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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการที่ สั ง คมโลกเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางของการไร พ รมแดนมากขึ้ น จาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม ทําใหเกิดการไหลเวียนไปมาของประชากร
วัฒนธรรม การคาและการลงทุนขามชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอดเวลาไมถูกจํากัดดวยอาณา
เขตอีกตอไป การกออาชญากรรมและการกระทําผิดอาญาก็เปนไปในลักษณะขามชาติเพิ่มขึ้น และ
แปรเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบองคกรอาชญากรรมที่มีความซับซอน ประเทศตางๆ จึงหันมารวมมือ
กันอยางใกลชิดขึ้นเพื่อปราบปรามและลดจํานวนอาชญากรรมขามชาติใหลดนอย เพื่อทําใหเกิด
ความสงบและความมั่นคงขึ้นในสังคมระหวางประเทศเชนเดียวกันกับในภูมิภาคอาเซียนก็กําลังมี
ภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติและภัยที่คุกคามตอความมั่นคงของภูมิภาคในรูปแบบอื่นเชน
การกอการรายสากล การคามนุษยขามชาติ และการคายาเสพติดขามชาติเปนตน และหากเปดเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ .ศ.2558 ปญหาเหลานี้ยอมตองทวีขึ้นมากกวาเดิม การดําเนินการ
เพื่อปองกันและปราบปรามเฉพาะในประเทศจึงไมเพียงพอ ดังนั้นหนวยงานใชบังคับกฎหมาย
ต า งๆ ของประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง องค ก รอั ย การประเทศต า งๆ จึ ง ต อ ง
ยกระดับความรวมมือระหวางกันใหเพิ่มขึ้น ใกลชิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม การจะ
สรางความรวมมือระหวางกันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจถึงระบบ
การดําเนินคดีอาญาและบทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาในแตละประเทศ รวมทั้ง
ความเปนมาและโครงสรางขององคกรความรวมมือระหวางประเทศของตํารวจในภูมิภาคอาเซียน:
ASEANAPOL เพื่อนําเสนอแนวทางดําเนินการ รูปแบบ และระดับความรวมมือระหวางกันที่ทุก
ประเทศเห็นพองตองกัน
สํานักงานอัยการสูงสุดไดริเริ่มที่จะสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยจัดทําและดําเนินโครงการการจัดทํา
บันทึกความเขาใจกับอัยการตางประเทศ และจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยมีพื้นฐาน
จากบั น ทึ ก ความเข า ใจความร ว มมื อ ระหว า งกั น ที่ ไ ด เ คยจั ด ทํ า ขึ้ น แล ว กั บ องค ก รอั ย การของ
สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสัง คมนิ ย ม
เวียดนาม
จากการศึกษาไดขอสรุปวา องคกรอัยการประเทศตางๆ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดี
อาญาแตจะมีระดับแตกตางกันไปบางประเทศ เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส พนักงาน
อัยการมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีเองดวยบางประเทศอาจมีบางสวน เชน ไทย มีอํานาจสอบสวน

จ
เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และอินโดนีเซียมีอํานาจสอบสวนในคดีคอรรัปชั่น บาง
ประเทศมีเฉพาะอํานาจดําเนินคดีอาญาในศาล เชน สิงคโปร มาเลเซีย พมา เปนตน แตก็สามารถที่
จะมาร วมมื อกั นในการปราบปรามอาชญากรรมข า มชาติ ไ ด ตามระดั บ ของอํ า นาจหน า ที่ แต ล ะ
ประเทศ โดยจากการริเริ่มของสํานักงานอัยการสูงสุดประเทศไทยในการที่จะเรงรัดการจัดทําบันทึก
ความเขาใจกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคระดับทวิภาคี ให เสร็จสิ้ นกอน จากนั้น จึงดํา เนินการจั ด
ประชุมผูนําองคกรอัยการในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะรวมมือกันอยาง
ใกลชิดในระดับพหุภาคีในภูมิภาคใหเปนรูปธรรมโดยประเทศที่มีความเห็นพองตองกันจะเปนกลุม
ประเทศเริ่ ม ก อตั้ ง จากนั้ น จึ ง ดํ า เนิ นการจั ดประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิบั ติก ารระหว า งประเทศของ
ตัวแทนองคกรอัยการแตละประเทศในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทําขอเสนอใน
การจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เมื่ อไดขอสรุปแลวจึงรวมกันตั้งคณะทํางานระหวา ง
ประเทศ (Working Group) ขึ้นเพื่อจัดทําหลักเกณฑความรวมมือระหวางกัน โครงสราง บุคลากร
อํานาจหน าที่ และงบประมาณดําเนิ นการอันเปนคุณลัก ษณะ (TOR) ขององคกรความรวมมื อ
ระหวางประเทศในภูมิภาคดังกลาวมาแลวใหเปนรูปธรรม ทั้งนี้ โดยการริเริ่มของทางการไทย อัน
จะเปนการสอดคลองกับโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุดและเปนขอเสนอในการขับเคลื่อน
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปสูจุดหมายตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องการสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อ
นําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดําเนินคดีอาญาของ
ประเทศตางๆในกลุ มประเทศอาเซียน บันทึ กความเขาใจเกี่ยวกับความร วมมือกั บองคกรอัยการ
ตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุดม ทฤษฎีองคการ และองคกรตํารวจอาเซียน: ASEANAPOL
เพื่อแสวงหาจุดรวมและความเปนไปไดในการที่สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยจะใชเปน
แนวทางในการสรางความรวมมือกับองคกรอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อจัดตั้งองคกรอัยการ
ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกันตอตานอาชญากรรมขามชาติ
รวมทั้งภัยที่คุกคามตอความมั่นคงระหวางประเทศในรูปแบบตางๆอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาของคณาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวยทาน
เอกอัครราชทู ต สุจิตรา หิ รัญพฤกษ ผ.ศ. ดร. ชู เกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และโดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ผ.ศ. ดร. พลอย สืบวิเศษที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและความเห็นในทางวิชาการในการดําเนินการศึกษา
ในหัวขอและประเด็นตางๆ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งและนํามาซึ่งความสมบูรณและความสําเร็จ
ของการศึกษานี้
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอทานอัยการสูงสุด นายจุลสิงห วสันตสิงห ทาน
รองอัยการสูงสุด นายตระกูล วินิจฉัยภาค ทานอัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม นายคะแนน
พั ฒนา และคุ ณอรทั ย สุ วรรณเนตร อั ยการผู เชี่ ยวชาญที่ กรุ ณาสนั บสนุ นให เข ารั บการฝ กอบรม
หลักสูตร น.บ.ท.รุนที่ 4 ของกระทรวงตางประเทศในครั้งนี้ คุณศรัณย ถิระพัฒน อัยการผูเชี่ยวชาญ
สํานักงานพิเศษฝายกิจการตางประเทศ 3 พ.ต.อ. สินาด อาจหาญวงษ ผูกํากับการฝายตํารวจสากลและ
ประสานงานภูมิภาค 3 กองการตางประเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไดกรุณาใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ทายที่สุดนี้ ผูศึกษาใครขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆนักบริหารการทูต (น.บ.ท.) รุนที่ 4 ป
2555 ที่ไดชวยเหลือใหคําแนะนําในดานตางๆที่ทําใหการศึกษาอบรมครั้งนี้เปนไปดวยความราบรื่น
อบอุนและเปยมลนดวยมิตรภาพและจะเปนความสัมพันธ ความรวมมือระหวางกันที่ใกลชิดในการ
ทํางานเพื่อประเทศชาติที่ยาวนานสืบไป
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีองคการและหลักเกี่ยวกับองคกรระหวางประเทศ
2.2 ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 9 ประเทศ
2.3 โครงการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจ
(MOU) กับอัยการตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด
2.4 เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกับ
องคกรอัยการตางประเทศที่ไดจัดทําไปแลว
2.5 ความเปนมาและการจัดตั้งองคกรตํารวจอาเซียน: ASEANAPOL
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 กรณีศึกษาจากระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในกลุม
ประเทศอาเซียน และขอสรุปบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
อาญา: บทวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในเรื่องความรวมมือเพื่อ
นําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
3.2 ผลการศึกษาบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่สํานักงานอัยการสูงสุดได
จัดทํากับองคกรอัยการตางประเทศ
3.3 ผลการศึกษาบทบาทการดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน
9 ประเทศ เปรียบเทียบกับบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
อาญาของประเทศไทย
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3.4 ผลการศึกษากรณีโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุดในการจัดตั้งศูนย
ความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจกับอัยการ
ตางประเทศ
3.5 ผลการศึกษากรณีการจัดตั้งองคกรตํารวจในภูมิภาคอาเซียน:
ASEANAPOL
3.6 ผลการศึกษาทฤษฎีองคการและลักษณะองคการระหวางประเทศ
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผูเขียน

20
20
22
23
23
25
28
30

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาในกลุมประเทศอาเซียนจํานวน 9
ประเทศ
ตารางที่ 2 สาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงตามบันทึกความรวมมือระหวางกัน (MOU)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สืบเนื่องมาจากผลการประชุมของผูนําในกลุมประเทศอาเซียนครั้งที่ 13 ที่สิงคโปรเมื่อป
พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งจะทําใหมี
การผานแดนระหวางกันของประชากรในกลุมประเทศอาเซียนเปนไปโดยสะดวกงายดาย ทําใหเกิด
การเคลื่ อนย า ยทุ นและแรงงานอยา งมหาศาล ประกอบกั บ ความก า วหน า ทางการติ ดต อสื่อสาร
โทรคมนาคมในปจจุบันทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติที่มีลักษณะซับซอนทวีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นติดตามมาซึ่งประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคหนึ่ งเปนการเพิ่มความรวมมือกันในการแกไข
ปญหาความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการรวมมือกันในการแกไขปญหาความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่ง
รวมถึงการรวมมือกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชนการกอการรายสากล ตลอดจนปญหา
ระหวางประเทศที่กําลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ เชนปญหาคามนุษย ขบวนการคายาเสพติด และองคกร
อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งกออาชญากรรมในรูปแบบที่มีความซับซอน เกี่ยวพันกับหลายประเทศ อัน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของภูมิภาคโดยทั่วไป
ดัง นั้ นในอนาคตอันใกลนี้ หนวยงานภาครั ฐของประเทศต า งๆในภูมิ ภาคอาเซีย นที่ มี
หน า ที่เกี่ ยวกั บ การใช บั งคั บ กฎหมายด านการปราบปรามอาชญากรรมและการดํ า เนินคดีอาญา
จะตองแสวงหาความรวมมือกันเพื่อยกระดั บการรับ มือกั บปญหาดัง กลา ว การจํา กัดแวดวงการ
ทํางานแตเพียงในประเทศของตนจะไมเพียงพออีกตอไป แตเนื่องจากหนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย
ในการเริ่มตนดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 สวน คือ
(1) เจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในการปราบปราม จับกุม
สอบสวนดํา เนิ นคดีอาญา ซึ่ งมีภารกิจในการปองกันและปราบปรามการกระทํา ผิดในคดีอาญา
รวมทั้งสอบสวนดําเนินคดีอาญา แตไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดี อาญาตอศาล
(2) พนั ก งานอั ย การซึ่ ง มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการฟ อ งร องดํ า เนิ น คดี อ าญากั บ ผู ก ระทํ า
ความผิดในศาล และในบางกรณีก็จะเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอาญาหรือมี
อํานาจโดยตรงในการเริ่มตนทําการสอบสวนคดีอาญา เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนทั้งในและ
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นอกอาณาเขตประเทศแลวนําคดีที่สอบสวนยื่นฟองดําเนินคดีอาญาตอไปในศาลอันแตกตางไปจาก
พนักงานสอบสวน เชน เจาหนาที่ตํารวจ
ดั ง นั้ น ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศในรู ป แบบขององค ก รระหว า งประเทศของ
หนวยงานผูใชบังคับกฎหมายโดยเฉพาะ เชน พนักงานอัยการ เพื่อ ใชเปนศูนยกลางประสานงาน
ความรวมมือระหวางกัน เปนที่พบปะประชุมรวมกันของพนักงานอัยการในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาชญากรรมขามชาติหรือองคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งกําลัง
เพิ่มมากขึ้นและมีความซับซอน จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้น ยังอาจใชเปนศูนยกลางใน
การฝ ก อบรม แลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรพนั ก งานอั ย การระหว า งกั นเพื่ อการเรี ย นรู และเข า ใจระบบ
กระบวนการยุติธรรมระหวางกันหรือกับพนักงานอัยการของประเทศจากภูมิภาคอื่น อันจะเปนการ
สร า งเครื อข า ยและเพิ่ ม ความรวดเร็ วและประสิ ท ธิ ภาพในการยั บ ยั้ ง อาชญากรรมข า มชาติ และ
แก ป ญหาระหว า งประเทศตา งๆ ที่ มี ผลกระทบต อความมั่ นคงของภูมิ ภาคอั นเกี่ ย วเนื่ องกับ การ
กระทําความผิดตางๆดังกลาวมาแลว จึงนาที่จะเปนแนวทางที่ดีและเหมาะสมในการแกปญหาอยาง
มีประสิทธิภาพ
สํา หรั บประเทศไทย หนวยงานใชบั ง คับ กฎหมายที่ มีหน าที่ โดยตรงในการดํ าเนินคดี
อาญาในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศคือสํานักงานอัยการสูงสุด โดยอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 20 และอัยการสูงสุดยั งเปน “ผูประสานงานกลาง” (Central Authority) ตาม
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.25351 และตามพระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน พ.ศ.25512 ซึ่งอํานาจหนาที่ในฐานะผูประสานงานกลางตามกฎหมายทั้ง 2ฉบับ
หลังเปนการดําเนินการตามคํารองขอจากตางประเทศหรือรองขอใหตางประเทศดําเนินการให อัน
เปนการดําเนินการตามรูปแบบของความร วมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่ง
ไมเพียงพอหรือทันการตอการรับมือกับปญหาอาชญากรรมระหวางประเทศที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะ
เกิดขึ้นตอไปในอนาคตที่นับวันจะซับซอนและเกี่ยวพันกับหลายประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
ตระหนักกับปญหาดังกลาวจึงริเริ่ม ที่จะสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศ
อาเซียนตอไปในอนาคตโดยตามแผนยุทธศาสตรระยะเวลา 4 ป ของสํานักงานอัยการสูงสุดในสวน
ของสํานักงานตางประเทศไดเสนอโครงการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึก
ความเขาใจความรวมมือระหวางกันกับสํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศในกลุมอาเซียนที่ยังไมมี
บันทึกความเขาใจระหวางกันในป พ.ศ. 2555 จํานวน 2 ประเทศ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1
2

พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 6
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 5
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ระหวางประเทศกับพนักงานอัยการตางประเทศที่เปนตัวแทนของประเทศในกลุมอาเซียนจํานวน 9
ประเทศเพื่อใหไดขอสรุปรวมกันในเบื้องตนที่จะรวมมือกันดําเนินคดีตออาชญากรรมขามชาติใน
ภู มิ ภ าคทุ ก วิ ถี ท างภายใต ก รอบอํ า นาจหน า ที่ ข องพนั ก งานอั ย การในแต ล ะประเทศอย า งมี
ประสิ ทธิ ภาพรวมถึง แนวทางในการจั ดตั้ งศู นย ค วามร วมมืออัย การอาเซีย นซึ่ งการได รับ อนุ มั ติ
งบประมาณใหดําเนินการถือไดวาเปนนโยบายของประเทศไทยดั งนั้น จึงตองมีการดําเนินการจาก
ฝายไทย
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อนําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนจึงนาจะเปนประโยชนในดานความรู
เกี่ยวกับระบบการดําเนินคดีอาญาของอัยการในแตละประเทศ เพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการกําหนด
แนวทางในการเจรจาเพื่อสรางความรวมมือกับพนักงานอัยการในประเทศนั้นๆและไดขอเสนอ
เกี่ยวกับรูปแบบขององคกรศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ภารกิจ อํานาจหนาที่ และบุคลากรของ
องคกรดังกลาว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาต อ เกี่ ย วกั บ ระบบดํ า เนิ น คดี อาญาของอั ย การแต ล ะประเทศในกลุ ม
อาเซียน เพื่อความเขาในในอํานาจหนาที่และบทบาทของพนักงานอัยการในแตละประเทศวามี
ความเหมือนหรือแตกตางจากระบบของไทยอยางไร มีความเปนไปไดเพียงใดในการที่ทุกประเทศ
จะมารวมกันจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางขอตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการรวมกัน .ในการ
ตอตานและดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติและความตั้งใจรวมกันที่จะรวมกันกอตั้งองคกร
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนกับประทศคูเจรจาในการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU)
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึก ษาจากระบบการดํ า เนิ นคดีอาญา ของทุก ประเทศในกลุ มอาเซีย นจํ านวน 9
ประเทศ และ บทบาทของพนักงานอัยการ ในการดําเนินคดีอาญา ของแตละประเทศดังกลาว
1.3.2 ศึกษาจากโครงการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความ
เขาใจ (MOU) กับอัยการในกลุมประเทศอาเซียนของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การสรางความรวมมือระหวางกันในการตอตานและดําเนินคดีอาญากับอาชญากรรมขามชาติและ
จัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่จะนําไปใชในการเจรจาทําขอตกลงในการจัดทํา
บันทึกความเขาใจ (MOU) กับอัยการในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสรางความ
รวมมือระหวางกันในการตอตานและดําเนินคดีอาญากับอาชญากรรมขามชาติและจัดตั้งศูนยความ
รวมมืออัยการอาเซียน
1.4.2 ขอเสนอโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ บุคลากรและงบประมาณดําเนินการของ
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่ใชพิจารณา
2.1 ทฤษฎีองคการ (Organization Theory) และหลักเกี่ยวกับองคกรระหวางประเทศ
องคการ (Organization) เปนรวบรวมการทํางานของคนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายโดยรวม
(Schermerhorn, Hunt and Osborn 2000: G-4) หรือเปนระบบการบริหารจัดการที่มีการออกแบบ
และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง (Bateman and Snell 1999:G-4)1
2.1.1 ลักษณะขององคกร องคกรมีลักษณะดังนี้
1) มีเอกลักษณทางสังคม (Social Entities)
2) มีเปาหมาย (Goal) ที่แนนอน
3) มีการออกแบบโครงสรางอยางรอบคอบ (Deliberately Structured) และมี
ระบบกิจกรรมที่ประสานงานกัน (Integrated Activities)
4) มีการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
2.1.2 หลักเกี่ยวกับองคกรระหวางประเทศ
องคกรระหวางประเทศเปนบุคคลภายใตกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกันกับ
รัฐ องคกรระหวางประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนที่ตองมีการเจรจาหลายฝายอยูเปนประจํา
ประเทศที่มีปญหาหรือผลประโยชนในเรื่องเดียวกันที่จะรวมมือกันจัดตั้งองคกรระหวางประเทศขึ้น
2.1.3 ลักษณะทั่วไปขององคกรระหวางประเทศ
1) จัดตั้งโดยสนธิสัญญา
2) มีฐานะเปนบุคคลระหวางประเทศ
3) ที่ประชุมผูแทนประเทศสมาชิก (UN เรียกชื่อวาสมัชชาใหญ เปนตน)
4) สํานักเลขาธิการ (Secretariat) ซึ่งถือวาเปนสํานักงานขององคกรระหวา ง
ประเทศ มีผูบริหารสูงสุดคือ เลขาธิการ (Secretary General) และเจาหนาที่ขององคกรระหวาง
ประเทศอยูประจํา

