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 เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอ านาจการสืบสวนสอบสวน 
การไต่สวนของเจ้าหน้าที่สอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขั้นตอนการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระท าความผิด ศึกษาถึงแนวทางสรุปส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
สอบสวน เพ่ือจะน าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาในการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้สามารถสร้าง
น้ าหนักในการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมายได้ โดยได้ท าการศึกษาถึงอ านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการสืบสวน การไต่สวน และการด าเนินคดี ที่ให้คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งมีอ านาจไต่สวน และให้ถือว่าส านวนการไต่สวนเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยท าการเปรียบเทียบกับอ านาจการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การไต่สวนข้อเท็จจริง
และการสอบสวนในหน่วยงานของประเทศไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
และได้ศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆในกระบวนการไต่สวนเพ่ือน าคดีสู่ศาล            
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ผลการศึกษาพบว่าบุคคลผู้เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคลากร
ด้านการสืบสวนสอบสวนอย่างแท้จริง เป็นเพียงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
การสืบสวนสอบสวน ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการท าส านวนสืบสวนซึ่งจ าต้องแสวงหาข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบข้อกล่าวอ้างว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง โดย
จัดท าเป็นส านวนการสอบสวน โดยเห็นว่าในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสืบสวนนี้ ควรก าหนดส านวนเป็น
เรื่องๆ มอบหมายแก่เจ้าพนักงานสืบสวนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนของการสืบสวน 
สอบสวนในประเด็นที่เป็นเพียงรายละเอียดมิใช่สาระส าคัญของส านวนการสอบสวน จะท าโดย
พนักงานสืบสวนคนอ่ืนที่มีหน้าที่ท าการสืบสวนก็ได้ พนักงานสืบสวนผู้รับผิดชอบส านวนจะเป็น                   
ผู้แสวงหาหรือรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ว่า                    
มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้ง
สรุปความเห็นในส านวนเพ่ือเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วใน    
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การสืบสวน สอบสวน และเป็นการลดจ านวนปริมาณส านวนที่คั่งค้าง จะท าให้การพิจารณาความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปัญหาต่อมาเกี่ยวกับอ านาจสืบสวนสอบสวน ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนื่องจากการที่คณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนจะให้หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใด หรือจะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด มีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐาน เป็นเพียงการออก
หนังสือเชิญจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณีเท่านั้น 
ซึ่ งไม่มีสภาพบั งคับทางกฎหมาย เป็น เพียงการขอความร่วมมือให้ส่ งเอกสารข้อมูลต่างๆ 
พยานหลักฐานส่วนใหญ่ มักจะได้รับมาจากผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องที่อ้างว่ามีการกระท าความผิด อันเป็น
เพียงการรับฟังพยานหลักฐานเป็นเชิงรับโดยการน าพยานหลักฐานมาให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อ
รวบรวมเป็นพยานหลักฐานในส านวน จึงเกิดปัญหาในชั้นพิจารณาคดีท้ังของพนักงานอัยการ และการ
พิจารณาคดีของศาล เนื่องจากพยานหลักฐานที่รวบรวมมาในชั้นต้นไม่พอฟังได้ว่าผู้กระท าผิดได้
กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือตามฟ้องจริงหรือไม่ โดยเห็นว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีอ านาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น เพ่ือเข้าไปในเคหสถาน 
สถานที่ท าการหรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสอบค้น ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนสอบสวน จึงควรเพ่ิมอ านาจใน
การสืบสวนสอบสวนในส่วนนี้ให้พนักงานผู้มีได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจดังกล่าว เพ่ือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น 

ปัญหาระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน จากการศึกษาพบว่าการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นจะมีขั้นตอน
หลายขั้นตอน เสนอความเห็นในส านวนการสอบสวนหลายชั้น และแต่ละชั้นมีการพิจารณาที่
เหมือนกันคือวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในส านวน พิจารณาข้อกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้วจัดท าความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลประกอบ จึงเป็นการ
ซ้ าซ้อนกัน จึงอาจเกิดปัญหาให้การสืบสวนสอบสวนล่าช้า กว่าจะมีความเห็นของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และระยะเวลาที่เนิ่นช้าไปนี้อาจส่งผลต่อพยานหลักฐานที่จะน ามาใช้เมื่อต้องส่งคดีสู่ศาล 
พยานบุคคล พยานเอกสารต่างๆอาจจะไม่มีแล้ว หรือเป็นการยากที่จะมาสืบประกอบการพิจารณา
ของศาล โดยควรก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ มีอ านาจสอบสวน เป็น                     
ผู้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงพร้อมทั้งมีความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัด แล้วเสนอ
ส านวนการสอบสวนยังคณะกรรมการการเลือกต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการลดขั้นตอนการท าส านวน
สอบสวน และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการท าส านวนการสอบสวนอีกด้วย 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรเตรียมความพร้อมในการผลิต
บุคคลกรภายในส านักงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวน โดยควรก าหนดฝ่าย
ที่รับผิดชอบในการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนที่มีทักษะ และประสิทธิภาพต่อไป  และเห็นควรแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง อ านาจการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษากรณี
คดีอาญา ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้โดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนายชาตรี สุวรรณิน อธิบดีอัยการ                    
ส านักงานการบังคับคดี ซึ่ งกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อคิดเห็น                             
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 ขอขอบคุณ นายกฤช เอ้ือวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในการอ านวยข้อมูล
และให้การศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 

 ท้ายนี้ เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับความส าเร็จลุล่วงด้วยดีก็ด้วยการให้ความร่วมมือ                             
ในการสนับสนุนข้อมูลจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องที่ท าให้ เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลนี้บรรลุผลส าเร็จได้                          
ส่วนข้อบกพร่องในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

  
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 

 (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม ข้อ (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแล
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็น
หรือที่เห็นสมควร 

(๓) เมื่อผลการการสืบสวนหรือไต่สวนตามข้อ (๒) หรือเมื่อพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการ
เลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออก
เสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือ
ทุกหน่วย 

 (๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา               
ไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็น
การทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละ

คนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้  

การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้
ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตพ้ืนที่พบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข                          
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกจากจะจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และ                 
การออกเสียงประชามติแล้วนั้น หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
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เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการนี้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสืบสวนหรือ
ไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร ซ่ึงในการใช้อ านาจในการสืบสวนและไต่สวนนี้ ก่อนที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จะใช้บั งคับ เดิมคณะกรรมการ                    
การเลือกตั้งก าหนดอ านาจในการสืบสวนหรือไต่สวนไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๑๐) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่
สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และโดยมาตรา ๒๓๖ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยค าตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวรรคสามของมาตราดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคลหรือผู้แทนองค์การเอกชนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสอบสวนหรือสอบสวนตามอ านาจหน้าที่โดยเร็ว ประกอบกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการ
วินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือก าหนดวิธีการในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด   

จากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนไว้ 
จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวน และการท าส านวนไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ได้รับมอบหมาย หลายประการดังนี้ 

๑. กฎหมายที่มีอยู่ยังขาดอ านาจในการสืบสวนสอบสวนที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด พนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่มีอ านาจเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย                    
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจในการตรวจค้น จับกุม หรือ
ออกหมายเรียก เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร 

 ๒. การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจน์ถึงความผิดตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง พนักงานสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีอ านาจโดยตรงในการเข้าถึงข้อมูล ยัง
ต้องใช้อ านาจของหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการ จึงยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้การสืบสวน
สอบสวน ไต่สวนส านวนดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็ว  

๓. ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาด
ทักษะในการด าเนินการ และยังขาดการอบรม 

ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาถึงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเปรียบเทียบกฎหมายทั้งก่อนที่มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลังใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



3 
 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
   ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาถึงอ านาจการสืบสวน การไต่สวนของเจ้าหน้าที่สอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการสรุปส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้สามารถ
สร้างน้ าหนักในการฟ้องต่อศาลเพ่ือลงโทษการกระท าความผิดตามกฎหมายได้ 

๑.๓  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 การศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาถึงอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ในการสืบสวน                           

การไต่สวน และการด าเนินคดี ที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจไต่สวน และให้ถือว่าส านวนการไต่สวนเป็น
ส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยท าการเปรียบเทียบ
กับอ านาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การไต่สวนข้อเท็จจริง
และการสอบสวนในหน่วยงานของประเทศไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ
ในกระบวนการไต่สวนเพื่อน าคดีสู่ศาล อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

   ๑.๔.๑ เพ่ือให้ทราบถึงอ านาจการสืบสวน การไต่สวนของเจ้าหน้าที่สอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ๑.๔.๒ เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

๑.๔.๓ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการสรุปส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑.๔.๔ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้สามารถ
สร้างน้ าหนักในการฟ้องต่อศาลเพ่ือลงโทษการกระท าความผิดตามกฎหมายได้ 

 



บทท่ี ๒ 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการไต่สวนและสอบสวน 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการไต่สวน 
 ระบบไต่สวน ระบบไต่สวนพิจารณาได้วิวัฒนาการมาจากระบบกล่าวหามีที่มาจากกลุ่มประเทศ
ภาคพ้ืนยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ ซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวล
กฎหมาย (Civil law) ซึ่งมีที่มาจากระบบกฎหมายโรมัน ในระบบไต่สวนไม่ใช่วิธีการให้ผู้เสียหายซึ่งเป็น
ราษฎรท าหน้าที่เป็นโจทก์ฟ้องกล่าวโทษผู้กระท าผิด แต่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐท าหน้าที่เป็นโจทก์แทน ซึ่ง
ปัจจุบันปกติก็คือพนักงานอัยการนั่นเอง สาระส าคัญของระบบไต่สวนสรุปได้ดังนี้ 

 ๑. ในทางทฤษฎียอมรับกันว่าระบบไต่สวนมีที่มาจากศาลทางศาสนาของคริสต์ศาสนา นิกาย     
คาทอลิคในสมัยกลาง ซึ่งทางศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันตปาปาแห่งกรุงโรม มีอิทธิพลเหนือฝ่าย
อาณาจักรคือ กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในสมัยกลาง ศาลศาสนาของยุโรปมีวิธีการพิจารณาคดี
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายของทางศาสนาด้วยวิธีการซักฟอกพยานในรูปของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับคดีโดยตรง คือ พระผู้ท าการไต่สวนกับผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ถูกไต่สวน โดยไม่ต้องมีผู้พิพากษาเป็นคน
กลาง ดังนั้น ในศาลศาสนา ผู้ไต่สวนจึงต้องท าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐาน ซักถามพยานและช าระความ
โดยไต่สวนคดีด้วยตนเองตลอด และโดยที่สันตปาปามีอิทธิพลเหนือกษัตริย์ยุโรปในสมัยกลางอิทธิพลของ
ศาลศาสนาจึงได้ถูกน ามาใช้ในศาลของทางบ้านในคดีความผิดอาญาทั่วๆไปด้วยและวิ วัฒนาการมาเป็น
ระบบไต่สวนเช่นปัจจุบัน  

๒. ระบบไต่สวน ศาลไม่ได้ท าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหมือนระบบกล่าวหาแต่จะท า
หน้าที่ค้นหาความจริงด้วยตนเอง ดังนั้น ในระบบไต่สวนเอง คนอ่ืนหากจะซักถามพยานต้องได้รับอนุญาต
จากศาลเสียก่อนการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนมิใช่การต่อสู้คดีกันระหว่างคู่ความ แต่เป็นการต่อสู้กัน
ระหว่างจ าเลยกับรัฐ ปกติการพิจารณาคดีมิได้กระท าโดยเปิดเผยและใช้การพิจารณาจากเอกสารมากกว่า
การเบิกความของพยานบุคคล  

๓. ระบบไต่สวนนี้ศาลจะมีบทบาทในการด าเนินคดีอย่างสูง ผิดกับในระบบกล่าวหาที่ศาลมี
บทบาทน้อยมากเพราะต้องวางตัวเป็นกลาง กล่าวคือ ในระบบไต่สวนศาลจะท าหน้าที่ค้นหาความจริงด้วย
ตนเองตั้งแต่ชั้นสอบสวนตลอดมาจนกระทั่งการด าเนินคดีในศาลการฟ้องการต่อสู้และการให้การ                
ปกติกระท าโดยศาลซึ่งจะให้พยานเล่าเรื่องจนจบแล้วศาลจะซักถามเพ่ิมเติมในภายหลัง ทนายจะซักถาม
พยานได้ก็โดยขอให้ศาลเป็นผู้ถามให้  

๔. โดยที่ระบบไต่สวนเน้นในเรื่องการค้นหาความจริงเป็นหลัก ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการด าเนินคดี 
เช่น การสืบพยาน การด าเนินต่างๆ ในศาลจึงยืดหยุ่นกว่าระบบกล่าวหา และไม่ได้ให้ความส าคัญใน
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หลักการเท่าเทียมกันระหว่างโจทก์และจ าเลยในศาล เพราะเป็นการต่อสู้คดีระหว่างจ าเลยกับรัฐโดยตรง 
ดังนั้น การฟ้องคดีอาญาจึงต้องกระท าในนามของรัฐ ราษฎรมีบทบาทในการฟ้องคดีอาญาเองอย่างจ ากัด
ยิ่ง  

๕. ระบบไต่สวนถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐแสวงหาความจริง และให้ความเป็นธรรมแก่จ าเลยอยู่แล้ว 
ดังนั้น การพิจารณาคดีจึงอาจท าลับหลังจ าเลยได้ และคู่ความคือทนายจ าเลยและอัยการมีบทบาทใน
คดีอาญาน้อยมาก เพราะบทบาทจะตกอยู่กับผู้พิพากษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ทนายความจึงมีบทบาท
จ ากัดยิ่งในการซักถามพยาน ซึ่งต่างกับระบบกล่าวหาที่พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายแผ่นดินกับ
ทนายความของเอกชนจะมีบทบาทอย่างสูงในการด าเนินคดีและการซักถามพยานในศาล ปัจจุบันระบบ     
ไต่สวนเป็นเพียงทฤษฎีทั้งประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนต่างก็น าหลักเกณฑ์ของทั้งสองระบบมาใช้ในการ
พิจารณาคดีในศาลของตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย ไม่มีประเทศใดกล่าวได้ว่าประเทศตนใช้ระบบใดระบบหนึ่งอย่างเด็ดขาด ดังเช่น ฝรั่งเศสซึ่งเป็น
ต้นแบบของระบบไต่สวนก็น าระบบลูกขุนของอังกฤษมาใช้ในประเทศตน แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ผลดี 
เพราะลูกขุนของฝรั่งเศสไม่ไว้วางใจผู้พิพากษาในระบบไต่สวนและเกิดความเห็นใจสงสารจ าเลย จึงมัก
ต่อรองกับผู้พิพากษาให้ลงโทษจ าเลยสถานเบา มิฉะนั้นจะวินิจฉัยว่าจ าเลยไม่ผิด อนึ่ง ต่อมาฝรั่งเศสได้มี
วิธีการให้ผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาทางอ้อม โดยฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเนื่องคดีอาญา เพ่ือให้ศาลหยิบยกคดีอาญา
ที่เกี่ยวเนื่องกันมาพิจารณาด้วย ส่วนอังกฤษก็น าระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐจากฝรั่ งเศสมาใช้ โดยมี
พนักงานอัยการต าแหน่งที่เรียกว่า “Director of Public Prosecution” (D.P.P.) มาฟ้องคดีอาญาที่มี
ความส าคัญ๑ 
 การไต่สวนซักถามพยานเองตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ ๑๒ เรียกว่า Inquisitorial System ต่างกับวิธี
ของอังกฤษซึ่งเรียกว่า Accusatiorial System แม้ในอังกฤษเองก็ได้รับวิธีนี้ไปใช้อยู่สมัยหนึ่งในศาลทาง
ศาสนา Ecciesiastlcal Court และศาล Star Chamber คู่กันไปกับวิธีการทรมานในระหว่างศตวรรษที่ 
๑๖ และ ๑๗ และศาลธรรมดาก็ได้รับวิธีการนี้เข้าใช้ด้วยในราวศตวรรษที่ ๑๗ ในปัจจุบันนี้ถือว่าธรรม
เนียมปฏิบัติที่ผู้พิพากษาไม่เข้าซักถามพยานเสียเองเป็นหลักส าคัญของวิธีพิจารณาความอาญา Load 
Howert ซึ่งเคยเป็น Lord Chief Justice เคยให้ค าแนะน าว่า “ผู้ พิพากษามีหน้าที่สงบปากสงบค า
จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายและพยายามที่จะให้ฉลาดเท่าที่ตนได้รับจ้างให้มาวางท่า” ทั้งนี้ อาจจะ
เนื่องจากความคิดเห็น ๒ ประการคือ ประการแรก ถ้าผู้พิพากษาเข้าไปซักถามพยานเสียเองก็เท่ากับเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการโต้เถียง ท าให้ไม่อาจให้ค าแนะน าแก่ลูกขุนได้ดีเท่าที่ควร เพราะจะเกิดมีความล าเอียง
ขึ้นแล้ว อีกประการหนึ่งอาจท าให้คู่ความรวมทั้งผู้ อ่ืนเห็นได้ว่าผู้พิพากษาล าเอียงในทางใดทางหนึ่ง               
แม้ความจริงจะไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้พิพากษาจะซักถามพยานไม่ได้เลย กรณีที่            

