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การใชดุลพินิจในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ

๑. ความนำ
 ตามท่ีปรากฏเปนขาวกรณีอัยการสูงสุด ไดมีคำส่ังไมย่ืนฎีกาในคดีท่ีอัยการสูงสุด เปนโจทก ย่ืนฟอง 
นายบรรณพจน ดามาพงศ จำเลยที่ ๑ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ จำเลยที่ ๒ และนางกาญจนาภา 
หงษเหินหรือหงสเหิน จำเลยท่ี ๓ ในขอหารวมกันหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรโดยความเท็จ โดยฉอโกง 
โดยอุบาย และรวมกันแจงขอความเท็จ ใหถอยคำเท็จ โดยจงใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรฯ 
ซึง่ศาลชั้นตนมีคำพพิากษาใหจำเลยท้ังสามมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายรษัฎากร มาตรา ๓๗ (๒) 
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจำเลยที ่๑ และจำเลยที ่๒ มีความผดิตามประมวลรษัฎากร 
มาตรา ๓๗ (๑)  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ 
เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ 
ฐานรวมกันโดยความเท็จ โดยฉอโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยง
การเสยีภาษอีากร จำคกุจำเลยท้ังสามคนละ ๒ ป ฐานโดยรูอยูแลวหรอืโดยจงใจรวมกันแจงขอความเทจ็ 
หรือใหถอยคำเท็จ หรือตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ คนละ ๑ ป รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ 
และจำเลยที ่๒ คนละ ๓ ป๑ แตศาลอทุธรณไดพิพากษาแกเปนวา ใหปรบัจำเลยท่ี ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โทษจำคุกใหรอลงอาญา ๒ ป และพิพากษาใหยกฟอง จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓๒ อันมีผลทำให
คดีดังกลาวถึงที่สุดนั้น ไดกลายเปนประเด็นทีส่ังคมตั้งคำถามหรือเปนขอสงสัยตอการใชดุลพินิจ
ของอยัการสงูสุดในการสั่งไมฎกีาในคดดีงักลาว ดงัน้ัน เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจถงึอำนาจในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานอัยการ และระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ 
มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การใชดุลพินิจในการสัง่คดีและ
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ” ดังนี้

๑คำพิพากษาศาลชั้นตน หมายเลขคดีแดงที่ อ.๒๘๒๙/๒๕๕๑.
๒ขอมูลจากระบบงานสารสนเทศขอมูลคดี ศาลอาญา (www.coj.go.th).
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๒. อำนาจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา 
 “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม” 
 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา
 “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามรฐัธรรมนูญ
และตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ 
ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจส่ังไมฟองได ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีสำนักงานอัยการสูงสุด
กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.

 ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีทีพ่นักงานอัยการไมยืน่คำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา 
ถอนฟอง ถอนคำรอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 
 “เมือ่ไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงาน
อัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
 (๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคำสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งฟอง 
และแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
 (๒) ในกรณีมีความเหน็ควรส่ังฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเหน็ชอบดวย 
ก็ใหสั่งไมฟอง”
 จากหลักการของกฎหมายดังทีไ่ดกลาวขางตน พนักงานอัยการจึงมีอิสระในการใชดุลพินิจ
สำหรับพิจารณาสั่งคดีตามสำนวนทีไ่ดรับจากพนักงานสอบสวนและการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมาย
ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม และอำนวยความยติุธรรมใหกับประชาชนไดอยางเตม็ท่ี อนัเปนไปตามหลกัการ
ฟองคดีตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) กลาวคือ ถาพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐาน
ทีไ่ดจากการสอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรใหเชื่อไดวาผูตองหากระทำผิด แตเมื่อพิจารณาผลลัพธ
ของสงัคมซึ่งจะไดรบัจากการฟองคด ีและผลรายตอผูตองหาซึ่งจะไดรบัผลกระทบจากการฟองคดแีลว
ไมไดสัดสวนกบัการกระทำความผดิ รวมท้ังเมื่อพจิารณาเหตผุลอ่ืน ๆ  ประกอบดวยแลว พนักงานอัยการ
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ยอมมีอำนาจใชดุลพินิจสัง่ไมฟองผูตองหาได ทำใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจโดยยืดหยุน 
และสามารถปรับเขากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งตรงกันขามกับหลักการฟอง
คดีตามกฎหมาย (Legalilty principle) ซึ่งหากพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานจากการ
สอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาผูตองหากระทำความผิด พนักงานอัยการมีหนาทีต่องฟอง
ผูตองหาตอศาลเสมอ๓