1

รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการฉบับมาตรฐาน, สํานักพิมพบริษัทธรรมสาร จํากัด,
หนา 12.
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5) คาบํารุงเปนคาใชจายหรืองบประมาณในการดําเนินการองคกรที่ไดจากการ
จัดเก็บจากประเทศสมาชิกซึ่งอาจมีอัตราแตกตางกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ
6) หลักการทํางานเปนไปตามที่ประเทศสมาชิกตกลงกัน อาจใชระบบเสียงขาง
มากโดยทั่วไป หรือเสียงขางมากสองในสาม หรือฉันทมติ (Concensus) หรือกําหนดใหมีหลักการ
Veto ก็ได
7) เอกสิทธิและความคุมกันขององคกร และเจาหนาที่ประจําองคกร 2
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนที่กําลังดําเนินโครงการเพื่อจัดตั้งขึ้นในอนาคตจัด เปน
องคการระหวางประเทศในภูมิภาคของพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน เนื่องจากการที่พนักงาน
อัยการจากประเทศตางๆมาทํางานรวมกันตามขอกําหนดที่ไดตกลงรวมกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายใน
การรวมมือกันปราบปรามการกระทําความผิดที่มีลักษณะขามชาติเพื่อที่จะรักษาความสงบและ
กอใหเกิดความมั่นคงขึ้นในภูมิภาคโดยมีโครงสรางและระบบบริหารจัดการ บุคลากร และภารกิจ
ตามที่ไดตกลงรวมกัน โดยสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑขององคกรระหวางประเทศและจากเหตุผลและความ
ดังกลา วมาแล วจะได ใช เปนหลั กการพื้ นฐานในการศึ กษา แนวทางที่ใ ชใ นการจั ดตั้ งศูนยค วาม
รวมมืออัยการอาเซียนในดานภารกิจ (Mission) ขอบเขตอํานาจหนาที่ โครงสรางบุคลากรและ
งบประมาณที่จะใชดําเนินการทั่วไป โดยนําเอาแบบอยางองคกร (Model) ใชบังคับกฎหมายอื่นที่
เกิดขึ้นแลวในภูมิภาคหรือนอกภูมิภาค เปนกรณีศึกษาประกอบ
2.2 ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 9 ประเทศ
2.2.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระบบการดํ า เนิ นคดีอาญาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
ปจจุบันประกอบดวยองคกรที่เกี่ยวของคือ ศาล อัยการ และตํารวจ โดยอัยการสูงสุดประชาชนลาว
เปนผูควบคุมและกํากับการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการประชาชนลาวซึ่งมีตั้งแตระดับแขวง
เทศบาล เขตไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งเจาพนักงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยขณะนี้ยังไมมีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยตรง แตไดมีการจัดทํารางกฎหมายดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และกํา ลังรอ
เสนอใหสภาแหงชาติพิจารณาประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ปจจุบัน หนวยงานตํารวจมีหนาที่
รั ก ษาความสงบ ส ว นอั ย การมี ห น า ที่ ส อบสวนฟ อ งร อ งคดี ต อ ศาลและตรวจตราควบคุ ม การ
ดําเนินการขององคกรอื่นของรัฐบาลใหเปนไปตามกฎหมาย
2

ดร.สมบูรณ เสงี่ยมบุตร, (2548), กฎหมายระหวางประเทศสํานักพิมพมติชน, หนา 131-136.
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2.2.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระบบการดําเนินคดีอาญาของกัมพูชาประกอบดวยองคกรที่เกี่ยวของคือตํารวจ
อัยการ และศาลยุติธรรม โดยตํารวจมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบและสอบสวนคดีอาญา
สวนพนักงานอัยการมีอํานาจเต็มที่ในการสอบสวนและฟองรองคดีอาญาตอศาล สามารถเริ่มตนคดี
ไดเอง ออกหมายจับ หมายคนและออกคําสั่งใหตํารวจทํา การสอบสวนหรือตรวจสอบการดําเนินคดี
ของตํ า รวจได ใ นทุ ก ขั้ นตอนและอุท ธรณ คํ าพิ พ ากษาของศาลหากเห็นว า ไม ถูก ต อง สวนศาลมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่พนักงานอัยการยื่นฟอง
2.2.3 สหภาพเมียนมาร
ระบบการดําเนินคดีอาญาของสหภาพเมียนมารประกอบดวยหนวยงานหลักคือ
ศาล สํานักงานอัยการสูงสุด และตํารวจ โดยอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดจะไดรับการแตงตั้ง
จากสภารักษาความสงบและการพัฒนาแหงรัฐและมีเจาพนักงานกฎหมาย (Law Officer) เปนผูชวย
ในการดําเนินคดีอาญาของอัยการสูงสุดในนามของอัยการสูงสุดและในนามของรัฐ สวนตํารวจพมา
มีหนาที่หลักในการรักษาความสงบและสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะสง
สํานวนใหสํานักกฎหมาย (Law Office) ของพนักงานอัยการสูงสุดประจําเมืองตางๆฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาตอไป นอกจากนี้ อัยการสูงสุดเมียนมารยังมีอํานาจในการตรวจสอบและอุทธรณคํา
พิพากษาศาล หากเห็นวาศาลตัดสินไมถูกตอง
2.2.4 มาเลเซีย
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศมาเลเซียประกอบดวยองคการหลักคือ ศาล
อั ย การ และตํ า รวจ เช นประเทศอื่ น โดยการดํ า เนิ นคดี อาญาจะเริ่ ม จากตํ า รวจ ซึ่ ง มี อํา นาจการ
สอบสวนเสร็จแลวก็จะเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปในศาล ซึ่งพนักงานอัยการ
อาจสั่งไมฟองไดหากเห็นวาพยานหลักฐานไมเพียงพอ ไมใชผูกระทําความผิด หรือการสอบสวน
ของตํารวจหรือพนักงานอื่นที่มีอํานาจสอบสวนเชน ป.ป.ช. กระทําโดยฝาฝนหลักกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญสําหรับระบบอัยการของมาเลเซียประกอบดวยอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผูชวย
อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการประจําสํานักงานอัยการของรัฐตางๆ
2.2.5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระบบการดําเนินคดีอาญาของอินโดนีเซียประกอบดวยตํารวจ เจาพนักงานอื่นที่มี
อาจสอบสวน เชน ป.ช.ป. พนักงานอัยการและศาล โดยตํารวจจะมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญา
และเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาล แตในคดีบางประเภท เชน
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ เชนการคอรรัปชั่น พนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนเริ่มคดีได
เชนเดียวกับตํารวจและยังมีสํานักงานสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรองทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
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สังคมและอาณาเขตเพื่อประมวลผลไวประกอบการดํา เนินคดีตามอํานาจหนาที่ เชนการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติ นอกจากนี้ก็ยังมีอํานาจตรวจสอบคําพิพากษาและการดําเนินคดีของศาล
และอุทธรณคําพิพากษาไดหากเห็นวาไมถูกตอง
2.2.6 สาธารณรัฐฟลิปปนส
ระบบการดําเนินคดีอาญาของฟลิปปนสประกอบดวยตํารวจ อัยการ และศาล โดย
ตํารวจจะมีหนาที่ในการปองกันปราบปรามผูกระทําความผิด สืบสวน และจับกุมผูกระทําความผิด
นําเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีอัยการที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนฟองรองดําเนินคดี
อาญาทั้งปวงในศาล รวมทั้งการตรวจสอบและอุทธรณคําพิพากษาของศาลหากเห็นวาไมถูกตอง
นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ การทําทัณฑบนและการตอรองรับสารภาพเพื่อ
ดําเนินคดีอาญาในขอหาเบา หรือ Plea Beginning
2.2.7 เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ระบบการดํา เนิ นคดี อาญาของบรูไนประกอบดวย ตํ ารวจ อั ยการ และศาลเช น
ประเทศอื่นๆ โดยตํารวจจะมีหนาที่หลักในการรักษาความสงบและสอบสวนดําเนินคดีอาญาภายใต
การกํากับของพนักงานอัยการ ซึ่งมีอัยการสูงสุด ซึ่งเปนตําแหนงของหัวหนาฝายกฎหมายของรัฐ
เปนผูบังคับบัญชาและพนักงานอัยการมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาล ควบคุมและ
ใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีอาญาสวนศาลมีอํานาจพิ จารณาพิพากษาคดี
ตามที่พนักงานอัยการยื่นฟอง
2.2.8 สาธารณรัฐสิงคโปร
ระบบการดํ าเนินคดีอาญาของสาธารณรัฐสิง คโปร ประกอบดวยตํารวจ อั ยการ
และศาลเชนเดียวกัน แตเจาพนักงานตํารวจจะมีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี
อาญา นอกจากนี้ก็ยังมีเจาหนาที่ใชบังคับกฎหมายอื่น เชน ศุลกากร เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ
เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดก็มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีในดานที่เปน
ความรับผิดชอบเฉพาะ สวนพนักงานอัยการมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาในศาล และมีอํานาจที่
จะสั่งไมฟองหรือยุติคดีไดตามที่กฎหมายกําหนด โดยอัยการสูงสุดสิงคโปรไดรับการแตงตั้งจาก
ประธานาธิบดี โดยการเสนอของนายกรัฐมนตรี
2.2.9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระบบการดําเนินคดีอาญาของเวียดนามประกอบดวยศาล อัยการและตํารวจ โดย
ตํารวจเวียดนามจะมีหนาที่รักษาความสงบในสังคมและทําหนาที่สืบสวนในทางที่ปองกันไมใหเหตุ
เกิ ดขึ้ น ส วนพนั ก งานอั ย การเวี ย ดนามมี อํา นาจหน า ที่ ใ นการสอบสวนเป นผู รั บ ผิ ดชอบในการ
สอบสวนรวมรวมพยานหลักฐานในกรณีที่มีคดีอาญาเกิดขึ้น และดําเนินการฟองรองคดีกับผูกระทํา
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ความผิ ด ในศาล ทั้ ง นี้ ใ นสํ า นั ก งานอั ย การจะมี ฝ า ยสอบสวน ซึ่ ง มี เ จ า หน า ที่ ส อบสวนเป น
ผูรับผิดชอบในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนสําหรับพนักงานอัยการใน
การฟองรองดําเนินคดี และแนนอนที่พนักงานอัยการยอมมีอํานาจกํากับควบคุมการสอบสวนได
สวนศาลก็มีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่พนักงานอัยการยื่นฟอง
การศึกษาระบบการดําเนินคดีอาญาของสํานักงานอัยการตางประเทศดังกลาวเพื่อความ
เขาใจในขอบเขตอํานาจและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของของสํานักงานอัยการในแตละประเทศ ทั้งนี้
เพื่อเปนหลักในการกําหนดและแนวทางในการสรา งความร วมมือระหวางกันใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 โครงการจัด ตั้ งศูนย ค วามร วมมื ออั ยการอาเซี ยนและจั ดทํ า บันทึ ก ความเข า ใจ (MOU) กั บ
อัยการตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด
โครงการนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นวาการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน การไปมาหาสู
ระหวางประชากรในประชาคมอาเซียนเปนไปโดยสะดวกและงายขึ้นรวมถึงความกาวหนาของ
ระบบโทรคมนาคมที่ ทํ า ให ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารเป น ไปได อ ย า งรวดเร็ ว เป น ป จ จั ย ทํ า ให ป ญ หา
อาชญากรรมขามชาติ องคกรอาชญากรรมและปญหาระหวางประเทศที่คุกคามความมั่นคงของ
ภูมิภาค เชน การกอการราย การคามนุษย การคายาเสพติดขามชาติเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และมี
ความสลับซับซอนเกี่ยวพันกัน หลายอาณาเขตของประเทศตางๆ ดังนั้น ความรวมมืออยางใกลชิด
ระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียนขึ้นในรูปแบบของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
โดยกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
(1) กิ จกรรมการเดิ นทางไปเจรจาเพื่ อจั ดทํ า บั นทึ ก ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความร วมมื อ
ระหวางกันกับสํานักงานอัยการของตางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนที่ยังไมไดมีบันทึกความเขา
ใจความรวมมือระหวางกัน คือ ฟลิปปนส มาเลเซี ย บรูไน เมียนมาร กัมพูชา และสิงคโปร โดยใน
ปงบประมาณ 2555นี้กําหนดเปาหมาย 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย
(2) กิจกรรมจัดสงพนักงานอัยการระดับสูงไปเจรจาเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการ
ในประชาคมอาเซียนและการหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซี ยน ณ สํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน กรุงจารกาตาประเทศ อินโดนีเซีย
(3) กิ จกรรมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งความร วมมื ออั ย การอาเซี ย นโดยการเชิ ญให
สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนใหจัดสงตัวแทนจํานวน 2 คนมา
นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ระบบการดํ า เนิ นคดี อ าญาและอั ย การของแต ล ะประเทศและร วมสั ม มนาเชิ ง
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางพนักงานอัยการอาเซียน โดยสํานักงานอัยการสูงสุดเป นผู
ออกคาใชจายทั้งหมด ตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินการ
2.4 เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกับองคกรอัยการตางประเทศที่ได
เคยจัดทําไปแลว
เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดแหงราชอาณาจักรไทย
กับสํานักงานอัยการสูงสุดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย องคกรอัยการประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสํานักงานงานอัยการประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับความรวมมือระหวางกันในเรื่องความรวมมือระหวางกันทางอาญา
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การพบปะประสานงานระหวางกันและการฝกอบรมรวมกัน
2.5 ความเปนมาและการจัดตั้งองคกรตํารวจอาเซียน: ASEANAPOL
ASEANAPOL เปนองคกรความรวมมือเจาพนักงานตํารวจของกลุมประเทศในอาเซียน
ซึ่งริเริ่มจากการประชุมพบปะของเหลาผูบัญชาการตํารวจจํานวน 5 ประเทศคือ ไทย ฟลิปปนส
สิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซีย ริเริ่ม จัดการประชุมประจําปของบรรดาผูบัญชาการตํารวจของ
ประเทศดั งกล าวขึ้ น โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่อร วมมือกั นปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ภูมิภาค และเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการสืบสวนคดีอาญาและจัดฝกอบรม โดยระยะแรกยังไมมี
สํา นั ก งานเลขาธิ ก าร แต ใ ช วิ ธีหมุ นเวี ย นผลั ดเปลี่ ย นกั น ทํ า หน าที่ เลขาธิ การประสานงานความ
รวมมือระหวางกัน และจัดการประชุมในแตละป ซึ่งก็ไดมีป ระเทศที่เหลือในกลุมอาเซียนทยอยเขา
มารวมเปนสมาชิกจนครบทั้ง 10 ประเทศ ตอมาในป 2012 ไดมีการเลือกใหกรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซียเปนที่ตั้งสํานักงานถาวรเลขาธิการ ASEANAPOL โดยการแตงตั้งตัวแทนตํารวจ
จากประเทศสมาชิกตางๆ เขาทําหนาที่เปนผูอํานวยการบริหารและผูอํานวยการฝายอีก 2 คน และ
เขาเปนสวนองคกรของสมาคมประชาชาติอาเซียนแลว