                                                           
๑ ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั : ระบบกล่าวหา ระบบไต่สวน 
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ศาลอุทธรณ์ต าหนิการซักถามพยานของผู้พิพากษา ก็มักจะเนื่องมาจากพยานถูกซักเสียจนตอบไปเกินที่
ตนรับว่าจ าเหตุการณ์ได้ หรือถามไปในท านองที่ให้เกิดความรู้สึกว่าผู้พิพากษาแน่ใจแล้วว่าจ าเลยท าผิด
จริง หากผู้พิพากษาปฏิบัติไปโดยเที่ยงธรรมและค านึงถึงสิทธิของจ าเลยก็อาจจะถามพยานได้ และถ้า             
จะให้ดีก็ควรถามภายหลังคู่ความซักถามพยานนั้นเสร็จแล้ว เป็นการซักถามเพ่ิมเติมถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความ
ยังไม่ได้ซักถามให้ปรากฏแจ้ง เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของวิธีพิจารณาในคดีอาญาในประเทศจะพบว่า
ระบบไต่สวนมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระบบไต่สวนใน
ศาลไทยดังกล่าวข้างต้น มิใช่เกิดจากการได้รับแนวความคิดมาจากต่างประเทศ แต่เป็นวิธีการช าระคดีของ
ไทยเองโดยแท้ ตามประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนของต่างประเทศนั้น ในครั้งโบราณก็มี
วิธีช าระคดีในศาลไทยในอดีตดังกล่าวมาแล้ว ต่อมาได้พัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึนจนกลายเป็นระบบสากล
และเป็นที่ยอมรับในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่างของการใช้ระบบไต่สวนในศาลไทย
ก่อนการปฏิรูปกฎหมายสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็โดยที่ประเทศได้แบ่งองค์ประกอบของการช าระคดีในศาล
ออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ จ่าศาล ลูกขุน ตุลาการ และผู้ปรับบท การฟ้องคดีเป็นหน้าที่ผู้เสียหายมาฟ้องให้
ถ้อยค าแก่จ่าศาล เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีพนักงานอัยการ จ่าศาลจะจดถ้อยค าเสนอต่อลูกขุน ซึ่งถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างกับลูกขุนของอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาที่เป็นบุคคลธรรมดา ลูกขุนจะพิจารณาว่า                
ค าฟ้องชอบหรือไม่ หากเห็นว่าชอบก็จะประทับฟ้องแล้วส่งให้กระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาเนื่องจากใน
แต่ละกระทรวงจะมีศาลของตนเอง และมายกเลิกเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม โดยรวมศาลในสังกัด
กระทรวงต่าง ๆ มารวมไว้ในกระทรวงยุติธรรมเพียงแห่งเดียวในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตุลาการศาลในสังกัด
กระทรวงต่าง ๆ จะพิจารณาคดีโดยเรียกโจทก์-จ าเลยมาให้การที่ศาลและคุมตัวจ าเลยไว้ท าการสืบพยาน 
เมื่อสืบพยานเสร็จก็จะส่งกลับไปให้ลูกขุนชี้ขาดข้อเท็จจริงว่าผิดหรือไม่ หากลูกขุนวินิจฉัยว่าผิดก็จะส่งไป
ให้ผู้ปรับบทซึ่งจะปรับบทว่าจะเลยผิดกฎหมายอะไรมีโทษอย่างไร ตัวอย่างของระบบไต่สวนในศาลไทย
ก่อนการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็คือ ตุลาการจะท าการสืบพยานเอง จึงเป็นการต่อสู้คดี
ระหว่างจ าเลยกับรัฐคือตุลาการเหมือนระบบไต่สวนของยุโรปตุลาการมีอ านาจโบย กักขังคู่ความเพ่ือเค้น
หาความจริงจากทั้งโจทก์-จ าเลย มีการทรมานจ าเลยตามจารีตนครบาล เช่น บีบขมับ ตอกเล็บ จ าขื่อคา 
เฆี่ยน เอากะลาตบปากให้พูด ฯลฯ นอกจากนั้นยังใช้วิธีการพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการโหดร้าย เช่น              
การให้ล้วงตะกั่วก าลังเดือด สาบาน ลุยไฟ ด าน้ า ว่ายน้ าข้ามฟาก การเฆี่ยน ฯลฯ ซึ่งคล้ายกับวิธีการ
ทรมานในศาลของศาลระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนของยุโรปสมัยโบราณกฎจารีตนครบาลได้ยกเลิกไป
เมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพ่ือตอบสนองเงื่อนไขของ
ต่างประเทศที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมายระบบ
ศาลและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งล้าสมัยและใช้วิธีรุนแรงดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเสียก่อน
จึงจะยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือประเทศไทยให้ในที่สุด  
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 การไต่สวนเป็นการสืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นประดุลดังการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งถือว่ามิได้ตกเป็น
ผู้ถูกกระท าผิดหรือจะเลย และตราบใดคณะอนุกรรมการไต่สวนยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา               
ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีหน้าที่ตอบค าถามใดๆ ต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนอย่างเช่นกระบวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน การไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดความชัดเจน ซึ่งถ้าผลการไต่สวน      
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ถูกล่าวหากระท าการใดจนถึงขนาดท าให้ตนเองอยู่ นอกขอบเขตของ
ความคุ้มกันทางตุลาการแล้ว คณะอนุกรรมการไต่สวนก็ย่อมเสนอเรื่องให้ตกไป หากเปรียบเทียบหลักการ
ไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาต้องมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่าย คือตัวความฝ่าย โจทก์ จ าเลย ศาล ทั้งจ าเลยยัง
สามารถแต่ตั้งทนายความซักค้านหรือส่งพยานเอกสารประกอบการถามค้านพยานโจทก์ได้ด้วย ประการ
ต่อไปในการไต่สวนมูลฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงแห่งค าฟ้องอันเป็นองค์ประกอบแห่งความผิดทางกฎหมาย๒ 
 ระบบไต่สวนเป็นการพัฒนาต่อจากการแก้แค้นเป็นส่วนตัว โดยได้ยกเลิกวิธีการให้ผู้เสียหายเป็น           
ผู้กล่าวหาเอง และให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐท าหนา้ทีแ่ทน ผู้พิพากษาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นคนกลางมาเป็น
ผู้ท าการไต่สวน มีอ านาจสืบสวนพยานและควบคุมการไต่สวนเอง การพิจารณามิใช่เป็นการต่อสู้ระหว่าง               
ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแต่เป็นการต่อสู่ระหว่างจ าเลยกับรัฐเป็นการพิจารณามิได้ท าโดยเปิดเผย และ
พิจารณาด้วยเอกสารมากกว่าการเบิกความ ซึ่งการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจาก กฎหมายโรมัน  เป็นระบบการพิจารณาของประเทศที่ใช้ซีวิลลอว์ ซ่ึงให้ศาลเข้าไปมสี่วนใน
การไต่สวนหาความจริง ในการพิจารณาคดอีาญาด้วย ระบบนี้มีทีม่าจากการช าระความของพระในศาสนา
โรมันคาธอลิก  ซึ่งพิจารณาคดีที่มีผู้กระท าผิดต่อกฎหมายศาสนาด้วยวิธีการซักฟอกโดยคณะกรรมการ 
ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีจึงมีเพียง ๒ ฝ่าย คือ ผู้ไต่สวนและผู้ถูกไต่สวนไม่จ าเป็นต้องมีคนกลาง                  
ผู้ไต่สวนหรือผู้ท าการช าระความเป็นผู้ซักถามพยานและเป็นผู้ค้นหาความจริงด้วยตนเอง สันตะปาปา              
มีอ านาจเหนือกษัตริย์ต่างๆในยุโรป จึงท าให้วิธีพิจารณาระบบนี้แพร่หลายไปในประเทศต่างๆ ในยุโรป
ด้วยศาลในระบบนี้จึงมีบทบาทในการค้นหา ความจริงมาก ในคดีอาญาบางกรณีศาลเข้าไปมีส่วนร่วม
ต้ังแต่ในชั้นสอบสวน การด าเนินคดีในศาลไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน ซักถามพยาน ศาลจะเป็นผู้ด าเนินการ
เองโดยตลอด ผู้อ่ืนจะถามพยานจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน  ผู้พิพากษาในภาคพ้ืนยุโรปจึงมี
บทบาทมากกว่าผู้พิพากษาในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับปรุงข้อ
เรียกร้องหรือข้อต่อสู่ การจ าหน่ายคดีส าหรับคู่ความบางฝ่าย การเรียกให้บางฝ่ายเข้ามาในคดีตลอดจน
การด าเนินคดี ผู้พิพากษามักจะให้พยานเบิกความโดยเล่าเรื่องได้อย่างกว้างขวางเสร็จแล้วผู้พิพากษาจึง
ถามเพ่ิมเติมในตอนหลัง ทนายอาจเสนอแนะหัวข้อให้ศาลถามพยานและในบางประเทศทนายอาจเสนอ
ค าถามให้ศาลช่วยถามพยานให้ ผู้พิพากษาจะมีบทบาทในคดีอาญา มากกว่าคดีแพ่ง เนื่องจากระบบนี้มุ่ง
จะค้นหาความจริงเป็นส าคัญ และเพ่ือให้ศาลท างานได้คล่องตัวกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณาคดีและ

                                                           
๒ สิทธิศกัด์ิ  วนะชกิจ : ป.ป.ช. ไต่สวนผูพิ้พากษาสร้างสรรคห์รือแทรกแซงประโยชนสุ์ดทา้ยใครไดใ้ครเสีย 
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สืบพยานจึงไม่ค่อยจะเข้มงวดกวดขันอย่างในระบบกล่าวหา ดังนั้น ระบบนี้ไม่ได้เน้นเรื่องความเท่าเทียม
กันของคู่ความอย่างในระบบกล่าวหา การพิจารณาคดีอาญาอาจท าลับหลังจ าเลยได้ ทนายความของ
จ าเลยในคดีอาญาไม่มีบทบาทในการซักความอย่างในระบบกล่าวหา การฟ้องคดีอาญาถือว่าเป็นเรื่องคดี
ของรัฐเอกชนมีบทบาทในการฟ้องคดอีาญาจ ากัดมาก๓ 
 ระบบการด าเนินคดีอาญาแบบไต่สวน (Inquisitorial System) เป็นระบบที่ใช้อยู่ในกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป หรือประเทศในกลุ่ม Civil Law ระบบดังกล่าวมีที่มาจาก
การช าระความของผู้มีอ านาจโดยเด็ดขาดซึ่งจะท าการไต่สวนคดีความเพ่ือหาข้อเท็จจริงให้ได้  โดยเป็น
ระบบที่ผู้มีอ านาจปกครอง มีหน้าที่ดูแลบุคคลที่อยู่ในความปกครองของตน หากกระท าการอันมิชอบ จะ
มีผู้กล่าวหาฟ้องร้องหรือไม่ก็ตาม ผู้ปกครอง (รัฐ) ต้องค้นหาข้อเท็จจริงและความจริงให้ จนได้ และถือว่า
การฝ่าฝืนกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อรัฐ รัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะด าเนินการต่อผู้กระท า
ความผิด แสวงหาพยานหลักฐานและด าเนินการลงโทษ๔ แต่เดิมนั้นการด าเนินคดีอาญาของประเทศต่างๆ 
ไม่ได้แยก “การสอบสวนฟ้องร้อง” ออกจาก “การพิจารณาพิพากษา” หากมีแต่เพียงผู้ไต่สวนเป็น                     
ผู้ด าเนินคดีเองทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นคดี คือ เมื่อทราบว่ามีการกระท าความผิดอาญาจนกระทั่งได้ตัดสิน
คดีอาญาในที่สุด ลักษณะการด าเนินคดีอาญาดังกล่าวตามระบบนี้ จึงไม่มีโจทก์และจ าเลย การด าเนิน
คดีอาญาจึงมีเพียง “ผู้ไต่สวน” (ศาลหรือผู้พิพากษา) กับ “ผู้ถูกไต่สวน” เท่านั้น๕ โดยผู้ไต่สวนไม่เพียงแต่
มีหน้าที่ค้นหาความจริงที่เป็นปรปักษ์กับผู้ถูกไต่สวน ยังคงต้องค้นหาพฤติการณ์ต่างๆ ที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ถูก
ไต่สวนด้วยในการด าเนินคดีอาญาตามระบบนี้ผู้ถูกไต่สวนแทบจะไม่มีสิทธิอะไรเลย โดยวิธีการที่ใช้ใน
ระยะแรกๆ อาจเกิดจากการทรมานจ าเลยเพ่ือให้ผู้ถูกไต่สวนหรือจ าเลยรับสารภาพ หรืออาจให้จ าเลย
ต่อสู้กันเพ่ือพิสูจน์ว่าใครผิดถึงแม้ว่าจะมิได้มีการใช้วิธีการดังกล่าวแล้วในการช าระความ แต่ระบบไต่สวน
ถือว่าหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงหรือภาระการพิสูจน์เป็นของศาล ศาลอาจมีบทบาทส าคัญในการที่จะ
สืบพยานหรืองดสืบพยานได้๖ 
 ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายวิธีไต่สวนความอาญา ค.ศ.
๑๘๘๐ ของญี่ปุ่นนั้นได้น าเอาระบบไต่สวนของฝรั่งเศสมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น และมีการสร้างกฎเกณฑ์และ
วิธีพิจารณาอย่างละเอียด แม้ว่าในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.๑๘๘๙ ได้บัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
ของจ าเลยในการต่อสู้คดีอาญาบางประการ เช่น สิทธิในการมีทนายเข้าร่วมในกระบวนวิธีพิจารณา                          
แต่การคุ้มครองสิทธิเหล่านี้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางพนักงานสอบสวนในการค้นหาความจริง ซึ่งเป็น

                                                           
๓ สมยศ  ไขประพาย : บทบาทอ านาจของศาลยติุธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน 
๔ พรเพชร วิชิตชลชยั : ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 
๕ บดินทร วิยาภรณ์  : การไม่ด าเนินคดีในชั้นพนกังานสอบสวนโดยใชดุ้ลพินิจ 
๖ พรเพชร วิชิตชลชยั : (อา้งแลว้) 
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สาระส าคัญของระบบไต่สวนภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีไต่สวนความอาญา ค.ศ.๑๘๘๐ ของประเทศญี่ปุ่น 
ผู้ พิพากษาไต่สวน (The examining judge) มีอ านาจสอบสวนปากค าผู้ต้องสงสัย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพ่ือพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะส่งไปให้ศาลในชั้นพิจารณาหรือไม่ 
ค าวินิจฉัยของผู้ พิพากษาไต่สวนที่ส่งคดีไปสู่ศาลในชั้นพิจารณานั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น
พยานหลักฐานที่เพียงพอส าหรับการวินิจฉัยความผิดของผู้ถูกกล่าวหา ส่วนพนักงานอัยการก็มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในชั้นไต่สวนและมีอ านาจอย่างกว้างขวางที่จะจับ ขัง และสอบปากค า  ผู้ต้องสงสัย ทนายของ    
ผู้ถูกกล่าวหามีบทบาทมากกว่าพนักงานอัยการ ซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างผู้พิพากษาในฐานะตัวแทนของรัฐ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามหาหนทางที่จะปลดอิทธิพลของระบบ                      
ไต่สวนที่มีอยู่เหนือระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่น และท าการปฏิรูประบบของญี่ปุ่นให้
เป็นไปตามแนวคิดของระบบกฎหมายอเมริกัน การไต่สวนเบื้องต้นโดยผู้พิพากษาไต่สวนถูกยกเลิก                    
ผู้พิพากษาญี่ปุ่นกลับมามีบทบาทเป็นกรรมการที่ปราศจากอคติเหมือนผู้พิพากษาในระบบกล่าวหา การ
ประเมินพยานหลักฐานอย่างที่เคยกระท าอย่างเสรีนั้นต้องถูกจ ากัดโดยหลักการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า 
พนักงานอัยการได้รับสิทธิในการถามค้านด้วย ในขณะเดียวกันจ าเลยก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้
คดีมากยิ่งขึ้นท่ามกลางการปฏิรูปที่ส าคัญที่สุดคือการเพ่ิมการคุ้มครองในกระบวนวิธีพิจารณาซึ่งอยู่ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งเอกสิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดย
เปิดเผย และสิทธิในการมีทนายความให้ความช่วยเหลือโดยรัฐ อย่างไรก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่
สามารถเปลี่ยนระบบวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นเป็นระบบกล่าวหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นเป็นผลผลิตของการประนีประนอมกันระหว่างผู้บัญชาการสูงสุด
ของกองกาลังฝ่ายพันธมิตร (The Supreme Commander of the Allied Powers - SCAP) และเจ้า
พนักงานของญี่ ปุ่ น  ซึ่ งยั งคงมีลักษณะของการพิจารณาคดี ในระบบไต่สวนอีกหลายประการ                             
John O. Haley ก็ยอมรับในท านองเดียวกันว่าแม้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นที่
ปรับปรุงใหม่จะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของระบบกฎหมายอเมริกัน แต่ในรายละเอียดแล้วยังมีมรดกตก
ทอดที่เป็นเนื้อหาของระบบไต่สวนจากประเทศทางภาคพ้ืนยุโรปอยู่อีกหลายประการแนวคิดของการใช้
ลูกขุนในการพิจารณาคดีอาญาของญี่ปุ่น 

ระบบไต่สวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มีอิทธิพลเหนือประเทศต่างๆ ที่ได้รับ
อิทธิพลของระบบซีวิลลอว์ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น หลังจากท่ีมีการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 
๑๗๘๙ ผู้ก่อการปฏิวัติต้องการลดบทบาทของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีลง จึงได้มีการพัฒนาระบบ
ลูกขุนของระบบแองโกล-แซ็กซอน (Anglo-Saxon) มาใช้ในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ฝรั่งเศส โดยลอกเลียนเอาระบบลูกขุนในประเทศอังกฤษมา ทั้งจ านวนลูกขุนและรูปแบบของการพิจารณา
คดีในตอนเริ่มแรกที่ประเทศฝรั่งเศสนาเอาระบบลูกขุนแบบอังกฤษมาใช้นั้น ได้ก าหนดให้มีลูกขุนสอง
ประเภทในการด าเนินคดีอาญาคือ ลูกขุนกล่าวหา (Un jury d'accusation) ท าหน้าที่ไต่สวนมูลคดี และ
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ลูกขุนตัดสินคดี (Un jury de jugement) ท าหน้าที่พิจารณาคดี ต่อมาประมวลกฎหมายวิธีไต่สวนความ
อาญา ค.ศ. ๑๘๐๘ (Le code d’instruction criminelle) ได้ยกเลิกลูกขุนกล่าวหาไป แล้วเปลี่ยนเป็นให้
ศาลไต่สวน (La chambre des mises en accusation) มาท าหน้าที่แทน แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยัง
รักษาหลักการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลกับลูกขุนไว้เหมือนเดิมคือ ให้ลูกขุนท าหน้าที่พิจารณา
ปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนศาลท าหน้าที่พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิพากษาลงโทษอัยการฝรั่งเศสยัง
สามารถใช้ดุลพินิจลดความร้ายแรงของข้อหาลงเพ่ือมิให้คดีความผิดอาญาร้ายแรงบางคดีต้องผ่าน                                                     
การไต่สวนของผู้พิพากษาไต่สวนและการพิจารณาของศาลลูกขุนด้วย การใช้วิธีการดังกล่าวมีชื่อเรียกใน
ภาษาฝรั่งเศสว่า “Correctionnalisation judiciaire” หรือมาตรการลดข้อหา ซึ่งเหตุผลที่ฝ่ายคัดค้าน
ยกขึ้นเพ่ือไม่ให้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาคดีของศาลลูกขุนนั้น เนื่องจากเห็นว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาล
ลูกขุนนั้นมีการด าเนินคดีในชั้นไต่สวนโดยผู้พิพากษาไต่สวนอยู่แล้ว และยังมีศาลไต่สวนท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของผู้พิพากษาไต่สวนอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดหวังว่าศาลไต่สวนจะท า
หน้าที่ตรวจสอบการท างานของผู้พิพากษาไต่สวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งศาลลูกขุนเองก็มักจะ
ถือเอาส านวนการไต่สวนของผู้พิพากษาไต่สวนเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี การไม่มีศาลสูงคอย
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งจึงไม่สอดคล้องกับหลักท่ัวไปในการพิจารณาคดีโดยศาลสูง๗ 
 ลักษณะของการด าเนินคดีอาญาระบบไต่สวน ในระยะต่อมาเห็นว่าการด าเนินคดีอาญาตาม
ระบบนี้ไม่ถูกต้องที่รวมการสอบสวนฟ้องร้องและการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ในองค์กรเดียวกัน กล่าวคือ 

๑) ท าให้หาความเป็นกลางจากผู้ไต่สวนได้ยาก มักมีอคติ และมักคิดว่าตนเองเป็นองค์กรที่มี
หน้าที่ปราบปราม 

๒) เมื่อผู้ถูกไต่สวนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจ าเลย ก็ไม่มีสิทธิใดๆ ในการต่อสู้หรือได้รับ
การช่วยเหลือในการค้นหาพยานหลักฐาน และการไต่สวนของศาลก็กระท าได้อย่างกว้างขวางโดย
ปราศจากข้อผูกมัด ผลก็คือ เกิดวิธีการค้นหาความจริงด้วยการทรมานร่างกายของผู้ถูกไต่สวนเพ่ือให้รับ
สารภาพ และต่อมาได้น ามาใช้ในการด าเนินคดีอาญาของรัฐ๘  จึงถือได้ว่าน าแนวความคิดที่รัฐเป็นผู้รักษา
ความสงบเรียบร้อยมาใช้อย่างมาก เพราะอาจถือได้ว่าในระบบนี้รัฐใช้อ านาจอย่างผูกขาดไว้เพียงผู้เดียว 
ผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนไม่มีสิทธิในการฟ้องร้อง ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการรวมการสอบสวนและการ
ฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกัน แต่ทว่าผู้พิพากษายังคงมีบทบาทในกระบวนการดังกล่าวค่อนข้ างมาก 
โดยเฉพาะฝรั่งเศส ท าให้สามารถค้นพบพิสูจน์ความผิดได้ตามความเป็นจริง แต่มีข้อจ ากัดบางประการ คือ 

                                                           
๗ ดร.อุทัย อาทิเวช : ระบบลูกขุนผสม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบศาล  Saiban-in ของญ่ีปุ่นกบัศาล
ลูกขนุของฝร่ังเศส 
๘ คณิต ณ นคร : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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การให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไป โดยเฉพาะต ารวจและพนักงานอัยการจึงเปิดโอกาสให้มีการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้โดยง่าย๙ 

