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การใชดุลพินิจในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ
๑. ความนำ

ตามทีป่ รากฏเปนขาวกรณีอยั การสูงสุด ไดมคี ำสัง่ ไมยน่ื ฎีกาในคดีทอ่ี ยั การสูงสุด เปนโจทก ยืน่ ฟอง
นายบรรณพจน ดามาพงศ จำเลยที่ ๑ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ จำเลยที่ ๒ และนางกาญจนาภา
หงษเหินหรือหงสเหิน จำเลยที่ ๓ ในขอหารวมกันหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากรโดยความเท็จ โดยฉอโกง
โดยอุบาย และรวมกันแจงขอความเท็จ ใหถอยคำเท็จ โดยจงใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรฯ
ซึง่ ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาใหจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา ๓๗ (๒)
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๓๗ (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒
เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑
ฐานรวมกันโดยความเท็จ โดยฉอโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากร จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ ๒ ป ฐานโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจรวมกันแจงขอความเท็จ
หรือใหถอยคำเท็จ หรือตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ คนละ ๑ ป รวมจำคุกจำเลยที่ ๑
และจำเลยที่ ๒ คนละ ๓ ป๑ แตศาลอุทธรณไดพพิ ากษาแกเปนวา ใหปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โทษจำคุกใหรอลงอาญา ๒ ป และพิพากษาใหยกฟอง จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓๒ อันมีผลทำให
คดีดังกลาวถึงที่สุดนั้น ไดกลายเปนประเด็นทีส่ ังคมตั้งคำถามหรือเปนขอสงสัยตอการใชดุลพินิจ
ของอัยการสูงสุดในการสั่งไมฎกี าในคดีดงั กลาว ดังนั้น เพื่อใหผอู านสามารถเขาใจถึงอำนาจในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานอัยการ และระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ
มุม สะท อ นความคิ ด นิ ติ บั ญ ญั ติ จึ ง ขอเสนอบทความ เรื่ อ ง “การใช ดุ ล พินิ จ ในการสั ง่ คดี แ ละ
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ” ดังนี้
คำพิพากษาศาลชั้นตน หมายเลขคดีแดงที่ อ.๒๘๒๙/๒๕๕๑.
ขอมูลจากระบบงานสารสนเทศขอมูลคดี 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
“พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีใ่ หเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ
ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจสัง่ ไมฟอ งได ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีส่ ำนักงานอัยการสูงสุด
กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.

ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีทพี่ นักงานอัยการไมยนื่ คำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา
ถอนฟอง ถอนคำรอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“เมือ่ ไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงาน
อัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคำสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งฟอง
และแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตอ งหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย
ก็ใหสั่งไมฟอง”
จากหลักการของกฎหมายดังทีไ่ ดกลาวขางตน พนักงานอัยการจึงมีอิสระในการใชดุลพินิจ
สำหรับพิจารณาสั่งคดีตามสำนวนทีไ่ ดรับจากพนักงานสอบสวนและการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย
ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม และอำนวยความยุตธิ รรมใหกบั ประชาชนไดอยางเต็มที่ อันเปนไปตามหลักการ
ฟองคดีตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) กลาวคือ ถาพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐาน
ทีไ่ ดจากการสอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรใหเชื่อไดวาผูตองหากระทำผิด แตเมื่อพิจารณาผลลัพธ
ของสังคมซึ่งจะไดรบั จากการฟองคดี และผลรายตอผูตอ งหาซึ่งจะไดรบั ผลกระทบจากการฟองคดีแลว
ไมไดสดั สวนกับการกระทำความผิด รวมทั้งเมื่อพิจารณาเหตุผลอื่น ๆ ประกอบดวยแลว พนักงานอัยการ
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ยอมมีอำนาจใชดุลพินิจสัง่ ไมฟองผูต องหาได ทำใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจโดยยืดหยุน
และสามารถปรับเขากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งตรงกันขามกับหลักการฟอง
คดีตามกฎหมาย (Legalilty principle) ซึ่งหากพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานจากการ
สอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาผูตองหากระทำความผิด พนักงานอัยการมีหนาทีต่ องฟอง
ผูตองหาตอศาลเสมอ๓
อนึ่ง ปจจุบันกฎหมายยังไดใหความคุมครองดุลพินจิ ของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย เพื่อไมใหพนักงานอัยการถูกดำเนินคดีทางอาญาฐานเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได แตทั้งนี้
ตองอยูภายใตเงือ่ นไขที่วาพนักงานอัยการตองแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาที่ดวย๔

