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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้ าง
อํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการคดีพิเ ศษ และลัก ษณะคดีพิเ ศษในปั จ จุ บัน โดยได้ ศ ึก ษา
เทียบเคียงกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ หลักความไม่ มีส่วนได้ เสีย หลักการขัดกัน
ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และหลั ก การใช้ แ ละการควบคุ ม
ตรวจสอบดุ ล พิ นิ จ ฝ่ ายปกครอง ตลอดจนกฎเกณฑ์ท างกฎหมายเกี่ย วกับ โครงสร้ า งองค์ ก ร
สอบสวนคดี พิ เ ศษและลั ก ษณะคดี พิ เ ศษของต่ า งประเทศ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับโครงสร้ าง อํานาจหน้ าที่ การใช้ และการตรวจสอบดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษ
จากการศึกษาพบว่ า โครงสร้ างองค์กรการสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่ าด้ วย
การสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทย ที่กาํ หนดให้ มีคณะกรรมการคดีพิเศษนั้นไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ หลักความไม่มีส่วนได้ เสีย หลักการขัดกัน
ระหว่า งผลประโยชน์ส่ว นบุค คลและผลประโยชน์ส่ว นรวม และหลัก การใช้ แ ละการควบคุม
ตรวจสอบดุลพินิจ ฝ่ ายปกครองอยู่ หลายประการ ได้ แ ก่ ปั ญหาโครงสร้ างของคณะกรรมการ
คดีพิเศษที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ และกระบวนการแต่ งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และปั ญหา
เกี่ยวกับการใช้ และการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษ
ภายหลั ง จากที่ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง องค์ ก รสอบสวนคดี พิ เ ศษและลั ก ษณะคดี พิ เ ศษของ
ต่ างประเทศ ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐลิทัวเนีย และสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ พบว่า โครงสร้ างองค์กรสอบสวนคดีพิเศษของต่างประเทศดังกล่าว จะกําหนดให้ มี
การจัดตั้งองค์กรในรูปของหน่วยงานขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในหน่ ว ยงานเป็ นผู้ ท ํา หน้ า ที่ใ นกระบวนการสอบสวนคดี พิ เ ศษให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่ปรากฏว่ามีการจัดตั้งองค์กรในรูปของคณะกรรมการหรือคณะบุคคล
อื่นใดเข้ ามาใช้ อาํ นาจในการกําหนดให้ ความผิดใดเป็ นคดีพิเศษแต่ อย่ างใด ซึ่งก็เพียงพอและ
มีค วามเหมาะสมที่จ ะทํา ให้ ก ระบวนการสอบสวนคดีพิเ ศษสามารถดํา เนิน ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า กฎเกณฑ์ท างกฎหมายขององค์ก รสอบสวนคดีพิเ ศษของ
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ต่ างประเทศ จะกําหนดลั กษณะประเภทของคดีพิเศษที่อยู่ ในความรั บผิดของหน่ วยงานไว้ ใน
กฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็ นการใช้ หลักทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจผูกพัน มาใช้ แทนอํานาจ
ดุลพินิจ ดังนั้น จึงควรนําโครงสร้ างองค์กรสอบสวนคดีพิเศษของต่างประเทศ และหลักทฤษฎีทาง
กฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจผูกพันมาปรับใช้ โดยให้ ปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยยกเลิกคณะกรรมการคดีพิเศษและแก้ ไขให้ อาํ นาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คดีพิเศษไปเป็ นของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ ไขให้ การกําหนดลักษณะคดีพิเศษมีบัญญัติ
ไว้ ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น และแก้ ไขอํานาจการสืบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขลักษณะคดีพิเศษดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากตําแหน่งอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษเป็ นตําแหน่งที่ให้ คุณให้ โทษต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ เห็นควรแก้ ไขให้ การแต่งตั้งอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษมิได้ มาจากฝ่ ายการเมืองเพียงฝ่ ายเดียวด้ วย ทั้งนี้ เพื่อให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับหลักทฤษฎีดังที่กล่าวมาข้ างต้ นต่อไป