เงื่อนไขและข้อจ ากัดการใช้อ านาจของศาลในระบบไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม การที่ศาลในระบบไต่สวนจะใช้อ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้น มีกรอบ เงื่อนไข และข้อจ ากัดในการใช้อ านาจของศาลด้วย ทั้งนี้ ด้วยเหตุผล
ข้อหนึ่ง เพ่ือไม่ให้กระทบกับหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาซึ่งเป็นหลักส าคัญหลักหนึ่งในหลักสอง
ประการของหลัก Natural justice โดยอีกหลักหนึ่ง คือ หลักฟังความสองฝ่าย (the principle of 
bilateral hearing) หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า “หลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดี”(le principe de la 
contradiction) ซึ่งเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความในคดีทุกประเภทโดยศาลไม่สามารถสั่ง
ให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมในคดี เพ่ือแก้ไขความบกพร่อง (la carence) ของ
คู่ความในการน าพยานเข้าสืบได้ โดยความบกพร่องนี้หมายถึงความละเลยที่ต้องรับผิด (une negligence 
fautive) กล่าวคือ ความละเลยเพิกเฉยของคู่ความในการน าพยานเข้าสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นไปโดย
เจตนา เมื่อคู่ความมีความเป็นไปได้ที่จะน าพยานเข้าสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งของประเทศฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบไต่สวนเป็นหลัก จากการได้รับอิทธิพลจากงานเขียน
ของ Henri Motulsky ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบไต่สวนมีอิทธิพลเหนือระบบกล่าวหาอย่าง
เด่นชัด ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ก็ได้บัญญัติรับรองเงื่อนไขและข้อจ ากัดการใช้อ านาจของศาลไว้ด้วย โดย
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ วรรคสอง ว่า ผู้พิพากษาไม่อาจสั่งให้มีมาตรการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเพ่ือ
แก้ไขความบกพร่องของคู่ความในการน าพยานหลักฐานเข้าสืบได้ ดังนั้น หากคู่ความฝ่ายที่มีภาระการ
พิสูจน์มีความบกพร่องในการน าพยานเข้าสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี และความบกพร่องนั้นเป็นความ
ละเลยที่ต้องรับผิดของคู่ความดังกล่าวแล้ว ศาลจะใช้อ านาจของศาลในระบบไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในคดีเพ่ิมเติมไม่ได้ ซึ่งในเรื่องนี้เป็นอ านาจในการใช้ดุลพินิจของศาล๑๐ 

การไต่สวนพยานด้วยตนเองโดยตรงเหมือนผู้พิพากษาในระบบไต่สวนดังเช่น ในประเทศฝรั่งเศส
ป้องกันมิให้เกิดการเอนเอียงที่จะกระท าการให้เป็นผลร้ายแก่จ าเลย และท าให้ศาลได้รับความเคารพ
เชื่อถือจากประชาชนมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ห้ามศาล
ท าการไต่สวนพยานแต่อย่างไร ในทางตรงกันข้ามมีบทบัญญัติบางมาตราก าหนดให้ศาลค้นหาความจริง
จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณาคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 
มาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า “ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาเว้นแต่มาตรา ๑๗๕ มา

                                                           
๙ บดินทร วิยาภรณ์ : (อา้งแลว้) 
๑๐ ดร.ธนกฤต วรธนชัชากุล : ขอ้สงัเกตในเร่ืองระบบไต่สวน ระบบกล่าวหากบัภาระการพิสูจนแ์ละอ านาจศาล
ในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน 
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บังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้องโดยอนุโลม” ดังนั้น ศาลซึ่งท าหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้องจึงท าหน้าที่เหมือน
พนักงานสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าคดีของ
โจ ท ก์ มี มู ล ห รื อ ไม่  ไม่ ได้ ท าห น้ า ที่ รั บ ฟั งพ ย าน ห ลั ก ฐ าน จ าก โจ ท ก์ ห รื อ จ า เล ย เท่ า นั้ น 
เช่นค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๒๑/๒๕๐๖ ซึ่งพิพากษาว่าในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแม้เมื่อโจทก์แถลงว่า
หมดพยานแล้ว ศาลก็มีอ านาจสั่งเรียกพยานหลักฐานมาเองเพ่ือประกอบการวินิจฉัยท าค าสั่งชั้นไต่สวนมูล
ฟ้องได้ ในการไต่สวนคดีวิสามัญฆาตกรรม มาตรา ๑๕๐ วรรคหก บัญญัติว่า “เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบเพ่ิมเติม หรือเรียกพยานอื่นมาสืบได้” 
ในชั้นพิจารณาคดี กฎหมายก็ให้อ านาจศาลไต่สวนพยานได้เท่าท่ีสมควรเพื่อค้นหาความจริงในคดี๑๑ 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอบสวน 

๒.๒.๑ สถานการณ์งานสอบสวนต ารวจของไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

ต ารวจสอบสวนในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
สรุป และลงความเห็นในส านวนการสอบสวน เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ดังนั้น ต ารวจจึง
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ปราศจาก
การถูกแทรกแซงจากระบบสายบังคับบัญชาและผู้มีอิทธิพล  

๑) โครงสร้างงานสอบสวน ยังรวมงานสอบสวนไว้ที่พนักงานสอบสวนทั้งหมด ท าให้ต้องรับภาระ
หนักในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดการบูรณาการและความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอ่ืนๆ อีกทั้งขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แม้พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๔๗ ก าหนดให้แยกงานสอบสวนเป็นอิสระจากงานอ่ืนๆ รวมทั้งก าหนดต าแหน่งเฉพาะใน
การสอบสวน หากแต่การออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการต ารวจว่าด้วยการก าหนดจ านวนในการ
แต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลับท าให้เกิดช่องทางในการ
แทรกแซงการสอบสวนจากฝ่ายบริหารผ่านการบังคับบัญชา ควบคุม และก ากับดูแล การเล่นพรรคเล่น
พวก การวิ่งเต้นคดี ส่งผลให้การท างานและการสั่งคดีของพนักงานสอบสวนไม่เป็นอิสระ ท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

๒) งบประมาณงานสอบสวน ประสบปัญหา เนื่องจากการมีภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของต ารวจ
จ านวนมาก และงบประมาณสูงมาก แต่กลับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการ                  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานสอบสวนไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

                                                           
๑๑ ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั (อา้งถึง) 
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พนักงานสอบสวนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓) บุคลากรงานสอบสวน พบว่าพนักงานสอบสวนบางนายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของงานสอบสวน
ที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งท าการสอบสวนโดยมิชอบ บิดเบือน ท าลายเท็จเพ่ือช่วยให้ผู้กระท าผิดไม่ต้อง
รับโทษตามกฎหมาย หรือแม้กระทั่งสร้างพยานหลักฐานเท็จเพ่ือน าตัวผู้บริสุทธิ์มารับผิดแทน ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวย่อมส่งผลต่อรูปคดีอย่างมา 

๔) ระบบการตรวจสอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่องานสอบสวน ที่มีอยู่ เช่น การ
ตรวจสอบของจเรต ารวจ ยังคงอ่อนแอ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
ความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

๕) ความก้าวหน้าในงานสอบสวน พบว่าระบบอุปถัมภ์ การซื้อขายต าแหน่งยังคงมีอยู่อย่าง
กว้างขวาง แม้ในช่วงที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจระดับสูง ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ แต่ยังคงไม่สามารถป้องกันการแทรกแซง ข้าราชการต ารวจต้อง
วิ่งเข้าหาผู้มีอ านาจและอิทธิพลเพื่อแสวง หาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ละเลยผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ กลายเป็นที่มาของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท าให้ต ารวจที่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การปฏิรูประบบงานสอบสวน
ไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยพบว่า การสอบสวน
คดีอาญาในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต อันเนื่องจากไม่
สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเพียงพอ ล่าช้า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นว่าการ
สอบสวนเป็นไปอย่างสุจริต มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม                       
ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดภาวะวิกฤติงานสอบสวนจากโครงสร้าง และการบริหารงานของงานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติมี ๖ ประการ คือ 

(๑) ระบบการบังคับบัญชาแบบทหาร และการบริหารงานแบบรวมศูนย์อ านาจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานสอบสวนที่เป็นงานในสายงานกระบวนการยุติธรรมมากกว่า
งานป้องกันปราบปรามอันเป็นงานหลักของต ารวจ 

(๒) พนักงานสอบสวนขาดหลักประกันเรื่องความเป็นอิสระ ถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา และ
จากผู้มีอิทธิพลได้ง่าย 

(๓) งานสอบสวนถูกแทรกแซงจากนโยบาย ลด - เลือกรับคดี -ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายงาน
อ่ืน 

(๔) การท างานของพนักงานสอบสวนไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณ การพัฒนาและฝึกอบรม จึงขาดประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจ 
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(๕) พนักงานสอบสวนมีปริมาณงานมากเกินไป 
(๖) ระบบการตรวจสอบ ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและสาธารณะ 
จากสถานการณ์ข้างต้น น าไปสู่ประเด็นถกเถียงถึงเรื่อง “ความเป็นอิสระของงานสอบสวนต ารวจ 

ควรแยกหรือไม่แยกออกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อต ารวจ” 
อย่างเข้มข้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพนักงานต ารวจฝ่ายสอบสวน สังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เนื่องจากหากมีการปฏิรูปงานสอบสวนต ารวจ ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.๒.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีของต่างประเทศ 
๒.๒.๒.๑ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
อ านาจ/บทบาทหน้าที่ในงานสอบสวน และ กระบวนการสอบสวน พบว่า แม้งาน

สอบสวนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง แต่ 
โดยหลักจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งมีอ านาจ/บทบาทหน้าที่หลักในการกระบวนการสอบสวน 
เริ่มตั้งแต่การจับกุม ควบคุมผู้ต้องสงสัย สอบปากค ารวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท า /
ต้องสงสัย เพื่อพิจารณาว่าเป็นการกระท าความผิดทางอาญาหรือไม่ จากนั้นจัดท าส านวนและสรุปส านวน
การสอบสวนความ ลงความเห็นสั่งฟ้อง/ไม่ฟ้อง และส่งส านวนการสอบสวนให้แก่พนักงานอัยการท าการ
พิจารณาต่อไป  นอกจากนี้ งานสอบสวนยังถือเป็นส่วนหนึ่งในงานของพนักงานอัยการ กล่าวคือ หลังจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจของทั้ง ๔ ประเทศ สรุปส านวนการสอบสวน จะส่งส านวนดังกล่าวให้แก่พนักงานอัยการ
พิจารณาความครบถ้วนของพยานหลักฐานและความสมบูรณ์ของส านวนดังกล่าวเพ่ือพิจารณายื่นฟ้อง/ไม่
ฟ้องผู้ต้องหา ซึ่งพนักงานอัยการในบางประเทศสามารถให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจสอบสวน หรือ
เมื่อพิจารณาแล้วว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไปท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแสวงหาพยานหลักฐานต่อไป 

หน่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบงานสอบสวนของประเทศกลุ่มนี้ พบว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นจะมีทั้งคณะกรรมการตรวจสอบงาน สอบสวนระดับชาติและระดับท้องถิ่น ขณะที่
ประเทศอังกฤษจะเป็นระดับท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนออสเตรเลียไม่มีข้อมูลที่จะระบุได้  

  ๒.๒.๒.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีของประเทศ เยอรมนี ฝรั่งเศส และ
สกอตแลนด์ 

  อ านาจ/บทบาทหน้าที่ในงานสอบสวน พบว่าพนักงานอัยการของประเทศเยอรมนี 
ฝรั่งเศส และสกอตแลนด์ มีอ านาจ/บทบาทหน้าที่หลักในการสืบ สวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวมีมูลควรฟ้อง/ไม่ควรฟ้องต่อศาล โดยพนักงาน
อัยการจะท างานเองหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ กระบวนการสอบสวน ในประเทศเหล่านี้จะ พบว่าเมื่อมี
ประชาชนมาร้องทุกข์ หรือพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจพบเห็นการกระท าผิด และ/หรือแจ้งมายัง



16 
 

พนักงานอัยการ เมื่อพนักงานอัยการทราบเรื่องจะต้องรีบไปยังจุดเกิดเหตุในทันทีหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจไปด าเนินการสืบสวนสอบสวนแทนและรายงานผลให้ทราบ ซึ่งทั้ง ๓ ประเทศอาจมี
รายละเอียดบางอย่างที่ต่างกัน หน่วยงาน/คณะกรรมการตรวจสอบงาน สอบสวนพบว่าประเทศเหล่านี้จะ
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย/วินัย การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเป็นส่วนใหญ่ โดยประเทศ
เยอรมนีให้อ านาจนี้แก่ศาลอุทธรณ์ ฝรั่งเศสเป็นคณะกรรมการตุลาการฝ่ายพิจารณาคดีและฝ่ายอัยการ 
และสกอตแลนต์เป็นคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนทางกฎหมายแห่งสกอตแลนต์   

การสอบสวนโดยต ารวจได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศออสเตรเลีย และการสอบสวนโดยหน่วยงานอัยการได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศสกอตแลนด์ โดยทั้งสองระบบมีทั้งที่ก ากับดูแลและบังคับบัญชาโดยกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด 
กระบวนการสอบสวนจนถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนของประเทศเหล่านี้จึงมี
รายละเอียดที่แตกต่างกัน ในแง่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการท างานของต ารวจ
สอบสวน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบงาน
สอบสวน พบว่าประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ
งานสอบสอบระดับท้องถิ่นท่ียึดโยงกับตัวแทนภาคประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งอย่างชัดเจน 

 
๒.๓ การสอบสวนในประเทศไทย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แบ่งพนักงานสอบสวนออกเป็นสองฝ่าย คือ
พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจจะมี
เขตอ านาจสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักรในทุกประเภทคดี แต่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจะมีอ านาจ
สอบสวนเฉพาะความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวง
ก าหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ การก าหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอ านาจสอบสวน
ความผิดอาญาบางประเภท ทั้งนี้ จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ 
วรรคแรก บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่และปลัดอ าเภอมีอ านาจสอบสวนความผิดอาญา ใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมและให้การบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรก าหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองท าการสอบสวน
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ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งท าการสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ๑๒ 
 การสอบสวนเป็นเงื่อนไขของการฟ้องคดี มาตรา ๑๒๐ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่น
ฟ้องคดีอาญาต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน”  จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมแสดงให้
เห็นว่า กฎหมายก าหนดให้การสอบสวนเป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีอาญาของอัยการ  ดังนั้น ต้อง
เฉพาะการสอบสวนเท่านั้นที่เป็นการเริ่มต้นของด าเนินคดีอาญา  การสอบสวนไม่ได้หมายรวมถึงการ
จับกุมผู้กระท าความผิด โดยถือว่าการจับกุมผู้กระท าความผิดเป็นคนละขั้นตอนกับการสอบสวน  และ
กฎหมายมิได้บัญญัติให้การจับกุมเป็นเงื่อนไขของการฟ้องคดีเหมือนกับการสอบสวน  เมื่อเป็นเช่นนี้แม้
การจับกุมจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่หากการสอบสวนชอบด้วยกฎหมาย  พนักงานอัยการย่อมมีอ านาจ
ฟ้องคดีอาญาเรื่องนั้นได้ เงื่อนไขท่ีให้มีการสอบสวนใช้เฉพาะการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการเท่านั้น 
หากผู้เสียหายหรือราษฎรฟ้องคดีอาญาเอง เช่นนี้ไม่จ าต้องมีการสอบสวนคดีนั้นก่อน  ดังนั้น  ในคดีที่
ผู้เสียหายหรือราษฎรเป็นโจทก์ แม้ไม่มีการสอบสวนเลย ผู้เสียหายย่อมสามารถฟ้องคดีอาญานั้นได้ 
เพียงแต่การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายหรือราษฎรศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อน แต่หากอัยการ
ฟ้องคดี ศาลจะไม่ไต่สวนมูลฟ้อง เพราะคดีนั้นได้ผ่านขั้นตอนการสอบสวนจากอ านาจของรัฐมาแล้ว เมื่อ
กฎหมายก าหนดให้การสอบสวนเป็นเงื่อนไขของการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ  ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอาญาแผ่นดิน  พนักงานอัยการจะมีอ านาจฟ้องก็ต่อเมื่อมีการ
สอบสวนในความผิดนั้นก่อน  

ค าว่า  “การสอบสวนในความผิดนั้น” หมายถึง การสอบสวนเกี่ยวกับการกระท าความผิด ไม่ใช่
ข้อหาหรือบทความผิด  การปรับบทความผิดหรือข้อหาเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน ในบางครั้งอาจมี
การปรับบทหรือข้อหาผิดก็เป็นไปได้ที่จะต้องปรับบทหรือข้อหานั้นใหม่  ในการปรับบทหรือข้อหาใหม่นี้
ต้องถือว่าการกระท านั้นได้ท าการสอบสวนแล้ว ไม่ต้องท าการสอบสวนบทหรือข้อหานั้นใหม่อีก  แม้
พนักงานสอบสวนจะไม่ได้แจ้งข้อหาทุกข้อหา ทุกกระทงความผิด  เมื่อภายหลังได้ด าเนินการสอบสวนแล้ว 
ปรากฏว่าการกระท าเป็นความผิดฐานอ่ืนด้วย  ต้องถือว่าได้มีการสอบสวนความผิดข้อหาอ่ืนที่ไม่ได้แจ้ง
ข้อหาการสอบสวนคดีความผิดต่อส่วนตัว (ดูมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง) กรณีนี้จากหลักกฎหมายดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าในคดีความผิดต่อส่วนตัวหากไม่มีการร้องทุกข์ตามกฎหมาย  พนักงานสอบสวนสอบจะท าการ
สอบสวนไม่ได้ หากขืนสอบสวนไปเท่ากับเป็นการสอบสวนที่ไม่มีอ านาจ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

การสอบสวนที่ใด เป็นวิธีการสอบสวน และวิธีการสอบสวนกับเขตอ านาจการสอบสวนนั้นเป็นคน
ละเรื่องกัน  โดยวิธีการสอบสวนนั้น  เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนจะท าการสอบสวน ณ ที่ใด เวลาใด 
ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร  แม้จะท าการสอบสวนในที่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดกับท้องที่ของตนก็ย่อมท าได้  การ

                                                           
๑๒ นายอนุชาติ คงมาลยั : พนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง 
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สอบสวนคดีอาญา  ต้องการความเป็นธรรมและรวดเร็ว  กฎหมายจึงก าหนดให้เริ่มสอบสวนโดยมิชักช้า 
และพนักงานสอบสวนย่อมสอบสวนไปได้โดยผู้ต้องหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย ให้รวบรวมพยานหลักฐานจะเห็น
ได้ว่า กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนสามารถรวมรวบพยานหลักฐานได้ทุกชนิด  แต่พยานหลักฐาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผู้ต้องหาเท่านั้น  การพิสูจน์ความจริงโดยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดขึ้นมา
ใหม่  เพ่ือให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุหรือเอกสาร โดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งท าให้สามารถค้นหาความจริงได้ชัดเจนขึ้น จึงก าหนดวิธีการสอบสวนไว้ ๒ กรณ ี

๑. การสอบสวนเบื้องต้น ในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นนี้ แบ่งเป็น 
 ๑.๑ การสอบสวนในเบื้องต้น เป็นการสอบสวนคดีที่ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า พนักงาน

อัยการหรือต ารวจด าเนินการสอบสวนคดีนั้นให้ได้ความกระจ่าง เพ่ือที่จะด าเนินการในขึ้นต่อไป 
 ๑.๒ การสอบสวนความผิดซึ่งหน้า มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลาย

ในทันทีหรือในเวลากระชั้นชิดกับเวลาที่มีการกระท าผิดเกิดขึ้น โดยผู้มีอ านาจได้แก่นายต ารวจ พนักงาน
อัยการ หรือผู้พิพากษาศาลด าเนินการไปฝ่ายเดียว โดยฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ต้องหาไม่ได้เข้าร่วมด้วย 
การด าเนินการชั้นนี้ต ารวจมีอ านาจน้อยมาก ไม่มีอ านาจสอบสวนผู้ต้องหา สอบพยาน ค้นและยึดหลักฐาน
ต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ต ารวจสามารถสอบผู้ต้องหาในฐานะพยานและสอบพยานอ่ืนๆ เมื่อผู้นั้น
ยินยอม ส่วนการค้นและยึดจะท าได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักการดังกล่าวนี้จะ
ไม่ใช่ในคดีความผิดซึ่งหน้า เพราะคดีความผิดซึ่งหน้านั้นกฎหมายให้อ านาจแก่ต ารวจมาก แต่อย่างไรก็
ตามในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายต ารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาศาลมีสิทธิด าเนินการสืบสวนนอก
เขตอ านาจของตนได้ แต่จะต้องแจ้งให้พนักงานอัยการในเขตนั้นทราบ 

๒. การสอบสวนขั้นเตรียมฟ้อง  
ในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นนี้ผู้พิพากษาศาลไม่มีอ านาจเริ่มการสอบสวนด้วยตนเอง แต่

จะท าการสอบสวนได้ต่อเมื่อได้รับค าฟ้องจากพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายก่อน ซึ่งหัวหน้าศาลมีหน้าที่
มอบหมายให้ผู้พิพากษาศาลคนใดคนหนึ่งท าการสอบสวน โดยการสอบสวนในชั้นนี้ยังคงด าเนินการไปแต่
ฝ่ายเดียว แต่ทนายความผู้เสียหาย และทนายความผู้ต้องหามีสิทธิขอดู เอกสารต่างๆ ได้ อ านาจของ                                    
ผู้พิพากษาในชั้นนี้มีมากกว่าอ านาจของนายต ารวจฝ่ายคดี อาทิเช่น มีอ านาจที่จะบังคับพยานให้มาให้การ 
กล่าวหาผู้อ่ืนเป็นผู้ต้องหาเพ่ิมขึ้นอีกได้ แม้ในค าฟ้องจะกล่าวหาผู้ต้องหาเพียงคนเดียว คุมขังผู้ต้องหา 
และยึดหลักฐานต่างๆ ได้ 

