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จากการที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการไรพรมแดนมากขึ้นจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม ทําใหเกิดการไหลเวียนไปมาของประช ากร
วัฒนธรรม การคาและการลงทุนขามชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอดเวลาไมถูกจํากัดดวยอาณา
เขตอีกตอไป การกออาชญากรรมและการกระทําผิดอาญาก็เปนไปในลักษณะขามชาติเพิ่มขึ้น และ
แปรเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบองคกรอาชญากรรมที่มีความซับซอน ประเทศตางๆ จึงหันมารวมมือ
กันอยางใกลชิดขึ้นเพื่อปราบปรามและลดจํานวนอาชญากรรมขามชาติใหลดนอย เพื่อทําใหเกิด
ความสงบและความมั่นคงขึ้นในสังคมระหวางประเทศเชนเดียวกันกับในภูมิภาคอาเซียนก็กําลังมี
ภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติและภัยที่คุกคามตอความมั่นคงของภูมิภาคในรูปแบบอ่ืนเชน
การกอการรายสากล การคามนุษยขามชาติ และการคายาเสพติดขามชาติเปนตน และหากเปดเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ.ศ.2558 ปญหาเหลาน้ียอมตองทวีขึ้นมากกวาเดิม การดําเนินการ
เพื่อปองกันและปราบปรามเฉพาะในประเทศจึงไมเพียงพอ ดังน้ันหนวยงานใชบังคับกฎหมาย
ตางๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรอัยการประเทศตางๆ จึงตอง
ยกระดับความรวมมือระหวางกันใหเพิ่มขึ้น ใกลชิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม การจะ
สรางความรวมมือระหวางกันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจถึงระบบ
การดําเนินคดีอาญาและบทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาในแตละประเทศ รวมทั้ง
ความเปนมาและโครงสรางขององคกรความรวมมือระหวางประเทศของตํารวจในภูมิภาคอาเซียน:
ASEANAPOL เพื่อนําเสนอแนวทางดําเนินการ รูปแบบ และระดับความรวมมือระหวางกันที่ทุก
ประเทศเห็นพองตองกัน

สํานักงานอัยการสูงสุดไดริเร่ิมที่จะสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยจัดทําและดําเนินโครงการการจัดทํา
บันทึกความเขาใจกับอัยการตางประเทศ และจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยมีพื้นฐาน
จากบันทึกความเขาใจความรวมมือระหวางกันที่ไดเคยจัดทําขึ้นแลวกับองคกรอัยการของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

จากการศึกษาไดขอสรุปวา องคกรอัยการประเทศตางๆ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดี
อาญาแตจะมีระดับแตกตางกันไปบางประเทศ เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส พนักงาน
อัยการมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีเองดวยบางประเทศอาจมีบางสวน เชน ไทย มีอํานาจสอบสวน
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เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และอินโดนีเซียมีอํานาจสอบสวนในคดีคอรรัปชั่น บาง
ประเทศมีเฉพาะอํานาจดําเนินคดีอาญาในศาล เชน สิงคโปร มาเลเซีย พมา เปนตน แตก็สามารถที่
จะมารวมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติไดตามระดับของอํานาจหนาที่แตละ
ประเทศ โดยจากการริเร่ิมของสํานักงานอัยการสูงสุดประเทศไทยในการที่จะเรงรัดการจัดทําบันทึก
ความเขาใจกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคระดับทวิภาคีให เสร็จสิ้นกอน จากน้ัน จึงดําเนินการจัด
ประชุมผูนําองคกรอัยการในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะรวมมือกันอยาง
ใกลชิดในระดับพหุภาคีในภูมิภาคใหเปนรูปธรรมโดยประเทศที่มีความเห็นพองตองกันจะเปนกลุม
ประเทศเร่ิมกอต้ัง จากน้ัน จึงดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของ
ตัวแทนองคกรอัยการแตละประเทศในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทําขอเสนอใน
การจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เมื่อไดขอสรุปแลวจึงรวมกันต้ังคณะทํางานระหวาง
ประเทศ (Working Group) ขึ้นเพื่อจัดทําหลักเกณฑความรวมมือระหวางกัน โครงสราง บุคลากร
อํานาจหนาที่ และงบประมาณดําเนินการอันเปนคุณลักษณะ (TOR) ขององคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคดังกลาวมาแลวใหเปนรูปธรรม ทั้งน้ี โดยการริเร่ิมของทางการไทย อัน
จะเปนการสอดคลองกับโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุดและเปนขอเสนอในการขับเคลื่อน
นโยบายเกี่ยวกับเร่ืองน้ีไปสูจุดหมายตอไป
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การศึกษาเร่ืองการสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อ
นําไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบการดําเนินคดีอาญาของ
ประเทศตางๆในกลุมประเทศอาเซียน บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือกับองคกรอัยการ
ตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุดม ทฤษฎีองคการ และองคกรตํารวจอาเซียน: ASEANAPOL
เพื่อแสวงหาจุดรวมและความเปนไปไดในการที่สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยจะใชเปน
แนวทางในการสรางความรวมมือกับองคกรอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อจัดต้ังองคกรอัยการ
ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกันตอตานอาชญากรรมขามชาติ
รวมทั้งภัยที่คุกคามตอความมั่นคงระหวางประเทศในรูปแบบตางๆอยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษาเร่ืองน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาของคณาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวยทาน
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ ผ.ศ. ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผ.ศ. ดร. พลอย สืบวิเศษที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและความเห็นในทางวิชาการในการดําเนินการศึกษา
ในหัวขอและประเด็นตางๆ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งและนํามาซึ่งความสมบูรณและความสําเร็จ
ของการศึกษาน้ี

