่อไป
ตามปกติ และพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้มาโดยสุจริตนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 อันจะท าให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้อง
ด้วย 

เพราะแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 จะบัญญัติให้อัยการสูงสุดเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในเรื่องเขตอ านาจการสอบสวนอันจะส่งผลถึง
อ านาจฟ้องของพนักงานอัยการแต่ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการเองก็มิได้ลงมาปฏิบัติการสอบสวนเอง
หรือรับรู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นมือ หากแต่ยังคงใช้วิธีการรับรู้ข้อเท็จจริงจากส านวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนอยู่เช่นเดิม 

ฉะนั้น เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริงจึงควรให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ท าการสอบสวนในคดี พิเศษนอกราชอาณาจักรต่อไปโดยไม่ต้องได้รับ
มอบหมายจากอัยการสูงสุดก่อน เพราะการสอบสวนที่ได้กระท ามาแล้วก่อนทราบว่าเป็นคดีพิเศษก็ไม่
เสียไปเพราะการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะสามารถพิสูจน์ผิดหรือบริสุทธิ์ของจ าเลยได้ย่อมเป็น
สาระส าคัญยิ่งกว่าว่าใครจะเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนนั้นเอง 

นอกจากนี้ หากเริ่มต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและได้ท าการสอบสวนไปบ้างแล้วแต่ต่อมาปรากฎว่าไม่เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ผู้เขียนเห็นว่า การสอบสวนที่ได้กระท าไปก่อนนั้นไม่ได้สร้างภาระให้แก่พนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาทั่วๆ ไปแต่อย่างใดครั้นกลับเป็นการดีเสียอีกเพราะได้เริ่มการสอบสวนอย่างล ะเอียด 

                                                           
270ส านักงานอัยการสูงสุด, บทวิเคราะห์การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ค้นวันที่ 

9 มกราคม 2558 จาก http://www.kmcenter.ago.go.th/kms/sites/default/files/ENG1. . . 
89.docx 
 

http://www.kmcenter.ago.go.th/kms/sites/default/files/ENG1.%20.%20.%2089.docx
http://www.kmcenter.ago.go.th/kms/sites/default/files/ENG1.%20.%20.%2089.docx


168 

รอบคอบเป็นพิเศษมาแล้วก็ย่อมเกิดผลดีแก่คดีอาญาคดีนั้นๆ ยิ่งขึ้นไปผู้เขียนเห็นว่าหาเป็นการสร้าง
ปัญหาแต่ประการใด 

ต่อไปจะได้กล่าวถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 
 

5.3.4  ความเหมือนและความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักร  
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 

จากการศึกษาถึงอ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยนั้น สามารถท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่าง
ของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรได้ ดังต่อไปนี้  

อ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศไทยมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยล้วนมีการ
แบ่งแยกระหว่างการสอบสวนคดีอาญาธรรมดาและการสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเห็นได้จากแต่ละ
ประเทศได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าการสอบสวนคดีที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนธรรมดาไม่อาจกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก
ต่อไปจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการสอบสวนให้มีศักยภาพเท่าทันกับการประกอบอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ๆ และต้องอาศัยพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความความช านาญในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับผู้กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที  

กอปรกับการสอบสวนคดีพิเศษส่วนใหญ่มักเป็นคดีที่มีความส าคัญระดับชาติ มีการก่อ
อาชญากรรมเชื่อมโยงกันในหลายประเทศ มักจะมีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้กระท าความผิดล้วนเป็นผู้ความรู้ความสามารถค่อนข้างสูง ด้วยเหตุที่ทั้งสามประเทศได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อการกระท าความผิดที่กระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
เช่นนี้ จึงให้หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับภาระการสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน
ด้วยประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่อาจก่อความเสียหายที่
รุนแรงให้สัมฤทธิ์ผลอันจะท าให้ประชาชนในชาติได้รับความเป็นธรรมและบังเกิดประโยชน์สูงสุด 

ความแตกต่างของอ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 

1. ในเรื่องความมีเอกภาพในการสอบสวนประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะเด่นประการ
หนึ่งในการสอบสวนคือการร่วมมือกันท างานเป็นทีม มีการประสานร่วมมือกันในการรวมรวม
พยานหลักฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานก็ตาม เฉก
เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากอัยการญี่ปุ่นสามารถท าการสอบสวนได้เองอย่างเต็มตัว เจ้าหน้าที่
ต ารวจจะคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท างานของอัยการหรือท าตามค าสั่งของอัยการเท่านั้น ด้วย
ระบบอัยการของญี่ปุ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความส าคัญ
สลับซับซ้อนอย่างได้ผล ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโดยประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีเอกภาพเช่นกัน 
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ในขณะที่ในประเทศไทยจากการที่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่ทั้งสององค์กรไว้ในล าดับศักดิ์ที่
เท่าเทียมกัน แต่กฎหมายทั้งสองฉบับก็มิได้บัญญัติถึงขอบเขตการใช้อ านาจสอบสวนดังกล่าวไว้ให้
ชัดเจนส่งผลให้มีความขัดแย้งกันเชิงอ านาจ ถึงกระนั้นก็พึงพิเคราะห์จากหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ใน
การสอบสวนคดีพิเศษได้ เพราะการสอบสวนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นต้องพิจารณาถึงองค์กรที่ท า
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลได้เป็นส าคัญ และเมื่อพิจารณาประกอบกับเรื่องการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นส านักงานอัยการสูงสุดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ
พนักงานสอบสวน ณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ตาม จะเห็นได้ว่า การท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานยังคงขาดเอกภาพ การท างานจะเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการประสานร่วมมือกันอยู่
มาก ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการสอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่าง
สิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้เองการต้องรอให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายอ านาจในการสอบสวน
คดีพิเศษนอกราชอาณาจักรก่อนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงจะท าการสอบสวนได้นั้น ผู้เขียนเห็นว่า 
เป็นการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง 

2. ในเรื่องการเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน พนักงานอัยการและ
ส านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนชาวอเมริกาได้อยู่แล้วว่า
สามารถท าการสอบสวนได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับอัยการญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการสอบสวนด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งสร้างความเชื่อมั่นจนเป็นที่
ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่งกอปรกับประชาชนอเมริกาและญี่ปุ่น
เองก็ให้ความเคารพในกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดท าให้ระบบกฎหมายของ
ประเทศดังกล่าวเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากและมีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 

ในขณะที่ประเทศไทยนั้น โดยหลักแล้วพนักงานอัยการไม่ได้มีอ านาจและหน้าที่สอบสวนคดี 
การให้อ านาจอัยการสอบสวนเป็นเพียงข้อยกเว้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น และในทางปฏิบัติพนักงาน
อัยการก็มิได้ลงมาท าการสอบสวนเอง หากยังคงมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ท าการสอบสวนอยู่นั้นเอง ท าให้การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และไม่ทันการ และพนักงานอัยการไทยยังมีข้อจ ากัด
ด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบสวน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองท าให้ประชาชนชาวไทย
ยังไม่ได้ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในบทบาทการสอบสวนของพนักงานอัยการอย่างในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 

3. ในการสอบสวนคดีที่มีความส าคัญเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นนี้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้งส านักงานสอบสวนกลางแห่งอเมริกาหรือที่รู้จักกันในนามของเอฟบีไอ 
(FBI) ท างานภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางโดยตรง มีศักยภาพและมีอิสระในการท างานอย่างสูง มี
อ านาจและหน้าที่ในการปกป้องและปราบปรามทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคงของอเมริกาได้ จึง
เห็นได้ว่า การท างานของ FBI จะมีความเป็นเอกเทศ เฉกเช่นเดียวกันประเทศญี่ปุ่น หากเป็นคดีที่มี
ความส าคัญเป็นพิเศษแล้ว อัยการญี่ปุ่นก็ยังท าการสอบสวนได้ด้วยตนเองอยู่ ส านักงานสอบสวนคดี
พิเศษ (SID) เพียงท าหน้าที่ภายใต้การควบคุมของพนักงานอัยการเท่านั้น 