 อน่ึง ปจจบัุนกฎหมายยงัไดใหความคุมครองดลุพนิิจของพนักงานอยัการในการพจิารณาสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมาย เพื่อไมใหพนักงานอัยการถูกดำเนินคดีทางอาญาฐานเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได แตทั้งนี้
ตองอยู ภายใตเงือ่นไขที่วาพนักงานอัยการตองแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบในการสั ่งคดี
และการปฏิบัติหนาที่ดวย๔

๓. ระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ
 กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาทุกขั ้นตอนตามปกติตองสามารถควบคุมตรวจสอบ
การใชอำนาจได ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหมีการใชอำนาจรัฐโดยมิชอบหรือใชอำนาจรัฐไปใชในทางที่
กอใหเกดิผลกระทบกระเทอืนตอสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน๕ ดงัน้ัน แมพนักงานอยัการจะมอีสิระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมาย และไดรับความคุมครองดังทีก่ลาวมาแลว 
แตเพื่อปองกนัไมใหพนักงานอัยการใชดลุพนิจิโดยปราศจากความรอบคอบ และตามอำเภอใจของตนเอง 
จึงตองมีระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ ดังนี้ 
 ๓.๑ การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ
  การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ มีลักษณะเปนการตรวจสอบโดยผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น อาทิ กำหนดใหอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการภาค ตางมีอำนาจที่จะเขาไปควบคุมดูแล 
และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการที่อยูในบังคับบัญชาของตนได๖ หรือกำหนดใหคดี
ท่ีผูตองหาเปนผูมีอิทธิพล หรอืคดีท่ีประชาชนสนใจ หรอืคดคีวามผดิบางประเภทที่รฐัมีนโยบายปองกนั
และปราบปรามเปนพเิศษ แตพนักงานอัยการจะมคีำสั่งไมฟองทกุขอหาหรอืบางขอหา ใหทำความเหน็
เสนอสำนวนตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการเพื่อตรวจสอบพิจารณาสั่ง๗ เปนตน ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้
ลวนเปนหลักเกณฑทีก่ำหนดขึ้นเพื่อสรางกลไกการตรวจสอบการใชดุลพินิจและการปฏิบัติราชการ
ทางคดีของพนักงานอัยการใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย สุจริต และโปรงใสมากที่สุด

๓อำนาจ เนตยสุภา, รวินทร ชีพจำเปน, ธีรัช ลิมปยารยะ, คำอธิบายกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ, 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน จำกัด, ๒๕๕๔ หนา ๗๖ – ๗๗. 

๔พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควร

ประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”.
๕กลัยารตัน เอ่ียมอาจหาญ, การถอนฟองคดีอาญา : ศกึษากรณพีนกังานอยัการเปนโจทก, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๑, หนา ๑๑๑.
๖พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓.
๗ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๓.
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 ๓.๒ การตรวจสอบในกระบวนพิจารณาคดีอาญา
  สำหรบัในกรณท่ีีพนักงานอยัการมคีำสั่งไมฟองคด ีหรอืจะอทุธรณหรอืฎกีา หรอืจะถอนฟอง 
ถอนอุทธรณ หรือถอนฎีกา ถาคำสั่งดังกลาวไมใชคำสั่งของอัยการสูงสุด กฎหมายไดกำหนดให
สงสำนวนพรอมคำสั่งไปยังผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวย
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัด (ในเขตจังหวัดอื่น) 
เปนผู มีอำนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบ กลั ่นกรองดุลพินิจในการสั ่งไมฟองของพนักงานอัยการ
ในเขตอำนาจ ซึง่หากผูบญัชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ผูชวยผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มคีวามเห็นแยงคำสัง่ของพนักงานอยัการ 
กฎหมายกำหนดใหตองสงสำนวนพรอมคำสั่งทีแ่ยงกันใหอัยการสูงสุดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในฐานะ
เปนผูมีอำนาจสูงสุดในการรับผิดชอบดำเนินคดีอาญาของรัฐ๘ ดังนั้น หากคำสั่งนั้นเปนคำสั่งของ
อัยการสูงสุดอยูแลว กรณีจึงไมตองดำเนินการตามขั้นตอนดังกลาวอีก

