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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับมาตรการ

ตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน สภาพปญหาท้ังในขอเท็จจริงและใน
ขอกฎหมาย หลักกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการต้ังขอ
กลาวหาของพนักงานสอบสวนของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือเสนอ
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการนํามาตรการ
ตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการมาใชในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไทย โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ดวยการ
รวบรวบขอมูลและการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth interview) กับกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน  

ผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินคดีอาญาของไทย การต้ังขอกลาวหาเปนการ
เริ่มตนดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาโดย ปราศจากการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบ     
มูลคดีและเปนดุลยพินิจเพียงฝายเดียวของพนักงานสอบสวน ทําใหขาดการตรวจสอบ 
กล่ันกรองความชอบดวยกฎหมายและการถวงดุลจากองคกรภายนอก จึงมีขอผิดพลาด
ในการสอบสวน การฟองคดีและการพิพากษาคดีอาญาของรัฐ สงผลกระทบตอ            
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในคดีอาญาอยางรุนแรงและเอื้อตอการประพฤติมิชอบของ
พนักงานสอบสวน ผูวิจัยมีขอเสนอใหมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพ่ือกําหนดมาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนดวยการ
ใหพ นักงานสอบสวนตองทําการสอบสวนเบ้ืองตน เพ่ือตรวจสอบมูลคดีกอน                   
ต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาและใหพนักงานอัยการมีหนาท่ีตรวจสอบ ถวงดุล ดุลยพินิจ      
ในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน ท้ังน้ีเพ่ือใหการสอบสวนและดําเนิน      
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คดีอาญาของรัฐมีประสิทธิภาพและคุมครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

 

คําสําคัญ:  การสอบสวน  ขอกลาวหา  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ   
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

Abstract 
This research is intended to study the concept. Theories on 

measures to monitor the investigation of allegations in fact and law in the 
official state law to investigate the allegations of the officers accused in a 
criminal case as well as legislative measures of the international law of 
the country compared to about examining the allegations in the 
investigation of the officers. The proposed amendment to the criminal 
procedure act in the measures to investigate the allegations, the 
investigation officer of the criminal procedure law in Thailand. Methods in 
this study, researchers used qualitative research methods. (Qualitative) to 
collect information and research papers (Documentary Research) and 
inquiries from people with experience in the investigation of the criminal 
inquiry by interviewing (Indepth interview). 

Research indicates that Thailand's criminal procedure the 
accusations is the initiation of criminal proceedings against the accused  
has not required a preliminary investigation to determine cause of action  
to prosecute the accused before making accusations. None of the officers 
charged with making a series of steps to check the manifest lack of 
action. Barely fact and law are causing problems in the investigation and 
criminal prosecution of the state and the rights of individuals in criminal 
proceedings serious consequences. Researchers have suggested on 
measures to monitor the investigation of allegations with sequence of 
steps in the preliminary investigation to manifest an investigation to verify 
the information before the allegations with monitoring accused by the 
prosecutor for investigation and criminal prosecution of more efficient 
and concise and protection the freedom of individuals in the criminal 
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justice system. 
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บทนํา 
การสอบสวนเปนขั้นตอนท่ีสําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปน

ขั้นตอนเริ่มตนในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ (คณิต ณ นคร,  2549) โดยเฉพาะการต้ัง
ขอกลาวหาเพ่ือดําเนินคดีแกผูตองหาท่ีพนักงานสอบสวนจะเปนผูรับคํารองทุกขหรือ
กลาวโทษในคดีอาญาแลวเริ่มตนทําการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดในความผิดท่ีมีการกลาวหา เพ่ือทราบขอเท็จจริงพิสูจน
ความ ผิด เพ่ื อ เอาตั วผู ก ระทํ าความ ผิดมาฟ องลงโทษหรือความบริ สุท ธ์ิของ                   
ผูถูกกลาวหา ในทุกขั้นตอนของการสอบสวนจึงมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล โดยเฉพาะผูท่ีตกเปนผูตองหาท้ังในดานชีวิต รางกาย ทรัพยสินอยางสําคัญ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนและการ
ตรวจสอบถวงดุลการใชดุลยพินิจใหเปนกรอบในการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนใน
การสอบสวน เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพของผูตองหา ดวยเหตุผลท่ีวามนุษยทุกคนยอม
เปนผูบริสุทธ์ิตราบจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดและตองรับโทษ
ตามกฎหมาย (กิตติพงษ กิตยารักษ,  2548) 

ตามบทนิยาม “ผูตองหา” มาตรา 2(2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของประเทศไทย บุคคลจะตกอยูในฐานะผูตองหาในทันทีท่ีมีการรองทุกขหรือ
กลาวโทษตอเจาพนักงานวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญา จากน้ันพนักงานสอบสวน
จะมีหนาท่ีรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษท่ีอยูในเขตอํานาจของตน พิจารณาต้ังขอ
กลาวหาในการดําเนินคดีวาเปนการกระทําความผิดทางอาญาในขอหาฐานความผิดใด 
ทําการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาในขอ
กลาวหา การต้ังขอกลาวหาและวิธีการ ลําดับขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวนเปนการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนฝายเดียวโดยไมมีองคกรอื่น
เขาไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายได จนกวาการสอบสวนจะเสร็จส้ินในช้ัน
พนักงานสอบสวน เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได
แบงแยกอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาช้ันกอนฟองคดีออกจากกัน การสอบสวน
ถูกกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนและการฟองคดีเปนหนาท่ีของพนักงาน
อัยการ หากการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนไมถูกตอง ไมสมบูรณ ไมชอบดวย
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กฎหมาย เชน  การต้ังขอกลาวหาท่ี เบ่ียงแบนไปจากความจริง การรวบรวม
พยานหลักฐานขาดตกบกพรอง ไมมีความละเอียดรอบคอบ ไมใหความเปนธรรมแก
ผูตองหาหรือผูเสียหาย ยอมมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญาท้ังในขั้นตอน
สอบสวนเองและในการพิจารณาฟองคดีของพนักงานอัยการหรือการพิจารณาพิพากษา
ของศาล ท้ังยังมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะผูตองหาอยาง
รุนแรง เกิดความไมเชื่อม่ันของประชาชนตอการสอบสวนและดําเนินคดีอาญาของรัฐ
ตามท่ีปรากฏเปนขาวอยูเสมอ 

จากความสําคัญของปญหาท่ีเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิเคราะหถึงปญหา
ของการสอบสวนคดีอาญาในขั้นตอนการต้ังขอกลาวหาซ่ึงเปนขั้นตอนการเริ่มตน
ดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน เพ่ือหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสอบสวน
คดีอาญาในขั้นตอนการต้ังขอกลาวหาใหเปนไปโดยชอบ มีมาตรการในการตรวจสอบ
การต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนเพ่ือกล่ันกรองคดีอาญาในชั้นกอนฟองคดี ดวย
การตรวจสอบมูลคดีกอนการต้ังขอกลาวหาและมีการตรวจสอบความชอบของขอ
กลาวหาน้ันโดยพนักงานอัยการ เพ่ือใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกันกับกรณีท่ีเปนการฟอง
คดีอาญาโดยผูเสียหายเองท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 ได
กําหนดใหมีกระบวนการกล่ันกรองมูลคดีกอนการพิจารณาคดี ดวยการท่ีศาลตอง ไตสวน
มูลฟองในทุกคดี (เริงธรรม ลัดพลี,  2528) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแกการดําเนินคดีอาญา
ของรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา ผูเสียหายและผูท่ีเกี่ยวของอื่นในคดีอาญา
ของไทย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาในการต้ังขอกลาวหาเพ่ือดําเนินคดีแกผูตองหา