จึงเห็นได้ว่า ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นกฎหมายได้ให้อ านาจแก่องค์กรที่
รับผิดชอบการสอบสวนคดีที่มีความส าคัญระดับประเทศได้อย่างชัดเจน จึงไม่เกิดปัญหาอย่างใน
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ประเทศไทย กล่าวคือ ไม่เกิดความซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานเกินกว่าหนึ่งหน่วยงานขึ้นไป หรือบาง
กรณีก็เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้
กระท าลงนอกราชอาณาจักรของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยเกรงจะเป็นการกระท าไปโดยไม่มี
เขตอ านาจอันจะท าให้เกิดปัญหาตามมา หรืออาจถูกฟ้องร้องกลับในภายหลังได้จนอาจส่งผลให้
พยานหลักฐานบางอย่างต้องสูญหายหรือถูกท าลายหรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบได้อีกหากไม่
ด าเนินการในทันที จนกระท่ังท าให้ไม่สามารถฟ้องร้องผู้กระท าความผิดในภายหลังได้ 

กอปรกับส าหรับประเทศไทยนั้น การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจนับเป็นเรื่อง
ส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้
เพราะหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้ว จะเห็นว่า 
กฎหมายไทยได้ถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีต่อศาล ดังนั้น ในการสอบสวนซึ่งเป็น
เรื่องที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรงและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมาอันเกิดจากความชะงักงันใน
การด าเนินคดีอาญาของหน่วยงานของรัฐนั้นเอง 

นอกจากนี้ กฎหมายที่บัญญัติไว้กับสภาพความเป็นจริงยังมิได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ยังไม่สอดรับกับสภาพสังคมไทยเท่าที่ควร กล่าวคือ กรณีเป็นคดีพิเศษในราชอาณาจักรย่อมเป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ท าการสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบได้ แต่หากเป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท า
ลงนอกราชอาณาจักร กลับไม่มีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 20 ก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะ
มอบหมายหน้าที่นั้น ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน
แทนก็ได ้

ผู้เขียนเห็นว่า กรณีหมายความเฉพาะคดีนอกราชอาณาจักรทั่วๆ ไปเท่านั้นหาได้หมายความ
รวมถึงคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรด้วยไม่ กับทั้งในทางปฏิบัตินั้นอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการก็
มิได้ลงมารับรู้ข้อเท็จจริงหรือลงมาสอบสวนด้วยตนเองโดยตรงหากแต่ยังคงมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ท าการสอบสวนอยู่ และยิ่งเป็นคดีที่มีความส าคัญระดับชาติ การกระท าเช่นนี้ย่อมมิได้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 อย่างแท้จริง 

อนึ่ง ในการมอบหมายของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนก็เป็นการไม่แน่นอนว่าอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายอ านาจสอบสวนได้ถูกฝาถูกตัวจริงหรือไม่ กล่าวคือ เนื่องจาก
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนสามารถมอบหมายให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใด
เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้ ซึ่งหากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรทั่วๆไป การที่อัยการสูงสุด
หรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนของส านักงานต ารวจแห่งชาติย่อมมิใช่เรื่องแปลก 
แต่หากคดีนอกราชอาณาจักรนั้นเป็นคดีพิเศษและอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนได้มอบหมายให้
พนักงานสอบสวนธรรมดาไปโดยผิดหลง ก็จะท าให้เกิดความชะงักงันในการด าเนินคดีอาญาต่อไปอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดในการมอบหมายดังกล่าวได้ ทั้งพนักงานสอบสวนดังกล่าวก็ยังไม่มี
ความสามารถมากพอที่จะสอบสวนการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษได้จึงไม่อาจท าให้การ
สอบสวนคดีนั้นมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนซึ่งบุคคลที่จะทราบดีที่สุดว่าคดีนอกราชอาณาจักร
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ใดบ้างมีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายไทยด้วย คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือ
ป้องกันปัญหานี้จึงเป็นเรื่องเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีดังกล่าว 

ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้
ก าหนดลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายไทยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และเหตุผลของการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ก็สืบเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้การ
ก่ออาชญากรรมต่างๆ มีความสลับซับซ้อนตามไปด้วย การกระท าความผิดมักกระท าเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกันในหลายประเทศ มักจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ดี 
มีการใช้เทคนิคพิเศษมากมายในการกระท าความผิดมิได้ใช้ความรุนแรงเผชิญหน้ากันแบบแต่ก่อน 
หากแต่กลับท าให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศได้จ านวนมหาศาล 

รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อขัดข้อง
ดังกล่าวของหน่วยงานต ารวจโดยการปรับปรุงวิธีการและมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือจะได้
น ามาใช้แก้ไขปัญหาด้านการสอบสวนของกระบวนการยุติธรรม โดยรัฐจัดให้มีหน่วยงานพิเศษต่างๆ 
เกิดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรองรับกับคดีที่มีความยุ่งยากในการสอบสวนและพนักงานสอบสวน
ทั่วๆ ไปไม่อาจรับมือได้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนส่วนรวมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจึงได้ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขึ้นมา 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการตรวจสอบควบคุม ก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจาก
คณะกรรมการคดีพิเศษซ่ึงมีที่มาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรเพ่ือให้ได้รับการ
เชื่อถือและไว้วางใจว่าการสอบสวนคดีพิเศษจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุน
เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมากที่รัฐและประชาชนมอบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อม
เจตนารมณ์ของรัฐและความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่
สามารถสืบสวนสอบสวนคดีอาญาส าคัญของประเทศอย่างมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ความสุจริตและ
ความกล้าหาญ เพื่อค้นหาความจริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมมาระงับยับยั้ง ยุติความเสียหายของ
ประเทศ และป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย จึงเห็นได้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยมี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษกฎหมายให้อ านาจกรมสอบสวนคดี
พิเศษท าหน้าที่สอบสวนการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อน โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
ในลักษณะสหวิชาชีพรวมทั้งพัฒนารูปแบบวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการปราบปราม
อาชญากรรมที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไว้อย่างรอบด้าน ทั้งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจหน้าที่พิเศษกว่าอ านาจสืบสวนสอบสวนของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปราม 

อีกทั้ง ตามเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 
คือ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับคดีอาญาบางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และด้วยคดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ
สอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการ
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กระท าความผิดอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะแล้ว 
จึงเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว ประสงค์ให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษสามารถท าการสอบสวนคดีที่มีความส าคัญระดับชาติได้ ไม่ว่าความผิดทางอาญาอันเป็นคดี
พิเศษจะเกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร หากเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตกอยู่ในอ านาจการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถประสานความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม
และควบคุมอาชญากรรมพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
โดยการประสานความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูล
ข่าวสารและการช่วยติดตาม จับกุมตัวผู้กระท าผิดการประสานความร่วมมือต ารวจสากล FBI และ
หน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลข่าวสาร การช่วยติดตามจับกุมตัวผู้กระท าผิด การโอน
ตัวนักโทษและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไดท้ันการ 

อนึ่ง จากการที่รัฐให้องค์กรอัยการมีอ านาจในการสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรได้และจัด
ให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเพ่ือมีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อนเป็นการพิเศษ
นอกเหนือไปจากอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั่วไป เพราะการกระท าความผิดในคดีที่มีความส าคัญ
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยง่ายเช่นนี้ หากล่าช้าในการ
ด าเนินการก็จะท าให้องค์กรอาชญากรรมที่มักจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระท าความผิดต่างๆ 
ไหวตัวทัน และไม่อาจป้องปรามจับกุมผู้กระท าความผิดได้ทันท่วงที 

