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บทคัดยอ 

 การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการ

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาทิลักษณะคดีท่ีแตกตางกันโดยมีลักษณะ

ของการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอน ความยุงยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน สถานะของ     

ผูถูกกลาวหาท่ีแตกตางกัน และความเสียหายจากการกระทําความผิด จึงทําใหการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จําตองมีมาตรการพิเศษตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินคดีเปนไป

โดยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

 การแจงขอกลาวหาในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีวิธีการ          

ท่ีแตกตางไปจากการแจงขอกลาวหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญา โดยมีวิธีการแจงขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับซึ่งไดรับแนวคิดมาจาก

การแจงขอกลาวหาในการสอบสวนทางวินัยของขาราชการพลเรือน กลาวคือ หากผูถูกกลาวหา  

ไมมารับทราบขอกลาวหาตามกําหนดนัดหรือไมไดรับหนังสือแจงใหมารับทราบขอกลาวหา ใหสง

บันทึกการแจงขอกลาวหาไปใหผูถูกกลาวหาทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หากลวงพน   

สิบหาวัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาวแลว แมไมไดรับบันทึกแจงขอกลาวหาคืนหรือไมได

รับคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหา กฎหมายใหถือวาผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหาและไมประสงคท่ีจะ

แกขอกลาวหาเม่ืออัยการสูงสุดจะฟองคดีตองจัดใหไดตัวผูถูกกลาวหาเพื่อฟองคดี หากไดตัว      

ผูถูกกลาวหาแลวจะมีเพียงการแจงขอกลาวหาในช้ันจับกุมเทานั้น โดยไมมีการแจงขอกลาวหา 

และถามคําใหการผูถูกกลาวหาในช้ันไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีก จึงเกิดปญหา

วาผูถูกกลาวหาอาจไมไดถูกสอบปากคําและแจงขอกลาวหาตอหนา ซึ่งเปนการกระทบสิทธิของ    

ผูถูกกลาวหาและทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมไดรับฟงความ    

ทุกฝายอยางแทจริง แมวิธีการแจงขอกลาวหาดังกลาวมีเพ่ือประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริง     

ท่ีถือวาเปนมาตรการพิเศษแตสิทธิของผูถูกกลาวหาก็ควรจะไดรับการคุมครองเชนเดียวกับ

มาตรฐานในการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป อยางไรก็ตามหากจะฟองคดีตองมีตัวผูถูกกลาวหา

                                                 
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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เสมอ เม่ือไดตัวผูถูกกลาวหาแลวก็ควรที่จะทําการแจงขอกลาวหาและถามคําใหการผูถูกกลาวหา

กอน เพ่ือความสมบูรณในการไตสวนขอเท็จจริง และเปนไปตามหลักฟงความทุกฝายอยางแทจริง 

อีกท้ังยังทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดขอเท็จจริงอยางครบถวน

สมบูรณ 

 ในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมสามารถ

จัดใหไดตัวผูถูกกลาวหาเพื่อสงตัวใหอัยการสูงสุดดําเนินคดีตอไป เพราะเหตุท่ีผูถูกกลาวหา

หลบหนีหรือไมสามารถหาตัวผูถูกกลาวหาได อัยการสูงสุดก็ไมสามารถดําเนินการฟองคดีอาญา

เปนผลใหคดีดังกลาวไมสามารถดําเนินตอไปได เปนเหตุใหการไตสวนขอเท็จจริงของ

คณะกรรมการป.ป.ช. เสียเปลา หากผูถูกกลาวหาหลบหนีหรือไมสามารถจัดใหไดตัวผูถูกกลาวหา

มาไดเปนระยะเวลานานจนทําใหคดีขาดอายุความ จะเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมได

และดวยเหตุท่ีการดําเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการดําเนิน

คดีอาญาท่ัวไป ควรกําหนดวิธีการฟองคดีโดยไมมีตัวผูถูกกลาวหาโดยถือวาผูถูกกลาวหาสละสิทธิ 

ในการตอสูคดีและปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม ซึ่งวิธีการนี้จะเปนการแกปญหาการดําเนินคดี  