1. บทนํา
ปั จจุบันประเทศไทยได้ มีการตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
ขึ้นใช้ บังคับ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่มีลักษณะพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน พระราชบัญญั ติดังกล่ าวเป็ น
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจฝ่ ายปกครองในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
บางประการ เพื่อประโยชน์แก่รัฐในการรักษาความสงบเรียบร้ อย ระบบเศรษฐกิจ การคลัง และ
ความมั่นคงของประเทศ กฎหมายดังกล่ าวได้ กาํ หนดโครงสร้ างองค์กรการใช้ อาํ นาจรั ฐในรูป
คณะกรรมการที่สาํ คัญองค์กรหนึ่ง คือ คณะกรรมการคดีพิเศษ มีอาํ นาจหน้ าที่ในลักษณะของการ
บริหารการปฏิบัติตามกฎหมายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการคดีพิเศษ
จึงถือเป็ นฝ่ ายปกครองของรัฐ ซึ่งทําหน้ าที่ในการป้ องกันและรักษาความสงบเรียบร้ อยในบ้ านเมือง
อันเป็ นภารกิจที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของรัฐ
อย่างไรก็ตาม แม้ คณะกรรมการคดีพิเศษจะเป็ นคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดี พิเศษ แต่ หากโครงสร้ างที่มาของคณะกรรมการคดีพิเศษมิไ ด้ มีความอิสระและเป็ นกลาง
รวมถึงการใช้ อาํ นาจของคณะกรรมการคดีพิเศษมิได้ เป็ นไปตามหลักการใช้ ดุลพินิจที่ชอบด้ วย
กฎหมาย ผลก็จะกลายเป็ นปั จจัยที่เอื้อให้ การใช้ อาํ นาจของคณะกรรมการคดีพิเศษเป็ นไปอย่าง
กว้ างขวาง ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างยิ่ง ซึ่งข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุ บันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดให้
คดีใดเป็ นคดีพิเศษนั้น จะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการใช้ อาํ นาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่จะก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่ อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้ องในคดีโดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นผู้ถูกกล่ าวหา
เกิดข้ อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษว่า ขาดความเป็ นกลาง มิไ ด้ เป็ นไป
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โดยอิสระและอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลของฝ่ ายรัฐบาล การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษเป็ นการใช้
ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ด้ วยเหตุดังกล่ าว ผู้ศึกษาจึงได้ ทาํ การศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่ งปั ญหา อีกทั้งได้
ทําการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็ นแนวทาง
ในการเสนอแนะให้ มีการแก้ ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อให้ การบังคับใช้ กฎหมายดังกล่ าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมายอย่างเหมาะสมต่อไป

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้ างคณะกรรมการคดีพิเศษ รวมถึงการใช้ และการควบคุม
ตรวจสอบดุ ลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษนั้น จําเป็ นต้ องศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทาง
กฎหมาย ดังนี้
หลักนิติรัฐ เป็ นระบบที่มีความมุ่งหมายให้ หลักประกันแก่เอกชนผู้อยู่ใต้ การปกครอง
ต่อการกระทําของรัฐ (ประยูร กาญจนดุล, 2538 : 45) ในรัฐที่มีการปกครองตามหลักนิติรัฐ
การใช้ อาํ นาจรัฐย่อมถูกผูกพันโดยกฎหมาย หน้ าที่สาํ คัญที่สุดอย่างหนึ่งของนิติรัฐก็คือ การขจัด
การใช้ อาํ นาจตามอําเภอใจและการใช้ อาํ นาจอย่างบิดเบือนของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การวินิจฉัยสั่งการ
ตามอําเภอใจจะต้ องทดแทนด้ วยกฎเกณฑ์ท่แี น่นอนตามตัวบทกฎหมาย จะต้ องตรากฎหมายให้
ครอบคลุมทุกอย่างเพื่อมิให้ มีการใช้ อาํ นาจรัฐตามอําเภอใจได้ เลย ดังนั้น ในนิติรัฐ ความคิด
เกี่ยวกับหลักกฎหมายการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองจะต้ องชอบด้ วยกฎหมาย การประกันสิทธิ
ทางศาลให้ กบั ประชาชน และการที่ฝ่ายปกครองจะต้ องกระทําการต่าง ๆ ต่อประชาชนอย่างเสมอหน้ า
คือมาตรการในการขจัดการใช้ อาํ นาจรัฐตามอําเภอใจ ความเป็ นระเบียบทางกฎหมายในนิติรัฐจะ
บังเกิดขึ้นเมื่อปราศจากอันตรายอันเกิดจากการใช้ อาํ นาจรัฐตามอําเภอใจ (กมลชัย รัตนสกาววงศ์,
2535 : 107)
หลักความไม่มีส่วนได้ เสีย ซึ่งมีรากฐานมาจากความต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
มีความเป็ นกลางในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ อย่างยุติธรรมและปราศจากความลําเอียง
หากผู้มีอาํ นาจวินิจฉัยสั่งการนั้น มีผลประโยชน์และมีส่วนได้ เสียเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ไม่ว่าทั้งทางตรง
หรือ ทางอ้ อม ย่ อ มทํา ให้ ก ารพิจ ารณาวินิจ ฉัยสั่งการของผู้ มีอาํ นาจนั้ น อาจเกิด การเบี่ ยงเบน
ไม่เป็ นธรรม หรือก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ (ประสิทธิ อัจฉริยสกุลชัย,
2531 : 12)
หลักการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนบุคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interest) เป็ นสถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใช้ ตาํ แหน่ งหรืออํานาจหน้ าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้ องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ร้ ตู ัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายจนกลายเป็ นสิ่งที่
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ปฏิบั ติ กัน ทั่ว ไปโดยไม่ เห็น ว่ า เป็ นความผิด ส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้ น ขาดการตัด สิน ใจที่เที่ย งธรรม
เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็ นหลัก (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2549 : 108-110)
ทฤษฎีหลักการใช้ อาํ นาจดุลพินิจของฝ่ ายปกครอง เป็ นอํานาจที่กฎหมายมอบให้ แก่
ฝ่ ายปกครองสามารถเลือ กกระทํา การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ภายใต้ ข อบเขตที่ก ฎหมายกํา หนด
เพื่อดําเนินการให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย ดุลพินิจจะเกิดขึ้นได้
ก็แ ต่ โ ดยขอบเขตของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายและเป็ นไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ผู้ มี อ ํา นาจ
สามารถเลือกใช้ ดุลพินิจได้ ตามสมควรและสมเหตุสมผลภายในขอบเขตที่กฎหมายให้ อาํ นาจไว้
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540 : 96)
หลักการควบคุมตรวจสอบการใช้ อาํ นาจดุลพินิจฝ่ ายปกครอง ประธานศาลสูงสุดเบอร์เกอร์
ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ดุ ล พิ นิ จ ย่ อ มต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมาย ดั ง นั้ น ดุ ล พิ นิ จ ของฝ่ ายปกครองย่ อ มถู ก
ตรวจสอบได้ เว้ นแต่ มีบทบัญญัติชัดแจ้ งไม่ ให้ ตรวจสอบ (จิรนิติ หะวานนท์, 2548 : 349)
การดําเนินการต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครอง แม้ กฎหมายจะกําหนดให้ การใช้ อาํ นาจหน้ าที่ต้องเป็ นไป
ตามที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ แต่ ปั ญ หาการใช้ อ ํา นาจโดยมิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ยั ง คงมี อ ยู่
มากมาย การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ โดยง่ าย
ก่อให้ เกิดการใช้ อาํ นาจแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง และปัญหาอื่น ๆ อีกหลาย
ประการ ดังนั้น เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การกระทําต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครอง
ที่ใช้ อาํ นาจตามกฎหมายที่มีอยู่ จะต้ องชอบด้ วยกฎหมาย หากไม่ชอบด้ วยกฎหมาย จําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องมีระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้ อาํ นาจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่ีใช้ อาํ นาจ