เพราะฉะนั้น เพ่ือเป็นการขจัดปัญหาข้างต้น จึงควรก าหนดเขตอ านาจสอบสวนคดีพิเศษที่มี
โทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นองค์กรที่มีอ านาจ และเพ่ือให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และยุติธรรม ผู้เขียนเห็นถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ให้อ านาจการ
สอบสวนคดีอาญาที่มีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรและมี
ลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษอยู่ในอ านาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทั้ งหมด และ
อ านาจฟ้องคดีอาญาในความผิดดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกระบวนการปกติ
ต่อไป โดยผู้เขียนเชื่ออย่างยิ่งว่าองค์กรอัยการเองย่อมมีความยุติธรรมได้ด้วยตนเองในการใช้ดุลพินิจ
สั่งคดีต่อไป 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุป 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่องอ านาจการสอบสวนคดีความผิดที่ได้กระท านอกราชอาณาจักร: ศึกษากรณี
พนักงานอัยการกับดีเอสไอ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Authority to Investigate Offenses 
Committed Abroad: Case Study Prosecutor with the DSI ผู้เขียนได้ท าการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับอ านาจสอบสวนคดีพิเศษที่มีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร  กล่าว
โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงปัญหา
สภาพอาชญากรรมท่ีมีการน าเทคนิคชั้นสูงไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมและนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึน อีกทั้ง การประกอบอาชญากรรมดังกล่าวก็มักกระท าโดยผู้ที่มีความรู้ มีหน้าที่การงาน
ดี และใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระท าความผิด มีวิธีการปิดบังการกระท าความผิดของ
ตนโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ทั้งยังมีเครือข่ายองค์กรกว้างขว้างทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
การก่ออาชญากรรมมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมาก ท าให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ 
หลากหลายรูปแบบ อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่กระท า
เป็นองค์กร เป็นต้น ประกอบกับได้มีการบัญญัติกฎหมายและจัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมารองรับกับ
ปัญหาอาชญากรรมที่มีความยุ่งยากเหล่านั้น เพ่ือให้สามารถป้องปรามอาชญากรรมได้อย่างทันท่วงที 
ซึ่งสามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 
6.1.1 บทบาทของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในต่างประเทศและใน

ประเทศไทย 
จากที่ได้ศึกษาถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญาทั้งใน

ต่างประเทศและในประเทศไทยที่ใช้ระบบกฎหมายแตกต่างกัน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะมีลักษณะดังนี้ 
คือ 
 อัยการในประเทศสหรัฐอเมริกา อัยการมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบคดีอาญา
ในชั้นก่อนฟ้องค่อนข้างมาก และในการด าเนินคดีอาญาก็ได้ตระหนักถึงหลักความยุติธรรมตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ นอกจากอัยการมีหน้าที่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาของต ารวจอีกด้วย อัยการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการสอบสวนและ
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กระบวนการฟ้องร้อง ทั้งสามารถใช้ดุลพินิจในการผันคดีออกจากการพิจารณาของศาลได้ เช่น การ
ชะลอการฟ้อง การต่อรองค ารับสารภาพ ด้วยอัยการเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจในลักษณะกึ่งตุลาการซึ่ง
ถือเป็นการให้อ านาจอัยการอย่างกว้างขวาง และการให้อัยการมีดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก อัยการจึงเปรียบเสมือนองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ท างานของพนักงานสอบสวนและกลั่นกรองพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนสั่งคดีต่อไป  

ส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรนั้น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ให้อ านาจพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของ
ศาลแม้ทางปฏิบัติต ารวจจะเป็นผู้กระท าการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดก็ตาม แต่
หากกรณีเป็นคดีส าคัญเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐอเมริกา 
หรือส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) ก็จะเข้ามาท าหน้าที่สอบสวน 

อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการยังคงมีอ านาจเข้ามาสอบสวนได้เองตั้งแต่เริ่มคดีเช่นกันและมี
อ านาจควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือกันท า
หน้าที่หรือท างานเป็นทีม เพ่ือค้นหาความจริงให้ได้มากท่ีสุดโดยมุ่งประสงคใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส าหรับอัยการในประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมาก การด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องจะเป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญากระบวนการ
เดียวไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาคืออัยการ ต ารวจมีหน้าที่ต้อง
ติดตามการกระท าความผิดอาญาและต้องกระท าการทุกอย่างโดยไม่ชักช้าเพ่ือป้องกันมิให้คดีเสียไป 
แต่ต ารวจมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือของอัยการเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการที่ต ารวจกระท าไปนั้นจะเป็นการ
ต้องกระท าไปก่อนตามกฎหมายหรือท าตามค าสั่งของอัยการ กล่าวโดยสรุปคือ ในการด าเนินคดีต่อไป
ของต ารวจก็ดี หรือการวินิจฉัยสั่งคดีก็ดี อัยการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเองทั้งสิ้น  

ทั้งนี้ อาจเพราะอัยการญี่ปุ่นเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน มีการปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างได้ผลจนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน
อย่างยิ่งอัยการญี่ปุ่นจึงมีบทบาทในการสอบสวนเต็มตัวโดยมีทั้งอ านาจในการสอบสวนตลอดจน
อ านาจในการสั่งคดี แต่ทั้งนี้อัยการญี่ปุ่นจะไม่สั่งฟ้องคดีผู้ต้องหาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่า
การกระท านั้นเป็นความผิดจริงโดยจะใช้มาตรฐานเช่นเดียวกับศาล  

นอกจากนี้ อัยการยังต้องมีความรับผิดชอบในความถูกต้องของการสอบสวน เนื่องจาก
ความส าคัญของการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งต้องใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาเป็นสิ่งจ าเป็นและถือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบของอัยการด้วย อัยการญี่ปุ่นจึงมีความเป็นภาวะวิสัยสูงเป็นอย่างมากระบบ
อัยการของประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นการด าเนินคดีอาญาที่สมบูรณ์มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก อัยการสูงสุดญี่ปุ่นมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบคดีอาญาทุกประเภทตั้งแต่ชั้นสอบสวน 
ฟ้องร้องและบังคับคดีซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุดยังมีอ านาจมอบหมายการด าเนินการให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

ส าหรับอ านาจสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักรญี่ปุ่นนั้น กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้
อ านาจแก่อัยการอย่างมาก พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีอ านาจตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การ
วินิจฉัยสั่งคดี การฟ้องคดีตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการบังคับตามค าพิพากษาภายหลังที่ศาลมี
ค าพิพากษาได้ด้วย ต ารวจของญี่ปุ่นก็สามารถท าหน้าที่ในการปราบปราบและควบคุมอาชญากรรมได้



175 

ภายใต้การตรวจสอบของอัยการและรวมตลอดถึงกองสอบสวนคดีพิเศษ (SID) ของประเทศญี่ปุ่น ก็มี
อ านาจหน้าที่อย่างจ ากัดภายใต้การควบคุมของอัยการเช่นเดียวกัน 

จากประเทศทั้งหลายที่ได้ศึกษามานี้ จะเห็นได้ว่า ระบบอัยการของแต่ละประเทศพนักงาน
อัยการจะมีบทบาทส าคัญในคดีอาญา พนักงานอัยการจะมีอ านาจหน้าที่สอบสวนและรับผิดชอบคดี
เอง การด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนและฟ้องร้องจะเป็นการด าเนินคดีอาญากระบวนการเดียวไม่
แบ่งแยกจากกัน โดยพนักงานอัยการมีอ านาจสั่งการให้ต ารวจช่วยเหลือในการสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการจะลงมือท าการสอบสวนด้วยตนเองก็ได้ และอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศมีอ านาจหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลความผิดที่เกี่ยวกับรัฐนั้นๆ โดยมีอ านาจมอบหมายให้อัยการผู้ใต้บังคับบัญชาท าการ
สอบสวนหรือท างานตามที่สั่งได้ 

ส าหรับประเทศไทยองค์กรอัยการเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบคดีในชั้นเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ในการท าค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีต่อศาลจึงต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมและเป็น
หลักประกันความยุติธรรมโดยการปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาอันเป็นการ
ตัดสินว่าจะด าเนินคดีอาญาต่อหรือจะยุติการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งจะมีผลต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตาม โดยหลักแล้วกฎหมายมิได้ให้อ านาจพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
ได้โดยตรงอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น หากแต่บัญญัติไว้เป็นข้อยกเว้นในบางกรณี
เท่านั้นในการให้พนักงานอัยการมีอ านาจเกี่ยวกับการสอบสวน หรือในรูปของการร่วมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวนหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น 

กรณีที่กฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวน อันเป็น
ข้อยกเว้นอ านาจหน้าที่หลักของพนักงานอัยการ กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. อ านาจในการสอบสวนเพ่ิมเติม ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 143 ซึ่งบทบาทของพนักงานอัยการตามมาตรานี้ มี 2 กรณี กล่าวคือ กรณีแรกการสั่ง
ให้สอบสวนเพิ่มเติม และกรณีที่สองการสั่งพนักงานสอบสวนให้ส่งพยานมาเพ่ือซักถาม 

2. การเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 143 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 
21 พ.ศ.2542 

3. การสอบสวนปากค าเด็ก ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 133 ทวิ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 
20 พ.ศ.2542 

4. ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 32 พนักงานอัยการมี
บทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษสองประการ คือ การเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

5. การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
20 
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จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ชัดว่าหากเป็นคดีพิเศษและเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
ด้วยนั้น ใครจะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะการสอบสวนที่ได้
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญตามกฎหมายไทย
เพราะประเทศไทยได้ถือการสอบสวนเป็นเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ด้วยเหตุนี้ การ
เริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิเสริภาพของประชาชน
โดยชอบธรรม  

เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ซึ่งให้
อ านาจหน้าที่อัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาได้นั้นประหนึ่งท าให้อ านาจสอบสวนของพนักงาน
อัยการไทยมีความใกล้ชิดกับความเป็นสากลในคดีความผิดนอกราชอาณาจักรมากขึ้น หากแต่เมื่อ
พิจารณาเครื่องมือที่จะน าพาการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องของประเทศไทยให้ส าเร็จได้นั้นยังมี
ข้อจ ากัดอีกนานัปการ อาทิ พนักงานอัยการยังมีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์
ในการสอบสวน ขาดความคล่องตัว ความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ กอปรกับในทาง
ปฏิบัติแล้วพนักงานอัยการเองก็มิได้ลงไปรับรู้ข้อเท็จจริงในคดีโดยตรง หากแต่ยังคงรับส านวนการ
สอบสวนมาจากพนักงานสอบสวนอยู่นั้นเอง กับทั้งประเทศไทยได้ยึดถือและมีหลักปฏิบัติหลาย
ประการที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยเอง 
ฉะนั้น ในการน ากฎหมายหรือหลักปฏิบัติใดๆ ของต่างประเทศมาใช้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสังคมไทยด้วย 

ดังนั้น การสอบสวนที่ดีจึงต้องสอดคล้องและผสมกลมกลืนกับสภาพของสังคมปัจจุบันเพราะ
การจะใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกฎหมายนั้นก็จะต้องมีความเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยด้วย กฎหมายจึงจะเป็นเครื่องมือที่ดีอันจะท าให้ระบบงานสามารถด าเนินไป
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะท าให้ปัญหาคลี่คลายลง โดยการปรับบทบาทในแต่ละองค์กรให้เห็นเป็น
รูปร่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในประเทศไทยให้เป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่ในการสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซ้อนถือเป็นการติดตั้งกุญแจส าคัญที่ท าให้กลไก
ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐได้ท างานอย่างมีศักยภาพและยิ่งเป็นคดีพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องกับ
นอกราชอาณาจักรด้วยแล้วยิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานพิเศษเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ในการ
สอบสวนเพราะคดีพิเศษเป็นคดีอาญาที่มีอุปสรรค ความยากในการสอบสวนและมีผลหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเมืองได้โดยง่าย ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหา
ความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ และเพ่ือให้การค้นหาความจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานนั้นมีความต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสอบสวน 
 

6.1.2   บทบาทของพนักงานอัยการไทยในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 บัญญัติว่า ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตาม
กฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้น ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 
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ในกรณีที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใด
ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
บรรดาอ านาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุด หรือผู้รักษาการแทน 

1. พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 
2. พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า

โทษผู้ต้องหา 
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณี เห็นว่า

การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 ส่งพร้อม
ส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 

จะเห็นได้ว่า บทบาทของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ที่แก้ไขใหม่ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจนให้อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีความผิดตามกฎหมายไทยที่
ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าผู้กระท าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ต้องรับโทษตาม
กฎหมายไทยซึ่งแต่เดิมก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 20 นี้
กฎหมายมิได้ก าหนดอ านาจของอัยการสูงสุดไว้ให้ชัดเจน เพียงแต่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนเมื่อ
ทราบความผิดนอกราชอาณาจักรเกิดขึ้นในเขตท้องที่ของตนจะต้องแจ้งให้อัยการสูงสุดทราบ และให้
พนักงานสอบสวนเป็นผู้สรุปส านวนให้พนักงานอัยการในเขตท้องที่นั้นๆ ด าเนินการให้อัยการใน
ขั้นตอนของการฟ้องต่อไป 

เมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ใหม่ มีผลให้เกิดความ
ชัดเจนในอ านาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด และยังมีผลให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการสอบสวนในคดี
ความผิดนอกราชอาณาจักรเหมือนเช่นพนักงานสอบสวนและท าให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถสั่งคดี
นอกราชอาณาจักรได้มีเพียงเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดเท่านั้นว่าจะให้ท าหน้าที่เป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีหรือเป็นพนักงานสอบสวนร่วมสอบสวนกับพนักงานอัยการเท่านั้น
และเม่ือท าการสอบสวนคดีเสร็จแล้วก็ต้องส่งส านวนให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาสรุปส านวนเองว่า
จะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อไป 

เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้อัยการสูงสุดมีอ านาจรับผิดชอบการสอบสวนคดีประเภทนี้  
เนื่องจากคดีความผิดนอกราชอาณาจักรมักจะมีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็น
เรื่องละเอียดอ่อน มีการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
เป็นคนต่างชาติ จึงต้องมีการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐด้วยความรัดกุมและ
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ระมัดระวัง และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ คดีความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรนั้นอยู่นอกเขตพ้ืนที่
ของพนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่จะท าการสอบสวนเพราะประเทศไทยได้ถือการสอบสวนที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีอาญาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 120 และการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาว่าการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นชอบหรือไม่ชอบ เพราะหากการสอบสวนได้กระท าโดยพนักงาน
สอบสวนที่ไม่มีอ านาจก็จะส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้องและศาลยกฟ้องได้ จึงกล่าวได้ว่า
การทีป่ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ใหม่นี้ได้บัญญัติให้อ านาจอัยการสูงสุดเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนอกราชอาณาจักรก็เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างปัญหาดังกล่าวอีก
ประการหนึ่งด้วย 
 

6.1.3   บทบาทของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 

สืบเนื่องจากการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการกระท า
ความผิด ท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ มีความยากล าบากตามไปด้วย เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดในปัจจุบันไม่สามารถที่จะปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวได้
อย่างเท่าทัน ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการสอบสวนคดีอาญาอย่างพนักงานสอบสวนประจ าส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร กอปรกับการ
ด าเนินคดีอาญาปกติไม่สามารถด าเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือต่อประชาชน เพราะคดีพิเศษเป็นคดีที่มี
ความส าคัญและยุ่งยากในการสอบสวน มีเครือข่ายโยงใยระหว่างประเทศ ท าให้การใช้เทคนิคหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่าท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้นั้นยังมีขอบเขตจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทยต่างท างานโดยเอกเทศ ในลักษณะต่าง
คนต่างท าขาดความเชื่อมโยงและการบูรณการร่วมกันท าให้บาปเคราะห์ยังคงเกิดแก่ประชาชนอยู่เอง 

ด้วยเหตุนี้  รัฐจึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความจ ากัดดังกล่าวของ
หน่วยงานต ารวจโดยการปรับปรุงวิธีการและมาตรการต่างๆ เพ่ือจะได้น ามาใช้แก้ไขปัญหาด้านการ
สอบสวนของกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐจัดให้มีหน่วยงานพิเศษต่างๆ เกิดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การรองรับกับปัญหาอาชญากรรม เช่น องค์กรอัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการก่อก าเนิดขึ้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาการสอบสวนคดีอาญาที่มีอุปสรรค
ความยากในการสอบสวนและมีผลหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติ ไม่ว่าใน
ด้านความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การปกครองประเทศและความมั่นคงของประเทศเพ่ือให้ได้รับการเชื่อถือและ
ไว้วางใจว่าการสอบสวนคดีพิเศษจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

โดยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หลักมนุษยธรรมและหลักเหตุผล
ทางกฎหมายอย่างแท้จริง ภายใต้การสนับสนุนเครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมากที่รัฐและ
ประชาชนมอบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเจตนารมณ์ของรัฐและความคาดหวังของประชาชน
ที่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่สามารถสืบสวนสอบสวนคดีอาญาส าคัญของประเทศ
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อย่างมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ความสุจริต และความกล้าหาญ เพื่อค้นหาความจริงอย่างมีคุณภาพและ
มีคุณธรรมมาระงับยับยั้งยุติความเสียหายของประเทศ และป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายอีกต่อไป 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 คดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการ
สืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่คดีความผิดทางอาญา ดังต่อไปนี้ 