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 กรณี ศึกษาจากระบบการดํา เนิ นคดี อ าญาของประเทศต า งๆ ในกลุ ม ประเทศอาเซี ยน และ
ข อ สรุ ปบทบาทพนั ก งานอั ยการในการดํ า เนิ นคดี อ าญา: บทวิ เคราะห เกี่ ยวกั บ ป ญหาและ
อุปสรรคในเรื่องความรวมมือเพื่อนําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
ตารางที่ 1 บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาในกลุมประเทศอาเซียนจํานวน 9 ประเทศ
ชื่อประเทศ
บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตย สํานักงานอัยการสูงสุดประชาชนลาวประกอบดวยสํานักงานอัยการ
ประชาชนลาว
สูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการประจําเทศบาล
สํานักงานอัยการประจําแขวงและสํานักงานอัยการทหาร มีบทบาท
ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายของ
องคกรตางๆของรัฐ ฟองรองคดีอาญาในนามของรัฐตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและตามที่อัยการสูงสุดประชาชนลาวกําหนด
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดประชาชนลาวเปนองคกร
อัยการที่จัดทําบันทึกความเขาใจในดานความรวมมือกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดแลวโดยมีหลักการที่จะรวมมือกันในการดําเนินคดี
อาญาและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสภาพงานอัยการและข อ
กฎหมายระหวางกันและมีอัยการสูงสุดที่มีบทบาทสูงตอการกําหนด
นโยบายขององคกร จึงมีความเปนไปไดที่จะนําเสนอแนวความคิด
ในการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เพื่อเปนการขยายความ
รวมมือระหวางประเทศใหออกไปสูระดับภูมิภาคซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทั้ง 2 ประเทศมากกวาและนาที่จะมีปญหาและอุปสรรค
นอยและไมเกี่ยวกับเรื่องหลักการ
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2) ราชอาณา จักรกัมพูชา

3) สหภาพเมียนมาร

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
สํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชาประกอบดวยอัยการสูงสุดและ
พนักงานอัยการประจําศาลตางๆ พนักงานอัยการมีอํานาจเต็มที่ใน
การสอบสวน เริ่มตนคดี ออกหมายจับ หมายคน ออกคําสั่งใหเจา
พนักงานตํารวจทําการสอบสวน และสามารถเขาไปตรวจสอบการ
สอบสวนดําเนินคดีของตํารวจในทุกขั้นตอน ฟองรองคดีอาญาตอ
ศาล ตรวจสอบและอุทธรณคําพิพากษาศาลหากเห็นวาตัดสินไม
ถูกตอง
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชาเปนองคกรอัยการที่มี
บทบาทสูงในการดําเนินคดีอาญา เนื่องจากอัยการมีอํานาจเต็มที่ใน
การสอบสวนและเริ่มตนคดีออกหมายจับหมายคนไดรวมถึงอํานาจ
การดําเนินคดีในศาล จึงเปนแหลงรวมขอมูลขาวสารและ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและ
รวมมือระหวางกันในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติได ปญหา
และอุปสรรคอยูที่การที่ยังไมมีบันทึกความตกลงรวมมือระหวางกัน
ในระดับทวิภาคีกับไทยและนโยบายที่จะรวมมือกันในระดับพหุภาคี
ในภูมิภาคของสํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชา แตวัตถุประสงคในการ
รวมมือกันจะเปนประโยชนแกกัมพูชาและทุกฝาย ดังนั้นเชื่อวานาจะ
ไดรับการยอมรับในหลักการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
โดยมีการเจรจาในรายละเอียดกอน
สํานักงานอัยการสูงสุดของสหภาพเมียนมารประกอบดวยอัยการ
สูงสุดที่ไดรับการแตงตั้งจากสภารักษาความสงบและการพัฒนาแหง
รัฐและสํานักงานกฎหมาย (Law Office) แหงรัฐ สํานักงานกฎหมาย
แผนก สํานักงานกฎหมายประจําเขต สํานักงานกฎหมายประจําเมือง
ตางๆ อัยการสูงสุดมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาในศาลตางๆ
ตรวจสอบคําพิพากษาและอุทธรณคําพิพากษาถาหากเห็นวาศาล
ตัดสินไมถูกตอง เปนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐและหนวยงานของรัฐ
โดยมีนิติกรหรือ Law Office ทําหนาที่ในนามของอัยการสูงสุดและ
ในนามแหงรัฐ
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4) มาเลเซีย

