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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 บัญญัติวา "พนักงาน
อัยการมีอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาท่ี
ของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน" ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการได
ถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2533 มาตรา 14 บัญญัติวา 
"พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (1) อํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ (2) ในคดีอาญา มี
อํานาจและหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวา
เปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ (10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตาม
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ (11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดตามท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการ
สูงสุด"  
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ          
พ.ศ. 2533 ดังกลาวขางตน องคกรอัยการ มีอํานาจและหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคมและอํานวยความยุติธรรมในการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติจักต้ังศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2549  
และตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน
อัยการเพื่อบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา อํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา เปนอํานาจ
หนาท่ีของอัยการในการอํานวยความยุติธรรม (Core Function) อันถือไดวามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางหนึ่ง เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม           
และถือเปนงานหลักของอัยการท่ีไดมีการปฏิบัติตามหลักการ The Rule of Law Principle หรือนิติ
รัฐในการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญาโดย 
  1. คดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอฟงวาผูตองหาไดกระทําความผิดจริงประกอบกับมีเหตุผล
สมควรท่ีจะฟองผูตองหาก็จะมีคําส่ังฟองผูตองหา   
  2. คดีมีพยานหลักฐานไมพอฟงวาผูตองหากระทําความผิดตามขอกลาวหาหรือมีเหตุ
สมควรเห็นวาการฟองคดีไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย
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หรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พนักงานอัยการจะออกคําส่ังไม
ฟองผูตองหา 
  ทําใหคดียุติในช้ันพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการจะตรวจพิจารณากล่ันกรองสํานวน
การสอบสวนท่ีสงมาจากพนักงานสอบสวนวาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะฟองศาล เพื่อลงโทษ           
ผูถูกกลาวหาหรือไม หากมีพยานหลักฐานเพียงพอก็จะฟองศาลเพื่อพิสูจนความผิดจําเลยตอไป          
แตหากพยานหลักฐานไมเพียงพอก็จะใหความยุติธรรมแกผูถูกกลาวหา โดยมีคําส่ังไมฟองปลอยตัว
ผูถูกกลาวหาไปอันเปนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ “ทนายแผนดิน” 1ฉะนั้นพนักงานอัยการจึงมี
บทบาทอันสําคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใช
กฎหมายเปนผูอํานวยความยุติธรรม (The Administrator of justice) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการออก
คําส่ังฟองหรือไมฟองผูตองหา ในคดีอาญา รวมตลอดถึงการดําเนินคดีในศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ  
ศาลฎีกา และในศาลตางๆ เชนศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเนื่องจากพนักงานอัยการ
เปนผูปฏิบัติงานอยูกึ่งกลางระหวางพนักงานสอบสวนกับศาลเปรียบเสมือนผูคุมจุดยุทธศาสตร 
(Hold A strategies Position) 2เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม อันถือไดวามีความอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีตามกฎหมายโดยสุจริตรวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรมซ่ึงตามระเบียบ
สํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 49 และ 56 ใน
การตรวจ พิจารณาวินิจฉัยส่ังคดี การตรวจสํานวนตองพิจารณาและส่ังสอบสํานวนใหส้ินกระแส
ความดวยความละเอียดรอบคอบ แลวจึงมีความเห็นและคําส่ัง และในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
อัยการในการพิจารณาส่ังคดีตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. 2553 จะตองกระทําโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของสหประชาชาติวา
ดวยบทบาท ของพนักงานอัยการ 
  การดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเศรษฐกิจและทรัพยากรซ่ึงเดิมรวมอยูใน
สํานักงานคดีอาญา แตตอมาโดยคําส่ัง กรมอัยการท่ี 26/2531 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2531 กําหนดให
ความผิดแนบทายคําส่ังดังกลาวท่ีมิไดอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลแขวงเปนคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร และใหอยูในอํานาจการพิจารณาของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงคือสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากรในปจจุบัน 3และตอมาเม่ือมีความผิดบางประเภท  
 
1 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ มาตรา 11 

2 นายประพันธ  นัยโกวิท. “การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ” (เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร) พ.ศ. 2538–2539 หนา ก  