 ๓.๓ การฟองคดีของผูเสียหายโดยตนเอง
  การทีพ่นักงานอัยการมีคำสั ่งไมฟองคดีนั ้น ไมเปนการตัดสิทธิของผู เสียหายทีจ่ะ
ฟองคดีนั้นโดยตนเอง กลาวคือ แมคดีจะไดเขาสูการดำเนินการของรัฐโดยผานกระบวนการสอบสวน
จนถึงชั้นที่พนักงานอัยการไดพิจารณาแลว ในชั้นที่สุดไดมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีของพนักงานอัยการ
ไมฟองคดีนั้น แมผูเสียหายจะไดรองทุกขใหรัฐเปนผูสอบสวนฟองรองแทนก็ตาม ผูเสียหายก็ยังคง
มีสิทธท่ีิจะฟองคดีโดยตนเองไดอีกดวย๙ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมโีอกาสรองขอความเปนธรรม
จากศาลยุติธรรมไดอยางเสรี และเปนการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
 ๓.๔ การตรวจสอบตามกฎหมายอาญาโดยทั่วไป
  ในสวนของความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั้น แมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ จะบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตอยางไรก็ดีพนักงานอัยการก็ยังเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย และเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น พนักงานอัยการหรืออัยการสูงสุดก็อาจตองตกอยู
ภายใตความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที ่๒ ในสวนความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕.
๙ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔.
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หมวดที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับตำแหนงหนาที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และลักษณะที่ ๓ 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๒๐๕ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว๑๐ หากปรากฏวา
พนักงานอยัการไมไดแสดงเหตผุลอนัสมควรในการส่ังคดแีละการปฏิบตัหินาท่ีอันจะไดรบัความคุมครอง
ตามกฎหมาย ซึ่งทีผ่านมาพนักงานอัยการไดเคยถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการสั่งไมฟองคดีอาญา 
และศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาถึงทีสุ่ดวาพนักงานอัยการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ คือ คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๐๙/๒๕๔๙ สรุปไดดังนี้
  “การวินจิฉยัสัง่ฟองหรือไมฟองคดีของพนักงานอัยการมิใชเปนการวินิจฉัยวาจำเลย
มีความผิดหรือเปนผูบริสุทธิ ์ดังเชนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แตเปนเพียง
การวินิจฉัยมูลความผดิตามที่กลาวหาเทานั้น ซึ่งเกณฑวนิจิฉยัมลูความผดิของพนกังานอยัการท่ีวนิิจฉยั
สัง่ฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหาคือมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไมทีจ่ะนำผูตองหาเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อใหศาลวินิจฉัยชั้นสุดทายวาผูถูกกลาวหากระทำความผิดตามทีถู่กกลาวหา
หรอืไม ดงัน้ัน การใชดลุพนิิจวนิิจฉัยสั่งคดขีองจำเลยที่มีคำสั่งไมฟองบรษัิท ส. และ ป. ท้ังท่ีหนังสอืพมิพ 
ซึ่งบรษิทั ส. เปนเจาของ และ ป. เปนบรรณาธกิาร ลงขอความเปนเท็จ และกอใหเกดิความเสยีหายแกโจทก
ในกรณีนี ้ เปนการใชดุลพินิจที่มิไดอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผล แตเปนการใชดุลพินิจ
ตามอำเภอใจ จึงเกินล้ำออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย และในฐานะที่จำเลย
เปนขาราชการอัยการชั้นสูง จำเลยยอมทราบดีถึงเกณฑวินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการ 
การใชดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้จำเลยเห็นไดอยูในตัวแลววาเปนการมิชอบและยังเห็นไดอีกวา
จำเลยเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกซึ่งเปนผูเสียหาย อีกทัง้เพื่อจะชวยบริษัท ส. และ ป. 
มิใหตองรบัโทษจากการกระทำความผดิของตนอีกดวย จำเลยจึงมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคหนึ่ง”
 ๓.๕ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
  (๑) การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
    พนกังานอัยการ หรืออยัการสูงสุด อาจไดรับหนังสือเชิญใหไปชีแ้จงเหตุผลของการ
สัง่คดีหรือการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมายตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาได 
ในการนี้คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลนั้นนำเอกสารหรือวัตถุทีเ่กี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ซึ่งหากบุคคลนัน้ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตามหนังสือ
เชิญโดยไมเขาขอยกเวนทีไ่มตองปฏิบัติตาม อาทิ กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน 
นับแตวนัท่ีไดรบัหนังสือ กรณีเคยสงเอกสาร หรอืมาชี้แจงเรือ่งเดยีวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอืน่แลว 
หรือกรณีไมมาชี้แจงเพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เปนตน ใหคณะกรรมาธิการมีอำนาจออก
คำส่ังเรยีกเอกสารจากบคุคลน้ันหรอืเรยีกบคุคลนั้นมาแถลงขอเท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งในการออกคำสั่งเรียกดังกลาวนั้นคณะกรรมาธิการตองมีมติดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมาธิการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู และคำส่ังเรียกตองระบุถึงเหตุ