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดสหภาพเมียนมารเปนหนวยงาน
ดานกฎหมายที่มีหนาที่ดําเนินคดีอาญาที่มีขอบเขตอํานาจหนาที่
คอนขางจํากัดโดยดําเนินคดีอาญาตามการสอบสวนของเจาหนาที่
ตํารวจและผานเจาพนักงานกฎหมายปญหาและอุปสรรคจึงนาอยูที่
การรวมมือกับทางการพมาอยูในขอบเขตที่จํากัด จากสภาวะ
การเมืองการปกครองปจจุบันอัยการสูงสุดยังขึ้นอยูกับสภารักษา
ความสงบและการพัฒนาแหงรัฐ การตกลงรวมมือกันตามอํานาจ
หนาที่ที่มีอยูในระดับทวิภาคีไมนาที่จะมีปญหา แตการตกลงใน
ระดับพหุภาคีในรูปของความรวมมือในระดับภูมิภาค เชน ศูนยความ
รวมมืออัยการอาเซียน จึงนาที่จะผานการดําเนินการไมเพียงอัยการ
สูงสุดเทานั้นแตไมใชเรื่องที่เปนไปไมไดเนื่องจากนโยบายของ
สหภาพเมียนมารเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ปรับตัวเขาสูสังคมระหวาง
ประเทศมากขึ้น
สํานักงานอัยการสูงสุดมาเลเซียประกอบดวยอัยการสูงสุด รอง
อัยการสูงสุด ผูชวยอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการประจํา
สํานักงานอัยการของรัฐตางๆ พนักงานอัยการของมาเลเซียมีบทบาท
เฉพาะในการฟองรองดําเนินคดีอาญาประเภทตางๆในศาล สวนการ
สอบสวนเริ่มตนคดีเปนอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งจะทํา การ
สอบสวนจนเสร็จสิ้นแลวสรุปสํานวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อ
พิจารณา ซึ่งพนักงานอัยการอาจมีความเห็นสั่งไมฟองได ถาหากเห็น
วาคดีไมมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไมใชผูกระทําความผิด
สําหรับอํานาจสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานอื่น
ที่มีอํานาจสอบสวน เชน ปชป. กระทําการโดยฝาฝนหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห: องคการอัยการของมาเลเซีย แมวาจะมีบทบาทเพียง
การดําเนินคดีอาญาในศาลสวนการสอบสวนคดีอาญาเปนอํานาจ
ของตํารวจแตพนักงานอัยการสามารถตรวจสอบการสอบสวนของ
ตํารวจหรือเจาพนักงานอื่นที่มีอํานาจสอบสวนได เชน ปปช.
ดังกลาวมาแลวและมีพนักงานอัยการทําหนาที่พิจารณาสํานวนสั่งคดี

14
ชื่อประเทศ

5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
ในระดับตางๆ ดังนั้นอัยการสูงสุดของมาเลเซียจึงมีบทบาทเปนอยาง
สูงในการดําเนินคดีอาญารวมทั้งการรวมมือกับตางประเทศเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
การรวมมือระหวางกันในระดับพหุภาคีในภูมิภาคจึงเปนประโยชน
ในการรวมกันตอตานอาชญากรรมระหวางประเทศ ปญหาหรือ
อุปสรรคจึงนาที่จะอยูที่ระดับความรวมมือเทานั้น
สํานักงานอัยการสูงสุดสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกอบดวย อัยการ
สูงสุดที่มาจากกลุมบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอตอ รัฐสภาให
พิจารณาคัดเลือกและรองอัยการสูงสุด ผูชวยอัยการสูงสุด และ
พนักงานอัยการระดับตางๆมีอํานาจหนาที่ฟองรองดําเนินคดีอาญา
ในศาล บังคับคดีอาญาตามคําพิพากษาศาล ตรวจสอบคําพิพากษา
ศาลและอุทธรณคําพิพากษาเมื่อเห็นวาไมถูกตอง การสืบสวน
สอบสวนในคดีคอรรัปชั่นและการสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรอง
ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กรณีเกี่ยวกับอาณาเขตและ
ประมวลผลไวเพื่อการดําเนินคดีตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังมี
อํานาจดําเนินคดีเฉพาะในเรื่องของการกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ
บทวิเคราะห: องคกรอัยการอินโดนีเซียมีบทบาทในการดํา เนินคดี
อาญาอยางกวางขวางรวมทั้งสอบสวนไดเองในคดีคอรับชั่น และยังมี
อํานาจสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรองเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และประมวลผลไวเพื่อประกอบการดําเนินคดี และมีอํานาจ
หนาที่โดยตรงเกี่ยวกับคดีกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
ประกอบกับมีบันทึกความเขาใจในการรวมมือในการดําเนินคดีอาญา
และแลกเปลี่ยนการฝกอบรมระหวางกัน จึงเปนพื้นฐานในเบื้องตน
สําหรับการที่ตกลงรวมมือกันตอไปในระดับพหุภาคีในภูมิภาค ซึ่ง
จะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจของอัยการอินโดนีเซียอยูแลว
ดังนั้นจึงเห็นวา นาจะมีปญหาและอุปสรรคนอยขึ้นอยูกับระดับความ
รวมมือเทานั้น
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6) สาธารณรัฐฟลิปปนส

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
สํานักงานอัยการฟลิปปนสเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการฟอง
คดีอาญาสังกัดกระทรวงยุติธรรมภายใตการกํากับของปลัดกระทรวง
ยุติธรรม โดยมีอธิบดีอัยการแหงรัฐเปนหัวหนาและมีสํานักงานคดี
เชน สํานักงานอัยการเขต สํานักงานอัยการจังหวัดและสํานักงาน
อัยการเมืองอยูภายใตการกํากับดูแล พนักงานอัยการฟลิปปนสมี
อํานาจในการสืบสวนสอบสวนและฟองรองดําเนินคดีอาญาทั้งปวง
เปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกรัฐและหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบและ
อุทธรณคําพิพากษาหากเห็นวาไมถูกตอง พิจารณาเกี่ยวกับการ
พิจารณาพักการลงโทษหรือทําทัณฑบน หรือการตอรองรับสารภาพ
เพื่อดําเนินคดีในขอหาเบา หรือ Plea Bargaining
บทวิเคราะห: องคกรอัยการของฟลิปปนสมีอํานาจหนาที่เปนอยาง
มากในการดําเนินคดีอาญาตั้งแตการสืบสวนสอบสวนและฟ องรอง
คดีอาญาเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอธิบดีอัยการแหง
รัฐเปนผูบังคับบัญชา ดังนั้นจึงเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารและ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่จะ
รวมมือกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติทั้งในระดับทวิภาคีกับ
ไทยหรือระดับพหุภาคีในภูมิภาคเชน ศูนยความรวมมืออัยการ
อาเซียน ปญหาและอุปสรรคคือการที่ยังไมมีขอตกลงรวมมือระหวาง
กันโดยตรงแตความรวมมือกันในระดับภูมิภาคจะเปนประโยชนตอ
ฟลิปปนสในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ดังนั้ น จึงเห็นวา
นาที่จะสามารถเจรจากอใหเกิดความรวมมือกันไดตอไปในอนาคต
7) เนการาบรูไนดารุสซาลาม อัยการสูงสุดเปนตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมายของรัฐที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยสุลตานผูปกครองรัฐ และมีพนักงานอัยการระดับตางๆอยู
ภายใตการกํากับดูแลในการดําเนินคดีอาญา มีอํานาจในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาในศาล ควบคุมและกํากับดูแลเจาพนักงานที่มีอํานาจ
ใชบังคับกฎหมายตางๆ เชน ตํารวจ ศุลกากร นอกจากนี้ยังมีอํานาจ
ในการควบคุมและใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนในการ
ดําเนินคดีอาญา
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8) สาธารณรัฐสิงคโปร