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีไมมีตัวผูถูกกลาวหาในการดําเนินคดี ซึ่งถือวาเปนมาตรการ        

ท่ีสอดคลองกับคดีท่ีมีลักษณะพิเศษอยางเชนคดีท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

1. บทนํา 
วัตถุประสงคสําคัญของการดําเนินคดีอาญา คือ การคนหาความจริงในคดีและการนํา

ตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เพ่ือบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนําตัวผูกระทําความผิด

มาลงโทษนั้นจะตองมีการตรวจสอบคนหาขอเท็จจริงท่ีเปนความจริงแทของเร่ือง ซึ่งการดําเนินคดี

อาญาสมัยใหมมีหลักการท่ีสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง คือ การคนหาความจริงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ

สามารถหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และวิธีการข้ันตอนในการคนหาความจริงนั้นจะตอง

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหามิใหถูกกระทบมากจนไดรับความเดือดรอนดวย ซึ่งปจจุบัน

มีความพยายามที่จะสรางสมดุลในการคนหาความจริงแหงคดีและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ    

ผูถูกกลาวหา เพ่ือใหการดําเนินคดีอาญาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีแทจริง 

ในช้ันเจาพนักงาน การคนหาความจริงแหงคดีเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็คือการสอบสวน ซึ่งการสอบสวนท่ีจะทําให

พนักงานอัยการมีอํานาจฟองคดีอาญาไดจะตองเปนการสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย หากมีการ

สอบสวนแลวแตการสอบสวนน้ันมิชอบดวยกฎหมาย พนักงานอัยการก็ไมสามารถฟองคดีได  

(สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2555: 202-203) การสอบสวนจะสมบูรณและชอบดวยกฎหมาย   

อันจะทําใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองคดีได ตองมีหลักสําคัญอยู 2 ประการ ประการแรก 

ผูตองหาตองอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการสงตัวใหพนักงานอัยการ    

ย่ืนฟองคดีตอศาล หรือหลักการมีตัวผูตองหาในการดําเนินคดีอาญา และประการท่ีสอง แจงขอหา
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ใหผูตองหาทราบและถามคําใหการผูตองหาแลว ดังนั้น หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปก็จะทําให        

การสอบสวนไมสมบูรณหรือมิชอบดวยกฎหมาย  
การแจงขอหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134 ตองกระทํา

ตอหนาผูตองหา จะกระทําลับหลังผูตองหาหรือจะถือวาผูตองหาทราบโดยท่ียังไมไดแจงขอหา  

ตอหนาผูตองหาไมได โดยจะเห็นไดจาก มาตรา 134 ไดกําหนดวา เม่ือผูตองหาถูกเรียก หรือสง

ตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวน  

เปนผูตองหา ใหถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่ืออายุ อาชีพ เปนตน จากนั้นใหแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การกระทําท่ีกลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิดใหผูตองหาทราบ แลวจึงแจงขอหา นอกจากนี้เม่ือ

ผูตองหามาอยูตอหนาพนักงานสอบสวนแลว พนักงานสอบสวนก็จะตองสอบปากคําผูตองหา    

เพ่ือเปดโอกาสใหผูตองหาช้ีแจงแกขอกลาวหา หากผูตองหาหลบหนีไมมารับทราบขอหา 

พนักงานสอบสวนจะจัดใหไดตัวผูตองหามาพบเพ่ือทําการแจงขอหาและสอบปากคํา ซึ่งการแจง

ขอหาและการสอบปากคําผูตองหาในช้ันสอบสวนน้ัน มีวัตถุประสงคเปนการแจงขอเท็จจริงท่ีมีการ    

กลาวอางวาผูตองหาไดกระทําความผิด และการกระทําของผูตองหาเปนความผิดฐานใด เพ่ือให

ผูตองหาทราบและเขาใจในส่ิงท่ีตนเองถูกกลาวหา และสามารถนําขอเท็จจริงตางๆ มาพิสูจน

ความบริสุทธิ์ของตนเองได ถือวาเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูตองหาเพ่ือใหผูตองหา