มหาชนทั้งหลาย (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2548 : 460)

3. โครงสร้า งและกฎหมายเกี่ย วกับ การกํา หนดโครงสร้า งของคณะกรรมการ
คดีพเิ ศษและลักษณะคดีพเิ ศษของต่างประเทศและประเทศไทย
3.1 โครงสร้างองค์กรสอบสวนคดีพเิ ศษของต่างประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ จัดตั้งองค์กรที่มีอาํ นาจสอบสวนคดีท่มี ีลักษณะพิเศษในรูป
ของหน่วยงาน คือ หน่วยงานสอบสวน FBI (Federal Bureau of Investigation) มีหัวหน้ าหน่วยงาน
สอบสวน FBI คือ ตําแหน่ งผู้อาํ นวยการ ซึ่งรัฐธรรมนู ญของสหรัฐอเมริกากําหนดให้ ประธานาธิบดี
แต่งตั้งผู้อาํ นวยการ FBI โดยคําแนะนําและความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระอยู่ในตําแหน่ งได้
สูงสุดเพียง 10 ปี และอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดต่าง ๆ ของหน่ วยงาน
สอบสวน FBI จะกําหนดไว้ ในประมวลกฎหมายสหรัฐและตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ได้ ให้ อาํ นาจไว้
(พิสฏิ ฐ์ สกาญจนชัย, 2550: 63-64)
ประเทศญี่ปุ่น ได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ (Special Investigations
Department หรือ SID) ขึ้นในสํานักงานอัยการ เพื่อดําเนินการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีอัย การและผู้ ช่ ว ยอัย การซึ่ ง ได้ รับ การฝึ กอบรมให้ มีค วามรู้
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ความเชี่ ยวชาญเป็ นผู้ ทาํ การสอบสวน ทํา หน้ าที่สืบสวนสอบสวนคดีท่ีเกี่ยวภาษี คดีรับสินบน
คดีฉ้อโกงบริษัท คดีป่ันหุ้น คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น (Tomoko Akane, 1996 :
148-149) ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาของญี่ปุ่น ได้ ให้ อาํ นาจอัยการในการ
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการสอบสวนคดีได้ (วุฒิพงศ์ อารีราษฎร์, 2548 : 30-31)
สาธารณรัฐลิทวั เนีย ได้ มีรัฐบัญญัติการสอบสวนพิเศษ กําหนดโครงสร้ างองค์กรที่ทาํ
หน้ าที่ในการสอบสวนคดีพิเศษ คือ หน่วยงานสอบสวนพิเศษ (Special Investigation Service of
the Republic of Lithunai) โดยมีผ้ ูอาํ นวยการของหน่วยงานสอบสวนพิเศษเป็ นหัวหน้ าหน่วยงาน
ซึ่งรั ฐบัญญัติดังกล่ าวกําหนดให้ หน่ วยงานสอบสวนพิเศษมีภารกิจในการคุ้ มครองและปกป้ อง
บุคคล สังคม และรัฐ จากการทุจริต และดําเนินการป้ องกันและตรวจสอบการทุจริต (อารี
อารยวัฒนกุล, 2547 : 55-57)
สาธารณรั ฐแอฟริ กาใต้ มี รั ฐบั ญญั ติ การสอบสวนพิ เศษและศาลพิ เศษ ค.ศ. 1996
กําหนดให้ มีหน่ วยสอบสวนพิเศษ (Special Investigation Unit หรือ SIU) ขึ้น โดยมีหัวหน้ า
หน่วยสอบสวนพิเศษคนหนึ่ง ซึ่งได้ รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี หน่วยสอบสวนพิเศษจะมีหน้ าที่
สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้ องและหน้ าที่อ่นื ๆ ตามที่รัฐบัญญัติการสอบสวนพิเศษฯ
กําหนดไว้ และรัฐบัญญัติการสอบสวนพิเศษฯ ยังได้ กาํ หนดลักษณะฐานความผิดที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยสอบสวนพิเศษไว้ ด้วย (อารี อารยวัฒนกุล, 2547 : 60-69)
3.2 ที่มากรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงสร้างคณะกรรมการคดีพิเศษ และลักษณะคดี
พิเศษของประเทศไทย
จากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบของอาชญากรรมมี
ความซับซ้ อนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็ นอาชญากรรมพิเศษซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล รัฐบาลจึงได้ มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation
หรือ DSI) ขึ้นเป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการป้ องกัน ปราบปราม
และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย โดยดําเนินการ
เฝ้ าระวัง สืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริงและดําเนินคดีพิเศษ และต่อมาได้ มีการตราพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ขึ้นใช้ บังคับ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ กาํ หนดให้ มีองค์กรที่สาํ คัญ