ของพนักงานสอบสวนไทย 
2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการต้ังขอกลาวหาและการตรวจสอบขอกลาวหาในชั้น
สอบสวน 

3. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการแกไข ปรับปรุง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเพ่ือนํามาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงาน
อัยการมาใชในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตองมีมาตรการตรวจสอบการต้ังขอ
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กลาวหาแกผูตองหา ดวยการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีและมีการตรวจสอบ
ความชอบในขอกลาวหาน้ันโดยพนักงานอัยการกอนดําเนินคดีแกผูตองหา เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญาของรัฐและสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. การดําเนินคดีอาญาของไทยและตางประเทศ 
2. การสอบสวนคดีอาญาของไทยและตางประเทศ 
3. การคุมครองสิทธิของบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา 
4. การตรวจสอบและถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการ
กลั่นกรองคดีกอนฟองในคดีอาญา 
5. อาํนาจหนาที่ของพนักงานอัยการในระบบกลาวหาและการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
6. ผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ 

ปญหาขอเท็จจริง 
1. ขาดความเช่ือมั่นในการใชดุลยพินิจต้ังขอกลาวหาเพื่อดําเนินคดีแก
ผูตองหาของพนักงานสอบสวน 
2. ต้ังขอกลาวหาบกพรองผิดพลาดไมชอบดวยกฎหมายทําใหการดําเนินคดีอาญา
ลาชาหรือเปนเหตุใหถูกยกฟองในช้ันศาล 
3. กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูเกี่ยวของในคดีอาญาโดยเฉพาะผูตองหาและ
ผูเสียหาย 
4. พนักงานสอบสวนมีข้ันตอนการสอบสวนแตกตางกันเกิดความลักลั่น 
เลือกปฏิบัติ เอื้อตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ปญหาขอกฎหมาย 
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแยกหนาที่สอบสวนและฟองคดีทั้งที่
หนาที่ทั้งสองอยางน้ันเปนสวนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบคดีอาญาในช้ันกอน
ฟอง พนักงานอัยการไมอาจตรวจสอบความสมบูรณและความชอบดวยกฎหมายของ
พยานหลักฐานในคดีได  
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมบัญญัติข้ันตอนการสอบสวนไว
อยางแจงชัด  

 
 

  
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กฎหมายไทย 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2. ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
3. ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติวาดวยการดําเนินคดีอาญา 
4. ระเบียบ คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ 
กฎหมายตางประเทศ 
1. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของกลุมประเทศที่ใชกฎหมายจารีต
ประเพณี 
2. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของกลุมประเทศที่ใชกฎหมายลายลักษณ
อักษร 
  
  

 
 
 
 

กลุม
องคกร/
บุคคลท่ี
เก่ียวของ 
กลุมที ่1 
องคกรใน
กระบวน
ยุติธรรม
ทางความ

อาญา 
กลุมที่ 2 
ผูเสียหาย 
กลุมที ่3 
ผูตองหา 
กลุมที่ 4 

นักวิชาการ
กฎหมายวิธี
พิจารณา

ความอาญา 

 
 
 
 
 

มาตรการ
ทาง

กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การตรวจ 
สอบการ
ต้ังขอ

กลาวหา
ของ

พนักงาน
สอบสวน

โดย
พนักงาน
อัยการ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ีมีวิธีการวิจัย ดังน้ี 
1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
ทําการศึกษาวิจัยกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญั ติตางๆ ระเบียบ ขอบังคับ ของ
กระทรวงมหาดไทย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ตลอดจนคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี
เกี่ยวของ เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 

2. กลุมตัวอยาง  
ทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) จากกลุมตัวอยาง 4 กลุมไดแก 
กลุมท่ี 1 เจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีดําเนินคดีอาญา ประกอบดวย ผูพิพากษา 2 

คน พนักงานอัยการ 2 คนพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 1 คน เจาพนักงานผูมีหนาท่ี
สืบสวนคดีอาญาฝายตํารวจ 2 คน เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนหรือเจาพนักงาน
ปกครองซ่ึงมีหนาท่ีสืบสวนคดีอาญา 2 คน โดยพิจารณาสัมภาษณกับผูปฏิบัติงานใน
หนาท่ีน้ันอยางแทจริงโดยมีประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนมาแลวไมนอยกวาสิบป  

กลุมท่ี 2 ผูเสียหายและผูท่ีเกี่ยวของกับผูเสียหายท่ีมีประสบการณตรงตอการ
ต้ังขอกลาวหาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไดแกบุพการี ผูสืบสันดาน สามี 
ภรรยาของผูเสียหายจํานวน 2 คน  

กลุมท่ี 3 ผูตองหาและผูท่ีเกี่ยวของกับผูตองหามีประสบการณตรงตอการ      
ต้ังขอกลาวหาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน อันประกอบดวย บุพการ ี
ผูสืบสันดาน สามี ภรรยาของผูตองหาจํานวน 2 คน 

กลุมท่ี 4 นักวิชาการดานกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจํานวน  2 คน 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิ ธี ดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary 

Research) และการสอบถามจากกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน ดวยการสัมภาษณเชิงลึก          
(Indepth interview) ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 การรวบรวบขอมูลและการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) 
โดยรวบรวมเอกสารกฎหมายท่ีเกี่ยวของเปนสวนสําคัญของการวิจัยครั้งน้ีและการศึกษา
คนควาเอกสาร ตําราทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยโดยเฉพาะของตางประเทศเพ่ือ
เปนแนวทางในการศึกษาสําหรับประเทศไทย 
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สวนท่ี 2 การสัมภาษณ เชิงลึก (Indepth interview) เกี่ยวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการในการตรวจสอบกล่ันกรองความชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายใน
การใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในการต้ังขอกลาวหาในคดีอาญาแกผูตองหาโดย
พนักงานอัยการ 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล ท้ังการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยอาศัยขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณเชิงลึก(Indepth interview) ของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวน วิเคราะห
เปรียบเทียบมาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาในการสอบสวนของไทยและ
ตางประเทศ  

สวนท่ี 4 การสรุปผลเชิงการศึกษาวิจัย โดยมีขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการ
กําหนดมาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการ
มาใชในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยตอไป 

4. การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาทฤษฎีและประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการตรวจสอบ

กล่ันกรองมูลคดีอาญาในช้ันกอนฟองคดี ภายใตกรอบของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและเพ่ือใหเห็นถึงวิวัฒนาการของการดําเนินคดีอาญา การสอบสวนคดีอาญา การ
ตรวจสอบถวงดุลการสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะการต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาใน
ตางประเทศและในประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงมาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหา ซ่ึง
ควรจะกําหนดใหมีการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีกอนการต้ังขอกลาวหาและ
ใหมีการตรวจสอบดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาน้ันโดยพนักงานอัยการ แลวนําขอมูลท่ี
ไดมานําเสนอแนวทางในการพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป จึงมุงเนนการ
ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Document Research) นอกจากน้ี ไดใชวิธีการออกแบบสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง เกี่ยวของกับปญหาอุปสรรคและขอขัดของในการต้ังขอกลาวหาของ
พนักงานสอบสวน รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนถูกตองและ
นําไปวิเคราะหตอไป  

5. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ี เปนแบบสัมภาษณซ่ึงใชการสัมภาษณแบบกําหนด

หัวขอไวแลว (Close form) เพ่ือใหงายตอการเก็บขอมูลในประเด็นตางๆ ผสมผสานกับ
การใชคําถามแบบเปดกวางในการแสดงความคิดเห็นตางๆ นอกเหนือประเด็นท่ีกําหนด
ไว (Opened form) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีมีความเหมาะสมภายใตแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual framework) 
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เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย (Tools for Data Collective) ประกอบดวย
คําถามท้ังหมด 6 สวน อันประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการตรวจสอบ ถวงดุล การใชดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาของพนักงาน
สอบสวน 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการตรวจสอบ ถวงดุล 
การใชดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงาน
อัยการ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการตรวจสอบ ถวงดุล การใชดุลย
พินิจในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอยัการ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
6. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามท่ีไดกําหนดไว ผู วิจัยไดทําการ

คัดเลือก แยกแยะและจัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการแบบ
พรรณนาและวิเคราะหควบคูกัน (Descriptive and Analytical Analysis) เพ่ือตอบ
คําถามการท่ีวิจัย ท่ีได ต้ังไว โดยวิเคราะหจากประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตรวจสอบการต้ัง
ขอกลาวหา เพ่ือกล่ันกรองมูลคดีอาญาในช้ันกอนฟองคดี รวมถึงปญหาท้ังในขอ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย อุปสรรคของกฎหมายท่ีมีอยู โดยนําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหควบคูกันไปเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีละเอียด
มากยิ่งขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัย ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปญหาของการสอบสวน

และมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน 
พบวา 

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการตรวจสอบ ถวงดุลการใชดุลย
พินิจในการต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 
ผูใหสัมภาษณทุกกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวา การต้ังขอกลาวหาในการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนน้ัน 

1.1 มีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีอาญาอยางยิ่ง
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และมีความสําคัญตอการใหความเปนธรรมแกผูตองหาหรือผูเสียหายในการสอบสวน
คดีอาญา  

1.2 มีผลตอการจับกุม หรือการอนุมัติหมายจับตัวผูตองหา การคนหรือ
การอนุมัติหมายคนสถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับผูตองหา การควบคุมตัวผูตองหา การฝากขัง
ผูตองหาตอศาลและการอนุญาตใหปลอยตัวผูตองหาช่ัวคราวในระหวางการสอบสวน  

1.3 มีผลตอระยะเวลาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเพราะ
พนักงานสอบสวนตองทําการสอบสวนในกําหนดระยะเวลาการควบคุมตัวผูตองหาหรือ
ภายในอายุความ ซ่ึงระยะเวลาและอายุความดังกลาวจะขึ้นอยูกับความหนักเบาของขอ
กลาวหาท่ีพนักงานสอบสวนได ต้ังไว หากต้ังขอกลาวหาท่ีมีอัตราโทษสูงพนักงาน
สอบสวนจะใชเวลาทําการสอบสวนในคดีน้ันนานกวาท่ีควรเพราะใชเวลาไปสอบสวนใน
คดีอื่นท่ีมีขอหาเบาซ่ึงมีระยะเวลาควบคุมตัวหรืออายุความนอยกวา  

1.4 มีผลตอระยะเวลาในดําเนินคดีและประสิทธิภาพในการฟองรอง
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนต้ังขอกลาวหามาโดยไมมีมูล
ความจริง ไมถูกตอง ไมสมบูรณ ไมชอบดวยกฎหมายเปนเหตุใหพนักงานอัยการใช
อํานาจส่ังใหทําการสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขขอบกพรองดังกลาว จึงตองใชระยะเวลา
ในการสอบสวนมากขึ้น หากพนักงานอัยการไมสามารถตรวจสอบพบความบกพรอง
ดังกลาวจนไปปรากฏในช้ันพิจารณาคดี อาจเปนเหตุใหศาลยกฟองคดี ผูกระทําความผิด
หลุดพนจากการลงโทษตามกฎหมายได 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาในการต้ังขอกลาวหาของ
พนักงานสอบสวน ผูใหสัมภาษณทุกกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวา  

2.1 มีการรวบรวมพยานหลักฐานไมชอบดวยกระบวนการท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย เชน การรวบรวมพยานหลักฐานจากการจับกุม ตรวจคนท่ีไมชอบดวย
กฎหมายหรือจากการปฏิบัติผิดขั้นตอน เชน การสอบสวนผูตองหา ผูเสียหายหรือพยาน
ท่ีเปนเด็กโดยไมมีสหวิชาชีพเขารวม 

2.2 พนักงานสอบสวนขาดความชํานาญ ในการตรวจและเก็บ
พยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ ทําการถายภาพ จัดทําแผนท่ีสังเขปของสถานท่ีเกิด
เหตุ ทําใหการรับฟงพยานหลักฐานในช้ันพนักงานอัยการและช้ันศาลผิดพลาด 
คลาดเคล่ือนไปจากความจริง 

2.3 พนักงานสอบสวนใชดุลยพินิจในการสอบสวนพยานบุคคลท่ีจะมา
ใหปากคําถึงการรับรูของตนเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดีผิดพลาด เชน การนําพยานท่ีไมได
รูเห็นโดยตรงในประเด็นมาสอบสวนเปนพยาน 
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2.4 พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีลาชา เน่ืองจาก
กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาการสอบสวนใหชัดเจนวาตองดําเนินการในกําหนดเวลา
เทาใด ท้ังยังไมไดกําหนดวาพยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนตองรวบรวมในคดีน้ัน
ตองมีมากนอยเพียงใด จึงเปนดุลพินิจของพนักงานสอบสวนแตละคนวาจะดําเนินการ
สอบสวนเม่ือใดก็ได 

2.5 ระบบการสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดมาตรการ
ควบคุม  ตรวจสอบการสอบสวนจากผู บั งคับ บัญชาท่ี มี คุณสมบั ติและความรู
ความสามารถดานกฎหมายและการสอบสวน เน่ืองจากไมแยกสายงานสอบสวนออก
จากสายงานปองกันปราบปรามโดยเฉพาะผูบังคับบัญชาสวนใหญมาจากสายงานปองกัน
ปรามปราบ ไมเคยผานงานสอบสวนมากอน 