ตอสูคดีในช้ันสอบสวนไดอยางเต็มท่ี และเปนไปตาม “หลักฟงความทุกฝาย” (audiatur et altera 

pars) (คณิต ณ นคร, 2555: 69-71) ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการดําเนินคดีอาญา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 บางมาตราเปนกฎหมายท่ีเปรียบเทียบ   

ไดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถือวาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม มีมาตรการพิเศษแตกตางไปจากการ

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยเหตุท่ีวาประเภทของคดี ลักษณะของ

การกระทําความผิด และสถานะของผูถูกกลาวหา มีความแตกตางไปจากการดําเนนิคดอีาญาท่ัวไป 

ซึ่งมาตรการตาง ๆ ถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.      

มีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญา อยางไรก็ตามการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาควรจะตอง

อยูในมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งถือวา  

เปนเกณฑมาตรฐานในการดําเนินคดีอาญา โดยใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคตอหนา

กฎหมาย ซึ่งในสวนของการแจงขอกลาวหา และการสอบปากคําผูถูกกลาวหาในการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีวิธีการแจงขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

และเม่ือไดลวงพน 15 วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาวแลว แมไมไดรับบันทึกแจงขอกลาวหา

คืน หรือไมไดรับคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหา ก็ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและ      
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ไมประสงคท่ีจะแกขอกลาวหา ซ่ึงเหตุท่ีผูถูกกลาวหาไมไดรับบันทึกการแจงขอกลาวหาหรือไมได
ช้ีแจงอาจเปนเพราะหลบหนี หรือยายถ่ินท่ีอยูโดยไมปรากฏภูมิลําเนาท่ีแนชัด ซึ่งจะเห็นไดวามีกรณี

ท่ีผูถูกกลาวหาอาจไมไดรับทราบขอกลาวหาและไมมีการสอบปากคําผูถูกกลาวหา เนื่องจากเม่ือ

จัดใหไดตัวผูถูกกลาวหาแลวจะมีการแจงขอกลาวหาในช้ันจับกุมเทานั้น จากนั้นก็จะสงตัวผูถูกกลาวหา

ไปใหพนักงานอัยการเพ่ือส่ังฟองคดีตอไปทันที โดยไมปรากฏวามีการนําตัวผูถูกกลาวหามา     

แจงขอกลาวหาและถามคําใหการในช้ันไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกแตอยางใด

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงไมสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในทางอาญา แมจะเปด

โอกาสใหผูถูกกลาวหาตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีในช้ันไตสวน เม่ือไดตัวผูถูกกลาวหามาแลวแตไม     

ทําการแจงขอกลาวหาและถามคําใหการกอน จึงไมเปนไปตามหลักฟงความทุกฝายอยางแทจริง 

 ปญหามีอีกวาหากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตอพนักงานอัยการและยังไมสามารถ

นําตัวผูถูกกกลาวหามาได ไมวาเพราะเหตุท่ีผูถูกกลาวหาหลบหนี หรือไมไดพักอาศัยอยูท่ีภูมิลําเนา

ท่ีปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ จึงทําใหพนักงานอัยการไมสามารถฟองคดีตอศาลได 

เนื่องจากไมมีตัวจําเลย ทําใหศาลไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได ซึ่งการดําเนินกระบวน

พิจารณาของศาลในเร่ืองนี้คอนขางเครงครัด โดยศาลจะไมพิจารณาลับหลังจําเลย ซึ่งปญหา

ดังกลาวมีผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในคดีอาญาท่ีผูถูกกลาวหา

เปนเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง 

ซึ่งสวนใหญลวนแตมีฐานะทางการเงิน มีอิทธิพล และมีความสามารถท่ีจะหลบหนีไปอาศัยอยู

ตางประเทศไดโดยงายและเปนเวลานาน อีกท้ังประเภทของคดีท่ีมีผลกระทบตอสังคมสวนรวม

เปนอยางมาก เนื่องจากเปนคดีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบและโดยทุจริต นอกจากนี้   