เรียกว่า คณะกรรมการคดีพิเศษ เป็ นคณะกรรมการที่มีอาํ นาจหน้ าที่ด้านนโยบายและการตัดสินใจ
โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
ดังกล่าว ยังได้ กาํ หนดแบ่งแยกลักษณะของคดีพิเศษออกเป็ น 2 ประเภท คือ คดีความผิดตาม
กฎหมายที่กาํ หนดไว้ ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ และคดีความผิดตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติ
ให้ เป็ นคดีพิเศษ
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4. วิ เ คราะห์ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกับ โครงสร้า งและการใช้ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการคดีพเิ ศษ
จากการศึกษาโครงสร้ างและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พบว่า ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
และไม่ สอดคล้ องกับหลักนิติรัฐ หลักความไม่ มีส่วนได้ เสีย หลักการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และหลักการใช้ และการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจฝ่ ายปกครอง
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็ นปัญหาในทางกฎหมาย ดังนี้
(1) ปั ญหาเกีย่ วกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคดีพเิ ศษ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษกําหนดให้ คณะกรรมการคดีพิเศษมีองค์ประกอบ
ที่สาํ คัญ 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่ง มีกรรมการโดยตําแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็ นต้ น และส่วนที่สอง มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง
คณะรั ฐมนตรี แ ต่ งตั้ง จํา นวน 9 คน ซึ่ ง เมื่อ พิ จ ารณาองค์ป ระกอบของคณะกรรมการคดีพิเศษ
ดังกล่าวพบว่า ส่วนใหญ่ จะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายรัฐบาล บางส่วนเป็ นข้ าราชการซึ่งเป็ น
ผู้ใต้ บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และบางส่วนก็เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
จึงอาจกล่ าวได้ ว่า ในคณะกรรมการคดีพิเศษประกอบไปด้ วยผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่ ไ ด้ มีความเป็ น
อิสระจากอํานาจบังคับบัญชาของฝ่ ายรัฐบาลอย่ างแท้ จริง ความเห็นของนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ าฝ่ ายบริหารซึ่ งเป็ นประธานกรรมการโดยตําแหน่ งย่อมมีอิทธิพลต่อการจู งใจ โน้ มน้ าว
ให้ กรรมการอื่นมีความเห็นและตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของประธานกรรมการ หากเป็ น
เช่นนี้แล้ ว การดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษโดยเฉพาะการพิจารณามีมติ
ให้ รับคดีความผิดอาญาอื่นใดเป็ นคดีพิเศษซึ่งจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการใช้ อาํ นาจสืบสวนสอบสวน
คดี พิเศษที่จะส่ งผลกระทบต่ อสิทธิและเสรี ภาพของบุ คคลที่เกี่ยวข้ องในคดี ย่ อมเป็ นผลให้ การ
พิจารณามีมติของคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่ าวขาดความเป็ นอิสระและไม่ เป็ นกลาง ขัดต่ อหลัก
ความไม่มีส่วนได้ เสีย อันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็ นอย่างยิ่ง
(2) ปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการแต่ งตั้งกรรมการผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิในคณะกรรมการคดี
พิเศษ
องค์ประกอบของคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญั ติ การสอบสวนคดี พิเศษ
พ.ศ. 2547 นอกจากการกําหนดให้ มีกรรมการโดยตําแหน่งแล้ ว ยังมีการกําหนดให้ มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจในการแต่ งตั้ง เมื่อพิจารณาการแต่ งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่ าวพบว่ า พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ อง มิได้ มีการกําหนดถึงกระบวนการแต่งตั้งไว้ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นขั้นตอนการสรรหา