2.6 มีการแทรกแซงดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนของนักการเมืองใน
ทุกระดับผานระบบการแตงต้ังโยกยายของพนักงานสอบสวนและผานผูบังคับบัญชาใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2.7 ความสัมพันธสวนตัวของพนักงานสอบสวนกับประชาชนในพ้ืนท่ี
เน่ืองจากพนักงานสอบสวนมีบทบาทหนาท่ีอีกดานในการรักษาความสงบเรียบรอยและ
การแตงต้ังโยกยายพนักงานสอบสวนไมมีขอจํากัดเรื่องถิ่นท่ีอยู ภูมิลําเนาหรือระยะเวลา
ท่ีใหปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีเหมือนผูพิพากษาหรืออัยการจึงมีความสัมพันธสวนตัวกับผู
ท่ีเกี่ยวของในคดีและมีอิทธิพลตอดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนได 

2.8 ปริมาณงานในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนมีจํานวนมาก
และลักษณะของคดีบางคดีมีความยุงยาก ซับซอนเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของพนักงานสอบสวนในระดับปฏิบัติงานในระดับสถานี 

2.9 ขาดการพัฒนาบุคลากร ดวยการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ
ดานการสืบสวนและสอบสวนแกพนักงานสอบสวน ตลอดจนการฝกอบรมระหวางการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากรหนวยงานใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.10 ขาดเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจะทํา
ใหการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเปนไปดวยความคลองตัว 

2.11 ทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนในเชิงลบ 
เพราะเห็นวาการสอบสวนเปนเพียงการดําเนินการทําสํานวนใหครบตามท่ีมีระเบียบ
และคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการคดีกําหนดไวแลวสงใหพนักงาน
อัยการพิจารณาหากยังไมถูกตอง ครบถวนเปนเรื่องท่ีพนักงานอัยการจะส่ังใหทําการ
สอบสวนเพ่ิมเตอมภายหลัง พนักงานสอบสวนจึงไมขวนขวายแสวงหาและติดตาม
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พยานหลักฐานท่ีมีคุณคาในการพิสูจนขอเท็จจริงในคดีท่ีดีท่ีสุด ขาดความสนใจตอการ
ไกลเกล่ีย เจรจาหาทางเยียวยาความเสียหายของผูเสียหายหรือการสืบสวนหาสาเหตุ
และเหตุจูงใจในการกระทําความผิดท่ีจะเปนประโยชนแกการพิจารณากําหนดโทษและ
วิธีการลงโทษตลอดจนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิด  

2.12 การขาดขวัญกําลังใจจากระบบการพิจารณาใหความดีความชอบ
ของสายงานสอบสวนท่ีไมไดแยกออกเปนการเฉพาะ,งานสอบสวนท่ีรับคดีตามเวรรับ
แจงคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษไมมีระบบการรับและจายสํานวนคดีแบบอัยการหรือผู
พิพากษาทําใหขาดความเชี่ยวชาญในคดี  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของ
พนักงานสอบสวน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

3.1 ผูใหสัมภาษณในกลุมผูพิพากษาพนักงานอัยการ นักวิชาการมี
ความเห็นสอดคลองกันวาปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดมาตรการตรวจสอบการต้ังขอ
กลาวหาของพนักงานสอบสวน มีเพียงระเบียบปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
การตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน ซ่ึงไมสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอง เหมาะสมของดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนไดอยาง
เพียงพอ ในขณะท่ีกลุมพนักงานสอบสวนเห็นวาระเบียบการสอบสวนท่ีมีอยูเพียงพอแก
การตรวจสอบ ควบคุมแลวแตควรใหพนักงานอัยการเปนท่ีปรึกษาในคดีเพ่ือจะไดมี
ความเห็นในรูปคดีท่ีตรงกันมาต้ังแตตน ลดความขัดแยงในความเห็นทางคดีระหวาง
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการท่ีตองมีการสอบสวนเพ่ิมเติมในภายหลัง  

3.2 ผูใหสัมภาษณทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา การมีมาตรการ
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาของพนักงาน
สอบสวนโดยมีการตรวจสอบถวงดุลจากหนวยงานอื่น จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินคดีอาญาท่ีชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง รวดเร็วและมีความเท่ียงธรรมแกผู ท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย  

3.3 ผู ให สัมภาษณ ในกลุมผู พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน นักวิชาการ ผูเสียหายและผูตองหามีความเห็นวาพนักงานอัยการควรมีหนาท่ี
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของดุลยพินิจในการต้ังขอกลาวหาของพนักงาน
สอบสวนจะทําใหการสอบสวนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของ
และชวยใหการจับกุมและการขอหมายจับ การพิจารณาอนุมัติหมายจับผูตองหา การคน
และการขอหมายคน การพิจารณาอนุมัติหมายคน สถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับผูตองหา การ
ควบคุมตัวผูตองหา การขอฝากขังและการขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาในระหวาง
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สอบสวน การพิจารณาสํานวนการสอบสวน การฟองรองดําเนินคดีของพนักงานอัยการ 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรมแก
ผูเกี่ยวของ  

3.4 ผูใหสัมภาษณทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาควรมีมาตรการ
ทางกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดี
ตามคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษกอนวามีมูลเหตุแหงการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
จริงหรือไมและผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดน้ันมีมูลเหตุเชื่อวาเปนผูกระทําความผิด
หรือไม กอนต้ังขอกลาวหาดําเนินคดีแกผูตองหา นอกจากน้ีผูใหสัมภาษณในกลุมผู
พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักวิชาการ ผูเสียหายและผูตองหามีเห็น
สอดคลองกันวา ควรกําหนดใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นพรอมเอกสารหลักฐานท่ี
ไดจากการสอบสวนเบ้ืองตนน้ันไปยังพนักงานอัยการเพ่ือขอความเห็นชอบในการต้ังขอ
กลาวหาเพ่ือดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหาในขอหาหรือฐานความผิด โดยใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจในการส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือพิสูจนมูลคดีเพ่ิมเติม 
ท้ังน้ีใหพนักงานอัยการรับฟงขอคัดคาน โตแยงและพยานหลักฐานจากผูตองหา 
ผูเสียหายหรือผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาและควรกําหนดใหการขอและการออก
หมายอาญา (หมายจับ หมายคน หมายขัง) เพ่ือบังคับแกผูตองหาตองเปนไปในขอหา
หรือฐานความผิดท่ีไดทําการสอบสวนมูลคดีเบ้ืองตนและไดรับความเห็นชอบจาก
พนักงานอัยการแลว  

4. ขอสังเกตอื่นของผูใหสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณซ่ึงเปนผูพิพากษา 1 
คน พนักงานสอบสวน 1 คน พนักงานสืบสวน 2 คน พนักงานฝายปกครอง 1 คน 
นักวิชาการกฎหมาย 1 คน มีขอสังเกตวา การกําหนดมาตรการตรวจสอบการต้ังขอ
กลาวหาของพนักงานสอบสวนโดยใหมีการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีและให
พนักงานอัยการตรวจสอบขอกลาวหาเปนหลักการท่ีดี สอดคลองกับการดําเนินการใน
ตางประเทศและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา แตการดําเนินการดังกลาวจะเปน
การสรางขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหมากขึ้นอาจทําใหการสอบสวน
ลาชาและไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาการควบคุมผูตองหาได 

ในการวิจัยถึงสาเหตุของปญหาในการต้ังขอกลาวหาท่ีไมชอบของ
พนักงานสอบสวนในขอกฎหมาย พบวา 

1. มีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสอบสวน
จํานวนมาก ไมมีการปรับปรุงใหทันตอสภาพการณและขอกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแยกอํานาจหนาท่ีการ
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สอบสวนและการฟองคดีออกจากกันโดยเด็ดขาดทําใหพนักงานอัยการไมสามารถ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไดเอง ไมอาจตรวจสอบและเขาถึงขอเท็จจริงในคดีได 

3. ไมมีกฎหมายกําหนด ลําดับขั้นตอนในการสอบสวนท่ีพนักงาน
สอบสวนตองปฏิบัติไวอยางชัดแจง การปฏิบัติงานในการสอบสวนขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของพนักงานสอบสวนแตละคน 

4. ไมมีกฎหมายกําหนดใหมีการตรวจสอบถวงดุลการใชดุลยพินิจใน
การต้ังขอกลาวหาจากองคกรภายนอกแมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะ
กําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบสํานวนการสอบสวนและส่ังให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได แตการดําเนินการดังกลาวตองเปนไปเม่ือ
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเสร็จส้ินและเสนอมายังพนักงานอัยการแลว ความ
ผิดพลาดในระหวางการสอบสวนท่ีเกิดขึ้นจึงไมไดรับการตรวจสอบ แกไขจนกวาการ
สอบสวนจะสงไปยังพนักงานอัยการซ่ึงใชระยะเวลานาน นอกจากน้ีระยะเวลาในการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาดําเนินการฟองคดีของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดกําหนดแบงแยกใหมีระยะเวลา
ดําเนินการท่ีแยกตางหากจากกันและใหใชระยะเวลารวมกันคือภายในกําหนดอายุความ
ฟองคดี (โกเมน ภัทรภิรมย, 2533) ในบางคดีท่ีมีความเรงรีบเน่ืองจากใกลขาดอายุความ
หรือใกลครบระยะเวลาควบคุมตัวผูตองหาในระหวางสอบสวน พนักงานอัยการอาจ
ตรวจสอบไมพบขอผิดพลาดในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนหรือลวงเลย
ระยะเวลาท่ีจะแกไขขอผิดพลาดน้ันได  

จากการศึกษาวิจัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตางประเทศ พบวาใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศท่ีเปนตนแบบในระบบกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาท้ังในระบบกฎหมายจารีตประเพณี คือประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ, ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร คือประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และในระบบกฎหมายสังคมนิยม คือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ไดมีการพัฒนาระบบการสอบสวนใหเปน
กระบวนการคนหาและพิสูจนความจริงในคดีอาญาอยางถูกตองและเปนธรรม คุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิใหตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไมจําเปน 
ดวยการกําหนดใหมีการกล่ันกรองขอเท็จจริงในคดีอาญาต้ังแตช้ันเจาพนักงานสอบสวน
และมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลในระหวางองคกรในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี
อาญา โดยใหมีการการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีกอนเริ่มการดําเนินคดีและ
ใหพนักงานอัยการหรือศาลมีหนาท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการต้ังขอ
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กลาวหา ปองกันการเริ่มตนดําเนินคดีอาญาดวยการต้ังขอกลาวหาแกบุคคลโดย
ปราศจากมูลคดี บุคคลจึงจะไมตกเปนผูตองหาจนกวาจะมีการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือ
ตรวจสอบมูลคดีและมีการตรวจสอบขอกลาวหาน้ันแลวจากพนักงานอัยการหรือศาล 
(Shahid M. Shahidullah, 2012) ปรากฏตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนและการควบคุม ตรวจสอบการต้ัง
ขอกลาวหาและการสอบสวนของตางประเทศท่ีเปนตนแบบของกฎหมายใน
ระบบตางๆ กับประเทศไทย 

 

ประเทศ การสอบสวน
เบื้องตน 

องคกรท่ีหนาท่ี
สอบสวน 

องคกรตรวจสอบ
การตั้งขอกลาวหา 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(Code Of Criminal Procedure 2000. 
Chapter II: The Preliminary Police 
Inquiry) 

มี ตํารวจ 
ตุลาการสอบสวน 

อัยการ 

อัยการ 
ตุลาการ 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(The German Code Of Criminal 
Procedure (stop).Chapter 
X.Examination Of The Accused 
2014.Section 133-136 a) 

มี ตํารวจ อัยการ 

อังกฤษ 
(Criminal Procedure and Investigations 
Act 1996 Part II) 

มี ตํารวจ อัยการ 

สหรัฐอเมริกา 
(Federal Rulls Of Criminal Procedure 
2015 Title II. Preliminary Proceedings) 

มี อัยการ ตุลาการ 

ญ่ีปุน 
(The Code of Criminal Procedure (Act 
No. 131 of 1948) Part II First Instance 
Chapter I Inquiry and Investigation 
Article 189) 

มี ตํารวจ/อัยการ อัยการ 

สาธาณรัฐเกาหลีใต 
(Criminal Procedure Act Amended by 
Act No.9765,2009.Chapter I 
Investgation Article 195 (Investigation 
by Public Prosecutor), Article 238 
(Complaint or Accusation and 
Measures taken by Judicial Police 
Officer) 

มี ตํารวจ/อัยการ อัยการ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) เปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนและการควบคุม ตรวจสอบ
การต้ังขอกลาวหาและการสอบสวนของตางประเทศท่ีเปนตนแบบของ
กฎหมายในระบบตางๆกับประเทศไทย 

 

ประเทศ การสอบสวน
เบื้องตน 

องคกรท่ีหนาท่ี
สอบสวน 

องคกรตรวจสอบ
การตั้งขอกลาวหา 

สหพันธสาธาณรัฐรัสเซีย 
(Criminal Procedural Code Of The 
Russian Federation.Artical 28) 

มี ตํารวจ อัยการ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Criminal Procedure Law of the 
People's Republic of China 
Amended: March 14, 2012 Chapter II 
Investigation Section 1 General 
Provisions Article 89,90) 

มี ตํารวจ อัยการ 

ราชอาณาจักรไทย 
(Criminal Procedure Code) 

ไมมี ตํารวจ/ปกครอง ไมมี 

 

นอกจากน้ี ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศประชาคม
อาเซียนซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการดําเนินคดีอาญาของไทยในอนาคต พบวาทุกประเทศ
กําหนดใหพนักงานอัยการเปนผูทําหนาท่ีฟองคดีอาญา ในสวนการสอบสวนคดีอาญา
ประเทศในอาเซียนกําหนดใหตํารวจมีหนาท่ีสอบสวนคดีอาญา โดยใหพนักงานสอบสวน
ตองทําการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีอาญากอนทําการต้ังขอกลาวหาแก
ผูตองหาท้ังส้ินยกเวนประเทศไทย 