ยังมีโทษทางอาญาท่ีรายแรงโดยมีอายุความยาวนาน หากผูถูกกลาวหาหลบหนีเปนระยะเวลานาน 

การพิจารณาคดีในช้ันศาลก็ไมสามารถทําได และหากมองในแงของพยานบุคคลท่ีรูเร่ืองราว

เหตุการณเก่ียวกับการกระทําความผิด อาจจําเหตุการณบางอยางไมแมนยํา และเบิกความไมตรง

กับท่ีเคยใหการไวในช้ันไตสวนขอเท็จจริง มีผลถึงความนาเช่ือถือในน้ําหนักของพยานดังกลาว

ดวย ซึ่งปญหาดังกลาวผูศึกษาเห็นวาอาจนํา “หลักการพิจารณาคดีลับหลังจําเลย” มาใชในการ

ฟองคดีอาญาประเภทดังกลาว โดยไมมีตัวผูถูกกลาวหา ซึ่งเปนเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหาร

ระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการแจงขอกลาวหา การถามคําใหการ หลักประกันการมีตัว 
 ผูถูกกลาวหา และการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 การแจงขอกลาวหา การถามคําใหการ และการมีตัวผูถูกกลาวหาในการฟองคดี         

ลวนแลวแตเปนการคุมครองสิทธิของผูถูกกกลาวหาหรือจําเลยในการตอสูคดีท้ังส้ิน ซึ่งถือวา     

เปนหลักการสําคัญท่ีการดําเนินคดีอาญาในปจจุบันจะตองใหความสําคัญ 
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 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแจงขอกลาวหา 
 การแจงขอกลาวหาเปนการแจงใหผูถูกกลาวหาทราบถึงขอเท็จจริงและรายละเอียด

แหงการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาในเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาทราบวาตนเองถูกกลาวหา

ในเร่ืองใด มีขอเท็จจริงประการใด อันจะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาและสามารถตอบรับ

หรือปฏิเสธขอกลาวหาได ซึ่งหากทําการปฏิเสธก็สามารถรวบรวมขอเท็จจริงของตนเองมาโตแยง

ไดอยางถูกตองและจะมีผลใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา จากนั้นตองถามคําใหการ       

ผูถูกกลาวหา เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมูลของตัวผูถูกกลาวหา และเพ่ือใหไดขอเท็จจริง

ตามที่มีการกลาวหา ซึ่งข้ันตอนดังกลาวเปนการปฏิบัติท่ีสําคัญมากและเปนเง่ือนไขของการ

สอบสวนอันจะทําใหการสอบสวนมีความสมบูรณได นอกจากน้ันยังเปนการคุมครองสิทธิของ      

ผูถูกกลาวหา และเปนการควบคุมการใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐ(ธนา  แสงพิทักษ, 2548 

:32) เนื่องจากเปนการกําหนดใหเจาพนักงานของรัฐตองทําการสืบสวนสอบสวน รวบรวม

พยานหลักฐานใหไดแนชัดกอนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดจริงหรือไม แลวจึงแจงขอกลาวหา

ใหทราบเปนการควบคุมเจาพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหดําเนินคดีกับ      

ผูถูกกลาวหาเฉพาะขอเท็จจริงท่ีไดแจงขอกลาวหาแลวเทานั้น จะไมนําขอเท็จจริงเร่ืองอ่ืนท่ีมิได     

มีการแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบมาดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา  
 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการถามคําใหการผูถูกกกลาวหา 
 การถามคําใหการผูถูกกลาวหามีแนวคิดมาจาก “หลักฟงความทุกฝาย” ซึ่งเปนหลัก

สําคัญในการดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปนหลักการพื้นฐานของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ  

และเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหา ซึ่งการดําเนินคดีอาญาเปนการดําเนินการ 

ท่ีกระทบสิทธิผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก ดังนั้น จึงตองมีหลักประกันเพ่ือใหผูถูกกลาวหามีสิทธิ    

ในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี กลาวคือ ตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาและใหสิทธิ    

ผูถูกกลาวหาท่ีจะโตแยงคัดคานการกลาวหานั้นได นอกจากนั้นสวนท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาของ     