การสอบพยานบุคคลเป็นเรื่องกฎหมายให้อ านาจพนักงานสอบสวนที่จะท าการรวบรวมพยาน
บุคคล  หากบุคคลผู้เป็นพยานยอมมาให้การต่อพนักงานสอบสวนตามค าเชิญหรือค าขอด้วยวาจา 
พนักงานสอบสวนก็ไม่จ าเป็นต้องออกหมายเรียกตามมาตรานี้ แม้ไม่ได้มีการออกหมายเรียก พนักงาน
สอบสวนก็สามารถที่จะสอบสวนผู้นั้นไว้เป็นพยานได้ การออกหมายเรียกอาจเป็นเพราะพนักงานสอบสวน
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ไม่สามารถติดตามตัวพยานได้ หรือพยานไม่ยอมมาเป็นพยานตามค าขอร้องด้วยวาจา  จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายใช้ค าว่า “ถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดี” หมายความ
ว่าพนักงานสอบสวนสามารถสอบพยานใดๆ ก็ได้  แม้เป็นพยานบอกเล่าหรือพยานที่ไม่เห็นเหตุการณ์                  
แต่ค าให้การของเขานั้นเป็นประโยชน์แก่คดี เช่น เป็นพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ก่อนหรือหลังเกิดเหตุ 
หรือเป็นพยานที่สามารถชี้เบาะแสของคนร้ายหรือตามจับคนร้ายได้ หรือเป็นผู้สืบสวนหาตัวคนร้ายในทาง
ลับ เหล่านี้พนักงานสอบสวนก็สามารถสอบไว้เป็นพยานได้ 
 
๒.๔ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง 
การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 
เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา  
 การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบการ
ต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ และค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส าคัญ 
รวมทั้งให้ปฏิบัติดังนี้๑๓ 

๑. ก่อนรับค าร้องทุกข์ให้ตรวจสอบว่าผู้เสียหายเคยมาร้องทุกข์ ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือ
ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายมาก่อนหรือไม่ หากผู้เสียหายเคยมีการด าเนินการดังกล่าวมาก่อน
แล้วก็ให้ชี้แจงให้ผู้เสียหายทราบว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ไม่อาจด าเนินการตามค าร้องทุกข์ได้ และหากผู้เสียหายยังคงยืนยันจะร้อง
ทุกข์ให้ด าเนินคดีต่อไป ก็ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการไปตามกฎหมายต่อไป 

๒. คดีความผิดอันยอมความได้ กรณีมีการมอบอ านาจให้ตรวจสอบว่าหนังสือมอบอ านาจถูกต้อง
หรือไม่ มอบอ านาจช่วงได้หรือไม่ ขอบเขตของการมอบอ านาจมีเพียงใด ให้พิจารณามีความเห็นไปตามรูป
คด ี

๓. เพ่ือประโยชน์ในการติดตามพยานให้ไปตามก าหนดนัดของศาล ให้พนักงานสอบสวนบันทึก
รายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมดพร้อมที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนที่ใช้ใน
การติดต่อพยานเหล่านั้นไว้ในสมุดคุมพยานส าหรับพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๑) และสมุดคุม
พยานประจ าที่ท าการพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๒) เก็บไว้ ณ ที่ท าการของพนักงานสอบสวน 
กรณีสอบสวนโดยคณะพนักงานสอบสวนให้หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนจัดการ ให้บันทึกรายชื่อของ
พยานบุคคลทั้งหมด พร้อมที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนที่ใช้ ในการติดต่อ

                                                           
๑๓ ค ำสัง่ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ เร่ือง กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในคดีอำญำ กำรท ำส ำนวนกำรสอบสวนและ
มำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบเร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ บทท่ี ๒ กำรอ ำนวยควำมยติุธรรมในคดีอำญำ หวัข้อท่ี ๖ กำรสอบสวน 
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พยานเหล่านั้นไว้ในสมุดคุมพยานประจ าที่ท าการของพนักงานสอบสวนซึ่งรับการร้องทุกข์ หรือ                     
ค ากล่าวโทษลงในระบบการด าเนินคดีอาญาไว้ท าการสอบสวนคดีนั้นๆ 

๔. การสอบสวนปากค าผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หรือพยานให้บันทึกบัตรประจ าตัวประชาชนให้
ปรากฏชื่อ    ที่อยู่ เลขหมายประจ าตัวประชาชน ออกให้ที่ใด เมื่อใด หมดอายุเมื่อใด หากผู้นั้นอ้างว่า
ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชนติดตัวมาหรือไม่มี ก็ให้บันทึกจากเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น 
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ หรือตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ และบันทึกไว้ 

๕. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้องจัดท ารูปถ่ายผู้ต้องหา พร้อมระบุชื่อ วัน เดือน ปีเกิด ,อายุ 
สัญชาติ และลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา รวมทั้งส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาทะเบียน สูติ
บัตรหรือหนังสือส าคัญของทางราชการ ซึ่งยืนยันตัวผู้ต้องหา ประกอบส านวนการสอบสวนโดยพนักงาน
สอบสวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ โดยให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกระท าในโอกาสแรกที่เริ่มคดี กรณีที่
พนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนบิดามารดา
หรือญาติพ่ีน้องของผู้ต้องหา เพ่ือยืนยันถึงอายุของผู้ต้องหา 

๖. ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือกรณีท่ีผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไม่สามารถน าเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีภาพถ่ายผู้ถือบัตรมาแสดงได้ ก็ให้สอบถามข้อมูล
ประวัติของบุคคลนั้นโดยละเอียด พร้อมกับท าการตรวจสอบไปยังหน่วยงานของทางราชการที่มีฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ เช่น ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขต หากมีความจ าเป็นก็ให้น าตัวบุคคลนั้นไป
ตรวจสอบด้วย เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาแอบอ้างใช้ชื่อและนามสกุลของบุคคลอ่ืนในการ
ด าเนินคดี จนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
พนักงานสอบสวน 

๗. การสอบสวนปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนที่มีอัตราโทษจ าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยาน
ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ โดยแยกท าการสอบสวนให้เป็นส่วนสัด ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการ
ถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใด
หรือค าถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่าน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็ก
ได้ยินค าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ าซ้อนหลายครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้เป็น
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หน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และ
พนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนในสถานที่อันเป็นสัดส่วน และเหมาะสม 

(๒) สิทธิในการให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงาน
อัยการ ร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค า 

(๓) สิทธิในการตอบค าถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ กรณีที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ เห็นว่าการถามค าถามโดยตรงหรือการถามค าถามบางค าถามอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง 

(๔) สิทธิที่จะไม่ตอบค าถามท่ีซ้ าซ้อนกันหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
๘. เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมา

อยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ 
ที่อยู่ ที่เกิด กรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระท าความผิดตามข้อหานั้น ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิด แล้วบันทึกค าให้การ
ของผู้ต้องหาไว้ในบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา(แบบ ส ๕๖ – ๕) และต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหา
และแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาได้กระท า
ความผิดตามข้อหานั้นให้พนักงานสอบสวนระบุการกระท าตามที่ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาเท่านั้น โดยไม่ต้อง
แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิดและฐานความผิดให้ผู้ต้องหาทราบ
แต่อย่างใด แต่ถ้ามีหลักฐานเพ่ิมเติมในภายหลังว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิดตามข้อหานั้น พนักง าน
สอบสวนจึงจะแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิดและฐานความผิด
ให้ผู้ต้องหาทราบเพ่ิมเติม รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ต้องหา ที่จะแก้ข้อหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็น
ประโยชน์แก่ตนได้ เมื่อมีการแจ้งข้อหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่มีการออกหมายจับแต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่ออกหมายขังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑
พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือขอให้ศาลออกหมายขังทันที ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่
ศาลปิดท าการหรือใกล้จะปิดท าการ พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่ งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่เปิด
ท าการ ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนลงรายงานบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดีเพ่ือเป็นหลักฐานโดยให้
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งข้อหา หากขณะนั้นเป็นเวลาศาลปิดท าการหรือใกล้จะปิดท าการก็ให้
มีข้อความต่อท้ายดังนี้ “เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาที่ศาลปิดท าการหรือใกล้จะปิดท าการ พนักงานสอบสวน
ไม่สามารถน า ตัวผู้ต้องหาไปขอให้ศาลออกหมายขังได้ทัน จึงนัดหมายให้  นาย/นาง/นางสาว 
....................................ผู้ต้องหาในคดีอาญาท่ี.............../....................คดีจราจรท่ี...............ไปศาล
..........................เพ่ือขอให้ศาลออกหมายขัง นาย/นาง/นางสาว.................................ในวันที่
.............................เวลา.......................น. นาย/นาง/นางสาว............................ได้รับทราบค าสั่งของ
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พนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่าจะไปศาลตามที่พนักงานสอบสวนสั่ง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
จากนั้นให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
สอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจขังผู้ต้องหานั้นได้โดยให้ถือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหา
ได้โดยไม่มหีมายจับ และมีอ านาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นหากกรณีไม่ใช่เวลาศาลปิดหรือ
ใกล้จะปิดท าการ เมื่อพนักงานสอบสวนให้ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือขอให้ศาลออกหมายขัง หากผู้ต้องหาไม่
ปฏิบัติตามให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับผู้ต้องหาด าเนินคดีตามข้อหาที่ได้แจ้งข้อหานั้น โดยถือว่าเป็น
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับและมีอ านาจปล่อยชั่วคราวได้แต่กรณีดังกล่าว
ข้างต้นหากพนักงานสอบสวนเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๗๑ หลังจากแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบแล้ว พนักงานสอบสวนจะจับกุมและควบคุม
ผู้ต้องหาไม่ได้ การบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาในรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี บันทึกพนักงานสอบสวน 
หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนบันทึกให้ปรากฏข้อความว่า “แจ้ง
ข้อหาหรือฐานความผิดให้ผู้ต้องหาทราบแล้ว จะได้สอบสวนต่อไปไม่มีการจับกุมและควบคุมผู้ต้องหา                 
แต่อย่างใด” ห้ามมิให้บันทึกว่า “แจ้งข้อหาหรือฐานความผิดให้ผู้ต้องหาทราบแล้วปล่อยตัวไป” เพราะจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหานอกจากนั้นในกรณีนี้พนักงานสอบสวนไม่
ต้องแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ เพราะผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาใน
กรณีนี้ ไม่ใช่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง และไม่ต้องท าบันทึกการควบคุมผู้ต้องหา ประกอบ
ส านวนการสอบสวนแต่อย่างใด การถามค าให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัด ให้ท า
การใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าการโดยมิชอบ
ประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น ก่อนถามค าให้การให้พนักงานสอบสวน
แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ต้องหาทราบก่อน
ว่า “ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ
สอบสวน” การแจ้งสิทธิข้างต้น ให้ปรากฏไว้ในบันทึกค าให้การผู้ต้องหาตรงบรรทัด “และได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบก่อนว่าข้าพเจ้ามีสิทธิดังต่อไปนี้ ............................” ในส่วนที่ผู้ต้องหา มีสิทธิให้ทนายความ
เข้าฟังการสอบสวนนั้น หลังจากแจ้งข้อหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสอบถามผู้ต้องหาว่า ผู้ต้องหา
ประสงค์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนหรือไม่ หากต้องการก็ให้ทนายความหรือ                
ผู้ซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจมาเข้าฟังการสอบสวนด้วย หากไม่ต้องการก็ให้บันทึกไว้ในบันทึกค าให้การผู้ต้องหา
เมื่อได้จัดทนายความให้แก่ผู้ต้องหาดังกล่าวแล้ว กรณีจ าเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบ
ผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้ โดยไม่ต้องรอทนายความแต่
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พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกินสิบ
แปดปี ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิและมาตรา ๑๓๓ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๙. การถามค าให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท า หรือให้จัดท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้
ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้เขา
ให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น 

๑๐. การให้ผู้ต้องหาน าพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค ารับสารภาพ 
๑๐.๑ ห้ามจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าท าข่าว ขณะมีการให้ผู้ต้องหาน าพนักงาน

สอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค ารับสารภาพ และหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใดๆ ในลักษณะเป็นการ
ตอบโต้ระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้ต้องหา หรือบุคคลใดๆ โดยมีสื่อมวลชนเป็นผู้สัมภาษณ์ เนื่องจาก
อาจเป็นเหตุให้รูปคดีเสียหาย 

๑๐.๒ พนักงานสอบสวนไม่ควรให้ผู้ต้องหาน าไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค ารับสารภาพว่า 
ผู้ต้องหากระท าผิดอย่างไร แต่ถ้าเป็นการน าชี้ประกอบค ารับอ่ืน เช่น น าชี้จุดที่ซ่อนทรัพย์สินซึ่งได้มาจาก
การกระท าผิด สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระท าผิด หรือสงสัยว่าจะใช้ในการกระท า
ผิดหรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐาน อาจให้ผู้ต้องหาน าชี้ก็ได้ และป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่
น าชี้ และให้พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยค า หรือกิริยาท่าทางที่เห็นว่าเป็นการข่มขู่ หรือการปฏิบัติการที่ไม่
สมควรแก่ผู้ต้องหา ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ไปชี้ที่เกิด
เหตุประกอบค ารับสารภาพเพราะจะเป็นการประจานเด็ก และอาจเป็นการกระท าผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็ก รวมทั้งห้ามมิให้น าผู้ต้องหาไปขอขมาศพหรือบิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติ มิตรสหาย หรือ
ผู้ปกครองของผู้ตาย นอกจากนี้ห้ามน าผู้เสียหาย พยาน เข้าร่วมในการน าชี้ที่เกิดเหตุประกอบค ารับ
สารภาพของผู้ต้องหาเป็นอันขาด โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นเด็ก สตรี พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 

๑๑. การชี้ตัวผู้ต้องหา 
๑๑.๑ ให้พนักงานสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการชี้ตัว พึงระลึก

เสมอว่า การชี้ตัวผู้ต้องหาเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดย
ปราศจากอคติและการบังคับ จึงห้ามจัดให้มีการชี้ตัวโดยผู้ชี้ตัวไม่เต็มใจหรือไม่สมัครใจโดยเด็ดขาด 

๑๑.๒ ในการจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาให้กระท าแต่เฉพาะวิธีชี้ตัวผู้ต้องหาโดยมิให้
ผู้ต้องหาเห็นตัวผู้ชี้ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้กล่าวหา และพยานผู้ท าการชี้ตัวผู้ต้องหา 

๑๑.๓ กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
อายุไมเกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กและสามารถป้องกันมิให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวเห็นตัวเด็ก โดยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่เด็กร้องขอ พนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจหาหรือรอ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และเด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคลดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวน
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บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกพนักงานสอบสวนด้วยในกรณีการชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปด
ปีให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหา         
ที่เป็นเด็กนั้น เห็นตัวบุคคลที่จะท าการชี้ตัว 

๑๒. การให้นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่รับผิดชอบในการสอบสวน ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

๑๒.๑ การก าหนดประเภทและลักษณะของคดีให้ผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรถึงระดับ                                
ผู้บังคับการซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน หรือรองผู้บังคับการที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบสวน ดังนี้ 

(๑) คดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรต้องท าการสอบสวนด้วยตนเอง คือ 
ประเภทและลักษณะของคดีท่ีก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ 

(๒) คดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรใหญ่ต้องท าการสอบสวนด้วยตนเอง คือ 
ประเภทและลักษณะของคดีที่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษมีอ านาจและหน้าที่
รับผิดชอบ 

(๓) คดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับผู้ก ากับการต้องท าการสอบสวนด้วยตนเอง คือ 
ประเภทและลักษณะของคดีท่ีก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ 

(๔) คดีท่ีผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้บังคับการต้องท าการสอบสวนด้วยตนเอง คือ 
ประเภทและลักษณะของคดีท่ีก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ 

(๕) คดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการต้องท าการสอบสวนด้วยตนเอง คือ 
ประเภทและลักษณะของคดีท่ีก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ 

๑๒.๒ แนวทางปฏิบัติกรณีนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการถึง
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษรับผิดชอบการสอบสวน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบเข้าเกณฑ์ตามที่ก าหนดให้
นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษรับผิดชอบ
สอบสวน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเวรที่รับแจ้งรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน ผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการแล้วแต่กรณี โดยด่วน และให้หัวหน้า
หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน ผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการแล้วแต่กรณี พิจารณามอบหมายให้
นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษรับผิดชอบ
สอบสวนคดีตามค าสั่งนี้โดยเร็ว 

(๒) ในระหว่างที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังมิได้ท า การสอบสวนให้พนักงาน
สอบสวนเวรนั้น รีบด าเนินการที่จ าเป็นเบื้องต้นไปพลางก่อน อย่าให้เกิดความบกพร่องแล้วรวบรวม
หลักฐานการสอบสวน ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบการสอบสวนนั้นๆ โดยมิชักช้า 
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(๓) ให้พนักงานสอบสวนเวร ในท้องที่ที่มีหน้าที่ โดยตรงในการสอบสวน
คดีอาญานั้นๆ เป็นผู้ช่วยนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการถึงพนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในการด าเนินการ เช่น การผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหา การติดตามพยาน และ
อ่ืนๆ เป็นต้น แต่อยู่ในความรับผิดชอบของนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนผู้ ช านาญการถึง
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่รับผิดชอบ 

 
๑๓. การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน 

๑๓.๑ ในกรณีมีผู้เสียหาย ผู้กล่าวโทษ ผู้ต้องหา สามี ภริยาหรือญาติของผู้เสียหาย 
ผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่กรณี ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ บังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนเกี่ยวกับการสอบสวนด าเนินคดีอาญา หรือในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน เห็นว่า
คู่กรณีอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้นั้นให้ความสนใจรีบพิจารณาสั่งการ
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นรีบรายงานถึงผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีก
หนึ่งชั้น ได้ทราบโดยมิชักช้าว่าได้สั่งการไปประการใดแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้รับรายงาน
ดังกล่าวติดตามผลการปฏิบัติ และสั่งพิจารณาการแก้ปัญหาเพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม 

๑๓.๒ เมื่อเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้ผู้บังคับบัญชาเรียกส านวนการสอบสวนมาตรวจและ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยรับผิดชอบท าการสอบสวนเสียเอง หรือสั่งการให้พนักงานสอบสวน
ชั้นผู้ใหญ่รับผิดชอบท าการสอบสวนเสียเอง หรือสั่งให้เข้าไปควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดโดยมิชักช้า 
เพ่ือก ากับดูแลให้การสอบสวนคดีนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 

๑๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนที่ได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และ
จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ 

   
๒.๕ การไต่สวนข้อเท็จจริงในหน่วยงานอ่ืน 

๒.๕.๑ การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ก าหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งคน
ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐหรือเมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือ
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กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจากกระท าการทุจริตใน
ภาครัฐหรือเมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด  

๒.๕.๑.๑ ความหมาย  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งเพ่ือ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย  
 “การไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวมและดาเนินการอื่นใด เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๒.๕.๑.๒ ผู้ไต่สวนข้อเท็จจริง  
 ในการไต่สวนข้อเท็จจริง สามารถด าเนินการได ้๓ วิธี ดังนี้ คือ  
 ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง  
 การที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะเป็นผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงเองนั้น จะต้องเป็นกรณี ที่มีความส าคัญๆ 
เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  
 ๒. การตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง๑๔   
 ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการไต่
สวนข้อเท็จจริงแทนก็ได้ ซึ่งในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมกับระดับและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาด้วย  ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง มีดังนี ้คือ  
  ๒.๑ ประธานอนุกรรมการ จ านวน ๑ คน  
  ๒.๒ อนุกรรมการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควร ซึ่งอาจจะมีกี่คนก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเรื่องที่จะท าการไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีความส าคัญหรือมีความสลับซับซ้อนหรือมี
เนื้อหามากน้อยเพียงใด  
  ๒.๓ อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
  ๒.๔ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ส าหรับ
คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงก าหนดไว้ว่า ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง  
 นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การไต่สวนข้อเท็จจริงเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ในกรณีที่การไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องใดจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ความช านาญ