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่
ก าหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าว
จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบ
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญหรือเป็น
การกระท าขององค์กรอาชญากรรม 

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท า
ความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่ กคพ. ก าหนด 
(2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในคดีที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะต้อง

ด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระท าความผิดหลาย
เรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสืบสวนสอบสวนส าหรับ
ความผิดบทอื่นหรือเรื่องอ่ืนด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 

บรรดาคดีใดที่ได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการ
สอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่ เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระท า
ความผิดด้วย 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท าความผิดใดเป็นคดี พิเศษตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) หรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด 

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษมีอ านาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 
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มาตรา 32 ในกรณีที่ กคพ. เห็นว่า เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระท าความผิด
คดีพิเศษ กคพ. จะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้องมีพนักงานอัยการ
มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่การ
สอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1)(ค) หรือ (ง) ต้องมี
พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การสอบสวน
ร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคพ. ก าหนด 

จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือมารับมือกับปัญหาอาชญากรรมนั้น
ท าให้รัฐต้องประสบกับปัญหาใหม่ตามมาอีกนานัปการไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร 
และการซ้ าซ้อนกันของอ านาจของแต่ละหน่วยงานที่รัฐจัดขึ้นหรือในทางกลับกันคือ เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีที่มีความส าคัญด้วยเกรงเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจอันจะส่งผลให้
เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกฟ้องร้องกลับได้ในภายหลังนั้นเอง โดยเฉพาะหาก
เป็นคดีพิเศษตามอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
2547 และคดีดังกล่าวเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 20 ด้วยแล้ว องค์กรสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสอบสวนได้เองหรือต้องได้รับมอบหมายจาก
อัยการสูงสุดก่อน กรณียังเกิดความสับสนในทางปฏิบัติและความไม่ชัดเจนในหลักกฎหมาย 

จะเห็นได้ว่า ในกรณีเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษและในขณะเดียวกันก็เข้าหลักเกณฑ์เป็น
ความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 นั้นจะใช้อ านาจ
ตามบทบัญญัติใดบังคับ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ได้ให้อ านาจ
อัยการสูงสุดไว้ ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ก็ได้ให้อ านาจ
หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษไว้เช่นกัน แต่กฎหมายทั้งสองฉบับก็มิได้บัญญัติชัดเจนว่าหากเป็นคดี
พิเศษนอกราชอาณาจักรแล้วจะเป็นอ านาจของใคร และหากพิจารณาจากล าดับศักดิ์ของกฎหมาย
แล้ว กฎหมายทั้งสองฉบับก็มีล าดับศักดิ์ที่เท่าเทียมกัน หากแต่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 เป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะซึ่งโดยหลักการใช้กฎหมายของประเทศไทยแล้ว
ย่อมต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้นเอง 

ผู้เขียนเห็นว่า พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนได้โดยตรงโดยดูจากลักษณะความผิด รวมถึงกรณีที่
คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) ด้วย แม้ว่าคดีดังกล่าว
จะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรก็ตามหากลักษณะความผิดเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายไทย
แล้ว กรณีย่อมต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
 กอปรกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในทุกๆ ด้าน ตลอดจนการประสานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสามารถกระท าได้คล่องตัวมากกว่าส านักงานอัยการหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษล้วนมีประสบการณ์และมีความช านาญเฉพาะด้านเป็นองค์กรสอบสวนระดับชาติ
ย่อมสามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในระดับสากลได้ไม่ยาก ทั้งยังมีอ านาจ
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พิเศษบางประการที่จะท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรับมือกับคดีอาญาในยุคปัจจุบันได้อย่าง
ทันท่วงทซีึ่งพนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วๆ ไปไม่มี 

นอกจากนี้ เมื่อคดีใดเป็นคดีพิเศษแล้วกฎหมายได้ให้อ านาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านการสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรงแม้คดีดังกล่าวจะเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ย่อมมีอ านาจสอบสวนได้โดยไม่จ าต้องได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
และให้ถือเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
120 เพ่ือมิให้เกิดช่องว่างในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งนี้ แม้พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 16 มาตรา 17 
และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จะได้พยายามบัญญัติกฎหมายให้พนักงาน
อัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถสอบสวนร่วมกันหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ แต่จาก
การสอบสวนร่วมกันหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่อ่ืนๆ ตามมาอีกหลาย
ประการ อาท ิ

ปัญหาในการท างานร่วมกันของพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีความเห็น
ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างกัน  

ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ คือ การที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษมี
จ านวนน้อย มีก าลังคนไม่เพียงพอกับภารกิจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ท าให้พนักงานอัยการไม่
สามารถท าหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และสิ่งส าคัญพนักงานอัยการยังขาดความช านาญในการ
แสวงหาพยานหลักฐาน ในการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ เพราะพนักงานอัยการมักเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตัวบทกฎหมายหากแต่ขาดประสบการณ์ในการสอบสวน และคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย
ไทยทีไ่ดก้ระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยส่วนใหญ่มักเป็นคดทีีเ่กี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอันเป็น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือการก่อการร้าย ผู้กระท าความผิดมักกระท ากันเป็นขบวนการหาใช่
การกระท าเพียงคนเดียว ความรู้ความสามารถของผู้กระท าความผิดก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้กระท าความผิดสามารถท าลายพยานหลักฐานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือล้ ากว่าในการตรวจจับผู้กระท าความผิดและหน่วยงานที่มี
ความพร้อมในการสอบสวนคดีพิเศษเช่นนี้ซึ่งก็คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ บุคลากร และประสบการณ์ด้านการสอบสวนมากกว่าพนักงานอัยการแทบทุกด้าน จาก
ปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

6.2.1  ปัญหาอ านาจสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน 
ในกรณีตามประเด็นปัญหาหากเป็นคดีพิเศษที่เกิดในราชอาณาจักร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ย่อมมีอ านาจในการสอบสวนทั่วประเทศ หรือกรณีความผิดบางส่วนเกิดนอกราชอาณาจักรและ
บางส่วนเกิดในราชอาณาจักรก็ย่อมเป็นอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษดุจกัน แต่หากเป็นคดีพิเศษ
ที่เกิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นคดีที่มีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
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พ.ศ.2547 หรือคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไปนั้นก็
ไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจไว้อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานอีกต่อไปจึงขอ
เสนอให้แก้ไขกฎหมายต่อไปนี้ 

ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สามารถท าการสอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรได้
โดยไม่จ าต้องได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดก่อน โดยแก้ไขในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ดังนี้  

จาก “มาตรา 21 คดีพิเศษท่ีจะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ได้แก่ คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้  

(2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ี กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่”  

เป็น “มาตรา 21 คดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ได้แก่ คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้  

(2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ี กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แต่กรณีความผิดทางอาญานั้นเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถท าการ
สอบสวนคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่จ าต้องได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดก่อน และให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติมาตรา 32” 

 
6.2.2  ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

 ด้วยอุปสรรคนานัปการที่ท าให้พนักงานอัยการไทยไม่อาจท าหน้าที่สอบสวนด้วยตนเองได้
ผู้เขียนเห็นว่า พนักงานอัยการควรเข้ามาร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเฉพาะคดีที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งจริงๆ เช่นคดีที่มีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องประหนึ่งเป็นเกราะคุ้มกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างเสริมอิสระในการท างานแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นหลักประกัน
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เกิดแก่ประชาชนได้อย่างดี ทั้งยังเป็นการลดปัญหาด้านภาระงาน
ของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนหรือพนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานอัยการเห็นว่าเป็นคดีพิเศษที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและอาจ
กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐได้โดยง่ายแล้ว อัยการควรจะมีบทบาทในเชิ งรุกเข้ามาใน
กระบวนการสอบสวนคดีพิเศษส าคัญอ่ืนนอกจากที่กฎหมายก าหนดได้ด้วย โดยต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญสูงสุดโดยการท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้ อัยการสูงสุดในฐานะ
กรรมการคดีพิเศษด้วยควรมีบทบาทส าคัญในการติดตามประเมินผลคดีพิเศษส าคัญซึ่งอยู่ในระหว่าง
การสอบสวนซึ่งอาจเป็นคดีที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรืออาจเคลือบแคลงสงสัย
ในการด าเนินคดีหรือคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับระบบการสอบสวนและการฟ้องร้องให้มีมาตรฐานสูงสุดตามสภาพ
ของสังคมไทย และจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอบสวน 
เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
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พระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ.2547 
                        