สวนการตรวจสอบ ควบคุม การสอบสวนและการต้ังขอกลาวหาน้ัน 
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ          
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
สาธารณรัฐฟลิปปนส กําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา ควบคุมและ
ตรวจสอบความชอบในการสอบสวนโดยเฉพาะตรวจสอบ ควบคุมการต้ังขอกลาวหาของ
ตํารวจ มีเพียงประเทศไทย ,ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร,ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเชีย 
ประเทศมาเลเซียและประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ท่ีไดแยกหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีช้ันเจาพนักงานระหวางการสอบสวนและการฟองคดีออกจากกัน โดยตํารวจ
เปนองคกรทําหนาท่ีสอบสวนและอัยการทําหนาท่ีฟองคดีและอัยการไมมีอํานาจควบคุม
ตรวจสอบการสอบสวนและการต้ังขอกลาวหา ซ่ึงสรุปเปรียบเทียบไดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบการสอบสวน อํานาจ หนาท่ี การตรวจสอบการต้ังขอ
กลาวหาในการสอบสวนของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนกับประเทศ
ไทย 

 

ประเทศ การสอบสวน
เบื้องตน 

องคกรท่ีหนาท่ี
สอบสวน 

องคกรตรวจสอบ
การตั้งขอกลาวหา 

เนการาบูรไนดารุสซาลาม 
(Criminal Procedure Code, 2001. 
Chapter VI section 56)  

มี ตํารวจ อัยการ 

สาธารณรัฐอินโดนีเชีย 
(Law Of Republic Of Indonesia Number 
8 .1981 The Law Of Criminal 
Procedure.) 

มี ตํารวจ ไมมี 

มาเลเชีย 
(Law Of Malaysia Act 593 Criminal 
Procedure Code 2012. Chapter IV) 

มี ตํารวจ ไมมี 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
(The Code Of Criminal Procedure. 
Chapter VI) 

มี ตํารวจ ไมมี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(Criminal Procedure .Article 23) 

มี ตํารวจ อัยการ 
ศาล 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม 
(Criminal Procedure Code 2003. Article 
34) 

มี ตํารวจ/อัยการ อัยการ 
ศาล 

สาธารณรัฐสิงคโปร 
(Criminal Procedure  Code 2011. 
Chapter 68) 

มี ตํารวจ - 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Criminal Procedure Code Of kingdom 
of Cambodia 2007 Article 4.) 

มี ตํารวจ/อัยการ อัยการ 
ศาล 

ราชอาณาจักรไทย 
(Criminal Procedure Code) 

ไมมี ตํารวจ/ปกครอง ไมมี 

 

 เห็นไดวา การเริ่มตนคดีอาญาดวยการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน
ไทยขาดมาตรการตรวจสอบมูลคดีดวยการสอบสวนเบ้ืองตนและการตรวจสอบ ถวงดุล
ความชอบดวยกฎหมายในการต้ังขอกลาวหาจากองคกรอื่น บุคคลจึงตกเปนผูตองหาเขา
สูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดโดยงาย แตกตางจากกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในตางประเทศท่ีไดกําหนดมาตรการดังกลาวใหพนักงานสอบสวนตองดําเนินการ

- 186 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ท้ังส้ิน 
 

อภิปรายผล 
การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐของไทยเริ่มตนท่ีการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน จากการกลาวหาหรือการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหทราบถึง
การเกิดขึ้นของการกระทําความผิดทางอาญา จากน้ันพนักงานสอบสวนจะสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาตามขอ
กลาวหาในคดีไปจนเห็นวาแลวเสร็จ จึงมีความเห็นในคดีน้ันไปยังพนักงานอัยการตาม
หลักการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาช้ันเจาพนักงานกอนฟองคดี (คนึง ฦาไชย,  
2541) 

ในการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะต้ังขอกลาวหาในคดีวาการกระทํา
ความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นเปนความผิดในขอกลาวหาใดเพ่ือพิจารณาถึงเงื่อนไขในการ
ดําเนินคดีท่ีตนตองรวบรวมพยานหลักฐานใหปรากฏวาการกระทําของผูตองหาเปนไป
โดยครบองคประกอบความรับผิดตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไวในขอกลาวหาน้ันและ
กําหนดลําดับในการสอบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐาน เชน การติดตามพยานและ
สอบปากคําพยานตามความจําเปนเรงดวนและสภาพแหงพยาน เพ่ือปองกันไมใหมีการ
แทรกแซง ขมขู จางวานใหพยานใหการผิดไปจากความจริงหรือหลีกเล่ียงไมมาให
ปากคําเปนพยาน , การสงตัวบุคคลหรือวัตถุส่ิงของใดไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร,การ
ตรวจและจัดทําภาพถายสถานท่ีเกิดเหตุ,การติดตามไดตัวผูตองหา,การใชอํานาจบังคับ
ตามกฎหมายในการคน ยึด อายัด จับ คุมขัง,อํานาจดําเนินคดีของพนักงานอัยการและ
อํานาจศาล,ระยะเวลาควบคุมผูตองหา,การปลอยตัวช่ัวคราว ,การเรียกประกันและ
หลักประกัน,กําหนดระยะเวลาและจํานวนครั้งในการขอฝากขังผูตองหาตอศาล,การ
คัดคานคําขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาในช้ันศาล, เงื่อนไขในการดําเนินคดี เชน เขต
อํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล อายุความ การเขารวมทํา
การสอบสวนของเจาพนักงานฝายอื่น การต้ังขอกลาวหาจึงมีความสําคัญในฐานะเปนรูป
คดี วิธีปฏิบัติในการสอบสวนทุกขั้นตอนมาจากการต้ังขอกลาวหาท้ังส้ิน หากพนักงาน
สอบสวนต้ัง  ขอกลาวหาไดอยางถูกตองชอบดวยกฎหมาย การดําเนินน้ันยอมมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล แตหากมีการต้ังขอกลาวหาไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมาย การดําเนินคดีน้ันยอมผิดพลาด สงผลกระทบท้ังในขั้นตอนการสอบสวน การ
ฟองคดีและการพิจารณาพิพากษาคดี  