นอกจากน้ี ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอทานอัยการสูงสุด นายจุลสิงห วสันตสิงห ทาน
รองอัยการสูงสุด นายตระกูล วินิจฉัยภาค ทานอัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม นายคะแนน
พัฒนา และคุณอรทัย สุวรรณเนตร อัยการผูเชี่ยวชาญที่กรุณาสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร น.บ.ท.รุนที่ 4 ของกระทรวงตางประเทศในคร้ังน้ี คุณศรัณย ถิระพัฒน อัยการผูเชี่ยวชาญ
สํานักงานพิเศษฝายกิจการตางประเทศ 3 พ.ต.อ. สินาด อาจหาญวงษ ผูกํากับการฝายตํารวจสากลและ
ประสานงานภูมิภาค 3 กองการตางประเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไดกรุณาใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา

ทายที่สุดน้ี ผูศึกษาใครขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆนักบริหารการทูต (น.บ.ท.) รุนที่  4 ป
2555 ที่ไดชวยเหลือใหคําแนะนําในดานตางๆที่ทําใหการศึกษาอบรมคร้ังน้ีเปนไปดวยความราบร่ืน
อบอุนและเปยมลนดวยมิตรภาพและจะเปนความสัมพันธ ความรวมมือระหวางกันที่ใกลชิดในการ
ทํางานเพื่อประเทศชาติที่ยาวนานสืบไป
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สืบเน่ืองมาจากผลการประชุมของผูนําในกลุมประเทศอาเซียนคร้ังที่ 13 ที่สิงคโปรเมื่อป

พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนขึ้นในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งจะทําใหมี
การผานแดนระหวางกันของประชากรในกลุมประเทศอาเซียนเปนไปโดยสะดวกงายดาย ทําใหเกิด
การเคลื่อนยายทุนและแรงงานอยางมหาศาล ประกอบกับความกาวหนาทางการติดตอสื่อสาร
โทรคมนาคมในปจจุบันทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติที่มีลักษณะซับซอนทวีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นติดตามมาซึ่งประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคหน่ึงเปนการเพิ่มความรวมมือกันในการแกไข
ปญหาความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการรวมมือกันในการแกไขปญหาความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่ง
รวมถึงการรวมมือกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชนการกอการรายสากล ตลอดจนปญหา
ระหวางประเทศที่กําลังเพิ่มขึ้นในขณะน้ี เชนปญหาคามนุษย ขบวนการคายาเสพติด และองคกร
อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งกออาชญากรรมในรูปแบบที่มีความซับซอน เกี่ยวพันกับหลายประเทศ อัน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของภูมิภาคโดยทั่วไป

ดังน้ันในอนาคตอันใกลน้ี หนวยงานภาครัฐของประเทศตางๆในภูมิภาคอาเซียนที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายดานการปราบปรามอาชญากรรมและการดําเนินคดีอาญา
จะตองแสวงหาความรวมมือกันเพื่อยกระดับการรับมือกับปญหาดังกลาว การจํากัดแวดวงการ
ทํางานแตเพียงในประเทศของตนจะไมเพียงพออีกตอไป แตเน่ืองจากหนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย
ในการเร่ิมตนดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 สวน คือ

(1) เจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานอ่ืนที่มีอํานาจหนาที่ในการปราบปราม จับกุม
สอบสวนดําเนินคดีอาญา ซึ่งมีภารกิจในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในคดีอาญา
รวมทั้งสอบสวนดําเนินคดีอาญา แตไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาล

(2) พนักงานอัยการซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการฟองรองดําเนินคดีอาญากับผูกระทํา
ความผิดในศาล และในบางกรณีก็จะเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอาญาหรือมี
อํานาจโดยตรงในการเร่ิมตนทําการสอบสวนคดีอาญา เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนทั้งในและ
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นอกอาณาเขตประเทศแลวนําคดีที่สอบสวนยื่นฟองดําเนินคดีอาญาตอไปในศาลอันแตกตางไปจาก
พนักงานสอบสวน เชน เจาหนาที่ตํารวจ

ดังน้ัน ความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบขององคกรระหวางประเทศของ
หนวยงานผูใชบังคับกฎหมายโดยเฉพาะ เชน พนักงานอัยการ เพื่อใชเปนศูนยกลางประสานงาน
ความรวมมือระหวางกัน เปนที่พบปะประชุมรวมกันของพนักงานอัยการในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาชญากรรมขามชาติหรือองคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งกําลัง
เพิ่มมากขึ้นและมีความซับซอน จึงเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่ง นอกจากน้ัน ยังอาจใชเปนศูนยกลางใน
การฝกอบรม แลกเปลี่ยนบุคลากรพนักงานอัยการระหวางกันเพื่อการเรียนรูและเขาใจระบบ
กระบวนการยุติธรรมระหวางกันหรือกับพนักงานอัยการของประเทศจากภูมิภาคอ่ืน อันจะเปนการ
สรางเครือขายและเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการยับยั้งอาชญากรรมขามชาติและ
แกปญหาระหวางประเทศตางๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของภูมิภาคอันเกี่ยวเน่ืองกับการ
กระทําความผิดตางๆดังกลาวมาแลว จึงนาที่จะเปนแนวทางที่ดีและเหมาะสมในการแกปญหาอยาง
มีประสิทธิภาพ

สําหรับประเทศไทย หนวยงานใชบังคับกฎหมายที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินคดี
อาญาในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศคือสํานักงานอัยการสูงสุด โดยอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 20 และอัยการสูงสุดยังเปน “ผูประสานงานกลาง” (Central Authority) ตาม
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ.25351 และตามพระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน พ.ศ.25512 ซึ่งอํานาจหนาที่ในฐานะผูประสานงานกลางตามกฎหมายทั้ง2ฉบับ
หลังเปนการดําเนินการตามคํารองขอจากตางประเทศหรือรองขอใหตางประเทศดําเนินการให  อัน
เปนการดําเนินการตามรูปแบบของความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาโดยทั่วๆ ไป ซึ่ง
ไมเพียงพอหรือทันการตอการรับมือกับปญหาอาชญากรรมระหวางประเทศที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะ
เกิดขึ้นตอไปในอนาคตที่นับวันจะซับซอนและเกี่ยวพันกับหลายประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
ตระหนักกับปญหาดังกลาวจึงริเร่ิมที่จะสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศ
อาเซียนตอไปในอนาคตโดยตามแผนยุทธศาสตรระยะเวลา 4 ป ของสํานักงานอัยการสูงสุดในสวน
ของสํานักงานตางประเทศไดเสนอโครงการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึก
ความเขาใจความรวมมือระหวางกันกับสํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศในกลุมอาเซียนที่ยังไมมี
บันทึกความเขาใจระหวางกันในป พ.ศ. 2555 จํานวน 2 ประเทศ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 6
2 พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 5
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ระหวางประเทศกับพนักงานอัยการตางประเทศที่เปนตัวแทนของประเทศในกลุมอาเซียนจํานวน 9
ประเทศเพื่อใหไดขอสรุปรวมกันในเบื้องตนที่จะรวมมือกันดําเนินคดีตออาชญากรรมขามชาติใน
ภูมิภาคทุกวิถีทางภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในแตละประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพรวมถึงแนวทางในการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนซึ่งการไดรับอนุมัติ
งบประมาณใหดําเนินการถือไดวาเปนนโยบายของประเทศไทยดังน้ัน จึงตองมีการดําเนินการจาก
ฝายไทย

ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อนําไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนจึงนาจะเปนประโยชนในดานความรู
เกี่ยวกับระบบการดําเนินคดีอาญาของอัยการในแตละประเทศ เพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการกําหนด
แนวทางในการเจรจาเพื่อสรางความรวมมือกับพนักงานอัยการในประเทศน้ันๆและไดขอเสนอ
เกี่ยวกับรูปแบบขององคกรศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ภารกิจ อํานาจหนาที่ และบุคลากรของ
องคกรดังกลาว

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาตอเกี่ยวกับระบบดําเนินคดีอาญาของอัยการแตละประเทศในกลุม

อาเซียน เพื่อความเขาในในอํานาจหนาที่และบทบาทของพนักงานอัยการในแตละประเทศวามี
ความเหมือนหรือแตกตางจากระบบของไทยอยางไร มีความเปนไปไดเพียงใดในการที่ทุกประเทศ
จะมารวมกันจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน

1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางขอตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการรวมกัน .ในการ
ตอตานและดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติและความต้ังใจรวมกันที่จะรวมกันกอต้ังองคกร
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนกับประทศคูเจรจาในการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU)

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาจากระบบการดําเนินคดีอาญา ของทุกประเทศในกลุมอาเซียนจํานวน 9

ประเทศ และ บทบาทของพนักงานอัยการ ในการดําเนินคดีอาญา ของแตละประเทศดังกลาว
1.3.2 ศึกษาจากโครงการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความ

เขาใจ (MOU) กับอัยการในกลุมประเทศอาเซียนของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การสรางความรวมมือระหวางกันในการตอตานและดําเนินคดีอาญากับอาชญากรรมขามชาติและ
จัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่จะนําไปใชในการเจรจาทําขอตกลงในการจัดทํา

บันทึกความเขาใจ (MOU) กับอัยการในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสรางความ
รวมมือระหวางกันในการตอตานและดําเนินคดีอาญากับอาชญากรรมขามชาติและจัดต้ังศูนยความ
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
และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง (Bateman and Snell 1999:G-4)1

2.1.1 ลักษณะขององคกร องคกรมีลักษณะดังน้ี
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 องคกรระหวางประเทศเกิดขึ้นเน่ืองจากความจําเปนที่ตองมีการเจรจาหลายฝายอยูเปนประจํา
ประเทศที่มีปญหาหรือผลประโยชนในเร่ืองเดียวกันที่จะรวมมือกันจัดต้ังองคกรระหวางประเทศขึ้น

2.1.3 ลักษณะท่ัวไปขององคกรระหวางประเทศ
1) จัดต้ังโดยสนธิสัญญา
2) มีฐานะเปนบุคคลระหวางประเทศ
3) ที่ประชุมผูแทนประเทศสมาชิก (UN เรียกชื่อวาสมัชชาใหญ เปนตน)
4) สํานักเลขาธิการ (Secretariat) ซึ่งถือวาเปนสํานักงานขององคกรระหวาง

ประเทศ มีผูบริหารสูงสุดคือ เลขาธิการ (Secretary General) และเจาหนาที่ขององคกรระหวาง
ประเทศอยูประจํา

1 รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการฉบบัมาตรฐาน, สํานักพิมพบริษัทธรรมสาร จํากัด,
หนา 12.
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5) คาบํารุงเปนคาใชจายหรืองบประมาณในการดําเนินการองคกรที่ไดจากการ
จัดเก็บจากประเทศสมาชิกซึ่งอาจมีอัตราแตกตางกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ

6) หลักการทํางานเปนไปตามที่ประเทศสมาชิกตกลงกัน อาจใชระบบเสียงขาง
มากโดยทั่วไป หรือเสียงขางมากสองในสาม หรือฉันทมติ (Concensus) หรือกําหนดใหมีหลักการ
Veto ก็ได

7) เอกสิทธิและความคุมกันขององคกร และเจาหนาที่ประจําองคกร2

ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนที่กําลังดําเนินโครงการเพื่อจัดต้ังขึ้นในอนาคตจัด เปน
องคการระหวางประเทศในภูมิภาคของพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน เน่ืองจากการที่พนักงาน
อัยการจากประเทศตางๆมาทํางานรวมกันตามขอกําหนดที่ไดตกลงรวมกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายใน
การรวมมือกันปราบปรามการกระทําความผิดที่มีลักษณะขามชาติเพื่อที่จะรักษาความสงบและ
กอใหเกิดความมั่นคงขึ้นในภูมิภาคโดยมีโครงสรางและระบบบริหารจัดการ บุคลากร และภารกิจ
ตามที่ไดตกลงรวมกัน โดยสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ

ซึ่งแนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑขององคกรระหวางประเทศและจากเหตุผลและความ
ดังกลาวมาแลวจะไดใชเปนหลักการพื้นฐานในการศึกษา แนวทางที่ใชในการจัดต้ังศูนยความ
รวมมืออัยการอาเซียนในดานภารกิจ (Mission) ขอบเขตอํานาจหนาที่ โครงสรางบุคลากรและ
งบประมาณที่จะใชดําเนินการทั่วไป โดยนําเอาแบบอยางองคกร (Model) ใชบังคับกฎหมายอ่ืนที่
เกิดขึ้นแลวในภูมิภาคหรือนอกภูมิภาค เปนกรณีศึกษาประกอบ

2.2 ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 9 ประเทศ
2.2.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปจจุบันประกอบดวยองคกรที่เกี่ยวของคือ ศาล อัยการ และตํารวจ โดยอัยการสูงสุดประชาชนลาว
เปนผูควบคุมและกํากับการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการประชาชนลาวซึ่งมีต้ังแตระดับแขวง
เทศบาล เขตไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งเจาพนักงานอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยขณะน้ียังไมมีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยตรง แตไดมีการจัดทํารางกฎหมายดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และกํา ลังรอ
เสนอใหสภาแหงชาติพิจารณาประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ปจจุบัน หนวยงานตํารวจมีหนาที่
รักษาความสงบ สวนอัยการมีหนาที่สอบสวนฟองรองคดีตอศาลและตรวจตราควบคุมการ
ดําเนินการขององคกรอ่ืนของรัฐบาลใหเปนไปตามกฎหมาย

2ดร.สมบูรณ เสงี่ยมบุตร,  (2548), กฎหมายระหวางประเทศสํานักพิมพมติชน, หนา 131-136.
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2.2.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระบบการดําเนินคดีอาญาของกัมพูชาประกอบดวยองคกรที่เกี่ยวของคือตํารวจ

อัยการ และศาลยุติธรรม โดยตํารวจมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบและสอบสวนคดีอาญา
สวนพนักงานอัยการมีอํานาจเต็มที่ในการสอบสวนและฟองรองคดีอาญาตอศาล สามารถเร่ิมตนคดี
ไดเอง ออกหมายจับ หมายคนและออกคําสั่งใหตํารวจทําการสอบสวนหรือตรวจสอบการดําเนินคดี
ของตํารวจไดในทุกขั้นตอนและอุทธรณคําพิพากษาของศาลหากเห็นวาไมถูกตอง สวนศาลมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่พนักงานอัยการยื่นฟอง