การกระทําความผิด เหตุท่ีตองถามคําใหการผูถูกกลาวหาก็เพ่ือใหทราบขอมูลของบุคคลวาเปน

บุคคลท่ีตองดําเนินการสอบสวนอยางแทจริงหรือไม และไดทราบถึงวิถีทางในการดําเนินชีวิต   

และความประพฤติท่ีผานมา อีกท้ังผูถูกกลาวหาซึ่งเปนผูลงมือกระทําความผิดเอง จะเปนผูรูเห็น

เหตุการณในการกระทําความผิดเปนอยางดี และทราบรายละเอียดอยางชัดเจนท่ีสุด หากทําการ

สอบปากคําผูถูกกลาวหา จะสามารถทําใหการสอบสวนคดีนั้นงายย่ิงข้ึน 

 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีตัวผูถูกกลาวหาในการฟองคดี 

 การฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ จะตองมีตัวจําเลยเสมอ กลาวคือ ถาจําเลยมิได   

อยูในอํานาจศาล พนักงานอัยการจะตองสงตัวจําเลยพรอมฟอง หากไมมีตัวผูถูกกลาวหาอาจสงผล

กระทบตอการดําเนินคดีและสงผลกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยได ซึ่งการดําเนินคดี
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อาญาในปจจุบัน ผูถูกกลาวหาถือวาเปนประธานในคดี และตองไดรับการคุมครองสิทธิอยางสูงสุด

เพราะการดําเนินคดีอาญาเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงการ

คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ ซึ่งหลักสําคัญประการหนึ่งท่ีคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหา

คือ “หลักการมีตัวผูถูกกลาวหา” ไมวาการสงตัวผูถูกกลาวหาพรอมฟองก็ดี การพิจารณาและ

สืบพยานตองกระทําตอหนาจําเลยก็ดี เหลานี้คือหลักประกันการมีตัวผูถูกกลาวหาในการ

ดําเนินคดีอาญาของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสิทธิผูถูกกลาวหาหรือจําเลยท่ีจะอยูรวมในการ

ดําเนินคดีอาญา โดยใหสิทธิจําเลยในการรับทราบพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดนําสืบในช้ันพิจารณา

ไดนําเสนอขอเท็จจริงท่ีจะพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดอยางไร และเม่ือจําเลยไดรับทราบ

ขอเท็จจริงดังกลาว ก็สามารถยกขอโตแยงหรือขอแกตัวได 

 ในประเทศฝรั่งเศส การพิจารณาคดีอาญาตามปกติก็เปนเชนเดียวกับนานาประเทศ 

กลาวคือ การฟองคดีอาญาจะตองมีตัวผูถูกกลาวหามาศาลเสมอซึ่งเปนไปตามหลักการมีตัว         

ผูถูกกลาวหาในการฟองคดี อยางไรก็ตามในบางกรณีการพิจารณาคดีโดยมีตัวจําเลยก็มีขอจํากัด

ซึ่งไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอหนาจําเลยได เชน กรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิด

แลวหลบหนีเม่ือไดมีการสงหมายเรียกไปยังถ่ินท่ีอยูของผูถูกกลาวหาหรือถ่ินท่ีอยูของผูถูก

กลาวหาแลว หากไมมาศาลตามวันเวลาท่ีระบุไวในหมายเรียก ศาลสามารถดําเนินกระบวน

พิจารณาลับหลังจําเลยได โดยไมมีตัวจําเลย ซึ่งการพิจารณาท่ีกระทําลับหลังจําเลยในกรณีท่ีจําเลย

หลบหนีหรือ  ไมมาตอสูคดีนั้นสามารถทําได เพราะถือวาจําเลยมีหนาท่ีตองมาตอสูคดีเพ่ือแสดง

ความบริสุทธิ์   ของตน หากจําเลยไมมา ศาลมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีลับหลังจําเลยได 

(อุทัย  อาทิเวช, 2555: 96-97) การลงโทษผูหลบหนี ถือวาเปนคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดภายใต

เง่ือนไขท่ีอาจมีการเพิกถอนได การเพิกถอนการลงโทษเนื่องจากคําพิพากษาจะมีข้ึนตอเม่ือผู