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๕๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
๒๕๔๗”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีพิเศษ” หมายความว่า คดีความผิดทางอาญาตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ 
“พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความว่า อธิบดี รองอธิบดี และผู้ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้มีอ านาจและหน้าที่สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“รองอธิบดี” หมายความว่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ 

                   
  
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยย่อว่า “กคพ.” ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนเก้าคน และในจ านวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ 
การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรม
สอบสวนคดีพิเศษจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๙) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิให้ด ารง

ต าแหน่งใดๆ 
(๑๐) ไม่ เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี ผู้ซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งรวมกันเกินสามวาระไม่ได้ 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ

หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
มาตรา ๙ เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๐ ให้ กคพ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดคดีพิเศษตามมาตรา 

๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) 
(๒) ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรค

หนึ่ง(๑) 
(๓) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอ่ืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๒) 
(๔) ก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของ กคพ. 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของ กคพ. 
รายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง(๒) มติตามวรรค

หนึ่ง (๓) และข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง(๔) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๑ การประชุมของ กคพ. ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจ

ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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มาตรา ๑๒ ให้ กคพ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กคพ. ก าหนด และให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๓ ให้กรมการใน กคพ. และอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด ๒ 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
                   

  
มาตรา ๑๔ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดี

พิเศษเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๕ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยต้องมี

คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมีคุณสมบัติ

พิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าห้าปีในต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษใน

ระดับท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 
(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปีและ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ ๖ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานของรัฐที่
เทยีบเท่าตามหลักเกณฑ์ท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 

(๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตาม
หลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าปีตามหลักเกณฑ์ที่ 
อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 

(๔) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปีตาม
หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 

(๕) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปีตาม
หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 

มาตรา ๑๖ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยต้องมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่คดีพิเศษต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 
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(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางกฎหมาย หรือปริญญาเอก
ทางกฎหมาย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตาม
หลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

(๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้อีกอย่างน้อยหนึ่งสาขาตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
ก าหนด 

(๔) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปีตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการสอบสวน
คดีพิเศษจ าเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์สูง เพ่ือด าเนินการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเป็นบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน กคพ. อาจมีมติให้ยกเว้นคุณสมบัติพิเศษ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนส าหรับ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลใดเป็นการเฉพาะก็ได้  

มาตรา ๑๘ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด หรือบุคคลตามมาตรา 
๑๗ แล้วแต่กรณี โดยบุคคลดังกล่าวต้องส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้นด้วย 

การแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ ซึ่งผ่าน
การทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนด 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีข้ึนด้วย  

มาตรา ๒๐ ให้ต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็น
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ใน
ความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
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หมวด ๓ 
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 

                   
  
มาตรา ๒๑ คดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ได้แก่คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

และที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ
หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม 

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน 

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะ
ได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่ กคพ. ก าหนด 
(๒) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (๑) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ในคดีที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่ ง

จะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระท า
ความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการโดย
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสืบสวน
สอบสวนส าหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอ่ืนด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ 

บรรดาคดีใดที่ได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่า
การสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ ใช้ หรือผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิดด้วย 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท าความผิดใดเป็นคดีพิเศษตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑) หรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด 



199 

มาตรา ๒๑/๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดอันเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังมิได้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจท าการสอบสวนไปพลางก่อนได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติรับคดีพิเศษ
ตามวรรคหนึ่งไว้ด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งส านวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
สอบสวนตามวรรคสองไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการนี้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจถือส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ด าเนินการ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้ กคพ. มีอ านาจออกข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การค้น หรือการปล่อย
ชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การส่งมอบคดีพิเศษ และการด าเนินการอ่ืน
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอาญา 

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เจ้าพนักงานอ่ืน
ของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้
เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านผลกระทบของการกระท าความผิด และประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอาญาได้อย่างทั่วถึง ในการนี้อาจก าหนดให้กรณีใดต้องด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

(๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษ 
(๔) การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
เมื่อมีข้อบังคับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่

ก าหนดนั้นถ้าข้อบังคับดังกล่าวเป็นการก าหนดหน้าที่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเจ้าพนักงาน
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ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้ถือว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการ
ด าเนินการของผู้มีอ านาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ส าหรับคดีพิเศษในเรื่องใด ให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจะตกลงกัน เว้นแต่ กคพ. จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ท าการ
สอบสวนคดีอาญาเรื่องใดไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีพิเศษ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งมอบ
ส านวนการสอบสวนคดีดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวิธีปฏิบัติในวรรคหนึ่ง(๑) แล้ว ให้
ถือว่าส านวนการสอบสวนที่ส่งมอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ 

มาตรา ๒๒/๑ ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม 

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดที่จ าเป็นในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมี
อ านาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือ
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 

ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ เพียงเท่าท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีจ าเป็นอธิบดีจะสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้หนึ่งผู้ ใด
ที่มิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการสืบสวนเป็น
การเฉพาะก็ได้ 

ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสาม ให้ผู้นั้นเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเฉพาะ
เรื่องท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ี กคพ. ก าหนด  

มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสืบสวนคดีดังกล่าวได้ 
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ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดี
พิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๒) อธิบดีจะสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหาพยานหลักฐาน
เบื้องต้น เพ่ือน าเสนอ กคพ. ก็ได้ ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจสืบสวนคดีนั้นตาม
ระเบียบที่ กคพ. ก าหนด 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่า
มีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่ง
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม 

(๒) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็น
ความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่ งค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๕) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามข้อบังคับที่ 

กคพ. ก าหนด 
เฉพาะการใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง(๑) นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้อง

ด าเนินการเกี่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้น
ได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ 
และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็น
หัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไปด้วย 

ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งส าเนาบันทึกเหตุสงสัย
ตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อตามวรรคสาม และส าเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ยึดหรือ
อายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอ านาจเหนือท้องที่ท่ีท าการค้น หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้น เพื่อเป็นหลักฐาน 



202 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรค
หนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนดโดยท าเอกสารให้ไว้ประจ าตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้ได้รับอนุมัตินั้นและพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษผู้นั้นต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่ง
ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพ่ือประโยชน์ในการกระท า
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือจะยื่นค าขอ
ฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดที่เป็นคดี
พิเศษ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เป็นคดี
พิเศษจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่

เกินเก้าสิบวันโดยก าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามค าสั่ง
ดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการ
ด าเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และให้ใช้ประโยชน์ในการ
สืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการด าเนินคดีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ให้ท าลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ี กคพ. ก าหนด 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕ เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๕ และเป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

มาตรา ๒๗ ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจให้บุคคลใด จัดท าเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือเข้าไปแฝง
ตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
อธิบดีก าหนด 
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การจัดท าเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเข้าไปแฝงตัวในองค์กร หรือกลุ่มคนใด
เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยชอบ 

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจเก็บรักษาของกลางหรือ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้เก็บรักษา ในกรณีที่ของกลางนั้น ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา หรือเก็บรักษาไว้
จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้น าของกลางนั้น ออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้
ประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจหักค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและ
ต ารวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๓๐ ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีใดมีเหตุจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ อธิบดีอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็น
ที่ปรึกษาคดีพิเศษได้ 

ให้ที่ปรึกษาคดีพิเศษได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวง
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกเงิน
ทดรองจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ กคพ. เห็นว่า เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระท า
ความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้องมี
พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมา
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่
ชั้นเริ่มการสอบสวน แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่การสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) (ค) หรือ (ง) ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคพ. ก าหนด 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รัฐมนตรีอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีค าสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอ่ืนมาปฏิบัติ
หน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ ส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มีค าสั่งไม่ฟ้อง
คดีซึ่งได้สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้การท าความเห็นแย้งตามมาตรา ๑๔๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาอ่ืนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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หมวด ๔ 
คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

                   
  
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 

“กพศ.” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ และผู้แทนกรมพระธรรมนูญ 
(๒) คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่ง

เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 

(๓) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในต าแหน่งระดับ ๘ ขึ้นไปซึ่งได้รับเลือกจากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษด้วยกันเองจ านวนสามคน 

(๔) ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมในต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปซึ่งมิใช่ข้าราชการใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งจ านวนสามคน 

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
แล้วเสนอให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ 
ขึ้นไปคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๓๖ กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง(๒) (๓) และ (๔) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งรวมกัน
เกินสามวาระไม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นคณบดีหรือการเป็นข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม 
(๔) กพศ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดให้

พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ส าหรับกรณีการพ้นจากต าแหน่งคณบดีเพราะครบวาระการเป็นคณบดีนั้น ให้
กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการเป็นกรรมการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีค าสั่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปด ารงต าแหน่งอ่ืนอันมิใช่การเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้นหรือย้ายประจ าปี หรือเป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือเป็นกรณีตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาที่ศาลมีค าสั่งประทับฟ้องแล้ว 

(๒) ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๓) ลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ให้ผู้บังคับบัญชาส่งความเห็นของตนพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง กพศ. เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นว่าค าสั่งนั้นเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 
การพิจารณาให้ความเห็น กพศ. ต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้รับความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ในกรณีที่ กพศ. มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจะ

มีค าสั่งตามความเห็นของตนก็ได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลของการไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ กพศ. ไว้ใน
ค าสั่งด้วย  

มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ กพศ. สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อสังเกต
เสนอต่อรัฐมนตรี และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการจัดท ารายงานของ กพศ. 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี หรือ

ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารที่เข้าร่วมสอบสวนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๒ หรือผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒/๑ หรือตามมาตรา ๒๕ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ กระท าการนอกเหนือวัตถุประสงค์ใน
การสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ให้
ผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ถ้าการกระท านั้นเป็นความผิดอาญาให้ระวางโทษ
เป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานใดแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง(๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๔๒ ก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น า

มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการบรรจุ
และแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยให้การบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ให้ถือว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามวรรคหนึ่งเป็นอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ กคพ. 
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ บรรดาคดีพิเศษที่ค้างการด าเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาตาม
กฎหมายนั้นๆ ต่อไปจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่ กคพ. จะมีมติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                    

 (๑)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
 (๒)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
 (๓)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
 (๔)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 (๕)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ 
 (๖)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

   (๗)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

 (๘)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 (๙)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑๐)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
(๑๑)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
(๑๒)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิต

ในราชอาณาจักร 
(๑๓)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
(๑๔)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๑๕)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(๑๖)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๑๗)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๑๘)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
(๑๙)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(๒๐)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๒๑)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
(๒๒)   คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่
กระทรวงยุติธรรมโดยจัดให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับ
คดีอาญาบางประเภทที่ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่คดีดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญาดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และวิธีการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถน ามาบังคับใช้ในการด าเนินคดีพิเศษได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ ของกรม
สอบสวนคดี พิ เศษ สมควรปรับปรุง เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554 

 
อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและ
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๒) ป้องกันปราบปรามสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดี
พิเศษตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ 

(๓) ศึกษารวบรวมจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและเพ่ือป้องกันปราบปรามสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ 

(๔) จัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการ
พัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงานราชการและ
ลูกจ้างของกรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่
คดีพิเศษหรือไม ่

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมและงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักบริหารกลาง 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) ส านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(๔) ส านักคดีการเงินการธนาคาร 
(๕) ส านักคดีความมั่นคง 
(๖) ส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
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(๗) ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
(๘) ส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๙) ส านักคดีภาษีอากร 
(๑๐) ส านักคดีอาญาพิเศษ๑ 
(๑๑) ส านักคดีอาญาพิเศษ๒ 
(๑๒) ส านักคดีอาญาพิเศษ๓ 
(๑๓) ส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
(๑๔) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๑๕) ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
(๑๖) ส านักปฏิบัติการพิเศษ 
(๑๗) ส านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
ข้อ ๔ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพ่ือท าหน้าที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

(๒) ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักบริหารกลางมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่ ว ไปงานสารบรรณงานช่วยอ านวยการงาน

ประชาสัมพันธ์และงานเลขานุการกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการบัญชีการงบประมาณการพัสดุอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของกรม 
(๓) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมและการเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งอาญางาน

คดีปกครองและงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
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(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคดีพิเศษงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องทางอาญาการรับแจ้งเบาะแส
อาชญากรรมการรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษและการพิจารณามี
ความเห็นเสนออธิบดีเพื่อสั่งการในเรื่องดังกล่าว 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติคดีพิเศษสถิติส านวนสืบสวนและสถิติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านคดีของกรมรวมทั้งการจัดระบบติดตามและรายงานประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการของกรมและสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลของคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกฎหมายมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่

เกี่ยวข้องในกิจการของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานจัดท าร่างกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนงานวิชาการ

และงานพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานตรวจพิจารณาส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามที่ได้รับ

มอบหมายจากอธิบดีและตรวจพิจารณาส านวนการสอบสวนคดีพิเศษที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเพ่ือ
ท าความเห็นแย้ง 

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคลากรของกรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 

(๕) จัดท ารายงานผลค าชี้ขาดของอัยการสูงสุดเกี่ยวกับคดีพิเศษ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ ส านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศการส่งผู้ร้ายข้ามแดนการโอนตัว
นักโทษและการด าเนินคดีท่ีเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ 

(๒) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในด้านการศึกษาการวิจัยการฝึกอบรมและการดูงานณต่างประเทศ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตามที่อธิบดีมอบหมาย
รวมทั้งด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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(๕) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร
จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๖) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ ส านักคดีการเงินการธนาคารมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารหรือตามที่อธิบดีมอบหมายรวมทั้ง
ด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบหน้า๒๒เล่ม๑๒๘ตอนที่
๕ก ราชกิจจานุเบกษา๒๑มกราคม๒๕๕๔ 

(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร
จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ส านักคดีความมั่นคงมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศหรือที่เกี่ยวกับ
การก่อการร้ายหรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชนหรือตามที่อธิบดีมอบหมายรวมทั้งด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพื่อการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมหรือตามที่อธิบดี
มอบหมายรวมทั้งด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามที่อธิบดีมอบหมายรวมทั้ง
ด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพื่อการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือตามที่อธิบดีมอบหมายรวมทั้ง
ด าเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพื่อการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
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(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ส านักคดีภาษีอากรมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือตามที่อธิบดีมอบหมายรวมทั้งด าเนินคดีพิเศษ
นอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ส านักคดีอาญาพิเศษ ๑–๓ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็น
องค์กรอาชญากรรมตามรายชื่อกฎหมายที่อธิบดีประกาศก าหนดรวมทั้งด าเนินคดีพิเศษนอก
ราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ ส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายก ากับดูแลสนับสนุนส่งเสริมวางแผนตลอดจนติดตามและประเมินผล

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานของกรม 
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(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของกรม 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรูปแบบเครื่องมือและมาตรฐานการส ารวจการ
จัดเก็บการประมวลผลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลหรืออุปกรณ์ของกรม 

(๔) ด าเนินการติดตามข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการแฝงตัวและการจับกุม
บุคคล 

(๖) ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางวิทยาศาสตร์การถ่ายรูปและตรวจ
สถานที่เกิดเหตุรวมถึงงานจับเท็จ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์จัดท าข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์จัดท าแผนงาน

และโครงการรวมทั้งจัดท าและประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมประสานนโยบายและแผนไปสู่การ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกรมจัดท าและบริหารงบประมาณของกรม
ตลอดจนเร่งรัดติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๔) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาค

ประชาชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ทั้งนี้เขตพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ด าเนินการรวบรวมศึกษาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลการข่าววางแผนงานบริหาร

จัดการและประสานงานเพ่ือการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบหน้า ๒๖ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปรามการสืบสวนและการสอบสวนผู้กระท า
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ส านักปฏิบัติการพิเศษมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทางยุทธวิธีตรวจค้นและจับกุมที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
(๒) ด าเนินงานด้านสืบสวนสะกดรอย 
(๓) ด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการควบคุมและเก็บรักษาของกลางและส านวนและงานควบคุม