บุค คล การตรวจสอบคุ ณสมบัติ การพิ จ ารณาคัด เลื อก ดั งนั้ น จึงทํา ให้ เกิด ปั ญหาของการใช้
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ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายที่ ฝ่ ายการเมื อ งสามารถเข้ า แทรกแซงกระบวนการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะส่งผลต่ อการทําหน้ าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ
ขาดความเป็ นอิสระและไม่ เป็ นกลาง อีกทั้งกระบวนการแต่ งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กไ็ ม่ มี
มาตรฐานการปฏิบัติท่ชี ัดเจน ขาดความโปร่ งใส ไม่เป็ นไปตามหลักนิติรัฐและทฤษฎีการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
(3) ปั ญหาเกีย่ วกับการใช้ดุลพินจิ ของคณะกรรมการคดีพเิ ศษ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดให้ ความผิดอาญาใดจะ
เป็ นคดีพิเศษได้ น้ัน มีท่มี าจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่ องทางที่หนึ่ง เป็ นไปตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่ อ นไข
หลายประการ กล่าวคือ ต้ องเป็ นความผิดตามกฎหมายที่กาํ หนดไว้ ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
หรือที่กาํ หนดในกฎกระทรวง และเป็ นคดีท่มี ีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด เช่ น เป็ นคดี
ที่มีค วามซับ ซ้ อ น เป็ นคดีท่ีมีผลกระทบอย่ างรุนแรงต่ อความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลัง
ของประเทศ เป็ นการกระทําความผิดข้ ามชาติ หรือเป็ นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม เป็ นต้ น
รวมถึงต้ องเป็ นคดีท่ีมีรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่คณะกรรมการคดีพิเศษ
กําหนดด้ วย
ช่ องทางที่สอง เป็ นไปตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) คือ หากมีความผิดอาญาอื่น
นอกจากช่องทางที่หนึ่ง คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้ คดีความผิดใดเป็ นคดีพิเศษ
เมื่อพิ จารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าว จะเห็นได้ ว่า กฎหมายได้ กาํ หนดให้
คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถมีมติกาํ หนดคดีความผิดทางอาญาอื่นใดเป็ นคดีพิเศษได้ จึงเป็ นกรณี
ที่กฎหมายให้ อาํ นาจคณะกรรมการคดีพิเศษตีความโดยการใช้ ดุลพินิจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ า
การที่กฎหมายกําหนดให้ คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติกาํ หนดให้ คดีความผิดอาญาใดเป็ นคดีพิเศษ
ได้ น้ัน ส่งผลให้ เกิดปัญหาในเรื่องการตีความโดยใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษ กล่ า วคือ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) มิได้ กาํ หนดขอบเขต
ของการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไว้ เมื่ อ กฎหมายมิ ไ ด้ ก าํ หนดขอบเขตไว้ ผลก็ก ลายเป็ นช่ อ งว่ า งในการให้
คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถตีความโดยใช้ ดุลพินิจขยายอํานาจการกําหนดให้ คดีความผิดทาง
อาญาใดจะเป็ นคดีพิเศษหรือไม่กไ็ ด้ โดยไม่มีข้อจํากัด ซึ่งหากคณะกรรมการคดีพิเศษถูกครอบงํา
โดยฝ่ ายการเมืองแล้ ว ก็จะทําให้ ฝ่ายการเมืองสามารถใช้ กลไกตามกฎหมายเป็ นเครื่องมือในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของฝ่ ายการเมืองได้ เพราะการใช้ ดุลพินิจโดยไม่มีขอบเขต จะกลายเป็ น
ช่องว่างที่ทาํ ให้ คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถมีมติว่าจะรับหรือไม่รับคดีความผิดใดเป็ นคดีพิเศษ
เท่ากับเป็ นการเปิ ดช่ องให้ คณะกรรมการคดีพิเศษสามารถใช้ ดุลพินิจเลือกได้ ว่าจะให้ คดีความผิด
อาญาใดเป็ นคดีพิเศษได้ โดยไม่ มีขอบเขต ปราศจากการควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายและ
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ปราศจากการตรวจสอบใด ๆ อันจะส่งผลให้ มีการปฏิบัติหน้ าที่และใช้ ดุลพินิจได้ ตามอําเภอใจ