หลบหนีมาปรากฏตัวภายในเวลาของอายุความการลงโทษหรือกรณีผูหลบหนีถูกจับภายในอายุความ

ลงโทษ การเพิกถอนคําพิพากษาเปนกระบวนการไมมีแบบพิธีอะไรมาก โดยจะมีการเร่ิมพิจารณา

กันใหมดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาตามปกติโดยศาลท่ีมีลูกขุน การตัดสินคดีจะดําเนินการไป

ตามหลักฟงความทุกฝาย (กูเกียรติ  เมืองสง. 2550: หนา 40.) ซึ่งการย่ืนคํารองขอเพิกถอน    

คําพิพากษาลับหลังจําเลยนั้นสามารถทําไดท้ังในสวนคดีอาญาและคําขอในสวนแพงภายใต

กําหนดอายุความคดีอาญา 

 

 2.4 แนวคิดในการไตสวนขอเทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามปกติ         

มีกฎหมายวาดวยวินัยของขาราชการ และกฎหมายอาญาควบคุมอยูแลว แตการดําเนินการ         

ไมไดผลเทาท่ีควร เนื่องจากมีปจจัยหลายดาน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดให

มีมาตรการพิเศษเสริมมาตรการปกติ เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบในวงราชการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (สุรพล  นิติไกรพจน, 2547: 24) อันนํามาสูการจัดตั้ง
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และไดมีการ

ตรากฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี โดยเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติมใหแก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีลักษณะและมาตรการพิเศษในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยใช

วิธีการแยกตางหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนน

การไตสวนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการทุจริต แตก็หาไดจํากัดเฉพาะมาตรการการตรวจสอบ  

การทุจริตซึ่งเปนเร่ืองการดําเนินคดีอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาท่ีเทานั้น หากแตยัง

ครอบคลุมไปถึงมาตรการทางวินัย ซึ่งเทากับแทรกเขาไปในอํานาจการบริหารงานภายในของ

องคกรอ่ืนดวย ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ อาจทําใหมีความเห็นวา

บทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรจะจํากัดอยูเฉพาะการตรวจสอบตามมาตรการทางอาญา 

(อุดม  รัฐอมฤต และคณะ, 2555: 81) ในช้ันนี้จะกลาวถึงการแจงขอกลาวหาและการถาม

คําใหการผูถูกกลาวหา ซึ่งวิธีการดังกลาวไดนําแนวคิดมาจากการสอบสวนทางวินัยของขาราชการ

พลเรือนมาใช ดวยเหตุท่ีวาเดิมเม่ือคร้ังยังเปนคณะกรรมการ ป.ป.ป. ไดตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีเจาหนาท่ีของรัฐประพฤติมิชอบ ซึ่งถือวาวิธีการตรวจสอบมีแนวโนมไปในทางสอบสวนทาง

วินัย  

 การแจงขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เปนข้ันตอนการไตสวนขอเท็จจริง

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหการไตสวนขอเท็จจริงสามารถดําเนินตอไปได

โดยไมชักชา ไมจําตองรอหรือจัดใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีในช้ันไตสวนขอเท็จจริงของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังยังเปนการกําหนดหลักเกณฑท่ีคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในการตอสู

คดีอยางเต็มท่ีและมีการเปดโอกาสใหตอสูคดีในทุกข้ันตอน ซึ่งตามปกติการแจงขอกลาวหา      

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไมไดมีปญหาในทางปฏิบัติแตอยางใด แตจะมีปญหาก็ตอเม่ือ

หากอัยการสูงสุดจะฟองคดีอาญาตอศาล และจัดใหไดตัวผูถูกกลาวหาเพ่ือสงตัวใหอัยการสูงสุด

ฟองคดีตอศาลจะไมมีการนําตัวผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหาและถามคําใหการในช้ันไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีก โดยกฎหมายใหถือวาผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหา

และไมประสงคท่ีจะช้ีแจงขอกลาวหา ซึ่งในกรณีนี้เม่ือไดตัวผูถูกกลาวหามาแลวจะมีเหตุผลอันใด  