3 คูมือการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรโดยสํานักงานอัยการสูงสุด  บทนํา 
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เชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา, ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และ
ความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และมาตรฐานสินคาสงออก อันเปนความผิดท่ีมี
ลักษณะแตกตางจากคดีอาญา ท่ัวไป และกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและทรัพยากรของชาติ 
เชนเดียวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่กําหนดไวและยังมิไดกําหนดใหเปนคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ดังนั้น นายโกเมน ภัทรภิรมย อธิบดีกรมอัยการในขณะนั้น จึงมีคําส่ังกรมอัยการท่ี 
19/2534 เร่ือง การกําหนดอํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหยกเลิกบัญชีความผิด
เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร แนบทาย คําส่ังกรมอัยการท่ี 26/2531 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ  
2531 และใหใชบัญชีความผิดเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร แนบทายคําส่ังนี้แทน เร่ิมตั้งแต
วันท่ี 21 กุมพาพันธ 2534 เปนตนไป 4  
 อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (1) (2) (10) ซ่ึงถือวาเปน
บทบาทอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .  2549 ไดจัดตั้งสํานักงานคดี เศรษฐกิจและทรัพยากรขึ้นเพื่อเปนองคกร 
(Organization) ทําหนาท่ีดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยมีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร เปนผูบังคับบัญชาระดับสูง (Manager) และมีอัยการพิเศษฝายสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากรทุกสํานักงานเปนผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยแตละสํานักงานมี
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (Knowledge Workers) ไดแก พนักงานอัยการ  
นิติกร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมีอํานาจหนาท่ีหลักตาม
ภารกิจในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนในดานการพิจารณาดําเนินคดีใหสุจริตถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรม (Productivity) การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารซ่ึงเปนคดี
ประเภทหนึ่งของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีความสําคัญเพราะนอกจากจะเปนคดีท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนแลวยังมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจจะไมใชเฉพาะใน
ประเทศเทานั้นแตอาจเปนสวนหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของกับตางประเทศ รวมท้ังในการพิจารณา
องคประกอบในการกระทําความผิดยังมีความแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาท่ัวไป เพราะในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ผูกระทําความผิดมีความฉลาดรอบรูสามารถนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใชในการกระทําความผิดได เชน กฎหมายอาญาในสวนของบัตรอิเลคทรอนิกส 
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติขายตรง พระราชบัญญัติซ้ือขายลวงหนา เปนตน ซ่ึงใน
ปจจุบันในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรยังมีความเกี่ยวพันกับ 
 
4  คําสั่งกรมอัยการท่ี 19/2534 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2534 



4 

 

หนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุดหลายสํานักงาน เชน สํานักงานคดีพิเศษ สํานักงาน
คดีอาญา สํานักงานศาลแขวง สํานักงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานตางประเทศ และสํานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เปนตน ทําใหเกิดปญหาในการตรวจรับสํานวนคดีของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร เนื่องจากความไมชัดเจนในเร่ืองการกําหนดอํานาจหนาท่ีของกองคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร ตามคําส่ังกรมอัยการท่ี 19/2534 ของสํานักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ท่ีไดยึดถือปฏิบัติมาเปนเวลานานและยังไมไดมีการแกไขในเร่ืองบัญชีความผิดเกี่ยวกับ
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรใหทันกับกฎหมายใหมในปจจุบัน สงผลทําใหการตรวจรับสํานวนคดี
ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเปนปญหา (Problem) ในการปฏิบัติงานจึงตองกําหนด
ฐานความผิดใหเกิดความชัดเจนวา หนวยงานใดของสํานักงานอัยการสูงสุดจะเปนผูรับผิดชอบ
สํานวนคดีดังกลาว ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการอํานวยความยุติธรรมซ่ึงเปนภารกิจ
สําคัญประการหนึ่งของสํานักงานอัยการสูงสุด (Core Function) ใหกับพนักงานสอบสวนและ
ผูตองหาหรือประชาชนท่ีตองมาติดตอกับสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีจะไดรับการบริการในดานความ
สะดวก  รวดเ ร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรมใหกับคูกรณี ทุกฝ าย  ซ่ึ งตามรัฐธรรมนูญแห ง                        
พระราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 มาตรา 40 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการ               
ยุติธรรมดังตอไปนี้   
  1. สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงายสะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 
  2. ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอการตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสําควรไดรับการชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับปลอย
ช่ัวคราว ดังนั้น พนักงานอัยการ นิติกร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร จะตองมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรโดยเฉพาะ
ตลอดท้ังตองมีทักษะและรอบรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
พนักงานอัยการ นิติกร และเจาหนาท่ีในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหมีความรูความ
เขาใจถึงหลักเกณฑในทางกฎหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติในเบื้องตนในการพิจาณาตรวจรับ
สํานวนคดีของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยมีวิธีการสรางองคความรูในเร่ืองดังกลาว
ใหมีความสมบูรณถูกตองและหาวิธีการสรางความเขาใจในแนวทางการรับสํานวนคดีในระหวาง
หนวยงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
 
 



5 

 

2. วัตถุประสงคของการคนควา 
  การศึกษาอิสระน้ีศึกษาเฉพาะในประเด็น ตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ 
สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงเปนประเด็นปญหาสําคัญ เพ่ือท่ีจะใชแกไขบุคลากรของ
สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สามารถเขาใจถึงหลักเกณฑในทางกฎหมายใหมีความเขาใจท่ี  
โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู และเพื่อเปนองคความรูพื้นฐานท่ีจะใชพัฒนาตอยอดตอไป และเพ่ือ
ความสมบูรณขององคความรู ผูศึกษาจะตองหาวิธีการสรางองคความรูจากการตรวจรับสํานวนคดี
ของพนักงานอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และจะตองนําวิสัยทัศนของผูบริหารมา
วิเคราะหและหาวิธีการสรางองคความรู เพื่อใหไดองคความรูตามวิสัยทัศนตอไป  และจะตองมี
การศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมายในข้ันตอนท่ีเปนปญหา 
 วัตถุประสงคของการศึกษาอิสระมีดังนี้  