๑๐ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, มาตรฐานการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสั่งคดีอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, หนา ๒๐๙ - ๒๑๐.
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จุลนิติ

แหงการเรียก รายละเอยีดของประเดน็ขอซกัถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคำสั่งเรยีก
ของคณะกรรมาธิการไวดวย๑๑

  (๒) การถอดถอนอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง
    ผูดำรงตำแหนงอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการที่มีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ 
สอไปในทางทจุริตตอหนาที ่ สอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาทีร่าชการ สอวากระทำผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ในการยตุธิรรม สอวาจงใจใชอำนาจหนาที่ขดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผูนั้น
ออกจากตำแหนงได โดยผูมีสทิธิเขาชือ่รองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูดำรงตำแหนงอัยการสูงสุด 
หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ 
ของจำนวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 
๒๐,๐๐๐ คน๑๒

  อยางไรก็ตาม การทีวุ่ฒิสภาจะลงมติใหถอดถอนไดก็ตอเมือ่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอกลาวหาบุคคลนั้นมีมูลแลวเทานั้น หากคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนแลวเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ขอกลาวหานั้นก็ตกไป
 ๓.๖ การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมโดยผูตรวจการแผนดิน
  การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานอัยการ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งกำหนดใหองคกรอัยการในฐานะ
เปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐัตองจดัทำประมวลจรยิธรรมของพนักงานอยัการขึ้น โดยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาทีข่องรัฐขององคกรอัยการนั้นตองมีกลไกและระบบ
ในการดำเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทำ โดยหากพนักงานอัยการผู ใดฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรม
ท่ีกำหนดขึ้นดงักลาว ใหถอืเปนความผดิวินัยรายแรง ผูตรวจการแผนดนิมอีำนาจตรวจสอบแลวรายงาน
ตอรัฐสภาหรือสงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดำเนินการ 
โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐

๑๑พระราชบัญญติัคำสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
และมาตรา ๘. 

๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๒.
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๔. บทสงทาย
 จะพิจารณาเห็นไดวาพนักงานอัยการนั้นมีอำนาจหนาทีส่ำคัญในการเปนทนายแผนดินเพื่อ
อำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และการปฏิบัติหนาทีด่ังกลาวโดยพนักงานอัยการมีลักษณะเปนอำนาจกึ่งตุลาการ (Quasi judicial 
Power) พนักงานอัยการจงึจำเปนตองมีความเปนอสิระในการใชดลุพนิิจในสั่งคดแีละการปฏบิตัหินาที่
ตามกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานอัยการและประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไดบัญญัติรับรองถึงความเปนอิสระในการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมาย
ของอัยการไว อยางไรกดี็ การพจิารณาสั่งคดแีละการปฏบิตัหินาท่ีของพนักงานอยัการตองแสดงเหตผุล
อันสมควรประกอบดวยถึงจะไดรับความคุมครอง ซึ่งคำวา“แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ” นั้น 
ยอมเปนเครื่องช้ีหรอืแสดงใหเหน็วาการใชดลุพนิิจของพนักงานอยัการน้ันจะตองมขีอบเขตดวย มใิชวา
พนักงานอัยการจะสามารถใชดุลพินิจในทุกเรื่องไดตามอำเภอใจ และการใชดุลพินิจที่เกินขอบเขตของ
ความชอบของกฎหมายนั้นพนักงานอัยการจะตองมีหนาทีร่ับผิดชอบและจะตองถูกตรวจสอบไดเสมอ 
ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

P149-155.indd   155 11/22/2011   4:18:38 PM

creo