ท่ีละเลยการแจงขอกลาวหาและถามคําใหการผูถูกกลาวหาซึ่งถือวาเปนหลักสําคัญในการ

ดําเนินคดีอาญา จะเห็นไดวาในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แมจะมีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับการแจงขอกลาวหาใหถือวาผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาและไมประสงคท่ีจะช้ีแจง

ขอกลาวหา แตจะมีประโยชนอะไรหากยังไมไดตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อฟองคดี เนื่องจากหลักการ

ดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยในปจจุบัน การฟองคดีอาญาตองมีตัวผูถูกกลาวหาหรือจําเลย

เสมอ การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะไมมีประโยชนหากไมไดตัวผูถูกกลาวหา

มาดําเนินคดี ซึ่งมาตรการในการแจงขอกลาวหาดังกลาวก็ไมมีประโยชนอันใดเชนกัน  
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3. บทสรุป 

 การดําเนินคดีอาญาในปจจุบันมีหลักการสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง คือ การคนหาความจริง

ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งวิธีการและข้ันตอนในการคนหา

ความจริงนั้นจะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ มิใหถูกกระทบมากจนไดรับ

ความเดือดรอน ซึ่งปจจุบันมีความพยายามท่ีจะสรางสมดุลในการคนหาความจริงแหงคดีและ  

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา เพ่ือใหการดําเนินคดีอาญาเปนไปตามวัตถุประสงค    

ท่ีแทจริง ดังนั้นหากใหความสําคัญกับสวนใดสวนหนึ่งมากเกินไป ก็อาจจะกระทบสวนท่ีเหลือได 

เปนเหตุใหไมเกิดความสมดุลของการดําเนินคดีอาญา โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสําคัญ      

กับการปราบปรามอาชญากรรมมากเกินไปโดยกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     

ของการบังคับใชกฎหมายและการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ซึ่งอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของ   

ผูถูกกลาวหาได จนละเลยการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาตามหลักการ

ดําเนินคดีอาญาในสมัยใหมไป อยางไรก็ตามหากคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหามาก     

การควบคุมอาชญากรรมก็จะไมไดผล และจะกอใหเกิดความเสียหายในสังคมโดยรวม 

 วิธีการแจงขอกลาวหาในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แสดงใหเห็น

ถึงความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประโยชนแกการไตสวนขอเท็จจริงทําให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงไปได โดยไมจําตองมีตัวผูถูกกลาวหาอยางไรก็ตาม   

หากไมไดตัวผูถูกกลาวหามา การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไมสามารถเดินตอไปได     

ซึ่งจะเปนประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้น แตไมเปน

ประโยชนสําหรับการดําเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมท้ังกระบวนการ อีกท้ังเปนการ

ลิดรอนสิทธิของผูถูกกลาวหา โดยมีความแตกตางไปจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้นเม่ือไดตัวผูถูกกลาวหามาแลวก็ควรท่ีจะนําตัว      

ผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหาและสอบปากคําผูถูกกลาวหาอีกช้ันหนึ่งกอน เพ่ือใหครบถวนตาม

หลักในการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป แมหลักในการดําเนินคดีทุจริตหรือความผิดตอตําแหนง

หนาท่ีราชการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปนหลักการท่ีมีมาตรการพิเศษตาง ๆ แตในเร่ือง  

ของการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาเก่ียวกับการแจงขอกลาวหาและการถามคําใหการ ก็ควร    

ท่ีจะอยูในมาตรฐานการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป เนื่องจากการไตสวนขอเท็จจริงของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือไดวาเปนการดําเนินคดีอาญาเปนหลักเชนเดียวกัน  

 ผูถูกกลาวหาท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งอยูในอํานาจการดําเนินคดีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีสถานะทางการเงินท่ีดี ท้ังยังเปนผูมีอํานาจ    

และมีอิทธิพลในระบบราชการ ซึ่งการดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวอาจเกิดปญหาในการ      

นําตัวผูถูกกลาวหาเขาสูกระบวนการยุติธรรม เชน ผูถูกกลาวหาหลบหนี หรือยายท่ีอยูโดยไมปรากฏ