                                                           
๑๔ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  



27 
 

ในวิชาการ หรือกิจการหรือมีความจ าเป็นอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยเหลือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วยก็ได้๑๕  
 ๓. การมอบหมายพนักงาน ป.ป.ท. หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
 ในกรณีนี้ เป็นเรื่องที่ คณะกรรมการ ป .ป .ท . มีค าสั่งมอบหมายให้พนักงาน  ป .ป .ท . หรือ 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูล
ความผิด ทั้งนี้ การมอบหมาย พนักงาน ป.ป.ท. หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ระดับและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม พนักงาน ป.ป.ท. หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ไม่มี
อ านาจในการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจเพียงแสวงหาข้อมูลและรวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดเท่านั้นและถ้าเป็นกรณีที่พบว่ามีมูลความผิด  
จะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและชี้มูลความผิดต่อไป  แต่ในการ
แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงาน ป.ป.ท. หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. สามารถใช้อ านาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ทุกประการ 

๒.๕.๑.๓ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  
 ๑. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจะต้องจัดให้มีการประชุม
โดยเร็ว โดยในการประชุมจะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม หากประธานอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริงไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน ในส่วนของการลงมติให้ถือเสียงข้างมากและถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด๑๖   
 ๒. การประชุมครั้งแรกของอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะต้องก าหนดแนวทางและระยะเวลา
ในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากการตรวจสอบเบื้องต้นค ากล่าวหา ค าร้องทุกข์ ค ากล่าวโทษ
หรือค าร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานต้นเรื่อง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้การ
ไต่สวนข้อเท็จจริงด าเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมมากที่สุด๑๗ 
 ๓. คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ และมาตรา 
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คือ  

                                                           
๑๕ มาตรา ๓๓ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 

๒๕๕๔ ข้อ ๔๙, ๕๑ 
๑๗ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๕๐  
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 (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันทางการเงิน ส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต่สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต่สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมาย เพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการหรือ
สถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ พระอาทิตย์ตกหรือ
ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบค้น  ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 (๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติการตามท่ีขอได้ตามสมควรแก่กรณี  
 (๕) แจ้งให้หน่วยงานใดด าเนินการ จัดให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องใด  หาก
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เห็นว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป
จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ก็สามารถเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ด าเนินการสั่งพักราชการ พักงาน หรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ได ้ 
 ๔. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอนุญาต
และห้ามคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกระท าการใด ๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญหรือให้สัญญา
กับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค าใด ๆ ในเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและก่อนเริ่ม
สอบปากค าพยาน ให้แจ้งให้พยานทราบว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จเป็นความผิดทางกฎหมาย๑๘ 
   ๕. การถอนค ากล่าวหา ย่อมไม่เป็นการตัดอ านาจของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป๑๙  
 ๖. การลงนามในหนังสือ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ให้ประธานอนุกรรมการ                            
ไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นผู้ลงนามและในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอาจ
มอบหมายให้อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างน้อยสองคน  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควรได้ โดย

                                                           
๑๘ มาตรา ๓๘ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๙ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๒๙  
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อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้รับมอบหมายจะมีอ านาจเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง๒๐  
 ๗. ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแม้จะเป็นกฎหมายเฉพาะก็ตาม แต่การด าเนินการจะต้อง มีมาตรฐาน ไม่ต่ า
กว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น จึงมีการน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาบังคับใช้โดยอนุโลมในบางเรื่อง เช่น การสอบปากค าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  การ
สอบปากค าพยานที่เป็นชาวต่างชาติ การแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งการสืบพยานก่อนฟ้อง 
นอกจากนี้ยังมีการน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีที่พยานเป็น
คนหูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ด้วย  
 ๘. การแจ้งข้อกล่าวหาและการชี้แจงข้อกล่าวหา เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้
รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหา ก็จะต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนการดา
เนินการ๒๑ ดังนี้ คือ  
  ๘.๑ เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาให้
ทราบ โดยให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
ข้อกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะชี้แจงข้อกล่าวหา โดยท าเป็นหนังสือหรือมาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้ 
ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  ทั้งนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน า
ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าของตนได้  แต่อย่างไรก็ตาม
หากพยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวหาหรือเป็นการฟุ่มเฟือยหรือ
ประวิงให้ชักช้า คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะไม่ท าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้  
  ๘.๒ ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา        
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เพ่ือรับทราบข้อ 
๘.๑ ในกรณีนี้เมื่อเลยก าหนดเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา  
  ๘.๓ ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท างานของผู้ถูกกล่าวหา 
หากการส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ตามข้อ ๘.๒ ไม่อาจกระท าได้ด้วยเหตุใดๆ ซึ่งในการปิด
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นพยานและให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
รับทราบการแจ้งข้อกล่าวหานั้น เมื่อเลยก าหนดเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ปิดบันทึกดังกล่าว  
                                                           
๒๐ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๕๖  
 
๒๑ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔             
ข้อ ๕๔  
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  อย่างไรก็ตามในการชี้แจงข้อกล่าวหา แม้ระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา มาชี้แจง
ข้อกล่าวหาสิ้นสุดลงแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอน าสืบ
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยแสดงเหตุอันสมควร คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง อาจพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาตามที่ร้องขอได้  
 ๙. การจัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานและวินิจฉัย ในประเด็นข้อเท็จจริง
และประเด็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วมีมติว่าสมควรด าเนินคดีอาญาหรือ คดีวินัย หรือทั้งคดีอาญาและคดี
วินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ พร้อมเหตุผลก่อนจัดท าส านวนการ ไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาชี้มูลต่อไป๒๒ 
 ส าหรับส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ประกอบไปด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ  
 ๑) ชื่อและต าแหน่งของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา  
 ๒) เรื่องท่ีถูกกล่าวหาและอายุความของคดี  
 ๓) ข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของ ผู้ถูกกล่าวหาที่ได้
จากการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปข้อเท็จจริง  
 ๔) เหตุผลในการพิจารณา วินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
 ๕) บทบัญญัติทางกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง  
 ๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา กรณีมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ให้บันทึกความเห็นเสียง
ข้างน้อยพร้อมเหตุผลด้วย  
 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ 
เข้าไว้เป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดท าบัญชีคุมเอกสารในสานวนทั้งหมด พร้อมทั้งจัดท าส าเนา
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไว้ด้วยจ านวนหนึ่งชุด  

 
๒.๕.๒ การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  ๒.๕.๒.๑ ความหมาย 
  “การไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า การด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง
และมูลความผิด หรือเพ่ือที่จะที่จะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ ารวยผิดปกติ๒๓ 

                                                           
๒๒ ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 

๒๕๕๔ ข้อ ๕๗ 
๒๓ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ 
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  ๒.๕.๒.๒ ผู้ไต่สวนข้อเท็จจริง  
  ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ๒. คณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
  ๒.๕.๒.๓. การไต่สวนข้อเท็จจริง 
  ๓.๑ อ านาจหน้าที่ของผู้ไต่สวนข้อเท็จจริง 
  ๑) การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะก าหนดประเด็นและแนวทางใน                     
การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยพิจารณาค าร้องหรือค าร้องขอกล่าวหาหรือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
หรือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ต้นเรื่องต่างๆ ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา เพ่ือก าหนดประเด็นที่จะท าการไต่สวนและ
วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานหรือก าหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้การรวบรวม
พยานหลักฐานแล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย๒๔ 
  (๑) อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
   (ก) มีค าสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่หรือเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ให้ถ้อยค า 
   (ข) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน 
สถานที่ท าการ หรือสถานที่อ่ืนใดรวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรือายัดเอกสาร 
ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
   (ค) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการ เพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่การไต่สวนข้อเท็จจริง 
หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.๒๕ 
   (ง) แจ้งให้หน่วยงานหรือสถาบันการเงินด าเนินการจัดให้กรรมการ ป.ป.ช. หรือ
อนุกรรมการ ไต่สวนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลอ่ืนที่มีหลักฐานเพียงพอ
ว่าเกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวหา๒๖ 

                                                           
๒๔ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ 
๒๕ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๒๕ 
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   (จ) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง
หรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
   (ฉ) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือให้มีการจับและควบคุม
ตัวผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลอื่นซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาหรือ
เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุด๒๗ 
   ๒) การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยคณะอนุกรรมการไต่สวน 
   การไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
เพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ซึ่งมีองค์คณะประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป .ป.ช.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ป.ป.ช.๒๘ 
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรรมการไต่สวน ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
   (ก) มีค าสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่หรือเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ให้ถ้อยค า 
    (ข) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้า ไปในเคหสถาน 
สถานที่ ท าการ หรือสถานที่อ่ืนใดรวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร 
ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

                                                                                                                                                                             
๒๖ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                            
พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๒๕/๑ 
 
๒๗ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                          
พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๒๖ 
๒๘ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                           
พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๔๕ 
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   (ค) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการ เพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่การไต่สวนข้อเท็จจริง 
หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.๒๙ 
   (ง) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง
หรือมูลความผิด๓๐ 
  ๓.๒ ก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะก าหนดประเด็นและแนว
ทางการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยพิจารณาค าร้องหรือค าร้องขอกล่าวหาหรือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารหลักฐานต้นเรื่องต่างๆข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา เพ่ือก าหนดประเด็นที่จะท าการไต่สวนและ
วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานหรือก าหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนเพ่ือให้การรวบรวม
พยานหลักฐานแล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย และในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมาวีพิจารณาความอาญา หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการสอบสวนตามกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอ่ืน แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าพยานหลักฐานที่
ได้มาจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ            
ไต่สวน หรือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง๓๑ 
  ๓.๓ ในการไต่สวนพยานบุคคล หรือการน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้อนุกรรมการผู้รับผิดชอบส านวนบันทึกการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไว้ใน
ส านวนคดี และการน าเอกสารมาใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าน าต้นฉบับมาไม่ได้ จะใช้ส าเนา
เอกสารที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องก็ได้ ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญ
หาย หรือน่าเชื่อว่าถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืนจะน าส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็
ได๓้๒ 

                                                           
๒๙ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                            
พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๒๕ 

๓๐ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๒ 
 
๓๑ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑  
๓๒ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ 
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  ๓.๔ ก่อนเริ่มไต่สวนหรือสอบปากค าพยาน ให้แจ้งให้พยานทราบว่าอนุกรรมการมีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ปากค าอันเป็นเท็จต่ออนุกรรมการอาจเป็นความผิด
ตามกฎหมาย๓๓ 
  ๓.๕ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ หากคณะอนุกรรมการ                 
ไต่สวนตรวจสอบพบว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้ต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาไว้ชั่วคราวตาม
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาไว้ชั่วคราว และผู้ถูกกล่าวหายื่น
ค าร้องขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกัน หรือแสดง
หลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามค าร้องขอดังกล่าวเพ่ือพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็วแล้วท าความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.๓๔ 
  ๓.๖ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ ถ้าปรากฏพยานหลักฐาน
น่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริงในการ
พิสูจน์ความร่ ารวยผิดปกติ โดยในการไต่สวนข้อเท็จจริงหากมีกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรสั่ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณา เพื่อมีค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามรายการ วิธีการ
และภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันโดยจะต้องระบุในค าสั่ง
ดังกล่าวด้วยว่าการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเป็นความผิด๓๕ 
  ๓.๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หากมีกรณีจ าเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน๓๖  
  ๓.๘ เมื่อองค์คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่า จากทางไต่สวนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการอันมีมูลความผิด ให้คณะอนุกรรมการ               
ไต่สวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและน าสืบแก่ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันสมควร๓๗ 

                                                           
๓๓  ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ 
๓๔ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๒ 
๓๕ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ 
๓๖ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔ 
๓๗ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๗ 
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  ๓.๙ ให้องค์คณะอนุกรรมการไต่สวนด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งปวงเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดตามที่มีการกล่าวหา แล้วจัดให้มีการ
ประชุมปรึกษาเพ่ือพิเคราะห์ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง แล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการอัน
เป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือมีมติว่าสมควรด าเนินคดีอาญา คดีร่ ารวยผิดปกติ หรือคดี
ความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ และให้จัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ 
ป.ป.ช.๓๘ 
  ๓.๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวนเพ่ือด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้อนุกรรมการมีฐานะเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกัน
พนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับ
พนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืนด าเนินการก็ได้๓๙  
 
๒.๖ การสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง          

๒.๖.๑ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

 คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน เป็นคณะบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน เพ่ือ
รวบรวมพยานหลักฐานหรือแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค าวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น 
มิใช่เพียงมีผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการเลือกตั้ง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาจ
ต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือกรณีที่ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาแล้วแต่
กรณีมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ท าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนนั้น จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญในการสืบสวนสอบสวน และที่ส าคัญ
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพ่ือให้การ

                                                           
๓๘  ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔๒ 

๓๙ ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติวำ่ด้วยกำรไตส่วนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔๔ 
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สืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการ
ก าหนดให้กระท าเป็นคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการอีก ๒ คน รวมเป็น ๓ คน โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสืบสวน
สอบสวนนั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๓(๑) ถึง (๕) ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหากไม่มีคุณวุฒิดังกล่าวแต่มี
ประสบการณ์ในด้านการสอบสวน ก็สามารถแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ 
 (๒) ส าเร็จหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายถึง
บุคคลภายนอกซึ่งส าเร็จหลักสูตรที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) เป็นผู้จัดอบรม 
 (๓) เป็นทนายความ 
 (๔) เป็นพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ข้าราชการ
ประจ าสถานทูต 
 (๕) เป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพนักงานดังกล่าวไม่ต้องมีคุณวุฒิ
ตาม ข้อ ๒๓ (๑) แต่หากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับเรื่องที่จะได้รับมอบหมายให้ท าการสืบสวนสอบสวนแล้ว
ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ 
 เนื่องจากอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๔              
วรรคห้า ได้ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวิธีการสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนดได้  ซึ่ งเรื่องที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่นั้นเป็นจ านวนมากทั้งในราชอาณาจักร
รวมทั้งนอกราชอาณาจักร ประกอบกับเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งส่วนมากมีการยื่นค าร้องที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ดังนั้น นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้อ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเองแล้ว ยังได้มอบหมายให้บุคคลและคณะบุคคล เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแทนคณะกรรมการเลือกตั้งได้ด้วย ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ ดังต่อไปนี้  

(๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 (๓) เลขาธิการ 
 (๔) เอกอัครราชทูต 

 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๓ ได้ทั่วราชอาณาจักร แต่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด และเอกอัครราชทูต มีเขตอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้เฉพาะ
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ภายในเขตอ านาจของตนเท่านั้น กล่าวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้เฉพาะภายในเขตอ านาจจังหวัดโดยแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๒๓ ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งอาจมีกรณีท่ีมีการขอตัวพนักงานจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดหนึ่งไปช่วยปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งก็สามารถแต่งตั้งพนักงานที่ไปช่วยปฏิบัติงานนั้นเป็นคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนได้ 
 ส่วนเอกอัครราชทูตมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการประจ าสถานทูตนั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๒๓ (๔) หรือบุคคลอ่ืนผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๓ ให้เป็นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรในประเทศที่ตนนั้น
ประจ าอยู่ 
 อนึ่ง ตามที่มาตรา ๙๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดว่า กรณีก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ” เพ่ือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แต่ในทางปฏิบัติมีบ่อยครั้งที่มีการด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนเรื่องที่ขอคัดค้านที่ยื่นไว้ตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนเสร็จ
สิ้นภายหลักจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หรือบางกรณีมีการสั่งให้รวมเรื่อง
คัดค้านหรือรวมส านวนการสืบสวนสอบสวน ที่ยื่นไว้ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณารวมกับเรื่อง
ที่ยื่นมาภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้ง 
“คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน” เพ่ือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๕ ดังกล่าวยังด าเนินการ
อยู่ก็สามารถด าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นได้ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน จะกระท าได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อมีประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อมี
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี ซึ่ง
กรณีมีเหตุอันสมควร เช่น เมื่อมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า มีการกระท าอันอาจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีการกระท าใด ๆ ที่อาจท าให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ท าการสืบสวน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ 
 หากเป็นการด าเนินการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่
ได้รับค าร้องและมีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองผลไปแล้ว คณะผู้ท าการสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็น “คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” ตามข้อ 
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๒๓ ของระเบียบนี้ ไม่ใช่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งอาศัยมาตรา ๙๖ ของพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๒.๖.๒ การสืบสวนสอบสวน 
 คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๒๔ เมื่อได้รับมอบเรื่อง
คัดค้านจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่ จากหน่วยงาน หรือจากบุคคล
ต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ระเบียบข้อ ๘ ประกอบข้อ ๒๔ จึงก าหนดให้คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 
 ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 
 ๓. เข้าไปในที่เลือกตั้ง สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวพร้อมค าสั่ง
แต่งตั้งและแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวต่อ ประธานกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง หรือประธานกรรการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 การที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจะให้หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดตาม ข้อ ๑ หรือจะให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด ตามข้อ ๒ มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น หรือมาให้ถ้อยค า หรือ
ส่งเอกสารหลักฐาน จะต้องมีหนังสือเชิญจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือหนังสือเชิญของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของสถานะของบุคคลหรือหน่วยงาน              
นั้น ๆ ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจะมีอ านาจด าเนินการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทราบข้อเท็จจริงในส านวนการสืบสวน
สอบสวนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเท่านั้น 
 ระเบียบข้อ ๗ ก าหนดให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีอ านาจขอให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือ
บุคคลมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สอบบัญชีของพรรคการเมือง โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลา
ที่มีการเลือกตั้งก็ได้ 
 (๒) ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการท าธุรกรรมของพรรค
การเมืองผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินอ่ืนแจ้งให้ทราบถึง
การโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าว 
 ในกรณีการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด าเนินการด้านธุรกรรม
ทางการเงิน เมื่อพบว่ามีบุคคลท าการผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้ง
โดยไม่มีอ านาจ เช่น มีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ งโดยไม่มีอ านาจ เป็นต้น หรือใช้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
อิทธิพลคุกคามเพ่ือให้คุณโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง หรือพรรคการเมือง หรือด าเนินการอ่ืนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศก าหนด เช่น กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยข้อห้ามในการเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๐ กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
ผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ .ศ. 
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ หรือ
กระท าการฝ่าฝืนข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นต้น โดยการกระท าดังกล่าวมี
เจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้ งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัย หรือ
คณะกรรมการช่วยตรวจสอบส านวน หรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขา ธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือสั่งให้บุคคลนั้นระงับการด าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๖๐ วัน 
และผู้ที่ได้รับค าสั่งตามดังกล่าวมีสิทธิร้องขอต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนค าสั่งนั้นได้  
 
 ๒.๖.๓ การด าเนินการสืบสวนสอบสวน 
 การสืบสวนสอบสวนตามระเบียบนี้ เมื่อมีการพิจารณาค าร้องของผู้ร้องและมีการสั่งรับเป็นเรื่อง
คัดค้านแล้ว เมื่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รับเรื่องคัดค้านไว้ด าเนินการแล้ว ในเบื้องต้นให้
สอบสวนผู้ร้องและพยานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคัดค้านนั้น อาจจะเป็นพยานที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง หรือพยาน
แวดล้อมกรณี หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน แจ้งข้อ
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กล่าวหา หรือแจ้งเหตุแห่งการร้องคัดค้านนั้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือให้โอกาสบุคคลดังกล่าวชี้แจง
แสดงพยานหลักฐาน เพ่ือแก้ข้อกล่าวหา และให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดสรุปส านวน ท ารายงานการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งมีความเห็นเสนอต่อไป 
 ในการสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มาตรา ๔๓ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ .ศ. ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้า
พนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ในกรณีที่ผู้
ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมี
อ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้ 
 ในการสืบสวนสอบสวนนั้นให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จะ
กระท าได้โดยให้ระบุรายละเอียด พฤติการณ์ และข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ กล่าวคือ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่า มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามค าร้องหรือไม่ ผู้ถูกร้อง ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้สมัครคนใดก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้มี
การกระท าตามค าร้อง หรือไม่ และการกระท าตามค าร้องนั้น มีผลให้การเลือกตั้งได้เป็นไปโดยไม่สุจริต
และเท่ียงธรรม หรือเป็นเหตุส าคัญให้ผู้ถูกร้อง หรือผู้ถูกกล่าวหา ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ 
 