ผู้ต้องหา 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ ส านักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับองค์ความรู้และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษเพ่ือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของกรม 
(๒) ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการสืบสวนสอบสวนกฎหมายยุทธวิธีและงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตลอดจนติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของกรมและจัดการความรู้

ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนานโยบายระบบรูปแบบและวิธีการด้านการสอบสวนคดีพิเศษ 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสื่อสารของกรม 
(๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสรรพาวุธและคลังอาวุธของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมากท าให้การแบ่งส่วนราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่เดิมไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เพ่ิมขึ้นตามสถานการณ์ในปัจจุบันสมควร
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ค 
 

ประกาศ กคพ. พ.ศ.2547 เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของลักษณะ 
การกระท าความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แห่ง 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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ประกาศ กคพ. พ.ศ.2547 เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของลักษณะ 
การกระท าความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แห่ง 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
 

1. คดคีวามผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 15/1 และมาตรา 15/2 

แห่งพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีมูลน่า
เชื่อว่ามีจ านวนผู้เสียหายตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือมีจ านวนเงินที่กู้ยืมรวมกันตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไป 

2. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 51 ทั้งนี้ไม่รวมการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 แห่ง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ.2542 

3. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 121 มาตรา 123 มาตรา 126 มาตรา 131 มาตรา 
132 มาตรา 139 ถึงมาตรา 150 และมาตรา 152 ถึงมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงินพ.ศ.2551 

4. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีนายวงแชร์ หรือมีผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ 
โดยมีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือมีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็น
มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป 

5. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิแห่งพระราชบัญญัติควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีราคาหรือมูลค่าเป็นเงิน
ต่างประเทศตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

6. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 

9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ที่มีหรือมีมูลค่าน่าเชื่อว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งมีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้น
ไป 

7. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
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คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา48 มาตรา 49 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 ที่มีหรือมีมูลค่าน่าเชื่อว่ามีการกระท าในลักษณะเป็น
แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย หรือได้น าเข้าในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในครอบครองเพ่ือ
จะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด อันมีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าแสนบาทข้ึนไป 

8. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือคดีที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทั้งนี้ไม่รวมถึงการฝ่าฝืนมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 
และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือคดีความผิด
ที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

9. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 และมาตรา 114 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลค่าน่าเชื่อว่ามีการ
กระท าในลักษณะเป็นแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในการกระท าความผิดหรือซึ่งได้มาโดย
การกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป 

10. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2510 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลค่าน่าเชื่อว่ามีการกระท าความผิดในลักษณะเป็นการท า จ าหน่าย ใช้หรือน า
ออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆแทนเงินตราอันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป 

11. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณา 
จักร 

คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่า
ภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2524 

12. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 62 มาตรา 65 ถึงมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
13.คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2485 
14. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 193 มาตรา 197 มาตรา 216 มาตรา 217 มาตรา 

221และมาตรา 222 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
15. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ใน
อ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉ้อโกง หรือ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือกระท าทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระท าโดยกรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
หรือความผิดเกี่ยวกับการลักลอกหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

16. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 48 มาตรา 48 ทวิและมาตรา 57 ทวิแห่ง

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่า
มีการกระท าในลักษณะที่เป็นแหล่งผลิตในลักษณะโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่
มีก าลังแรงม้าเครื่องจักรตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือคดีที่มีหรือมี
มูลน่าเชื่อว่าได้น าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักรอันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป 
และคดีที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2511 

17. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระท าในลักษณะเป็นสถานที่ผลิต แหล่งจ าหน่าย 
สถานที่เก็บ หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพ่ือจะใช้ใน
การกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตั้งแต่ห้า
แสนบาทข้ึนไป 

18. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 98 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะในกรณีที่กระท าในเนื้อที่เกินกว่า
ห้าสิบไร่ขึ้นไป และคดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

19. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระท าในลักษณะเป็นสถานที่ผลิต 
แหล่งจ าหน่าย สถานที่เก็บ หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความ
ครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็น
ความผิดอันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป 
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20. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 278 มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 296 มาตรา 

297 มาตรา 301 และมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ง 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๐(๑) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แห่ง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) เป็นคดีพิเศษเพ่ิมเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

(๑) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร  
(๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
(๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
ทั้งนี้ เฉพาะคดีความผิดทางอาญาที่มีรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามท่ี 

กคพ. ก าหนด 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พงศ์เทพ เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร
เฉพาะคดีที่มีความเสียหายเป็นจ านวนสูงมาก หรือมีความซับซ้อน หรือมีลักษณะเป็นการกระท า
ความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรมหรือมีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหลายเพื่อที่จะน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย สมควรก าหนดให้เป็นคดีพิเศษเพ่ิมเติมจาก
ที่ก าหนดไว้ในบัญญัติท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก จ 
 

ประกาศ กคพ. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2547 เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท าความผิด ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) 

แหงพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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ประกาศ กคพ. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2547 เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท าความผิด ตามมาตรา 21 วรรคหนึง่(1) 

แหงพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐(๒) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ กคพ. จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง การก าหนดราย 
ละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิด ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แหงพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป 
ขอ ๓ ใหคดีความผิดอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการก าหนดคดี

พิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะ
ของการกระท าความผิดที่ก าหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เปนคดีพิเศษที่จะตองด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ขอ ๔. เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือขอสงสัยวา
การกระท าความผิดใดตามบัญชีทายประกาศเปนคดีพิเศษหรือไม ใหประธาน กคพ. หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนผูมีอ านาจในการชี้ขาดประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคดีพิเศษ 
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บัญชีทายประกาศ กคพ. 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๗) 

เรื่อง การก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) 
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
๑. คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และมาตรา 

๙๑/๒๑ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวาเปนเหตุใหรัฐขาดรายได้เปนเงินภาษีอากร
รวมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตั้งแต่สิบล้านบาทข้ึนไป 

๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ ทวิ มาตรา ๖๐ มาตรา ๙๖ และ

มาตรา ๙๗ ทศ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่า
เชื่อวามีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๒.๑  มีของกลางมูลคาราคาของรวมคาอากรเข้าด้วยแลวเปนเงินตั้งแตสามสิบล้านบาท
ขึ้นไป 

๒.๒  มีการฉ้อคาภาษีหรือขอคืนคาภาษีโดยทุจริต เปนเงินตั้งแตยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
๓. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๕ 

และมาตรา ๑๖๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีมูลคาหรือ
ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ค านวณเปนเงินตั้งแตสิบล้านบาทข้ึนไป 

๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓ ทวิ มาตรา ๓๓ ตรี มาตรา๓๔ 

และมาตรา ๓๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีปริมาณสุราตั้งแต
หนึ่งหมื่นลิตรขึ้นไป 

๕. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติยาสูบ 

พ.ศ.๒๕๐๙ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีปริมาณยาสูบหรือยาเสน น้ าหนักตั้งแตหนึ่งล้านกรัมข้ึนไป 
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ภาคผนวก ฉ 

 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดี
พิเศษออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

“(๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร” 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
พลต ารวจเอก ประชา พรหมนอก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหน้า ๓๘ 
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แร่ ธุรกิจสถาบันการเงิน
เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย ยา และอาหาร เฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ หรือคดีที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือคดีที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่
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ส าคัญหรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรมหรือคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ 
หรือผู้สนับสนุน หรือคดีที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท าความผิด
อาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา จ าเป็นต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษเพ่ือที่จะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายสมควรก าหนดให้เป็น
คดีพิเศษ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ช 

 
บัญชีทายประกาศ กคพ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2547) เรื่อง การก าหนดรายละเอียด

ของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แหง  
พระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (เพิ่มเติม) 
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บัญชีทายประกาศ กคพ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2547) เรื่อง การก าหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แหง  

พระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (เพิ่มเติม) 
 

๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 

๓๘ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ 
๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ

มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่; ความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ 

มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๒ ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๑๐. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ 

มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ 
มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
 คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องส าอาง พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
 คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ แห่ง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๑๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา  
 คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 

มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 

๑๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
คดีความผิดที่มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔ และ

มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ–นามสกุล             นางสาวนาฏอนงค์ ข าเจริญ 
 
ประวัติการศึกษา            นิติศาสตรบัณฑิต  

         มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
         ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2553 
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