ท่ีอยูท่ีเปนหลักแหลง เปนเหตุใหไมสามารถนําตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีได และการดําเนินคดี

ไมสามารถดําเนินตอไปได หากผูถูกกลาวหาหลบหนีไปจนคดีขาดอายุความ จะทําใหเกิดความ
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เสียหายตอสังคมสวนรวม และสงผลกระทบถึงความนาเช่ือถือและความมีประสิทธิภาพ          

ในกระบวนการยุติธรรม กรณีนี้จากที่ไดศึกษาหลักการพิจารณาคดีลับหลังจําเลยของประเทศ

ฝร่ังเศสแลว เห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาปรับใชกับการดําเนินคดีอาญาเจาหนาท่ีของรัฐ      

ท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถือวาผูถูกกลาวหาท่ีหลบหนีสละสิทธิในการตอสูคดี

ในกระบวนการยุติธรรม พนักงานอัยการสามารถฟองคดีไดโดยไมมีตัวจําเลย หากจําเลยปรากฏ

ตัวตอศาลก็สามารถรองขอใหเพิกถอนคําพิพากษาโดยใหพิจารณาคดีใหมได ซึ่งเปนแนวคิดท่ีวา

บุคคลใดจะถูกพิพากษาลงโทษโดยที่เขาไมรูวาถูกฟองและไมมีโอกาสในการตอสูคดีไมได จึงตอง

เปดโอกาสดังกลาว ซึ่งการนําหลักการดังกลาวมาใช ตองปรากฏวาในข้ันตอนของการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ    

โดยหากปรากฏตัวผูถูกกลาวหาในช้ันไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีการ    

แจงขอกลาวหาและสอบปากคําผูถูกกลาวหา เปนไปตามหลักฟงความทุกฝายทุกคร้ัง อีกท้ังยังตอง

รวบรวมพยานหลักฐานอยางชัดเจนถึงขนาดเขาสูการพิจารณาของศาลไดอยางครบถวน มิฉะนั้น

แลวการนําหลักการฟองคดีโดยไมมีตัวผูถูกกลาวหามาใชจะเปนการกระทบสิทธิของผูถูกกลาวหา

หรือจําเลยมากเกินไปจนอาจไมเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาหรือจําเลยก็เปนได  

 

4. ขอเสนอแนะ 
 ควรบัญญัติกฎหมายโดยมีรายละเอียดวา เม่ือจับกุมตัวผูถูกกลาวหาตามหมายจับ      

เพ่ือสงตัวไปยังอัยการสูงสุด โดยผูจับแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับใหผูถูกกลาวหา

ทราบในช้ันจับกุมแลว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมไดทําการแจงขอกลาวหาและถามคําใหการ 

ผูถูกกลาวหาในช้ันไตสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองนําตัวผูถูกกลาวหามาแจง        

ขอกลาวหาและถามคําใหการตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 หากมีหนังสือเรียกหรือมีหมายเรียกไปยังผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอพนักงาน

อัยการแลว และผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนดนัด หรือหากยังจับตัวผูถูกกลาวหาไมได 

ก็ควรนําหลักเกณฑในสวนของการฟองคดีโดยไมมีตัวผูถูกกลาวหามาใชบังคับ โดยควรบัญญัติ

กฎหมายวาในช้ันกอนฟองคดี กรณีท่ีจําเลยหลบหนีไปหรือไมมาศาลตามกําหนดนัดใหอัยการ

สูงสุดฟองคดีตอศาลไดโดยไมมีตัวจําเลย และใหศาลพิจารณาคดีโดยนําหลักการพิจารณาคดี     

ลับหลังจําเลยมาปรับใช นอกจากนี้ควรบัญญัติกฎหมายวาหากภายหลังท่ีศาลดําเนินคดีไปแลว

หรือมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยแลว จําเลยมีสิทธิรองขอใหพิจารณาคดีใหโดยเพิกถอนคํา

พิพากษาหรือการพิจารณาดังกลาวได ภายใตอายุความฟองรองคดี  
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