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
บทวิเคราะห: องคกรอัยการและอัยการสูงสุดของบรูไนมีบทบาทใน
การดําเนินคดีอาญารวมทั้งกํากับดูแลเจาหนาที่ ผูใชบังคับกฎหมาย
เชน ตํารวจ หรือ ศุลกากร จึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมและสามารถ
รวมกันในระดับภูมิภาคตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูในการรวมกัน
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ การรวมมือกันในระดับภูมิภาคจะ
ทําใหการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติของบรูไนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นวาบรูไนนาที่จะใหความรวมมือในการ
จัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป ปญหาและอุปสรรคคือ
การยังไมมีความตกลงรวมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีกับไทยและ
ระดับพหุภาคีในภูมิภาค ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีการเจรจาเพื่อ
กอใหเกิดความรวมมือกันตอไป
สํานักงานอัยการสูงสุดสิงคโปรประกอบดวยอัยการสูงสุดที่ไดรับ
การแตงตั้งโดยประธานาธิบดีโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีและมี
พนักงานอัยการเปนผูชวยในการดําเนินคดีอาญาในนามของอัยการ
สูงสุด สําหรับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเปนอํานาจของเจา
พนักงานตํารวจและเจาพนักงานใชบังคับกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
ศุลกากร เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่ปราบปราม
ยาเสพติด เปนตน อัยการสูงสุดมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดี
อาญาในศาล และมีอํานาจในการยุติหรือสั่งไมฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนด
บทวิเคราะห: องคกรอัยการสิงคโปร ซึ่งประกอบดวยอัยการสูงสุด
และพนักงานอัยการซึ่งมีอํานาจดําเนินคดีอาญาในศาลรวมทั้ง
ตรวจสอบการสอบสวนของตํารวจ โดยผานสํานวนการสอบสวน
เชนเดียวกับอัยการของมาเลเซีย จึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมและ
สามารถเขารวมกันในระดับภูมิภาคตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติได ปจจุบันฐานการกระทําผิดของ
อาชญากรตั้งอยูบนอาณาเขตของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้น จึงเปนผลประโยชนตอการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
ของสิงคโปรในการที่จะรวมมือกันในระดับภูมิภาคอาเซียน ปญหา
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9) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
และอุปสรรคจะอยูที่การยังไมมีความตกลงที่จะรวมมือกันอยาง
ใกลชิดทั้งระดับทวิภาคีกับทางการไทยและพหุภาคีในระดับภูมิภาค
เชน ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ดังนั้น จึงเห็นวานาจะทําการ
เจรจากอใหเกิดความรวมมือกันไดตอไป
อัยการสูงสุด (Prosecutor General) ของเวียดนามไดรับการสรรหา
จากสภาแหงชาติโดยการเสนอชื่อ ของประธานาธิบดี แหงรัฐอยูใน
ตําแหนงคราวละ 5 ปโดยมีรองอัยการสูงสุด พนักงานอัยการใน
สวนกลาง และ สวนภูมิภาคอยูในบังคับบัญชา พนักงานอัยการมี
อํานาจหนาที่ ในการฟองรอง คดีอาญา และ สอบสวน คดีอาญา โดย
ผานทางเจาพนักงานสอบสวน ประจําสํานักงานอัยการ นอกจากนี้
ยังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ การดําเนินการใหเปน
ตามกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายปกครอง โดยผานเจา
พนักงานชํานาญการ ดานกฎหมาย (Legal Expert) รวมถึงการ
ควบคุมผูตองขัง การแกไขผูกระทําความผิดตามคําพิพากษา
(Rehabitation of Convicts) อัยการสูงสุดของเวียดนามก็เปนผูที่มี
บทบาทในการควบคุมสอบสวนดําเนินคดีอาญาทุกประเภทและมี
บันทึกความเขาใจที่จะรวมมือกันในการดําเนินคดีอาญาแลกเปลี่ยน
ขอมูลในการดําเนินคดีเขารวมประชุม ฝกอบรมและคนควาวิจัย
ระหวางกัน จึงไมเปนอุปสรรคที่จะพัฒนาขึ้นไปสูความร วมมือใน
การจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป
บทวิเคราะห: องคกรอัยการเวียดนาม ซึ่งมีอัยการสูงสุดเปนผูนํา
องคกรเปนผูมีบทบาทอยางสูงในการควบคุม สอบสวน การดําเนิน
คดีอาญาทุกประเภทของเจาพนักงานผูใชบังคับกฎหมายเชน ตํารวจ
จึงเปนหนวยงานที่มีความเหมาะสมที่จะเขารวมกันในระดับภูมิภาค
ตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูอยางเต็มที่ในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติประกอบกับมีความตกลงระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการ
สูงสุดในการที่จะรวมมือกันดําเนินคดีอาญา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีและฝกอบรมรวม จึงนาจะมี ปญหา
และอุปสรรคนอยในการที่จะรวมมือกันสรางความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคตอไปในรูปแบบของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
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3.2 ผลการศึกษาบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทํากับองคกรอัยการ
ตางประเทศ
ตารางที่ 2 สาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงตามบันทึกความรวมมือระหวางกัน (MOU)
ชื่อองคกรอัยการและ
ประเทศ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงตามบันทึกความรวมมือระหวางกัน
(MOU)
สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายตกลงที่จะ
รวมมือกันอยางใกลชิดระหวางพนักงานอัยการระดับสูงของทั้ง 2 ฝาย
ในเบื้องตนเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานอัยการ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดําเนินคดียาเสพติด คดีคอรรัปชั่น คดีลักลอบผิด
กฎหมายตางๆ การคนควาวิจัยทางกฎหมายนโยบายการฟองรอง
ดําเนินคดีของแตละประเทศ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกร
บุคลากรและอํานาจหนาที่ของอัยการระหวางกัน
องคกรอัยการประชาชน สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจเปนเรื่องที่ทั้ง 2 ฝายตกลงขยาย
สูงสุดสาธารณรัฐ
ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันภายใตการกํากับดูแลและภายใน
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละฝาย การแลกเปลี่ยนเอกสารกฎหมาย
และขอมูลเกี่ยวกับสภาพงานอัยการ การใหความชวยเหลือและความ
รวมมือดานอาญาระหวางกันภายใตขอบเขตของกฎหมายไมวาจะ
ติดตอโดยตรงหรือผานชองทางการทูต
สํานักงานอัยการประชาชน สาระสําคัญของขอตกลงเปนเรื่องที่ทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะรวมมือซึ่งกัน
สูงสุดสาธารณรัฐสังคมนิยม และกันในการดําเนินคดีอาญาของแตละฝายโดยการแลกเปลี่ยนขอมูล
เวียดนาม
หรือวัสดุที่จําเปนแกการดําเนินคดี การพบปะระหวางผูนําและผูแทน
ของแตละองคกร การสงตัวแทน เขารวมทําการวิจัย ฝกอบรมและ
สัมมนาตามที่แตละฝายมีคําเชิญ การจัดใหมีเจาหนาที่ติดตอประจํา
เพื่อดําเนินการตามขอตกลง
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3.3 ผลการศึ ก ษาบทบาทการดํ า เนิ น คดี อ าญาพนั ก งานอั ย การในกลุ ม อาเซี ย น 9 ประเทศ
เปรียบเทียบกับบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย
จากการศึ ก ษาบทบาทการดํ า เนิ น คดี อ าญาของพนั ก งานอั ย การของประเทศในกลุ ม
อาเซี ย นดั ง กล า วมาแล ว ข า งต น ทํ า ให ท ราบว า พนั ก งานอั ย การมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการฟ อ งร อ ง
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดในศาลเหมือนกันทุกประเทศ จะแตกตางกันไปเกี่ยวกับอํานาจ
ในการเริ่ ม ต น สอบสวนดํ า เนิ นคดี ซึ่ ง ในบางประเทศ เช น ฟ ลิ ป ป น ส บรู ไ น กั ม พู ช า หรื อลาว
พนักงานอัยการสามารถดํา เนินการสอบสวนคดีอาญาหรือเขาไปกํากับควบคุมการสอบสวนของ
ตํารวจได หรือบางประเทศเชน อินโดนีเซียสามารถดําเนินการสอบสวนไดเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
การคอร รัป ชั่น เปนตน ในขณะที่บ างประเทศ เชน สิ งคโปร พนั กงานอัย การมี อํา นาจเพีย งการ
ฟองร องดํา เนินคดีอาญาในศาลเทานั้น ส วนในบางประเทศ เช น สหภาพเมียนมารใ ชเจา หนา ที่
กฎหมายฟองรองดําเนินคดีอาญาในนามของอัยการสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น
มีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานหลักในการฟองรองดําเนินคดีอาญาตางๆในศาล สําหรับ
อํานาจการสอบสวนเริ่มตนคดีเปนของเจาพนักงานตํารวจ แตอยางไรก็ตามในคดีบางประเภท เชน
คดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทําความผิดหรือในคดีพิเศษหรือ DSI กฎหมายกําหนดใหตองแจง
พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนทุกครั้ง
สําหรับคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
20 กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจ
มอบหมายให เ จ า พนั ก งานอื่ น ที่ เ ห็ น สมควรดํ า เนิ น การแทนได ดั ง นั้ น ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอก
ราชอาณาจักร หรือเกี่ยวพันระหวางในและนอกราชอาณาจักร เชน อาชญากรรมขามชาติ จึงเปน
อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาโดยตรงของสํานักงานอัยการสูงสุดและมีหนาที่โดยตรงสําหรับ
การดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา
จากบทบาทการดําเนินคดีอาญาโดยการฟองรองตอศาลของแตละประเทศนั้นทําใหเห็น
ถึงความเหมือนกันและสามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งขอมูลขาวสารและพยานหลัก ฐานใน
การดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติหรือปญหาการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของภูมิภาค เชน การคายาเสพติด การกอการรายสากลหรือขบวนการคามนุษยได และจะยิ่งดีขึ้นใน
ประเทศที่ อัย การมี อํ า นาจในการดํ า เนิ นคดี ม ากกว า การฟ องร องคดี ตอศาล เช น อํ า นาจในกา ร
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน ดังนั้น ในการเริ่มตนสรางความรวมมือระหวางอัยการ
ของแตละประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมขามชาติที่เกิดขึ้นในอาณาเขตแตละประเทศและมีสวนเกี่ยวพันเขาไปในดินแดนของ
รั ฐ ต า งๆ ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย นหรื อ ภายนอกภู มิ ภ าคโดยการประชุ ม ระหว า งประเทศและ
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แลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลระหวางกันรวมทั้งความรวมมือในการใชบังคับกฎหมายและรวมมือกันที่
จะพั ฒ นาต อ ไปจนมี ลั ก ษณะเป น องค ก รระหว า งประเทศในภู มิ ภ าค จึ ง น า จะเป น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพละรวดเร็วในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมขามชาติ
3.4 ผลการศึกษากรณีโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุดในการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการ
อาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจกับอัยการตางประเทศ
ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการที่จะสรางความรวมมือระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
องคกรอัยการของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนที่ยังไมไดมีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกัน
อีก 6 ประเทศ คือ สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส กัมพูชา และสหภาพเมียนมาร เพื่อสรางความ
ร วมมื อ ระหว า งกั นในการยั บ ยั้ ง อาชญากรรมข า มชาติ ที่ กํ า ลั ง ทวี จํา นวนเพิ่ ม ขึ้ น จากการจั ดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยตาม
โครงการที่จะดําเนินการประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ
(1) กิจกรรมจัดสงพนักงานอัยการเดินทางไปเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน
(2) กิจกรรมการจัดสงพนักงานอัยการระดับสูงเดินทางไปหารือกับสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในประชาคม
อาเซียนและแนวทางการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนในสวนของอาเซียน
(3) กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของพนักงานอัยการ
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน โดยสํานักงานอัยการสูงสุดเปนเจาภาพจัดประชุม และเชิญใหองคกร
อัยการของประเทศดังกลาวสงตัวแทนเขารวมประชุมนําเสนอเรื่องทางวิชาการเกี่ยวกับระบบอัยการ
และบทบาทการดําเนินคดีข องตน และสั มมนาเชิ งปฏิบั ติการในหัวข อเรื่องความรวมมือในการ
จัดตั้งศู นยความรวมมื ออัยการอาเซี ยนเพื่อนําขอสรุปจากความคิ ดเห็นในตัวแทนประเทศตางๆ
นําไปเสนอผูนําองคกรอัยการประเทศนั้นๆ พิจารณา เพื่อที่สํานักงานอัยการสูงสุดจะไดจัดการ
ประชุมผูนําองคกรอัยการประเทศตางๆ เกี่ยวกับการริเริ่มของทางการไทยที่จะเสนอจัดใหมีการตั้ง
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป ซึ่งในปงบประมาณ 2555 นี้ สํานักงานอัยการสูงสุดไดรับ
การอนุมัติงบประมาณใหดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กลาวมาขางตนแลว
3.5 ผลการศึกษากรณีการจัดตั้งองคกรตํารวจในภูมิภาคอาเซียน: ASEANAPOL
ทําใหไดทราบวา องคกรตํารวจภูมิภาคนี้เริ่มตนจากการที่ผูบัญชาการตํารวจของแตละ
ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นมาร ว มประชุ ม กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม
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อาชญากรรม ณ กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส เมื่อป ค.ศ. 1980 (2524) โดยประเทศที่เปนกลุมริเริ่ม
จํานวน 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส จากนั้นก็ไดมี
ความเห็นรวมกันวา จะจัดใหมีการประชุมกันเปนประจําทุกป โดยแตละประเทศจะผลัดเปลี่ยนกัน
ทําหนาที่ฝายเลขาธิการในการประสานงานความรวมมือระหวางกันในการปราบปรามอาชญากรรม
ขา มชาติ การจัดประชุ ม หั วข อการประชุม ตามมติข องประเทศสมาชิ ก มี วาระประเทศละ 1 ป
หลั ง จากนั้นก็ ได มี ประเทศในกลุม อาเซี ยนที่ เหลื อทยอยกั นเข า เป นสมาชิก จนครบ 10 ประเทศ
กระทั่งการประชุมครั้งที่ 25 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเมื่อป ค.ศ. 2005 ที่ประชุมเห็นพองตองกัน
ใหจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการของ ASEANAPOL นั้น โดยตั้งคณะทํางานระหวางประเทศจัดทําราง
โครงสรา ง บุ ค คลากร ภารกิจ อํา นาจหนา ที่ และงบประมาณของสํ า นัก งานเลขาธิก ารดั ง กล า ว
(TOR) ขึ้น จนแลวเสร็จ ตอมาในการประชุม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในป ค.ศ. 2009 ที่
ประชุ ม ได ล งมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งโครงสร า งฯ ที่ ค ณะทํ า งานจั ดทํ า ขึ้ น และได มี ก ารจั ดตั้ ง
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารถาวร ASEANAPOL ขึ้ น ที่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร ประเทศมาเลเซี ย เริ่ ม เป ด
ดํา เนิ นการในเดื อน มกราคม 2010 โครงสร า งของสํ านั ก งานเลขาธิ ก ารถาวร ASEANAPOL
ประกอบดวย บุคลากรที่ทําหนาที่บริหารหลักจํานวน 3 คน คือ
(1) ผูอํานวยการบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) และ
(2) ผูอํานวยการฝาย (DIRECTOR) อีกจํานวน 2 คน เปนผูชวย
มีอํานาจหนาที่ในการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามความตกลงในความรวมมือตางๆ ที่
เกิดจากการประชุมในเรื่องตางๆ เปนผูประสานงานติดตอในระหวางสมาชิกตางๆ เปนศูนยกลาง
ประสานงานในเรื่องความรวมมือและชวยเหลือในเรื่องทางอาญาระหวางสมาชิก สงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ การจัดเตรียมการประชุมตางๆ
ของ ASEANAPOL การจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิ จกรรมตางๆ และงบประมาณที่จะใช
ประจําปตอคณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) เพื่อพิจารณากอนมีการประชุม
ใหญประจําป ทั้งนี้ โดยเงินงบประมาณที่นํามาใชก็คือเงินที่เรียกเก็บจากประเทศสมาชิกนั่นเอง
ผูอํานวยการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ปจจุบันคือ พลตํารวจโท ซาร โมลีน จากกัมพูชา
และผูชวย 2 คนคือ นายดัดลิมคิมตั๊ก จากสํานักงานตํารวจสิงคโปรทําหนาที่เปนผูอํานวยการฝาย
กิ จ การตํ า รวจและนางเดซี ย แอนเดรี ย น จากสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง อิ น โดนี เ ซี ย ทํ า หน า ที่ เ ป น
ผูอํานวยการฝายโครงการและแผน สําหรับคณะกรรมการบริหารจะประกอบดวย รองหัวหนาคณะ
ผู แ ทนที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ประจํ า ป ข องแต ล ะประเทศ ซึ่ ง เป น ภาพ รวมโดยทั่ ว ไปขององค ก ร
ASEANAPOL
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3.6 ผลการศึกษาทฤษฎีองคการและลักษณะองคการระหวางประเทศ
ทํ า ให ไ ด รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะขององค ก ารและองค ก ารระหว า งประเทศว า มี
องคประกอบและลักษณะ อยางไร และหากจะจัดตั้งศูน ยความรวมมืออัยการอาเซียนขึ้นก็สามารถที่
จะนําเอาหลัก การดังกลาวมาปรับใชในการนําเสนอเกี่ย วกับโครงสร าง ภารกิจ บุคลากร และ
งบประมาณที่จะใชดําเนินการมาปรับใชโดยพิจารณาประกอบกับกรณีศึกษาการจัดตั้งองคกรตํารวจ
อาเซียน หรือ ASEANAPOL ดังกลาวมาแลวในขอ 3.5