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารโดยนําระบบการจดัการ
ความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา 

2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรูในความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 
  
3. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 
 ศึกษาคนควาสวนท่ีเปนเนื้อหาในเร่ืองการตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ โดยใช
ทฤษฎีการจัดการความรู เพื่อใหไดองคความรูเบ้ืองตนในการใหบุคลากรในของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร สามารถเขาใจถึงหลักเกณฑในทางกฎหมายในการตรวจรับสํานวนคดี  
และหลักเกณฑในทางปฏิบัติในการพิจารณาตรวจรับสํานวนคดีในเบ้ืองตน ใหมีความเขาใจถูกตอง
ตรงกัน สวนท่ีสอง ศึกษาคนควาโดยใชทฤษฎีการจัดการความรูเพื่อหาวิธีการ และเคร่ืองมือสราง
องคความรูในเบื้องตนใหมีความสมบูรณ และหาวิธีการสรางองคความรูเพ่ือใหไดองคความรูตาม
วิสัยทัศนตอไป เพื่อเปนการใหคนในองคกรเขาใจถึงทฤษฎีการจัดการความรูและนําไปปฏิบัติได
จริง  
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมีดังน้ี  
             1. เขาใจถึงหลักเกณฑในทางกฎหมายในการตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ                 
และหลักเกณฑในทางปฏิบัติในการพิจารณาตรวจรับสํานวนคดีในเบ้ืองตน  
 2. ไดแนวคิดและวิธีการในการสรางองคความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อเปนการ
ตอยอดองคความรูในเร่ืองในการพิจารณาตรวจรับสํานวนคดีในเบ้ืองตน ใหครอบคลุมทุกประเภท
คดี และเพื่อใหไดองคความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรูขององคกรตอไป 
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 3. สรางระบบการจัดการความรูดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเปนระบบตามทฤษฎีการจัดการความรูท่ีถูกตอง และใหองคความรูดานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากรเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูในการแกปญหา 
ศึกษา คนควา และในการทํางานได   
 4. วิเคราะหในเชิงกฎหมายในข้ันตอนท่ีเปนปญหาเกี่ยวกับการตรวจรับสํานวนคดีของ
พนักงานอัยการ 
   
4. ขอบเขตของการศึกษา 

เปนการศึกษาในหัวขอ คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในประเด็นเฉพาะรับสํานวนคดีของ
พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงเปนภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอธิบดี สํานักงานคดี
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เปนผูบังคับบัญชา มีพนักงานอัยการ นิติกร และขาราชการธุรการเปน
ผูใตบังคับบัญชา สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเปนสํานักงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการ
ดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน เปนการศึกษา
วิเคราะหถึงสภาพปญหาขององคกรในเร่ืองการตรวจรับสํานวนของพนักงานอัยการและไดนํา
สภาพปญหาท่ีสําคัญมาศึกษา หาสาเหตุ และไดนําเสนอวิธีการในการแกปญหาในเชิงการจัดการ
ความรู โดยนําทฤษฎีการจัดการความรูเขามาประยุกตเพื่อใชแกปญหา นอกจากนั้นยังได
ทําการศึกษาวิเคราะห โดยนํามาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504 มาเปนหลักและแนวทางใน
การศึกษา นอกจากนั้นยังไดนําหลักเกณฑในทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของมาทําการศึกษาวิเคราะหตาม
แนวทางนิติศาสตร เพื่อใหเนื้อหาของการศึกษาอิสระน้ีครอบคลุมในทางวิชาการ การจัดการความรู 
และในทางนิติศาสตร 
 ในสวนของการจัดการความรู จะเปนการศึกษาโดยเอกสาร และกิจกรรมภาคสนาม เชน           
การสัมภาษณ ตามทฤษฎีการจัดการความรู และในสวนของนิติศาสตรจะเปนการศึกษาโดยเอกสาร 
 เนื้อหาของการศึกษาจะดําเนินการเปนสามสวน คือ สวนแรก ศึกษาเพ่ือสรางองคความรู
เบ้ืองตนที่ใชแกปญหาตามสมมุติฐานของปญหา สวนท่ีสอง ศึกษาถึงวิธีการที่จะตอยอดองคความรู 
และวิธีการท่ีจะบรรลุตามวิสัยทัศน สวนท่ีสาม ศึกษาถึงบทวิเคราะหในเชิงนิติศาสตร ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะ
ทําใหการศึกษาอิสระน้ีครอบคลุมท้ังเนื้อหาของการจัดการความรูและเนื้อหาในทางนิติศาสตร   