เห็นไดวาการต้ังขอกลาวหาท่ีพนักงานสอบสวนจะสามารถต้ังรูปคดีไดโดย
ชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายยอมเกิดขึ้นภายหลังจากมีการตรวจสอบมูลคดีตาม
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คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษวาพฤติการณท่ีมีการกลาวหาน้ันเปนความผิดอาญาหรือไม 
ในความผิดฐานใดและผูถูกกลาวหานาจะเปนผูกระทําความผิดหรือไม ในขณะท่ี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยบัญญัติเรื่องการสอบสวนไวเพียง
เกี่ยวกับอํานาจ หนาท่ี วิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน การใชมาตรการบังคับตาม
กฎหมายในการคน จับ ขัง บุคคล ยึด อายัดส่ิงของท่ีเปนหลักฐานในคดีแตไมไดกําหนด
ลําดับ ขั้นตอนของการสอบสวนเอาไว โดยเฉพาะในการต้ังขอกลาวหาของพนักงาน
สอบสวนเพ่ือเริ่มตนการดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไมไดกําหนดใหตองมีการตรวจสอบความจริงเบ้ืองตนในการกลาวหาหรือมูล
คดีเสียกอนวา การรองทุกขหรือกลาวโทษน้ัน มีมูลเปนความจริงหรือไม , เปนความผิด
อาญาหรือไม , เปนความผิดในขอหาฐานความผิดใดและผูถูกกลาวหาน้ันนาจะเปน
ผูกระทําความผิดหรือไม พนักงานสอบสวนจึงมักต้ังขอกลาวหาตามขอกลาวหาในคํา
รองทุกขหรือกลาวโทษโดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนกอนและไมมีการ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของขอกลาวหาน้ันจากองคกรอื่น สอดคลองกับ
ความเห็นของกลุมตัวอยางวา การสอบสวนคดีอาญาไมมีการกําหนดลําดับขั้นตอน
ดําเนินการท่ีชัดแจงเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหผูท่ีเกี่ยวของเชน ผูตองหา ผูเสียหาย 
พยานไมทราบวาการสอบสวนในคดีน้ันมีขั้นตอน วิธีการอยางไรและใชระยะเวลานาน
เพียงใด พนักงานสอบสวนต้ังขอกลาวหาตามคํารองทุกขหรือกลาวโทษโดยไมมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเสียกอน ขอกลาวหาท่ีดําเนินคดีกับผูตองหาผิดจากความจริง มี
การต้ังขอกลาวหาท่ีอัตราโทษหนักหรือเบากวาท่ีแทจริง มีการดําเนินคดีผิดตัวเพราะไม
มีการตรวจสอบตัวผูตองหากอน บางกรณีพบวาพนักงานสอบสวนต้ังขอกลาวหา
ดําเนินคดีกับผูตองหาเพียงเพราะมีชื่อ นามสกุลไปตรงกับผูกระทําความผิดท่ีแทจริง ไม
มีการตรวจสอบถวงดุลจากองคกรอื่น เอื้อใหเกิดความผิดพลาด บกพรองในการ
สอบสวนและการประพฤติมิชอบของพนักงานสอบสวนไดงาย มีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะผูตองหาซ่ึงไมอาจโตแยง คัดคานดุลยพินิจพนักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเห็นวาไมชอบ ทําใหตนเสียเปรียบในการตอสู
คดี, ไมมีสิทธิโตแยง คัดคานขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนท่ีเห็นวาไมถูกตองไมชอบ
ดวยขอกฎหมาย, ไมมีสิทธิดําเนินการใดเพ่ือปกปองหรือตอสูคดีในช้ันสอบสวนได ใน
ระหวางสอบสวนตองสูญเสียสิทธิเสรีภาพดวยการถูกจับ ถูกควบคุม ถูกคุมขัง , ตอง
ขวนขวาย ด้ินรนหาหลักทรัพยมาประกันในการขอปลอยตัวช่ัวคราว, ตองตกอยูใน
เงื่อนไขในการปลอยตัวช่ัวคราวท่ีหนักหรือเบากวาพฤติการณท่ีแทจริงในคดี และใน
กรณีท่ีผูตองหาเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐอาจถูกดําเนินการทางวินัย จนเส่ือม
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เสียช่ือเสียง โดยไม มีระยะเวลาท่ีแนนอนวาการสอบสวนน้ันจะเสร็จ ส้ินเม่ือใด 
นอกจากน้ีในสวนของผูเสียหายซ่ึงลวนตองการใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดโดยเร็ว
และใหมีการชดใช เยียวยาหรือติดตามทรัพยสินท่ีเสียไปคืนกลับมา หรือผูเกี่ยวของใน
คดีอื่นๆ เชน ผูท่ีคูกรณีรองขอใหไปเปนพยานหรือผูท่ีพนักงานสอบสวนเรียกใหมาเปน
พยาน ตางตองมาใหปากคําในช้ันสอบสวนและในช้ันศาล โดยไมทราบวาตองเดินทางไป
ใหปากคําแกพนักงานสอบสวนหรือไปเบิกความในชั้นศาลเม่ือไหร  ซ่ึงหากปลอยใหเน่ิน
ชาอาจติดตามพยานมาสอบปากคําหรือเบิกความในช้ันศาลไมได ปญหาจากการต้ังขอ
กลาวหาโดยปราศจากการตรวจสอบมูลความจริงและไมมีการตรวจสอบ ถวงดุลการต้ัง
ขอกลาวหาในช้ันสอบสวนจากองคกรอื่นน้ี สงผลตอความเช่ือม่ันของประชาชนในตัว
พนักงานสอบสวนและกระบวนการยติุธรรมโดยรวม  

จากสภาพปญหาขางตน การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการฟอง
คดีของพนักงานอัยการเปนการดําเนินคดีอาญาช้ันตนของรัฐตองมีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในคดีอาญาและตองประกอบดวยความชอบดวยกฎหมายในการ
ดําเนินการและตองใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมีการตรวจสอบมูลคดี
และการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนจากองคกรอื่น เพ่ือ
ตรวจสอบกล่ันกรองมูลคดี มิใหมีการกล่ันแกลงหรือกลาวหาดําเนินคดีแกบุคคลใดโดย
ไมมีมูลความผิดหรือมีการดําเนินคดีแกบุคคลผิดไปจากมูลคดีท่ีแทจริง ไมวาในทางท่ี
หนักหรือเบากวาความเปนจริง เพ่ือเปนหลักประกันในความชอบดวยกฎหมายของการ
ดําเนินคดีอาญาและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไมตกเปนผูตองหาทันทีท่ีมี
การกลาวโทษรองทุกขและถูกต้ังขอกลาวหาโดยไมมีการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายและตองตกอยูในชะตากรรมดังกลาวไปจนกวาพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาด
ไมฟองคดีหรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไมเปนผูกระทําความผิด (กิตติพงษ กิตยารักษ,  
2534)  

มาตรการในการตรวจสอบมูลคดีและขอกลาวหาในการสอบสวนคดีอาญา
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของตางประเทศ มีการกําหนดใหมีขั้นตอนการ
สอบสวนเบ้ืองตน เรียกกระบวนการน้ีวา “การสอบสวนช้ันตน” (Preliminary 
investigation) เม่ือพิสูจนมูลคดีไดจึงจะต้ังขอกลาวหาเพ่ือสอบสวนดําเนินคดีแก
ผูตองหาตอไป ดังน้ันบุคคลผูถูกจับหรือผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาจึงไมตก
เปนผูตองหา จนกวาจะปรากฏจากการสอบสวนเบ้ืองตนวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
และเปนความผิดในอาญาโดยเขานาจะเปนผูกระทําความผิด ท้ังน้ีขอกลาวหาท่ีพนักงาน
สอบสวนจะดําเนินคดีกับผูตองหาจะตองไดรับการตรวจสอบจากองคกรอื่น ซ่ึงสวนใหญ
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คือพนักงานอัยการซ่ึงมีหนาท่ีฟองคดี จึงมีความจําเปนตองเขาถึงขอเท็จจริงในการ
สอบสวนคดีมาต้ังแตตนและในฐานะท่ีจะตองเปนผูนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใน
การสอบสวนน้ันไปฟองและสืบแสดงตอศาล พนักงานอัยการจึงมีอํานาจทําการ
สอบสวนคดีเองหรือควบคุม ตรวจสอบการสอบสวนมาต้ังแตเริ่มคดีสําหรับในประเทศ
ไทย พนักงานอัยการไมมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนหรือควบคุมการสอบสวนเหมือน
ตางประเทศ แตในภายหลังมีความต่ืนตัวในเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จนนําไปบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ป 2540 เปน
ตนมา จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ ควบคุมความชอบในการสอบสวนหลายเรื่อง เชน การ
เขารวมสอบสวนในคดีชันสูตรพลิกศพท่ีความตายเปนผลจากการกระทําของเจา
พนักงานหรืออยูในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน , การเขารวมสอบปากคํา
ผู ต อ งห า  ผู เสี ยห าย  พ ยาน ท่ี เป น เด็ก ,ก าร เข าร วมสอบสวนความ ผิด ในค ดี
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงเปนท่ีประจักษแกสังคมวาการท่ีพนักงานอัยการไดเขา
รวมการสอบสวนในกรณีตางๆ ดังกลาว ไดเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายในการสอบสวน เปนประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
กระบวนการยุติธรรมไดเปนอยางดี ดังน้ันพนักงานอัยการไทยจึงควรมีบทบาทและ
หนาท่ีในการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนกอนการดําเนินคดีแก
ผูตองหาน้ันมาต้ังแตตนเชนเดียวกับในตางประเทศ 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ไมมีมาตรการ