๓. ระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ

กระบวนการในการดำเนิ น คดีอ าญาทุ กขั ้น ตอนตามปกติ ต องสามารถควบคุ ม ตรวจสอบ
การใชอำนาจได ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหมีการใชอำนาจรัฐโดยมิชอบหรือใชอำนาจรัฐไปใชในทางที่
กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน๕ ดังนั้น แมพนักงานอัยการจะมีอสิ ระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย และไดรับความคุมครองดังทีก่ ลาวมาแลว
แตเพื่อปองกันไมใหพนักงานอัยการใชดลุ พินจิ โดยปราศจากความรอบคอบ และตามอำเภอใจของตนเอง
จึงตองมีระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ ดังนี้
๓.๑ การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ
การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ มีลักษณะเปนการตรวจสอบโดยผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น อาทิ กำหนดใหอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการภาค ตางมีอำนาจที่จะเขาไปควบคุมดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการที่อยูในบังคับบัญชาของตนได๖ หรือกำหนดใหคดี
ที่ผตู อ งหาเปนผูมีอิทธิพล หรือคดีท่ปี ระชาชนสนใจ หรือคดีความผิดบางประเภทที่รฐั มีนโยบายปองกัน
และปราบปรามเปนพิเศษ แตพนักงานอัยการจะมีคำสั่งไมฟอ งทุกขอหาหรือบางขอหา ใหทำความเห็น
เสนอสำนวนตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการเพื่อตรวจสอบพิจารณาสั่ง๗ เปนตน ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้
ลวนเปนหลักเกณฑทีก่ ำหนดขึ้นเพื่อสรางกลไกการตรวจสอบการใชดุลพินิจและการปฏิบัติราชการ
ทางคดีของพนักงานอัยการใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย สุจริต และโปรงใสมากที่สุด
อำนาจ เนตยสุภา, รวินทร ชีพจำเปน, ธีรัช ลิมปยารยะ, คำอธิบายกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ,
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน จำกัด, ๒๕๕๔ หนา ๗๖ – ๗๗.
๔
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาทีต่ ามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควร
ประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”.
๕
กัลยารัตน เอี่ยมอาจหาญ, การถอนฟองคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานอัยการเปนโจทก, (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๑, หนา ๑๑๑.
๖
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓.
๗
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๓.
๓
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๓.๒ การตรวจสอบในกระบวนพิจารณาคดีอาญา
สำหรับในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีคำสั่งไมฟอ งคดี หรือจะอุทธรณหรือฎีกา หรือจะถอนฟอง
ถอนอุทธรณ หรือถอนฎีกา ถาคำสั่งดังกลาวไมใชคำสั่งของอัยการสูงสุด กฎหมายไดกำหนดให
สงสำนวนพรอมคำสั่งไปยังผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวย
ผูบ ัญชาการตำรวจแหงชาติ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัด (ในเขตจังหวัดอื่น)
เปน ผูม ีอ ำนาจหน า ทีใ่ นการตรวจสอบ กลั ่น กรองดุ ล พิ นิ จ ในการสั ่ง ไม ฟ อ งของพนั ก งานอั ย การ
ในเขตอำนาจ ซึง่ หากผูบ ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบ ัญชาการตำรวจแหงชาติ ผูช วยผูบ ัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ หรือผูว าราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีความเห็นแยงคำสัง่ ของพนักงานอัยการ
กฎหมายกำหนดใหตองสงสำนวนพรอมคำสั่งทีแ่ ยงกันใหอัยการสูงสุดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในฐานะ
เปนผูม ีอำนาจสูงสุดในการรับผิดชอบดำเนินคดีอาญาของรัฐ๘ ดังนั้น หากคำสั่งนั้นเปนคำสั่งของ
อัยการสูงสุดอยูแลว กรณีจึงไมตองดำเนินการตามขั้นตอนดังกลาวอีก