ขาดความเหมาะสม จนกลายเป็ นการใช้ อาํ นาจโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ขัดต่อหลักทฤษฎีการใช้
อํานาจดุลพินิจของฝ่ ายปกครอง
(4) ปั ญหาเกีย่ วกับการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ ของคณะกรรมการคดีพเิ ศษ
การที่คณะกรรมการคดีพิเศษใช้ อาํ นาจตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พิจารณามีมติให้ คดีความผิดอาญาใดเป็ นคดีพิเศษนั้น จะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการใช้ อาํ นาจสืบสวน
สอบสวนคดี พิเ ศษที่จ ะก่ อให้ เ กิด ผลกระทบต่ อสิทธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งในคดี
โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา ซึ่งในบางกรณีบุคคลที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว
ได้ โต้ แย้ งการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษในการมีมติให้ คดีใดเป็ นคดีพิเศษว่าไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย จนกลายเป็ นคดีฟ้องร้ องกันในศาล และจากการตรวจสอบพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเ ศษ รวมถึง กฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง ก็ไ ม่พ บว่า มีบ ทบัญ ญัติข องกฎหมายใดกํา หนดถึง
กระบวนการควบคุมตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายในการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษ
ในการมีมติให้ คดีใดเป็ นคดีพิเศษไว้ แต่อย่างใด ส่งผลให้ มติของคณะกรรมการคดีพิเศษไม่อาจ
มีการอุทธรณ์ หรือยกเลิกเพิกถอนได้ การใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษในการมีมติให้
คดีความผิดใดเป็ นคดีพิเศษ จึงเป็ นการขัดต่อหลักการควบคุมตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจฝ่ ายปกครอง
ซึ่งหากคณะกรรมการคดีพิเศษใช้ ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการมีมติให้ คดีใดเป็ นคดีพิเศษ จึงย่ อม
ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และส่งผลเสียหายต่อรัฐและกระบวนการยุติธรรม
ที่ไม่อาจอํานวยความยุติธรรมให้ เกิดขึ้นกับประชาชนได้

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงสร้ างองค์กรที่มีอาํ นาจในการสอบสวนคดีพิเศษของต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐลิทวั เนีย หรือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
พบว่ า กฎหมายได้ ก ํา หนดให้ จั ด ตั้ ง องค์ ก รในรู ป ของหน่ ว ยงานขึ้ นเพื่ อ ปฏิบั ติ ภ ารกิจ ตามที่
กฎหมายกําหนด มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็ นผู้ทาํ หน้ าที่ในกระบวนการสอบสวนคดี
พิ เ ศษให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย โดยไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รในรู ป
คณะกรรมการหรือคณะบุคคลอื่นใดเข้ ามาใช้ อาํ นาจในการกําหนดให้ ความผิดใดเป็ นคดีพิเศษ
ซึ่งก็เป็ นการเพี ยงพอและมี ความเหมาะสมที่จะทําให้ กระบวนการสอบสวนคดี พิเศษสามารถ
ดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยัง พบว่า โครงสร้ า งองค์ก รที่มีอาํ นาจในการสอบสวนคดีพิเ ศษของ
ต่างประเทศจะกําหนดลักษณะประเภทของคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วยงานไว้ ใน
กฎหมาย ซึ่งเป็ นการใช้ หลักทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจผูกพัน มาใช้ แทนอํานาจดุลพินิจ
กล่าวคือ อํานาจผูกพันเป็ นอํานาจที่กฎหมายให้ แก่องค์กรของรัฐฝ่ ายปกครององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
โดยบัญญัติบังคับไว้ ล่วงหน้ าว่ า เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาํ หนดไว้ เกิดขึ้น องค์กร
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ของรัฐฝ่ ายปกครององค์กรนั้นจะต้ องออกคําสั่งและจะต้ องออกคําสั่งที่มีเนื้อความตามที่ได้ กาํ หนด
ไว้ น้ัน
หากประเทศไทยนําแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ อาํ นาจผูกพัน และการ
กําหนดลักษณะของคดีพิเศษไว้ ในบทบัญญัติของกฎหมายให้ ชัดเจนดังเช่นของต่างประเทศ ก็จะทําให้
สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 บังคับใช้ ได้ ตามวัตถุ ประสงค์ของการตรากฎหมาย ทั้งยัง
สามารถคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน ตลอดจนป้ องกั น และปราบปรามปั ญ หา
อาชญากรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ยกเลิกบทบัญญัติท่กี าํ หนดให้ มีคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยยกเลิกความใน
หมวด 1 คณะกรรมการคดีพิเศษ มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10
มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13
(2) แก้ ไขบทบัญญัติท่เี กี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษ ดังนี้
(2.1) แก้ ไขมาตรา 17 จากเดิมที่กาํ หนดให้ คณะกรรมการคดีพิเศษอาจมีมติ
ให้ ยกเว้ นคุณสมบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 15 วรรคสอง และคุณสมบัติ
ของเจ้ าหน้ าที่คดีพิเศษตามมาตรา 16 วรรคสอง แก้ ไขให้ เป็ นอํานาจของ อ.ก.พ.กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
(2.2) แก้ ไขมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 32 และ
มาตรา 44 จากเดิมที่กาํ หนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษ แก้ ไขให้ เป็ นอํานาจ
หน้ าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทน
(3) แก้ ไขการกําหนดลักษณะคดีพิเศษตามมาตรา 21 จากเดิมที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ประเภทแรก เป็ นคดีความผิดตามกฎหมายที่กาํ หนดอยู่ ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติและที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง และประเภทที่สอง เป็ นคดีความผิดที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้
เป็ นคดีพิเศษ แก้ ไขให้ คดีพิเศษเหลือประเภทเดียว โดยเป็ นคดีความผิดตามที่กาํ หนดไว้ ในบัญชี
ท้ ายพระราชบัญญัติน้ ีเท่านั้น เพื่อให้ คดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีกาํ หนดไว้ อย่างชัดเจนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น
(4) แก้ ไขเรื่องอํานาจการสืบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 23/1
ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขมาตรา 21 โดยแก้ ไขความในวรรคหนึ่งของมาตรา 23/1 เป็ น “ในกรณี
ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าคดีความผิดทางอาญาใดเป็ นคดีพิเศษตามมาตรา 21 ให้ พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษมีอาํ นาจสืบสวนคดีดังกล่าวได้ ” และให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 23/1
(5) นอกจากนี้ เมื่อได้ มีการยกเลิกคณะกรรมการคดีพิเศษแล้ ว ย่อมส่งผลให้ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทและอํานาจหน้ าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการดําเนินการตามอํานาจ
หน้ าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตําแหน่ ง
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ดังกล่ าวจึงอาจมีลักษณะให้ คุณให้ โทษต่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ซึ่งปั จจุ บันตําแหน่ งที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนั้น นอกจากฝ่ ายบริหารจะเป็ นผู้เสนอแต่งตั้งแล้ ว ยังต้ องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
เพื่ อเป็ นการควบคุ มตรวจสอบฝ่ ายบริ หารอีกชั้นหนึ่ง เช่ น ตําแหน่ งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ดังนั้น จึงควรแก้ ไ ขให้ การเสนอแต่ งตั้ งบุ คคลเพื่ อดํารง
ตําแหน่ งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมิได้ มาจากฝ่ ายบริหารแต่ เพียงฝ่ ายเดียว โดยให้ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษแต่งตั้งขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ งสี่ปี และดํา รงตํา แหน่ ง ได้ เ พีย งวาระเดีย ว เพื่ อ ให้ ก ารปฏิบัติ
หน้ าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเป็ นอิสระ
มากยิ่งขึ้น
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