ตรวจสอบการต้ังขอกลาวหาเพ่ือเริ่มตนดําเนินคดีอาญาแกบุคคลดวยการกําหนดใหตอง
มีการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีและใหมีการตรวจสอบ ถวงดุล ความชอบใน
การต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาน้ันจากองคกรอื่น ทําใหพนักงานสอบสวนมีดุลยพินิจต้ัง
ขอกลาวหาแกผูตองหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีในขอกลาวหาท่ีตน
ต้ังขึ้นน้ันไปเพียงฝายเดียว หากมีขอบกพรองยอมทําใหการสอบสวนผิดพลาด ไมชอบ
ดวยกฎหมายยอมเกิดความเสียหายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐทุกขั้นตอน และสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหา ผูเสียหาย ผูท่ีเกี่ยวของในคดีอาญา 
เอื้อตอการประพฤติมิชอบของพนักงานสอบสวน 

งานวิจัยน้ี มีขอเสนอวา เพ่ือใหดําเนินคดีอาญาช้ันตนของรัฐมีมาตรฐานใน
การตรวจสอบขอเท็จจริงในคดีอาญาและชอบดวยกฎหมาย คุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตองมีมาตรการตรวจสอบการต้ังขอ
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กลาวหาของพนักงานสอบสวนดวยการกําหนดใหมีการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบ
มูลคดีเสียกอนมีการต้ังขอกลาวหาแกผูตองหาและใหพนักงานอัยการมีหนาท่ีตรวจสอบ
ความชอบในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนน้ันกอนจะมีการดําเนินคดีแก
ผูตองหา ดวยการแกไขเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังน้ี 

1. กําหนดใหมีการสอบสวนช้ันตนและการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี ไว
ในมาตรา 2 (11) วา “การสอบสวนเบ้ืองตน” หมายความถึ ง การรวบรวม
พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิดเพ่ือวินิจฉัยถึงมูลคดี ซ่ึงผูตองสงสัยถูกกลาวหาและเพ่ือเอาตัวผูกระทํา
ความผิดมาฟองลงโทษ และ “การสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี” หมายความถึงการรวบรวม
พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีได ต้ังขอกลาวหาเพ่ือท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดหรือพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหา 

2. กําหนดสถานะของบุคคลในคดีอาญา ตามมาตรา 2 ในสวนท่ี
เกี่ยวกับผูตองหา โดยใหผูถูกกลาวหาในฐานะ ผูตองสงสัยวากระทําความผิดแยกออก
จากผูตองหาท่ีมีการพิสูจนมูลความผิดและตรวจสอบขอกลาวหาแลวใหชัดแจงโดย           
“ผูตองสงสัย” หมายความวา บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดมีการต้ังขอ
กลาวหา สวน “ผูตองหา” หมายความวาบุคคลผูถูกต้ังขอกลาวหาวาไดกระทําความผิด
แตยังมิไดมีการฟองตอศาล 

3. กําหนดลําดับ ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบมูลคดีในช้ัน
สอบสวน โดยใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือตรวจสอบมูลคดีตามคํา
รองทุกขกลาวโทษตอผูตองสงสัยกอน เม่ือเห็นวาคดีมีมูลวามีความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง
และผูตองสงสัยนาจะเปนผูกระทําความผิดและควรดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาในขอหา
ฐานความผิดใดแลวใหพนักงานสอบสวนขอความเห็นชอบจากพนักงานอัยการในการต้ัง
ขอกลาวหากอนสอบสวนดําเนินคดีกับผูตองสงสัยในฐานะผูตองหาตามขอ 2 ตอไป 

4. กําหนดใหพนักงานอัยการมีบทบาทในการตรวจสอบมูลคดีและ
ความชอบของการต้ังขอกลาวหา โดยมีอํานาจส่ังใหพนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือแกไขขอบกพรองหรือขอไมสมบูรณในการต้ังขอกลาวหาน้ัน
ทํานองเดียวกันกับ มาตรา 143 วรรคสอง โดยกําหนดวา“..ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือดําเนินคดีแกผูตองหาในขอหา หรือฐานความผิด
ตามสํานวนการสอบสวนเบ้ืองตนในวรรคสองน้ัน พนักงานอัยการมีอํานาจ 
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 (1) ส่ังตามท่ีเห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เบ้ืองตน เพ่ิมเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพ่ือส่ังตอไป 

 (2) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือ
ขอใหศาลขัง แลวแตกรณ ีและจัดการหรือส่ังการใหเปนไปตามน้ัน 

 (3) ไมใหความเห็นชอบ ในกรณีท่ีเห็นวาไมมีมูลคดีท่ีจะดําเนินคดี
แกผูตองหาในขอหา หรือฐานความผิดน้ัน 

5. กําหนดใหมีการตรวจสอบ ถวงดุล ดุลยพินิจของพนักงานอัยการใน
การตรวจสอบขอกลาวหาของพนักงานสอบสวน ในกรณีท่ีเห็นวาพยานหลักฐานในการ
สอบสวนเบ้ืองตนน้ัน ไมมีมูลเพียงพอต้ังขอกลาวหาแกผูตองสงสัยไดโดยกาํหนดใหมีการ
ทบทวนคําส่ังไมใหความเห็นชอบในการต้ังขอกลาวหาของพนักงานอัยการ คลายกับการ
ส่ังไมฟองคดีเพ่ือใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรืออัยการสูงสุดทบทวนคําส่ังของ
พนักงานอัยการผูดําเนินคดี นัยเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 145 และมาตรา 145/1 

6. กําหนดใหมีสภาพบังคับของมาตรการตรวจสอบการต้ังขอกลาวหา 
โดยหามมิใหทําการสอบสวนดําเนินคดีแกผูตองสงสัยในขอกลาวหาท่ีพนักงานอัยการมี
คําส่ังเด็ดขาดวาคดีไมมีมูลตามขอกลาวหาน้ันอีก นัยเดียวกับการหามสอบสวนคดีท่ี
พนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีแลว เพ่ือใหเปนไปตามหลักการท่ีวาบุคคลตอง
ถูกดําเนินคดีอาญาซํ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147  
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