 ๒.๖.๔ การสอบถามพยานและการบันทึกถ้อยค า 
 ในการสอบสวนปากค าแต่ละปากนั้น ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  จัดให้มีการบันทึก
ถ้อยค าของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือพยาน แล้วแต่กรณี และในการสอบสวนปากค านั้น ผู้ให้ถ้อยค าต้องให้
ถ้อยค าด้วยความสมัครใจ และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องไม่กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพ่ือจูงใจ หรือ
ข่มขืนใจให้ผู้ให้ถ้อยค าให้ถ้อยอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ร้องนั้น และแจ้งให้ผู้ให้ถ้อยค าทราบด้วยว่า หากให้การ
เท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อท าการสอบถามพยานและได้บันทึกถ้อยค าของพยานนั้นเสร็จแล้ว กรรมการสืบสวน
สอบสวนจะอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า ผู้บันทึกถ้อยค า 
และกรรมการสืบสวนสอบสวนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าที่ก็ให้ผู้ให้ถ้อยค า 
ผู้บันทึก และกรรมการสืบสวนสอบสวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้มีการ
บันทึกถ้อยค าของพยานนั้นต่อหน้า และมีรายละเอียดถูกต้องตรงตามที่พยานนั้นให้ถ้อยค า เพ่ือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการส านวนการสืบสวนสอบสวน หรือใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ หรือหากพยาน
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ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จในการบันทึกถ้อยค าหน้าใด ก็อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีอาญาแก่
ผู้ให้ถ้อยค าหรือพยานนั้นได้เป็นต้น  

การสอบสวนนั้นให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องแปลงภาษาไทย เป็นภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยก็ให้ใช้ล่ามแปล หากผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือพยาน ไม่สามารถพูดหรือ
เข้าใจภาษาไทย ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดหาล่ามให้ด้วย หรือในกรณีที่ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือ
พยาน ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดหาล่ามภาษา
มือหรือจัดให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร กรณีที่มีล่ามแปล หรือล่ามภาษามือ
ดังกล่าว ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิ ศาสนา ว่าจะท าหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพ่ิมเติมหรือ
ตัดทอนสิ่งที่แปล และให้ล่ามลงลายมือชื่อในค าแปลหรือบันทึกถ้อยค าของพยานนั้นด้วย โดยให้ล่ามมี
สิทธิรับค่าป่วยการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓๖ 

 ๒.๖.๕ ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน 
 การสืบสวนสอบสวนกรณีมีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายได้ก าหนดให้กระท าโดยพลันหรือโดยเร็ว  
นอกจากนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้า
เห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไม่ประกาศผล
ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง ส่วน
ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรณีมีการยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งหลักประกาศผลการเลือกตั้งดังนั้น 
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๕ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาค าร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้องคัดค้าน ในกรณีจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ดังนั้น การสืบสวนสอบสวน จึงต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากมีระยะเวลาอันจ ากัด
ดังกล่าวมาแล้ว และเพ่ือเป็นเร่งรัดกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วระเบียบนี้จึง
ได้ก าหนดกระบวนการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน ไว้ในข้อ ๒๗ 
 กล่าวคือ ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การสรร
หาสมาชิกวุฒิสภา และเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนการประกาศผล
การเลือกตั้ง เมื่อได้รับส านวนการสืบสวนสอบสวนแล้วให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรีบด าเนินการ
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สืบสวนสอบสวนโดยเร็ว และหากไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้ก็ให้สามารถขออนุมัติขยาย
เวลาท าการสืบสวนสอบสวนได้เป็นระยะดังนี้ 
 ๑. ให้ท าการสืบสวนสอบสวนแล้วสรุปส านวนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
คัดค้านไว้ด าเนินการ ซึ่ งหมายถึงวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องที่สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้านให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
รับไว้ มิใช่วันที่รับค าร้องไว้ทางธุรการ หรือวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้าน 
 ๒. หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ก็ให้รายงานพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาท าการสืบสวนสอบสวนออกไปอีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยให้ขอ
ขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ โดยการรายงานเพ่ือ
ขออนุมัตินั้นกรณีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้
รายงานเพ่ือขออนุมัติต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย กรณีด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้รายงานเพ่ือขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
 ๓. หากการด าเนินการสืบสวนสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จอีก ก็ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี รายงานพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาท าการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ขอขยายระยะเวลาท า
การสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
สืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ การขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าให้ขอได้ไม่เกินครั้งละกี่วัน แต่ทั้งนี้ ต้องระยะเวลาอันสมควรและไม่เนิ่นนานจนเกินความ
จ าเป็น 
 แม้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง (ภายใน ๕๐ วัน) แต่ถ้าหากส านวนดังกล่าวยังไม่ส่งมายังส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ ก็
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รายงานพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอขยายระยะเวลาการ
สืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายด้วย 
 อนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเสนอส านวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้าน
การเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนครบ ๑ ปี นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเหตุขัดข้องไม่อาจด าเนินการได้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเป็นกรณีไป ตามที่ระเบียบข้อ ๒๗ วรรคสาม ก าหนดไว้ 
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ดังนั้นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบส านวนสอบสวนต้องเร่งรัด
ด าเนินการเพ่ือมิให้การสืบสวนสอบสวนล่าช้าและให้สามารถเสนอส านวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยชี้ขาดได้ทันก่อนครบก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนครบ ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ง หากมีเหตุขัดข้องที่อาจท าให้ไม่สามารถเสนอส านวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาด
ได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหรือผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบส านวน
การสืบสวนสอบสวนรีบรายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถรายงานเหตุขัดข้องให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 อนึ่ง ในการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจมอบหมายให้พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไปร่วมท าการสืบสวนสอบสวนหรือให้ไปก ากับดูแลการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวได้ และให้พนักงานที่ไปก ากับดูแลมีอ านาจสั่งให้มีการสืบสวน
สอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนก็ได้ ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๑ 

  กรณีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านใดซึ่งได้รับไว้
ด าเนินการแล้ว หากเลขาธิการเห็นเป็นการสมควร หรือได้รับรายงานพร้อมเหตุผลจากคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนว่าเรื่องคัดค้านใด ควรให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการ เช่น พยานส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุและอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในเรื่องการ
สืบสวนสอบสวน หรือกรณีเรื่องคัดค้านที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าจะทราบข้อมูลได้ดี หรือมีความสะดวกที่จะแสวงหาข้อมูลปางประการที่อยู่ใน
เขตจังหวัดนั้นๆ หรือหากให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการจะมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพกว่า เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุ เป็นต้น กรณีดังกล่าว
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งเรื่องคัดค้านนั้นให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อ
จัดให้มีการสืบสวนสอบสวนและด าเนินการ ต่อไป ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๘ และหากได้ส่งเรื่องคัดค้านนั้น
ไปแล้ว ควรหมายเหตุไว้ในสารบบรับเรื่องคัดค้านของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่า ได้ส่ง
เรื่องไปให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดใดเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือสะดวกในการ
ติดตามผล หรือเร่งรัดการด าเนินการต่อไป 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดส่ง
ส านวนการสืบสวนสอบสวนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการก็ได้ และกรณีดังกล่าวให้
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยุติการด าเนินการในเรื่องคัดค้านดังกล่าว ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 
๔๒   

๒.๖.๖ การแจ้งข้อกล่าวหา หรือการแจ้งเหตุแห่งการร้อง 

  ตามที่มาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลา                   
ที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่ วมฟังการ              
ไต่สวนได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด                            
ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจแจ้งข้อกล่าวหา หรือแจ้งเหตุแห่งการร้องคัดค้านให้                             
ผู้ถูกร้อง ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการ
ชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 

  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค า และไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดนัดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหาสละสิทธิในการชี้แจงแสดง
หลักฐานหรือให้ถ้อยค า ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในส านวนการสืบสวน
สอบสวนแล้วด าเนินการต่อไป 

  ๒.๖.๗ การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้อง 

  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่งการร้องนั้น ผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ ๓๑ สามารถ                     
น าทนายความ หรือบุคคลที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จ านวน ๑ คน แต่ไม่อาจน าปัญหา
อุปสรรคหรือการที่บุคคลดังกล่าวไม่มาหรือยังไม่มีบุคคลดังกล่าวมาเป็นเหตุขอเลื่อนการรับฟังการชี้แจง
ข้อกล่าวหาหรือแจ้งเหตุแห่งการร้องของผู้ถูกกล่าวหา และในระหว่างการรับฟังการชี้แจงข้อกล่าวหา                  
ห้ามมิให้บุคคลที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงซักถาม หรือตอบค าถามแทนผู้ถูกร้องหรือผู้ รับการแจ้งเหตุ                     
แห่งดังกล่าว หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์ อันเป็นการขัดขวางหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีสิทธิให้ออกจากห้องสอบสวนได้ ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๔   

๒.๖.๘ การท ารายงานการสืบสวนสอบสวน 
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 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในการสืบสวนสอบสวนนั้น ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะกระท าได้โดยให้ระบุรายละเอียด พฤติการณ์ และข้อเท็จจริงอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือจะพิสูจน์ว่ามีการกระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ ผู้สมัคร หรือ
ผู้ใดเป็นผู้กระท าการ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าดังกล่าว หรือได้รับประโยชน์จากการ
กระท าดังกล่าว 
 ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ก็ให้จัดท ารายงาน
การสืบสวนสอบสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนด โดยให้สรุปข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบส านวนการสืบสวนสอบสวนต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๔๐ โดยการสรุป
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้น ให้มีการระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงแต่ละข้อกล่าวหา โดยเรียงล าดับ
เหตุการณ์ไปตามเวลาที่เกิดข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวหานั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วใน เรื่องวิธีการและขั้นตอน
ในการตรวจสอบค าร้องและการเสนอความเห็น 
 ในการท าความเห็นให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนฟังความที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน
ทั้งหมดแล้วสรุปข้อเท็จจริงให้ปรากฏในส านวนการสืบสวนสอบสวนว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติของทั้งสอง
ฝ่ายว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันมีประเด็นใดบ้าง จากนั้นให้คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานทั้งสองฝ่ายว่าจะเชื่อข้อเท็จจริงของฝ่ายใดโดยมีเหตุผลประกอบไม่เชื่อ
ข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเหตุใดโดยมีเหตุผลประกอบ แล้วให้สรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งว่าส านวน
การสืบสวนสอบสวนนี้ได้ความว่าอย่างไร น าข้อเท็จจริงดังกล่าวไปปรับกับข้อกฎหมายว่าการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร มีผู้ใดกระท าความผิดและสมควรพิจารณาโทษสถานใด 
เช่น ควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครใด ควรให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด ควรให้ด าเนินคดี
อาญาผู้ใดโดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และฐานความผิดตามกฎหมายให้ชัดเจน และควรให้ผู้สมัครใดชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งให้ครบถ้วน 
 อนึ่ง การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกคน
โดยไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไม่ได้ ส าหรับการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จะมีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนผู้ที่ไม่ได้รับ
เลือกตั้งไม่ได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนท าการสืบสวนเรื่องคัดค้านใดแล้ว ไม่ปรากฏผู้กระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว หรือไม่มีความจ าเป็นต้องสืบสวนสอบสวนต่อไป ให้คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนด าเนินการสรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานพร้อมความเห็นประกอบส านวนเสนอ ตามข้อ ๔๐ 
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โดยจัดท ารายงานการสืบสวนสอบสวนเพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓๐ 
 ในการประชุมจัดท าความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนนั้น จะต้องมีกรรมการสืบสวน
สอบสวน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเท่าที่มีอยู่ โดยให้
ประธานกรรมการสืบสวนสอบสวนเป็นประธานในที่ประชุม การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 
ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสืบสวนสอบสวนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยกรรมการ
สืบสวนสอบสวนทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ ในกรณีที่กรรมการสืบสวนสอบสวนคนใด
มีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในรายงานการสืบสวนสอบสวนด้วย ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ 
 ในกรณีมีความเห็นไม่เอกฉันท์ ให้ระบุความเห็นและเหตุผลของกรรมการเสียงข้างมากว่าอย่างไร 
เสียงข้างน้อยว่าอย่างไร แล้วจึงลงลายมือชื่อคณะกรรมการท้ังสามคนไว้ท้ายรายงานสืบสวนสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้เสนอความเห็นพร้อมส านวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนนั้นยังไม่พ้นจากต าแหน่งดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๕ คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนดังกล่าวก็ยังคงต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม ดังนั้นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือผู้อ านวยการการการเลือกตั้ง มีค าสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนชุดเดิมก็ยังคงมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมตามค าสั่งดังกล่าวด้วย เช่น กรณีคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนได้สรุปส านวนหรือมีความเห็นและได้ส่งส านวนการสืบสวนสอบสวนที่ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว หากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดส านวนการสืบสวนสอบสวนดังกล่าว 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดเดิมก็ยังไม่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๒๕ (๔) ดังนั้นหากมีค าสั่งให้มีการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดเดิมก็ยังคงต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวน
เพ่ิมเติมตามค าสั่งต่อไป 
 
 ๒.๖.๙ การท าความเห็นของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับส านวนการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนแล้ว ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการ
สืบสวนสอบสวน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 
 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เห็นว่าเรื่องคัดค้านใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว หรือไม่มีความจ าเป็นต้องสืบสวน
สอบสวนต่อไป ก็ให้จัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือต่อคณะ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๙ 
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๒.๖.๑๐ การท าความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับส านวนการสืบสวนสอบสวนจากผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้พิจารณาและจัดท าความเห็นโดยให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยเร็ว 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด อาจท าการสืบสวนสอบสวน
เพ่ิมเติม โดยให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดเดิมด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม กรณีท่ีมีเหตุอัน
สมควรหรือเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ท าการสืบสวนสอบสวนก็ได้ เมื่อท าการ
สืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมแล้วไม่ต้องท าความเห็นเพ่ิมเติม เว้นแต่ผู้สั่งการสืบสวนสอบสวนเพ่ิม เติมจะสั่ง
การเป็นอย่างอ่ืน  
 

 



บทท่ี ๓ 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  
 ในปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการของผู้ท าการสอบสวน สืบสวนของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง จะพบปัญหาการด าเนินการว่ายังไม่อาจใช้อ านาจการสอบสวนได้อย่างเต็มที่เช่นของ
หน่วยงานอ่ืนที่มีการให้อ านาจการสอบสวน และการท าส านวนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับส านวน
การสอบสวนในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ปัญหาหลักคือการขาดอ านาจในการปฏิบัติการ 
ไม่มีอ านาจเพียงพอที่จะด าเนินการได้ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่ของผู้ท าการสืบสวน สอบสวน และอ านาจ
ในการสรุปส านวนการสอบสวนอันเป็นหัวใจหลักในการท าการสอบสวน ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ การสืบสวนการไต่
สวน และการด าเนินคดี ได้บัญญัติวิธีและกระบวนการไว้ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

๓.๑ วิเคราะห์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ การสืบสวนการไต่สวน และการด าเนินคดี  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในหมวด ๒ การสืบสวนการไต่สวน และการด าเนินคดี บัญญัติไว้ดังนี้ 

๓.๑.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๑ บัญญัติว่า “เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่
ว่าจะมี   ผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไป
ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และพรรค
การเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน  เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง
และหลักฐานโดยพลัน ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเรื่อง หาก
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท าการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการสั่งให้
ด าเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจ าเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้กระท าการดังกล่าวไว้เป็น
การชั่วคราวก็ได้  

การด าเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน การสืบสวนและการไต่สวน และการสั่ง 
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  
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ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง รวมทั้งข้อมูล 
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการด าเนินการตามมาตรานี้มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่ เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล  

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา”  

จากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ นี้ เห็นได้ว่าเหตุในการสืบสวนเพียงมีเหตุอันควรสงสัยหรือความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียง
พอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไป โดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการก็มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการให้มีการสืบสวน 
หรือไต่สวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน และถือว่าบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้
สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย  

๓.๑.๒ ผู้มีอ านาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า “ให้กรรมการมีอ านาจสืบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีตามมาตรา ๔๑ และ
เพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการด าเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานเป็นเจ้าพนักงาน
มีอ านาจ ในการสืบสวน สอบสวน หรือ   ไต่สวน หรือด าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และ อ านาจของ
ผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย  

พนักงานของส านักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไต่สวน หรือการด าเนินคดีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว  

ในกรณีมีความจ าเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เป็นเจ้า
พนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามท่ีคณะกรรมการก าหนดก็ได้  

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  
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ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการที่จะด าเนินการให้พนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

ตามมาตรานี้จะเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มาตรา ๔๒ นี้ มีหลักเกณฑ์ส าคัญท่ีเพ่ิมเติมเข้ามา ดังนี้  

๑. มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสืบสวน ไต่สวน และการด าเนินคดี เพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ท่ีจะให้การด าเนินการนี้เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๒. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานเป็นเจ้าพนักงานมี
อ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดีได้ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจตามมาตรานี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การ
สืบสวน การไต่สวนหรือการด าเนินคดี และที่ส าคัญต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการรมการก าหนด ซึ่งในส่วนนี้จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการท าส านวนการสอบสวนเพ่ือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับส านวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรา ๔๔ ที่ก าหนดให้ถือว่าส านวนการ
สอบสวนหรือส านวนการสอบสวนดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงต้องพิจารณาให้ความส าคัญต่อการจัดท าหลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมบุคคลากรเพ่ือเตรียมพร้อม
ที่จะรองรับการปฏิบัติหน้าที่นี้เพ่ือมิให้เกิดข้อบกพร่องในการท าส านวน โดยควรก าหนดคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิทางกฎหมาย และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสอบสวน สืบสวน                 
มาเป็นระยะเวลาตามสมควร โดยอาจก าหนดเป็นระยะเวลาจ านวนปี หรือจ านวนการปฏิบัติงานเป็น
ส านวน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 

๓. เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งโดยต่อไปจะมีอ านาจในการจับกุมผู้กระท า
ความผิดซึ่งหน้าได้  ตรวจค้นบุคคลหรือเข้าตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือ
ไต่สวน หรือด าเนินคดี ก็ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการที่จะด าเนินการให้พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๓.๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหา  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสามและมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานโดยสรุป  

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ  
หรือเจ้าพนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการหรือ
เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้  

ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย หรือส่ง ณ ภูมิล าเนา  
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และเมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว  
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว  

ในการสืบสวนหรือไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ                
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได้”  

ตามมาตรานี้จะเห็นว่าเป็นการค านึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระดับการคุ้มครอง
ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบข้อหา ข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวเพ่ือต่อสู้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่  

๓.๑.๔ ส านวนการสอบสวน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีที่จะต้องด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท าความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการ ที่มีเขต
อ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้ส่งส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวน  ให้
พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวนในการด าเนินคดีโดยถือว่าส านวนการไต่สวนหรือส านวนการ
สอบสวนดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้
แต่พนักงานอัยการ มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต่สวนเพิ่มเติม หรือพนักงานอัยการจะ
ด าเนินการไต่สวนหรือ สอบสวนเพ่ิมเติมเองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลและเป็นกรณีท่ีไม่มี
ตัวผู้ถูกกล่าวหาให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณีเพ่ือด าเนินคดี
ต่อไป แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือวินิจฉัย เมื่ออัยการ
สูงสุดวินิจฉัยประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการทราบและให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  

เมื่อมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ 
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการมีอ านาจยื่นค าร้อง
ต่อ ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา 
๔๒ เป็นผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณีน าส านวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา แต่เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้  

ในคดีที่ต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

ในการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง” 

ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งส านวนการสอบสวนนี้ เป็นกรณีที่คล้ายกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาในการสอบสวนคดีอาญากรณีพนักงานสอบสวนสอบสวนคดีตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อ
เห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจึงจะเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ เช่น ควรงดการสอบสวน 
ควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ฯลฯ โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองส านวน
การสอบสวน และมีอ านาจสอบสวนโดยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือซักถามพยานเองก็ได้ ตามมาตรา 
๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ในการพิจารณากลั่นกรองการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็จะใช้หลักตามมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นหลักการในระบบไต่สวนเช่นเดียวกันคือ แสวงหาพยานหลักฐานทุกชนิด
เท่าที่สามารถจะท าได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควร พยานของผู้ต้องหาหรือ
พยานอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการจึงไม่ใช้หลักการยกประโยชน์ข้อ
สงสัยให้แก่ผู้ต้องหาเพราะหากเห็นว่าพยานหลักฐานจากการสอบสวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะสั่ง
ให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๔๓ ต่อไป หากท าการสอบสวนทุกชนิดแล้ว พยานหลักฐานไม่
เพียงพอพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาในศาล ก็จะมีค าสั่งไม่ฟ้อง แต่หากยังมีข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาอาจจะ
กระท าผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดในศาลได้ อัยการจะใช้หลักยกประโยชน์
ข้อสงสัยให้แก่รัฐคือ ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลเพ่ือพิสูจน์ความผิดต่อไป ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ ซึ่งเป็นมาตราส าคัญในการสั่งคดีของพนักงานอัยการจึงใช้ถ้อยค า
ว่า “เมื่อมีความเห็นควรสั่งฟ้องให้ออกค าสั่งฟ้อง เมื่อมีความเห็นควรสั่งฟ้องให้ออกค าสั่งฟ้อง เมื่อมี
ความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ออกค าสั่งไม่ฟ้องกฎหมายมิได้บัญญัติว่าเมื่อเห็นว่าผิดหรือไม่ผิด ดังนั้น การ
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สั่งฟ้องคดีของอัยการจึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า หากสั่งฟ้องโดยพยานหลักฐานไม่เพียงพอพิสูจน์
ความผิดผู้ต้องหาในศาลแล้ว จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อทั้งสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยที่อาจถูกกักขัง
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว
จะได้รับผลกระท าจากการที่หัวหน้าครอบครัวถูกขังเป็นเวลานาน  

 

๓.๑.๕ มาตรการคุ้มครองพยาน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย แก่พยาน 
รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ในมาตรการดังกล่าว  จะก าหนดให้มีการจ่าย
ค่าท่ีอยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นด้วยก็ได้  

การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส
ด้วย และให้กระท าได้เมื่อได้รับค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าว  ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง ผู้ใดถูก
ด าเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะด ารงต าแหน่งหรือ
เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด าเนินคดีดังกล่าว เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ ค าสั่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง ให้คณะกรรมการ มีอ านาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี
แก่บุคคลดังกล่าวได้ และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่ บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความด้วย 

มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง และการให้ความช่วยเหลือ ตามวรรค
สาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด”  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ  การ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หากได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ ในการที่
จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิด คณะกรรมการอาจจะไม่ด าเนินคดี  ก็ได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ  พรรคการเมือง
และเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญาเป็นอัน
ระงับไป”  

ประเด็นในเรื่องมาตรการในการคุ้มครองพยานนี้ เป็นบทบัญญัติขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง เพ่ือให้พยานมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากการมาเป็น
พยานให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และในคดีเลือกตั้งให้ศาลวินิจฉัยให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าเสียหาย
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ในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาแทนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ เพ่ือไม่ให้พยานไม่ต้องไปให้การ
ในคดีแพ่งอีก 

๓.๒ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และหน่วยอ่ืน 

 จากการศึกษาขั้ น ตอนกระบวนการไต่ สวนข้อ เท็ จจริงทั้ งของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ.  
๒๕๕๔ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวน
ข้อเท็จจริง   พ.ศ.  ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
 

 
เร่ือง 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
แล ะป ราบ ป รามก ารทุ จ ริต
แห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวน
ข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

พ ระราช บั ญ ญั ติ ป ระกอ บ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือก ต้ัง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นิยามศัพท์ “การ ไต่ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ”  
หมายความว่า การด าเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม 
พยานหลักฐาน  หรือการแสวงหา
ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะ
ทราบข้อเท็จจริง และมูลความผดิ  
หรือเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง
และพิสูจน์ความร่ ารวยผิดปกติ 

“ ก า ร ไ ต่ ส ว น ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ”  
หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  
และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ในการ
ที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริต ในภาครัฐของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

ก ารคุ้ ม ค รอ ง
พยาน 

 ใน ก ร ณี ที่ มี ก า ร ร้ อ งข อ ให้
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน หรือ
ขอให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา
ไว้ เป็ นพยาน ในระห ว่า งการ
ต ร วจ ส อ บ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก า ร
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือการไต่สวน
ข้อเท็จจริง ให้น าระเบียบหรือ
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับกับกรณี
ดังกล่าว ตามข้อ 10 วรรคสอง 

 มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองพยาน
มิให้เกิดอันตราย แก่พยานรวม
ต ล อ ด ทั้ ง ม า ต ร ก า ร รั ก ษ า
ความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ตาม
มาตรา ๔๕ 

ต้ น ฉ บั บ
เอกสารสูญหาย 

เอกสารเป็นพยานหลักฐานให้
ใ ช้ ต้ น ฉ บั บ แ ต่ ถ้ า ไม่ อ า จ น า

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้
ใช้ต้นฉบับแต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมา
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หาไม่พบ ต้นฉบับมาได้จะใช้ส าเนาเอกสาร
ที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับรอง
ว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องก็ได้ ถ้าหา
ต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญ
หาย หรือน่าเช่ือว่าถูกท าลาย 
หรือโดยเหตุประการอื่นจะน า
ส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคล
มาสืบแทนก็ได้ ตามข้อ ๒๕ วรรค
สอง วรรคสาม 

ได้จะใช้ส าเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
รับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องก็ได้ถ้าไม่
สามารถน าต้นฉบับ เอกสารมาได้
เพราะสูญหายหรือน่าเช่ือว่าถูกท าลาย
หรือโดยเหตุประการอื่นจะใช้ส าเนา
เอกสารหรือ เรียกบุคคลนั้ นมา ให้
ถ้อยค าแทนก็ได้ ตามข้อ ๓๒ 

การเรียกพยาน
ให้มาเบิกความ 

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ไต่ ส ว น
เห็นสมควรเรียกบุคคลใดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
หรือการกล่าวหาในคดีนั้นมาเป็น
ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ย ค า ห รื อ พ ย า น ให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนเรียก
บุคคลนั้นมาช้ีแจงหรือให้ปากค า
ต าม วั น เว ล าแ ล ะ ส ถ าน ที่ ที่
คณะอนุกรรมการไต่สวนก าหนด
ในกรณีที่พยานมาพบแต่ไม่ยอม
ให้ปากค าหรือไม่มาให้ปากค า
หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่
อาจเรียกพยานมาได้ภายในเวลา
อันสมควรคณะอนุกรรมการไต่
สวนจะไม่ ด า เนิ นการไต่ สวน
ปากค าพยานบุคคลนั้นไว้ก็ได้แต่
ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ใน
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย 
ตามข้อ ๒๖ 

การสอบปากค าพยานให้เรียกผู้ที่จะ
ให้ถ้อยค าเข้ามาในสถานที่ท าการ
สอบปากค า และห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่
ส อ บ ป า ก ค า เ ว้ น แ ต่ บุ ค ค ล ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อนุญาต ตาม
ข้อ ๓๔ 

 

การสอบปากค า
พยานเด็กคนหู
ห น ว ก ห รื อ               
เป็นใบ ้

 การสอบปากค าพยานที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปีให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดย
อนุโลม 
หากพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้

หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ให้ปฏิบัติ
ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย

อนุโลม ตามข้อ ๓๖  

 

การงดสืบพยาน กรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็น
ว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือการ
รวบรวมพยานหลักฐานใดจะท าให้
การไต่สวนข้อเท็จจริงล่าช้าโดยไม่

การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานใด หากจะท าให้การไต่
สวนข้อเท็จจริงล่าช้าโดยไม่จ าเป็น 
หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็น
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จ าเป็นหรือมิใช่เป็นพยานหลักฐาน
ส า คั ญ ใน ป ร ะ เด็ น แ ห่ งค ดี
คณะอนุกรรมการไต่สวนจะงดเสียก็
ได้ ตาม ข้อ ๓๐ 

ส าคัญ จะงดเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึก
เห ตุ นั้ น ไว้ ใน ส าน วน การ ไต่ ส วน
ข้อเท็จจริงด้วย ตามข้อ ๓๗ 

ก า ร แ จ้ ง ข้ อ
กล่าวหาให้ผู้ถูก
ก ล่ า ว ห า เพ่ื อ
ทราบ 

เ มื่ อ ไ ต่ ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง มี
พยานหลักฐาน เพียงพอที่ จะ
สนับสนุนข้อกล่ าวหาว่าผู้ ถู ก
กล่าวหาได้กระท าการอันมีมูล
ความผิด  ให้คณะอนุกรรมการ 
ไต่ ส วน มี ห นั ง สื อ เรี ย ก ผู้ ถู ก
ก ล่ า วห าม าพ บ แ ล ะ แ จ้ งข้ อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
และให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหาที่จะ
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและน าสืบแก้
ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันสมควร  
แต่อย่างช้าไม่เกิน สิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา 
ตามข้อ ๓๗ 

เมื่อปรากฏว่ามีพยานหลักฐานเพียง
พอที่ จะสนับสนุนข้อกล่ าวหาหรือ
ปรากฏจากการแสวงหาข้อมูลและ
พยานหลักฐานของพนักงาน ป.ป .ท . 
ห รื อ เจ้ า ห น้ า ที่  ป .ป .ท .ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายว่ามีพยานหลักฐานเพียง
พ อที่ จ ะ สนั บ ส นุ น ข้ อ กล่ าวห าให้
คณ ะกรรม การ  ป .ป .ท .เรี ยกผู้ ถู ก
กล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบตามข้อ ๒๒ 

 

ใน ก ารแ จ้ งข้ อ กล่ า วห า เจ้ า
พนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย 
หรือส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่
ป ร าก ฏ ต าม ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรหรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามมาตรา  
๔๓ 

ก า ร แ จ้ ง ข้ อ
ก ล่ า วห าท าง
ทางไป รษ ณี ย์
ลงทะเบียนตอบ
รับ 

ก ร ณี ที่ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ไม่ ม า
รั บ ท ร า บ ข้ อ ก ล่ า ว ห า  ใ ห้
คณ ะอนุ กรรมการไต่ สวนส่ ง
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ 
ผู้ ถู ก กล่ าวห าท ราบ โดยท าง
ไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตอบรับ                
ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 
๓๘ 
 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อ
กล่าวหา  ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าว
หาทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูก
กล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ หรือตามหลักฐานที่
ปรากฏจากการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้  
ตามข้อ ๒๓ วรรคสอง 

ใ น ก า ร แ จ้ ง ข้ อ ก ล่ า ว ห า                      
เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิด
หมาย หรือส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรหรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามมาตรา 
๔๓ 

ก า ร แ จ้ ง ข้ อ
กล่าวหาโดยปิด
บั น ทึ ก ไว้   ณ 
ภูมิล าเนาผู้ถูก
กล่าวหา 

ก ร ณี ที่ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ไม่ ม า
รับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ได้รับ
หนั งสือแจ้งให้มารับทราบข้อ
กล่าวหาให้มีการปิดประกาศ
หนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามา
รับ ท ราบ ข้ อ ก ล่ า วห าไว้ โด ย
เปิดเผยยังที่ท าการส านักงาน 
ป .ป .ช. และภูมิล าเนาของผู้ถูก
กล่าวหา 

การแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ไม่
อาจกระท าได้ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
อาจสั่งให้ส่งโดยการปิดบันทึกดังกล่าว
นั้นไว้ ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ
งานของผู้ถูกกล่าวหา แทนได้  ตามข้อ 
23 วรรคสาม 

ในการแจ้ งข้ อกล่ าวห า  เจ้ า
พนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย 
หรือส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่
ป ร าก ฏ ต าม ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรหรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามมาตรา  
๔๓ 

แ จ้ ง สิ ท ธิ ขั้ น
พ้ื น ฐ า น ต า ม
ป ร ะ ม ว ล
ก ฎ ห ม า ย วิ ธี
พิจารณาความ

 การไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหา
ที่มีมูลความผิดทางอาญา  ให้แจ้งสิทธิ
ของผู้ถูกกล่าวหา เช่นเดียวกับการแจ้ง
สิ ท ธิ ข อ งผู้ ต้ อ งห าต าม ป ระม วล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตาม

ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้า
พ นั ก งาน ต้ อ ง ให้ โอ ก าส ผู้ ถู ก
ก ล่ า ว ห าท ร า บ ข้ อ ก ล่ า ว ห า 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดย
สรุปผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้
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อาญา ข้อ ๒๗   ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐาน
ภายในเวลาที่กรรมการหรือเจ้า
พนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะ
ให้ ทนายความหรือบุ คคลซึ่ ง
ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ 
ตามมาตรา ๔๓ 

การชี้แจงแก้ข้อ
ก ล่ า ว ห า               
( สิ ท ธิ ผู้ ถู ก
กล่าวหา) 

ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหา
โดยท าเป็นหนังสือ หรือช้ีแจงด้วย
วาจาก็ได้ ตามข้อ ๔๐ 

ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงข้อกล่าวหา
และแสดงพยานหลักฐานหรือน าพยาน
บุคคลมาให้ถ้อยค าประกอบการช้ีแจง
เพื่อแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา
ในการนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้
ถ้อยค าห รือ ช้ีแจงแก้ ข้ อกล่ าวห า
ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมา
เองหรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้ว
ขอให้คณะกรรมการ ป .ป .ท . เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ทั้ งนี้หาก
คณะกรรมการ ป .ป .ท .เห็นว่าเพื่ อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรมจะขยาย
ระยะเวลาช้ีแจงข้อกล่าวหาหรือน าสืบ
แ ก้ ข้ อ ก ล่ า ว ห า อ อ ก ไป ต า ม ที่
เห็นสมควรก็ได้ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง 

การชี้แจงข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา
อาจแก้ข้อกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือ
หรือมา ช้ีแจงด้วยวาจาก็ได้  และผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือ
บุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟัง 
การช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าของตนได้ 
ตามข้อข้อ ๒๕ 

 

วิธีการไต่สวน
ข้อเท็จจริง 

ก า ร ไต่ ส ว น ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ให้
พิจารณาค าร้องหรือค าร้องขอ ค า
ก ล่ า วห า  ห รื อ ร าย งาน ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรายงาน
การแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วแต่
กรณี รวมทั้งเอกสารหลักฐานต้น
เรื่ อ งต่ า งๆ  ข้ อ เท็ จ จ ริ งแ ล ะ
พฤติการณ์ ที่ เกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา
เพื่อก าหนดประเด็นที่จะท าการ

การไต่สวนข้อเท็จจริง  ห้ามบุคคลที่ไม่
มี ส่ วน เกี่ ย วข้อ งอยู่ ในการไต่ สวน
ข้ อ เท็ จจริ ง ต ามข้ อ  ๒ ๘  รวมถึ ง
สามารถแสวงหา ข้อมูลและรวบรวม
พยานหลักฐานใดๆ  นอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของผู้กล่าวหาและผู้ถูก
กล่าวหาก็ได้ ตามข้อ ๓๐ และห้าม
ล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้
ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้
นั้นให้ถ้อยค าใดๆ ในเรื่องที่ ไต่สวน

 



64 
 

ไต่ ส วน แล ะวิ ธี ก า ร รวบ รวม
พยานหลักฐาน  หรือก าหนด
กรอบระยะเวลาในการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อให้การรวบรวม
พยานหลักฐานแล้วเสร็จโดยเร็ว 
และเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย 
รวมถึงการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือการ
แสวงหาข้อ เท็ จจริ ง ให้ ถือว่า
พยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะอนุกรรมการไต่สวน 
ตามข้อ ๒๑ 

ข้อเท็จจริง ตามข้อ ๓๑ 
 

ก า ร ไ ต่ ส ว น
พยานหลักฐาน
เพ่ิมเติม 

ก า ร ไต่ ส วน พ ย าน ห ลั ก ฐ าน
เพิ่ม เติม  โดยการสอบปากค า
พยานหรือบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง 
รวมถึงมีค าสั่งเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานจากหน่วยงาน หรือ
บุ คคลใด   เพื่ อประกอบการ
พิ จ า รณ า ใน ก าร วิ นิ จ ฉั ย ค ดี
ภ ายหลั งจ ากที่ มี ก ารแจ้ งข้ อ
กล่าวหา ข้อ ๔๑ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้มีการไต่
ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้
คณะอนุกรรมการด าเนินการให้แล้ว
เ ส ร็ จ โ ด ย เ ร็ ว แ ล้ ว ร ว บ ร ว ม
พยาน ห ลั ก ฐาน ที่ ได้ ม าและ ส รุป
ข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ในกรณีตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ 
ตามข้อ ๔๕ วรรคสอง 

 

การพิ จารณ า
วินิจฉัยชั่งหนัก
พยานหลักฐาน
ความ ผิดข อง             
ผู้ถูกกล่าวหา 

การพิจารณาวินิจฉัยความผิด
ของผู้ถูกกล่าวหา และบุคคลที่มี
ส่ วน เกี่ ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายพิ เคราะห์ ช่ัง
น้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง 
จ า ก ข้ อ ก ล่ า ว ห า  ค า แ ก้ ข้ อ
ก ล่ า ว ห า  ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
จากการไต่สวน ข้อเท็จจริงแล้วมี
มติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการ
อั น เป็ น มู ล ค วาม ผิ ด ต าม ข้ อ
กล่าวหาหรือไม่  อย่างไร หรือมี
มติว่าสมควรด าเนินคดีตามข้อ 
๔๒ 

  

การก าหนดให้
คณ ะอนุ ก รรม  

   ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่ อ

ก รรม การ เป็ น เจ้ าพ นั ก งาน ต าม
ประมวลกฎหมายอาญา และการให้

บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ให้สืบสวนหรือไต่สวนเป็นเจ้า
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ก า ร ไต่ ส ว น มี
ฐ า น ะ เ ป็ น
พ นั ก งาน ฝ่ าย
ปกครอง หรื อ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่
และมีอ านาจตาม
ประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ า ร ณ า
ความอาญา 

ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีฐานะ
เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจช้ันผู้ใหญ่และมีอ านาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนด้วย ตามข้อ ๔๔ และ
พนักงานไต่สวนตาม ข้อ ๕๔ 

ถ้อยค าอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตาม
กฎหมาย ข้อ ๓๔ วรรคสอง 

พนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ตาม มาตรา ๔๑ วรรคสี่ 

การจับและคุม
ขังผู้กระท าผิด 

ใน ก ารจั บ แ ล ะคุ ม ขั งบุ ค ค ล  
อนุกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
อาจร่วมกับเจ้าพนักงาน ต ารวจ
หรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้า
พนักงานอื่น   หรือแจ้งให้ เจ้ า
พนักงานต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่น
ด าเนินการก็ได้ ตามข้อ 44 วรรค
หนึ่งตอนท้าย 

  

ก า ร อ อ ก
หมายจับ 

กรณีมีเหตุที่จะออกหมายจับหรือ
เมื่ อ ป ราก ฏ พ ย าน ห ลั ก ฐ าน
ระหว่างการไต่สวน ข้อเท็จจริงว่า  
ผู้ ถู ก ก ล่ า วห า เป็ น ผู้ ก ร ะ ท า
ความผิดหรือเมื่อมีหลักฐานตาม
สมควรโดยมีเหตุอันควรเช่ือว่า               
ผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะ
ไปยุ่ งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น  
หรือเมื่อมี เหตุที่จะออกหมายจับ
ได้ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณ าความอาญ า  และ
คณะอนุกรรมการไต่สวน เห็นว่า
จ า เป็ น จะต้ อ งมี ก ารจั บ และ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  ก็ให้
เสนอคณะกรรมการ  ป .ป.ช.  
เพื่ อ พิ จ า รณ าม อบ ห ม าย ให้
อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนด าเนินการเพื่อขอให้
ศาลที่มีเขตอ านาจ ออกหมายจับ
ผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อด าเนินคดี ข้อ 
๔๕ 

 กรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา ให้
ศาลออกหมายเรียกหรือออก
หมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควร
แก่กรณี  เพื่อด าเนินคดีต่อไป 
ตามมาตรา ๔๔  

การเสนอรายชื่ อ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อ   



66 
 

คณะกรรมการ
เพ่ื อแ ต่ง ต้ั งให้
เป็ นพ นั ก งาน 
ไต่สวน 

ข้าราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมที่ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
และมีพื้นความรู้ ในระดับเนติ
บั ณ ฑิ ต ห รื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
กฎ ห ม ายแ ล ะมี ค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการไต่สวนและ
วินิจฉัยคดี โดยผ่านการอบรม
ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ต า ม ที่
คณะกรรมการป .ป .ช. ก าหนด
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานไต่สวน 
ข้อ ๔๘ 