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทควรดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในกลุมประเทศ
อาเซียนทั้ง 9 ประเทศดังกลาวมาแลวทําใหทราบวาพนักงานอัยการของแตละประเทศ:มีอํานาจ
หนาที่ในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตอศาลเชนเดียวกั บพนักงานอัยการของประเทศไทย
ยกเวนเฉพาะสหภาพเมียนมารที่ใชเจาพนักงานกฎหมาย (Law Officer) ในการฟองรองคดีอาญาตอ
ศาลในนามของอั ย การสู ง สุ ด และรั ฐ ซึ่ ง ก็ ยั ง ถื อ ได ว า เป น การดํ า เนิ น คดี ข องพนั ก งานอั ย การ
นอกจากนี้พนักงานอัยการบางประเทศ เชน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพู ชา ลาว และอินโดนีเซีย ยังมี
อํานาจในการสอบสวนและควบคุมการสอบสวนของตํารวจไดอีก สวนมาเลเซีย สิงคโปร บรูไน
สหภาพเมียนมาร และประเทศไทยนั้น ตํารวจฝายเดียวมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญาในเบื้องตน
กอนฟองคดี แต อัย การสูง สุดของไทยยัง มีอํา นาจหน าที่ ในการสอบสวนคดี อาญาที่ เกิ ดขึ้นนอก
ราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมาอีก ดังนั้นจึงเห็นวา เมื่อพนักงานอัยการแตละประเทศมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินคดีอาญา แมจะตางระดับกันไปบางแตก็ถือวาเปนศูนยกลางของขอมูลการกออาชญากรรม
ของการกระทําผิดประเภทตางๆ รวมถึงอาชญากรรมขามชาติในสวนของสํานวนการสอบสวนที่
ไดรับมาจากเจ าหนาที่ ตํา รวจหรือปรากฏจากทางการสื บสวนสอบสวนของพนั กงานอั ยการใน
ประเทศที่ มี อํ า นาจในการสอบสวน จึ ง สามารถที่ จ ะนํ า มาแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารและ
พยานหลั ก ฐานในการดํ า เนิ นคดี เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมข า มชาติ ใ นด า นต า งๆ เช น การค า มนุ ษ ย
ยาเสพติด ฉอโกงขามชาติ ฟอกเงิน หรือการกอการราย ตามที่แตละประเทศไดรับมาหรือมีอยูอันจะ
ทําใหเกิดความรวมมือกันอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับอาชญากรรมขามชาติ
เหลานั้น
ดังนั้น การที่สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยดําเนินโครงการสรางความรวมมือ
ระหวางพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดย
การจัดสงพนักงานอัยการออกไปเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศตางๆ ในกลุม
อาเซียน และจั ดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว างประเทศของพนักงานอัยการในกลุมอาเซียนเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความเห็นในการที่ทางการไทยจะเสนอแนวทางในการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการ
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อาเซียน จึงเปนเรื่องที่เหมาะสมและมีความเปนไปได ทั้งยังจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รวมมือระหวางประเทศในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมขามชาติและปญหาระหวางประเทศที่
กําลังคุกคามตอสวัสดิภาพและความมั่นคงของภูมิภาคลงได
จากบั นทึ ก ความเข า ใจ (MOU) ที่ ไ ด จัดทํ า ขึ้ นแล วระหว า งสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ดกั บ
องคกรอัยการของอินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว แมจะไมมีขอตกลงโดยชัดแจงวา มีวัตถุประสงคที่
จะรวมกันจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน แตตามขอตกลงที่ ปรากฏก็มีหลักการวาทั้ง 2 ฝาย
มีความปรารถนาที่จะรวมมือกันในทุกเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญา ดังนั้น จึง
สามารถนําไปสูความตกลงรวมกันที่จะจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไปได
ส ว นสํ า หรั บ ประเทศที่ ยั ง ไม มี บั นทึ ก ความเข า ใจระหว า งกั น เมื่ อ จะเจรจาตกลงกั น ก็
สามารถนําเสนอหลักการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนเพิ่มเขาไปเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา
มีเจตนารวมกันในการที่จะจัดตั้งศูนยความรวมมือระหวางประเทศขององคกรอัยการดังกลาวได
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางบุคลากร ภารกิจและงบประมาณเป นเรื่องที่จะตองมาตกลง
รวมกันตอไป ซึ่งอยางนอยตองมีลักษณะโดยทั่วไปตามหลักทฤษฎีองคการและองคการระหวาง
ประเทศดั ง ได ก ล า วมาแล ว ทั้ ง นี้ โดยองค ก รตํ า รวจอาเซี ย นหรื อ ASEANAPOL น า จะเป นกรณี
ตัวอยางที่ดีในการจัดตั้งองคกรอัยการภูมิภาคอาเซียน จะแตกตางกันเฉพาะระยะเวลาจัดตั้งซึ่งควร
ตองใชเวลานอยกวาเพื่อใหทันกับการเปดประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นเทานั้น
โอกาสของการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนนั้น ดังไดเคยวิเคราะหไวแลวในบท
ที่ 3 ขอ 3.1 เกี่ยวกับบทบาทขององคการอัยการแตละประเทศในการดําเนินคดีอาญาวา ในประเทศ
ที่องคกรอัยการมีบันทึกความรวมมือระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการสูงสุดของไทยอยูแลว ก็นาที่
จะยกระดั บ ความร วมมื อ ไปสู ร ะดั บ พหุ ภ าคี กั บ องค ก ารประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคได เนื่ องจากมี
เจตนารมณรวมกันในการปราบปรามอาชญากรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอาชญากรรม การ
ร ว มมื อกั นดํ า เนิ น คดี อาญา และการฝ ก อบรมร วมมื อ ซึ่ ง กั น และกั นอยู แ ล ว และผลที่ ไ ด รับ เป น
ประโยชนในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติของทุกประเทศ
สวนประเทศที่ยังไมมีบันทึกความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางกันก็มีความเปนไปไดใน
การที่จะสรางความรวมมือระหวางกันในระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการสูงสุดของไทยขึ้นมา
กอน ตามที่มีโครงการดําเนินการไวแลวและโดยที่ความรวมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติดวยการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอาชญากรรมระหวางกัน และชวยเหลือกัน
ในทางอาญาอย า งใกล ชิ ด ย อ มก อ ให เ กิ ด ประโยชน อ ย า งสู ง กั บ ทุ ก ประเทศในภู มิ ภ าคในการ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ดังนั้นจึงสามารถที่จะทําความตกลงระดับทวิภาคีเบื้องตนนี้ โดย
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กําหนดใหมีหลักความตั้งใจรวมกันที่จะยกระดับความรวมมือขึ้นสูความรวมมือระดับพหุภาคีของ
กลุมประเทศอาเซียนตอไป ในบันทึกความเขาใจระหวางกัน
สําหรับกรณีที่มีองคกรความรวมมือของตํารวจในภูมิภาคอยาง ASEANAPOL อยูแลวจะ
เป น อุ ป สรรคต อ การจั ด ตั้ ง ศู นย ค วามร วมมื ออั ย การอาเซี ย นหรื อไม นั้น เห็ น ว า บทบาทในการ
ดําเนินคดีอาญาของตํารวจและอัยการโดยทั่วไปแลวแตกตางและแยกจากกัน ตํารวจมีหนาที่รักษา
ความสงบ ดําเนินการสืบสวนเพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมเมื่อเกิด
เหตุขึ้น สวนอัยการมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดและนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษ ดั ง นั้ น จึ ง มี ไ ด ทั้ ง อํ า นาจในการสื บ สวน สอบสวน รวบรวมพยานหลั ก ฐานในการ
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิด แม วาบางประเทศจะกําหนดใหตํารวจมีอํานาจในการสอบสวนดวย
แตก็เปนการทํางานรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอการ
จัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและมีโอกาสความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยความรวมมือ
อัยการอาเซียนตอไปในอนาคต
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สํา นัก งานอั ยการสู งสุ ดควรที่จะกํ าหนดนโยบายในการสรา งความร วมมื อ
ระหวา งพนัก งานอั ยการในกลุม ประเทศอาเซีย นเพื่อนํา ไปสู การจั ดตั้ งศู นย ความร วมมืออัย การ
อาเซียน โดยการจัดทําบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือระหวางกันในระดับทวิภาคีกับองคกร
อัยการประเทศที่ยังไมมีความตกลงระหวางกัน คือ ฟลิปปนส มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เมียนมาร
และสิงคโปร เสียกอน โดยบันทึกความเขาใจควรเสนอเพิ่มหลักการวาคูสัญญามีความเห็นชอบและ
ตั้งใจรวมกันที่จะรวมมือกับทุกประเทศในกลุม อาเซียนที่จะจัดให มีศูนยกลางความรวมมือของ
พนักงานอัยการอาเซียนขึ้นตอไปในอนาคต จากนั้นจึงดําเนินการตอไปในขอ 2)
2) จัดใหมีการประชุมระหวางประเทศของอัยการสูงสุดประเทศตางๆ ในภูมิภาค
อาเซียนเพื่อหารือรวมกันถึงความเปนไปไดในการที่จะรวมมือกันอยางใกลชิดในการดําเนินคดีกับ
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ และการจัดใหมีศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เพื่อใชเปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงาน การประชุมระหวางประเทศของอัยการในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติหรือในกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ตอความรวมมือระหวางกัน
3) ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ควรจะมีลักษณะเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคของพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียน สําหรับภารกิจคือทําหนาที่
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เปนศูนยกลางประสานงานความรวมมือระหวางกันในการดําเนินคดีอาญาระหวางประเทศ การจัด
ฝกอบรมระหวางประเทศของพนักงานอัยการเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางกันในการดําเนินคดี
อาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ จัดประชุมประจําปอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการระดับ
ปฏิบัติการของอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการดําเนินคดี
ตออาชญากรรมขามชาติและการรวมกันดําเนินการตอตานอาชญากรรมขามชาติ โดยมีสํานักงาน
เลขาธิการถาวรซึ่งตั้งขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียนตามที่จ ะตกลงคัดเลือก
และมีเลขาธิการกับผูอํานวยการฝายบริหารตามจํานวนที่กําหนดคัดเลือกจากอัยการระดับสูงในแต
ละประเทศตามหลักเกณฑไดตกลงกันทําหนาที่บริหารงานตามวาระที่กําหนด โดยใชงบประมาณ
ดําเนินการจากเงินคาบํารุงจากประเทศสมาชิก ซึ่งมีจํานวนไมเทากันในแตละปขึ้นอยูกับโครงการ
และแผนงานประจําปที่จะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอัยการอาเซียน ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากอัยการสูงสุดของแตละประเทศเปนผูรวมกันพิจารณา
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ปรับเปลี่ยนการดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
และการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับอัยการตางประเทศมีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยงด
ดําเนินกิจกรรม การจัดสงอัยการชั้นสูงไปหารือกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับบทบาทของ
พนักงานอัยการในอาเซียน และกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของพนักงาน
อัยการในกลุมประเทศอาเซียน และแปลงงบประมาณมาใชในการจัดสงพนักงานอัยการเดินทางไป
เจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจในการรวมมือกัน ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด กับองคกรอัยการ
ประเทศในกลุมอาเซี ยนที่ ยังเหลืออยูจํานวน 6 ประเทศ คื อ ฟ ลิปป นส มาเลเซี ย บรูไน กัม พูช า
เมียนมาร และสิงคโปร ใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณนี้กอน
2) จั ดทํ า โครงการประชุ ม ระหว า งประเทศของอั ย การสู ง สุ ด ประเทศไทยกั บ
อัยการสูงสุดขององคกรอัยการในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อหารือเรื่องความรวมมือระหวางกัน และ
ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ในปงบประมาณ 2556
3) จัดทําโครงการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติก ารระหวางประเทศในหั ว
ขอความร วมมื อระหว า งกั นเพื่อนํ า ไปสู ก ารจั ดตั้ง ศู นยค วามร วมมืออั ย การอาเซี ย น โดยเชิ ญให
องคกรอัยการแตละประเทศสงตัวแทนเขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย
ความรวมมืออัยการอาเซียน โดยประเทศที่ตอบรับและสงตัวแทนเขารวมจะถือเปนประเทศกลุมเริ่ม
กอตั้ง โดยดําเนินการในปงบประมาณ 2556 กําหนดใหจัดการประชุมขึ้นหลังการดําเนินการตามขอ 2)
4) หากสามารถบรรลุความตกลงกันไดวาจะจัดตั้งศูนยกลางความรวมมืออัยการ
อาเซียนขึ้นก็ใหจัดทําโครงการจัดประชุมระหวางประเทศเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งคณะทํางานใน
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การจัดทําโครงสรางภารกิจ บุคลากร และอํานาจหน าที่ของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนใหเปน
รูปธรรมตอไป
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