๓.๓ การฟองคดีของผูเสียหายโดยตนเอง
การทีพ่ นัก งานอัย การมี ค ำสั ่ง ไมฟ อ งคดี นั ้น ไม เ ป น การตั ด สิ ท ธิ ข องผู เ สี ย หายทีจ่ ะ
ฟองคดีนั้นโดยตนเอง กลาวคือ แมคดีจะไดเขาสูการดำเนินการของรัฐโดยผานกระบวนการสอบสวน
จนถึงชั้นที่พนักงานอัยการไดพิจารณาแลว ในชั้นที่สุดไดมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีของพนักงานอัยการ
ไมฟองคดีนั้น แมผเู สียหายจะไดรองทุกขใหรัฐเปนผูสอบสวนฟองรองแทนก็ตาม ผูเสียหายก็ยังคง
มีสิทธิท่ีจะฟองคดีโดยตนเองไดอีกดวย๙ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรองขอความเปนธรรม
จากศาลยุติธรรมไดอยางเสรี และเปนการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
๓.๔ การตรวจสอบตามกฎหมายอาญาโดยทั่วไป
ในสวนของความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั้น แมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ จะบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตอยางไรก็ดีพนักงานอัยการก็ยังเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย และเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น พนักงานอัยการหรืออัยการสูงสุดก็อาจตองตกอยู
ภายใตความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ ๒ ในสวนความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
๘
๙

๑๕๒
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หมวดที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับตำแหนงหนาที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และลักษณะที่ ๓
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๒๐๕ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว๑๐ หากปรากฏวา
พนักงานอัยการไมไดแสดงเหตุผลอันสมควรในการสั่งคดีและการปฏิบตั หิ นาที่อนั จะไดรบั ความคุม ครอง
ตามกฎหมาย ซึ่งทีผ่ านมาพนักงานอัยการไดเคยถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการสั่งไมฟองคดีอาญา
และศาลฎี ก าได ม ีค ำพิ พ ากษาถึ ง ทีส่ ุ ด ว า พนั ก งานอั ย การมี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ คือ คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๐๙/๒๕๔๙ สรุปไดดังนี้
“การวินจิ ฉัยสัง่ ฟองหรือไมฟอ งคดีของพนักงานอัยการมิใชเปนการวินิจฉัยวาจำเลย
มีความผิดหรือเปนผูบริสุทธิ์ดังเชนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แตเปนเพียง
การวินิจฉัยมูลความผิดตามที่กลาวหาเทานั้น ซึ่งเกณฑวนิ จิ ฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการที่วนิ จิ ฉัย
สัง่ ฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหาคือมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไมทจี่ ะนำผูตองหาเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อใหศาลวินิจฉัยชั้นสุดทายวาผูถูกกลาวหากระทำความผิดตามทีถ่ ูกกลาวหา
หรือไม ดังนั้น การใชดลุ พินิจวินิจฉัยสั่งคดีของจำเลยที่มีคำสั่งไมฟอ งบริษทั ส. และ ป. ทั้งที่หนังสือพิมพ
ซึ่งบริษทั ส. เปนเจาของ และ ป. เปนบรรณาธิการ ลงขอความเปนเท็จ และกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก
ในกรณีนี้ เปนการใชดุลพินิจที่มิไดอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผล แตเปนการใชดุลพินิจ
ตามอำเภอใจ จึงเกินล้ำออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย และในฐานะที่จำเลย
เปนขาราชการอัยการชั้นสูง จำเลยยอมทราบดีถึงเกณฑวินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการ
การใชดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้จำเลยเห็นไดอยูใ นตัวแลววาเปนการมิชอบและยังเห็นไดอีกวา
จำเลยเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกซึ่งเปนผูเสียหาย อีกทัง้ เพื่อจะชวยบริษัท ส. และ ป.
มิใหตอ งรับโทษจากการกระทำความผิดของตนอีกดวย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคหนึ่ง”
๓.๕ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
(๑) การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พนักงานอัยการ หรืออัยการสูงสุด อาจไดรับหนังสือเชิญใหไปชีแ้ จงเหตุผลของการ
สัง่ คดีหรือการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมายตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาได
ในการนี้คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลนั้นนำเอกสารหรือวัตถุทเี่ กี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ซึ่งหากบุคคลนัน้ ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตามหนังสือ
เชิญโดยไมเขาขอยกเวนทีไ่ มตองปฏิบัติตาม อาทิ กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั หนังสือ กรณีเคยสงเอกสาร หรือมาชี้แจงเรือ่ งเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอืน่ แลว
หรือกรณีไมมาชี้แจงเพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เปนตน ใหคณะกรรมาธิการมีอำนาจออก
คำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งในการออกคำสั่งเรียกดังกลาวนั้นคณะกรรมาธิการตองมีมติดวยคะแนนเสียง
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำนวนกรรมาธิ ก ารทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู และคำสั่ ง เรี ย กต อ งระบุ ถึ ง เหตุ
ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, มาตรฐานการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสั่งคดีอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, หนา ๒๐๙ - ๒๑๐.
๑๐
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การใชดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ

แหงการเรียก รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการไวดวย๑๑
(๒) การถอดถอนอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง
ผูด ำรงตำแหนงอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการที่มีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ
สอ ไปในทางทุจ ริ ต ต อ หน า ที ่ สอ ว า กระทำผิ ด ต อ ตำแหน ง หน า ทีร่ าชการ ส อ ว า กระทำผิ ด ต อ
ตำแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอำนาจหนาที่ขดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผูนั้น
ออกจากตำแหนงได โดยผูม ีสทิ ธิเขาชือ่ รองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูด ำรงตำแหนงอัยการสูงสุด
หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง คือ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔
ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูข องสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
๒๐,๐๐๐ คน๑๒

อยางไรก็ตาม การทีว่ ุฒิสภาจะลงมติใหถอดถอนไดก็ตอเมือ่ คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอกลาวหาบุคคลนั้นมีมูลแลวเทานั้น หากคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนแลวเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ขอกลาวหานั้นก็ตกไป
๓.๖ การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมโดยผูตรวจการแผนดิน
การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานอัยการ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งกำหนดใหองคกรอัยการในฐานะ
เปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานอัยการขึ้น โดยมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของข า ราชการและเจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ขององค ก รอัย การนั ้น ต อ งมี ก ลไกและระบบ
ในการดำเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร า ยแรงแห ง การกระทำ โดยหากพนั ก งานอั ย การผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
ที่กำหนดขึ้นดังกลาว ใหถอื เปนความผิดวินยั รายแรง ผูตรวจการแผนดินมีอำนาจตรวจสอบแลวรายงาน
ตอรัฐสภาหรือสงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดำเนินการ
โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐
พระราชบัญญัติคำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗
และมาตรา ๘.
๑๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๒.
๑๑

๑๕๔
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๔. บทสงทาย

จะพิจารณาเห็นไดวาพนักงานอัยการนั้นมีอำนาจหนาทีส่ ำคัญในการเปนทนายแผนดินเพื่อ
อำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวโดยพนักงานอัยการมีลักษณะเปนอำนาจกึ่งตุลาการ (Quasi judicial
Power) พนักงานอัยการจึงจำเปนตองมีความเปนอิสระในการใชดลุ พินจิ ในสั่งคดีและการปฏิบตั หิ นาที่
ตามกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานอัยการและประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไดบัญญัติรับรองถึงความเปนอิสระในการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย
ของอัยการไว อยางไรก็ดี การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบตั หิ นาที่ของพนักงานอัยการตองแสดงเหตุผล
อันสมควรประกอบดวยถึงจะไดรับความคุมครอง ซึ่งคำวา“แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ” นั้น
ยอมเปนเครื่องชี้หรือแสดงใหเห็นวาการใชดลุ พินจิ ของพนักงานอัยการนั้นจะตองมีขอบเขตดวย มิใชวา
พนักงานอัยการจะสามารถใชดุลพินิจในทุกเรื่องไดตามอำเภอใจ และการใชดุลพินิจที่เกินขอบเขตของ
ความชอบของกฎหมายนั้นพนักงานอัยการจะตองมีหนาทีร่ ับผิดชอบและจะตองถูกตรวจสอบไดเสมอ
ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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