การรับผิดชอบ
ส านวนในคด ี

การพิ จ ารณ าม อบ ห ม าย ให้
พนักงานไต่สวนด าเนินการไต่
ส ว น ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ เป็ น
ผู้รับผิดชอบส านวนในคดีแต่ละ
เรื่ อ งให้ ผู้ อ านวยการส านั กที่
รั บ ผิ ด ช อ บ เป็ น ผู้ มี อ า น า จ
พิจารณาเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งและมอบหมาย
คดีให้กับองค์คณะพนักงานไต่
สวนเพื่ อให้ด าเนินการไต่สวน
ข้อ เท็ จจริงตามอ านาจหน้าที่
ต่ อ ไป โด ย ให้ ค านึ งถึ งค ว าม
เช่ียวชาญและความเหมาะสม
เป็นหลัก ข้อ ๔๙ 

  

การแต่งต้ังให้มี
ผู้ช่วยพนักงาน
ไต่สวน 

ก า ร ไ ต่ ส ว น ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ช่วย
พนักงานไต่สวนเพื่อช่วยในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ งอ งค์ ค ณ ะ
พนักงานไต่สวนด้วยก็ได้ ตามข้อ 
๕๐  

  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการท าหน้าที่ในการไต่
สวนข้อเท็จจริงแทนโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับระดับและต าแหน่งของผู้
ถูกกล่าวหาด้วย ตามข้อ ๖ 
การไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
อาจแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้า
ร่วมในคณะอนุกรรมการได้ ตามข้อ ๖ 
วรรคสี่ 

ค ณ ะก รรม ก ารจ ะแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ  ให้ เป็น เจ้ าพนักงาน  เพื่ อ
ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะกาลหรือ
เฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดก็ได้  ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสาม 

ก า ร ค ว บ คุ ม
ก ากั บ ดู แล ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ข อ ง
พนักงานไต่สวน 

คณ ะกรรมการ  ป .ป .ช . อาจ
มอบหมายให้กรรมการ ป .ป.ช. 
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้
ควบคุมก ากับดูแลทั้งนี้เพื่อให้การ
ไต่สวนข้อเท็จจริงการรวบรวม

 คณะกรรมการ ป .ป .ท .อาจมีค าสั่ ง
มอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหา
ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่ อที่ จะทราบข้อเท็ จจริงหรือมูล

 



67 
 

พยานหลักฐานและการสรุป
ส านวนเสนอต่อคณะกรรมการ
ป .ป .ช . ของพนั ก งาน ไต่ ส วน
ด าเนินไปโดยเรียบร้อยชอบด้วย
กระบวนการแห่งกฎหมายและ
เป็นระเบียบเดียวกัน ตามข้อ ๕๑ 

ความผิดเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อ
กล่าวหาก็ได้ตามข้อ ๘ 

ก า ร คั ด ค้ า น
พ นั ก ง า น
แสวงหาข้อมูล
แล ะ รวบ รวม
พยานหลักฐาน 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้
ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการได้ 
ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้ เห็นเหตุการณ์หรือเคย
สอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนมาก่อน 

(๒ ) มี ส่ วน ได้ เสี ย ใน เรื่ อ งที่
กล่าวหา ฯลฯ 

ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ
พนั ก งาน  ป .ป .ท . หรือ เจ้ าห น้ าที่
ป .ป .ท . ก็ได้ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม 
โด ย ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ป .ป .ท . 
พิจารณาวินิจฉัยโดยพลันตามข้อ ๑๒ 

 

 

  
๓.๓ ปัญหาการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานสืบสวนของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับอ านาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวน ของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะพบว่ายังมีประเด็นอีกหลายประการที่ยังท าให้การสืบสวน
สอบสวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานต่างๆ ยังมีความล่าช้า และเมื่อหากต้อง
ด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลใด ซึ่งต้องส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ที่จะพอฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
พนักงานอัยการอาจมีค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมได้ ซึ่งหากต้องรอผลการสอบสวนเพ่ิมเติมอีกจะท าให้
ขั้นตอนการน าคดีขึ้นสู่ศาลจะยิ่งล่าช้า หรือหากพนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมมาพอ
ฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา มีความเห็นสั่งฟ้อง และน าคดีฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 
เมื่อมีการสืบพยานหลักฐานกันไปหากพยานหลักฐานในส านวนที่ได้รวบรวมมามีน้ าหนักน้อย ไม่
สามารถพิสูจน์ความผิดของจ าเลยได้ ศาลอาจพิพากษายกฟ้อง ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อระบบการ
เลือกตั้งในคราวต่อๆ ไป กรณีหากยังมีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง แต่เกิดข้อบกพร่องในการสืบสวนสอบสวนที่ไม่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าผิดได้ ผู้ท า
การศึกษาจึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในการสืบสวนสอบสวนไว้ ดังนี้ 

 ๓.๓.๑ บุคคลผู้เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน 



68 
 

 คณะกรรมการการสืบสวนสอบสวนที่จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง  หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการ หรือเอกอัครราชทูต นั้น 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ 
ได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวไว้ กล่าวคือ มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์                    
รัฐศาสนศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอบสวน หรือเป็นผู้ส าเร็จหลักสูตรการสืบสวนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเป็นทนายความ หรือเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่าย
ปกครอง นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ข้าราชการประจ าสถานทูต ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการรวบรวม
บุคคลจากหลายแหล่งมาเพ่ือท าส านวนการสอบสวน จึงเกิดปัญหาได้ว่าบุคลดังกล่าวไม่ได้เป็น
บุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนอย่างแท้จริง เป็นเพียงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการการสืบสวนสอบสวน ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการท าส านวนสืบสวนซึ่งจ าต้อง
แสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือประกอบข้อกล่าวอ้างว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้ง โดยจัดท าเป็นส านวนการสอบสวน  

ประเด็นปัญหาข้อนี้หากพิจารณาจากการท าส านวนสอบสวนของพนักงานต ารวจซึ่งต้อง
กระท าโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการท า
ส านวนจะมีพนักงานสอบสวน จ านวน ๑ คน ต่อ ๑ ส านวน หรือหากเป็นคดีส าคัญอาจมีค าสั่งภายใน
ให้แต่งตั้ งเป็นคณะท างานได้ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ที่มีอ านาจหน้าที่ รวบรวม
พยานหลักฐานและสรุปส านวนเพ่ือน าส่งพนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนดังกล่าวก็ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการสอบสวนเพียงอย่างเดียว จึงท าให้เกิดทักษะในการแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน 
ทั้งจากผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และพยานหลักฐานจากแหล่งอื่นอีกด้วย 

หากเปรียบเทียบกับผู้ไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง ในคดีที่มี
ความส าคัญ หรือตั้งคณะอนุกรรมการการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยอาจแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้า
ร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ หรือมอบหมายพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพ่ือ
ด าเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิด จึง
เห็นว่าผู้ที่มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งยังเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มี
หน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยตรง เพียงแต่หากต้องใช้ผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ความ
ช านาญในวิชาการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการได้ 

หากเปรียบเทียบกับผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงเห็นได้ชัดว่าผู้มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. คือบุคลากรที่มี
หน้าที่ในการด าเนินการไต่สวนโดยตรง  
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จากปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ดังกล่าว ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของ
ส านักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดีได้                     
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซึ่งพนักงานของส านักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น                      
เจ้าพนักงานสืบสวนนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไต่สวน                 
หรือการด าเนินคดีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดแล้ว แต่หาก                       
มีความจ าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็น                           
เจ้าพนักงานสืบสวนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องได้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้เป็นการเสริมสร้างประสิทธิของ              
เจ้าพนักงานสืบสวน ท าการสืบสวน สอบสวน หรือด าเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับแล้ว โดยหลักการในการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สืบสวนนี้  ควรก าหนดส านวนเป็นเรื่องๆ มอบหมายแก่เจ้าพนักงานสืบสวนคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนของการสืบสวน สอบสวนในประเด็นที่เป็นเพียงรายละเอียดมิใช่สาระส าคัญของ
ส านวนการสอบสวน จะท าโดยพนักงานสืบสวนคนอ่ืนที่มีหน้าที่ท าการสืบสวนก็ได้ พนักงานสืบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนจะเป็นผู้แสวงหาหรือรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งสรุปความเห็นในส านวนเพ่ือเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการสืบสวน สอบสวน และเป็นการลดจ านวนปริมาณส านวนที่คั่งค้าง 
จะท าให้การพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

 
๓.๓.๒ อ านาจสืบสวนสอบสวน ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
 อ านาจสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ .ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนด
อ านาจเพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่ จากหน่วยงาน 
หรือจากบุคคลต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรื อส่งเอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 
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  ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณา 

  ๓. เข้าไปในที่เลือกตั้ง สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงหลักฐานบัตร
ประจ าตัวพร้อมค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวต่อ 
ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือประธานกรรการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 จากอ านาจดังกล่าวที่มีของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนท าให้เกิดปัญหาในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอยู่มาก เนื่องจากการที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจะให้
หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใด หรือจะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้
ความเห็น หรือมาให้ถ้อยค า หรื อส่ งเอกสารหลักฐาน เป็น เพียงการออกหนังสือเชิญจาก
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เท่านั้น ซึ่งไม่มีสภาพ
บังคับทางกฎหมาย เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ซึ่งในข้อนี้จะแตกต่างกับ
อ านาจของพนักงานสอบสวน ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน กฎหมาย
บัญญัติให้พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ทุกชนิด อีกทั้งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญายังได้ให้อ านาจพนักงานสอบสวนมีอ านาจในการตรวจค้น จับกุม หรือออก
หมายเรียกเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร ซึ่งเป็นอ านาจที่ช่วยให้การ
แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และ
เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานในเชิงรุก ซึ่งจะแตกต่างจากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวน
สอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากพยานส่วนใหญ่ มักจะได้รับมาจากผู้กล่าวหาหรือ  
ผู้ร้องที่อ้างว่ามีการกระท าความผิด อันเป็นเพียงการรับฟังพยานหลักฐานเป็นเชิงรับโดยการน า
พยานหลักฐานมาให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในส านวน จึงเกิดปัญหา
ในชั้นพิจารณาคดีทั้งของพนักงานอัยการ และการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากพยานหลักฐานที่
รวบรวมมาในชั้นต้นไม่พอฟังได้ว่าผู้กระท าผิดได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือตามฟ้องจริงหรือไม่  

 หากพิจารณาอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานไต่สวนข้อเท็จจริงใน
หน่วยงานอ่ืนจะพบว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริงจะมีอ านาจด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท า
การหรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสอบค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร 
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๓) 
และยังก าหนดให้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีก
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ด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ซึ่งมีผลให้การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จเป็นความผิดทางกฎหมาย 

 หากพิจารณาอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริง จะมีอ านาจ
ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการหรือสถานที่อ่ืนใด 
รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสอบค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ ไต่สวนข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕  

 แต่เดิมนั้น พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่
มีอ านาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น เพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการหรือสถานที่อ่ืนใด 
รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสอบค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวกับเรื่องที่สืบสวนสอบสวน  

 แต่อย่างไรก็ตามในปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดีเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น
ผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการก าหนดหลักการดังกล่าว จะมีผลให้                        
เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจเช่น เดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย                                      
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจะมีอ านาจเหมือนพนักงานสอบสวน โดยจะมีอ านาจในการตรวจค้น 
หมายเรียก และยึด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๒ มีอ านาจในการ
สอบสวนผู้กล่าวหา พยาน ผู้ถูกกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ 
อีกทั้งยังอาจท าการกักตัวบุคคลใดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๗ 
เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้การสืบสวน สอบสวน ไต่สวนมีประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน                      
ที่สมบูรณ์มากขึ้น และยังเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการให้การสืบสวนรวดเร็วขึ้นโดยให้อ านาจ
เบ็ดเสร็จแก่พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะใช้บังคับ อีกต่อไป  

 
 ๓.๓.๓ ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้จัดท ารายงานการ

สืบสวนสอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบส านวนการ
สืบสวนเสนอต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือท า
ความเห็นแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือจัดท าความเห็นของ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งในขั้นตอนก่อน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความเห็น จะมีขั้นตอนอีกว่า เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รับส านวนการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ศูนย์รับ -จ่าย
ส านวน จะมอบส านวนให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าการวิเคราะห์
ส านวนการสืบสวนสอบสวนและเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการ                
การเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด หรือเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาท าความเห็น แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเห็นว่าในการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เสนอความเห็น
ในส านวนการสอบสวนหลายชั้น และแต่ละชั้นมีการพิจารณาที่เหมือนกันคือวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในส านวน พิจารณาข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้วจัดท า
ความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลประกอบ จึงเป็นการซ้ าซ้อนกัน จึงอาจเกิดปัญหาให้การ
สืบสวนสอบสวนล่าช้า กว่าจะมีความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระยะเวลาที่เนิ่นช้าไปนี้
อาจส่งผลต่อพยานหลักฐานที่จะน ามาใช้เมื่อต้องส่งคดีสู่ศาล พยานบุคคล พยานเอกสารต่างๆอาจจะ
ไม่มีแล้ว หรือเป็นการยากที่จะมาสืบประกอบการพิจารณาของศาล 

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ ก าหนดให้เพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการด าเนินคดี
ดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือ
พนักงานของส านักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดี
ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ นการ และ
ขอบเขตแห่งหน้าที่และอ านาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน จากกฎหมายดังกล่าว จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการท าส านวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อีกประการหนึ่ง และได้ก าหนดให้มีระยะเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งจ าต้องมีการแก้ไข
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับนี้ โดยควรก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวน 
เป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงพร้อมทั้งมีความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัด แล้ว
เสนอส านวนการสอบสวนยังคณะกรรมการการเลือกต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการลดขั้นตอนการท าส านวน
สอบสวน และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการท าส านวนการสอบสวนอีกด้วย 

  
  
 
 
 
  
 



บทท่ี ๔ 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับอ านาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะพบว่ายังมีประเด็นอีกหลายประการที่ยังท าให้การสืบสวน
สอบสวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานต่างๆ ยังมีความล่าช้า และเมื่อหากต้อง
ด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลใด ซึ่งต้องส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ที่จะพอฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
พนักงานอัยการอาจมีค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมได้ ซึ่งหากต้องรอผลการสอบสวนเพ่ิมเติมอีกจะท าให้
ขั้นตอนการน าคดีขึ้นสู่ศาลจะยิ่งล่าช้า หรือหากพนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมมาพอ
ฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา มีความเห็นสั่งฟ้อง และน าคดีฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 
เมื่อมีการสืบพยานหลักฐานกันไปหากพยานหลักฐานในส านวนที่ได้รวบรวมมามีน้ าหนักน้อย ไม่
สามารถพิสูจน์ความผิดของจ าเลยได้ ศาลอาจพิพากษายกฟ้อง ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อระบบการ
เลือกตั้งในคราวต่อๆ ไป กรณีหากยังมีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง แต่เกิดข้อบกพร่องในการสืบสวนสอบสวนที่ ไม่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าผิดได้ ผู้ท า
การศึกษาจึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในการสืบสวนสอบสวนไว้ ดังนี้ 

๑. บุคคลผู้เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน จากการศึกษาพบว่าบุคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคลากร
ด้านการสืบสวนสอบสวนอย่างแท้จริง เป็นเพียงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
การสืบสวนสอบสวน ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการท าส านวนสืบสวนซึ่งจ าต้องแสวงหาข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบข้อกล่าวอ้างว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง โดย
จัดท าเป็นส านวนการสอบสวน โดยเห็นว่าในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสืบสวนนี้ ควรก าหนดส านวนเป็น
เรื่องๆ มอบหมายแก่เจ้าพนักงานสืบสวนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนของการสืบสวน 
สอบสวนในประเด็นที่เป็นเพียงรายละเอียดมิใช่สาระส าคัญของส านวนการสอบสวน จะท าโดย
พนักงานสืบสวนคนอ่ืนที่มีหน้าที่ท าการสืบสวนก็ได้ พนักงานสืบสวนผู้รับผิดชอบส านวนจะเป็น        
ผู้แสวงหาหรือรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ว่ามีการ
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งสรุป
ความเห็นในส านวนเพ่ือเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
สืบสวน สอบสวน และเป็นการลดจ านวนปริมาณส านวนที่คั่งค้าง จะท าให้การพิจารณาความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

๒. อ านาจสืบสวนสอบสวน ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จากการศึกษา
พบว่าปัญหาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เนื่องจากการที่คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนจะให้หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใด หรือจะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐาน เป็นเพียงการออกหนังสือเชิญ
จากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการ
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เลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เท่านั้น ซึ่งไม่มีสภาพ
บังคับทางกฎหมาย เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ พยานหลักฐานส่วนใหญ่ 
มักจะได้รับมาจากผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องที่ อ้างว่ามีการกระท าความผิด อันเป็นเพียงการรับฟัง
พยานหลักฐานเป็นเชิงรับโดยการน าพยานหลักฐานมาให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเพ่ือรวบรวมเป็น
พยานหลักฐานในส านวน จึงเกิดปัญหาในชั้นพิจารณาคดีทั้งของพนักงานอัยการ และการพิจารณาคดี
ของศาล เนื่องจากพยานหลักฐานที่รวบรวมมาในชั้นต้นไม่พอฟังได้ว่าผู้กระท าผิดได้กระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาหรือตามฟ้องจริงหรือไม่ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ ได้ก าหนดให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น เพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการหรือสถานที่
อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสอบค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนสอบสวน ดังนั้น จึงควรต้องมีการแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดโดยก าหนดแนวทางใน
การสืบสวนสอบสวนในส่วนนี้ให้พนักงานผู้มีได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน สมบูรณ์
มากขึ้น 

๓. ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน จากการศึกษาพบว่าการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นจะมีขั้นตอน
หลายขั้นตอน เสนอความเห็นในส านวนการสอบสวนหลายชั้น และแต่ละชั้นมีการพิจารณาที่
เหมือนกันคือวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในส านวน พิจารณาข้อกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้วจัดท าความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลประกอบ จึงเป็นการ
ซ้ าซ้อนกัน จึงอาจเกิดปัญหาให้การสืบสวนสอบสวนล่าช้า กว่าจะมีความเห็นของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และระยะเวลาที่เนิ่นช้าไปนี้อาจส่งผลต่อพยานหลักฐานที่จะน ามาใช้เมื่อต้องส่งคดีสู่ศาล 
พยานบุคคล พยานเอกสารต่างๆอาจจะไม่มีแล้ว หรือเป็นการยากที่จะมาสืบประกอบการพิจารณา
ของศาล โดยควรก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสอบสวน เป็นผู้
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงพร้อมทั้งมีความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัด แล้วเสนอ
ส านวนการสอบสวนยังคณะกรรมการการเลือกต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการลดขั้นตอนการท าส านวน
สอบสวน และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการท าสนวนการสอบสวนอีกด้วย 
 
 
 ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคคลกรภายใน
ส านักงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวน โดยควรก าหนดฝ่ายที่รับผิดชอบใน
การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นพนักงาน
สืบสวนสอบสวนที่มีทักษะ และประสิทธิภาพต่อไป 
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 ๒. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยควรก าหนดบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนให้เป็นพนักงาน
สืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวนสอบสวน การมอบหมายส านวน ก าหนดอ านาจหน้าที่ ของ
พนักงานสืบสวนให้มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยการตรวจค้น ออกหมายเรียก ยึด หรือ
อายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนสอบสวน และก าหนด
ระยะเวลาเวลาในการสืบสวนสอบสวนให้กระชับ รวดเร็ว และเป็นธรรม  ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 



บรรณานุกรม 

หนังสือ 

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย : ระบบกล่าวหา ระบบไต่สวน 

สิทธิศักดิ์  วนะชกิจ : ป.ป.ช. ไต่สวนผู้พิพากษาสร้างสรรค์หรือแทรกแซงประโยชน์สุดท้ายใครได้ใครเสีย 

สมยศ  ไขประพาย : บทบาทอ านาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน 

พรเพชร วิชิตชลชัย : ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

บดินทร วิยาภรณ์  : การไม่ด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนโดยใช้ดุลพินิจ 

ดร.อุทัย อาทิเวช : ระบบลูกขุนผสม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบศาล Saiban-in ของญี่ปุ่นกับศาล
ลูกขุนของฝรั่งเศส 

คณิต ณ นคร : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล : ข้อสังเกตในเรื่องระบบไต่สวน ระบบกล่าวหากับภาระการพิสูจน์และอ านาจศาลใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

นายอนุชาติ คงมาลัย : พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ                     
การไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ : http://www.pacc.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : https://www.nacc.go.th 
 

 


	ปก
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ ๑
	บทที่ ๒
	บทที่ ๓
	บทที่ ๔
	บรรณานุกรม