2.2.3 สหภาพเมียนมาร
ระบบการดําเนินคดีอาญาของสหภาพเมียนมารประกอบดวยหนวยงานหลักคือ

ศาล สํานักงานอัยการสูงสุด และตํารวจ โดยอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดจะไดรับการแตงต้ัง
จากสภารักษาความสงบและการพัฒนาแหงรัฐและมีเจาพนักงานกฎหมาย (Law Officer) เปนผูชวย
ในการดําเนินคดีอาญาของอัยการสูงสุดในนามของอัยการสูงสุดและในนามของรัฐ สวนตํารวจพมา
มีหนาที่หลักในการรักษาความสงบและสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะสง
สํานวนใหสํานักกฎหมาย (Law Office) ของพนักงานอัยการสูงสุดประจําเมืองตางๆฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาตอไป นอกจากน้ี อัยการสูงสุดเมียนมารยังมีอํานาจในการตรวจสอบและอุทธรณคํา
พิพากษาศาล หากเห็นวาศาลตัดสินไมถูกตอง

2.2.4 มาเลเซีย
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศมาเลเซียประกอบดวยองคการหลักคือ ศาล

อัยการ และตํารวจ เชนประเทศอ่ืน โดยการดําเนินคดีอาญาจะเร่ิมจากตํารวจ ซึ่งมีอํานาจการ
สอบสวนเสร็จแลวก็จะเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปในศาล ซึ่งพนักงานอัยการ
อาจสั่งไมฟองไดหากเห็นวาพยานหลักฐานไมเพียงพอ ไมใชผูกระทําความผิด หรือการสอบสวน
ของตํารวจหรือพนักงานอ่ืนที่มีอํานาจสอบสวนเชน ป.ป.ช. กระทําโดยฝาฝนหลักกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญสําหรับระบบอัยการของมาเลเซียประกอบดวยอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผูชวย
อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการประจําสํานักงานอัยการของรัฐตางๆ

2.2.5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระบบการดําเนินคดีอาญาของอินโดนีเซียประกอบดวยตํารวจ เจาพนักงานอ่ืนที่มี

อาจสอบสวน เชน ป.ช.ป. พนักงานอัยการและศาล โดยตํารวจจะมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญา
และเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาล แตในคดีบางประเภท เชน
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ เชนการคอรรัปชั่น พนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนเร่ิมคดีได
เชนเดียวกับตํารวจและยังมีสํานักงานสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรองทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
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สังคมและอาณาเขตเพื่อประมวลผลไวประกอบการดําเนินคดีตามอํานาจหนาที่ เชนการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติ นอกจากน้ีก็ยังมีอํานาจตรวจสอบคําพิพากษาและการดําเนินคดีของศาล
และอุทธรณคําพิพากษาไดหากเห็นวาไมถูกตอง

2.2.6 สาธารณรัฐฟลิปปนส
ระบบการดําเนินคดีอาญาของฟลิปปนสประกอบดวยตํารวจ อัยการ และศาล โดย

ตํารวจจะมีหนาที่ในการปองกันปราบปรามผูกระทําความผิด สืบสวน และจับกุมผูกระทําความผิด
นําเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีอัยการที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนฟองรองดําเนินคดี
อาญาทั้งปวงในศาล รวมทั้งการตรวจสอบและอุทธรณคําพิพากษาของศาลหากเห็นวาไมถูกตอง
นอกจากน้ียังมีอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ การทําทัณฑบนและการตอรองรับสารภาพเพื่อ
ดําเนินคดีอาญาในขอหาเบา หรือ Plea Beginning

2.2.7 เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ระบบการดําเนินคดีอาญาของบรูไนประกอบดวย ตํารวจ อัยการ และศาลเชน

ประเทศอ่ืนๆ โดยตํารวจจะมีหนาที่หลักในการรักษาความสงบและสอบสวนดําเนินคดีอาญาภายใต
การกํากับของพนักงานอัยการ ซึ่งมีอัยการสูงสุด ซึ่งเปนตําแหนงของหัวหนาฝายกฎหมายของรัฐ
เปนผูบังคับบัญชาและพนักงานอัยการมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาล ควบคุมและ
ใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีอาญาสวนศาลมีอํานาจพิ จารณาพิพากษาคดี
ตามที่พนักงานอัยการยื่นฟอง

2.2.8 สาธารณรัฐสิงคโปร
ระบบการดําเนินคดีอาญาของสาธารณรัฐสิงคโปรประกอบดวยตํารวจ อัยการ

และศาลเชนเดียวกัน แตเจาพนักงานตํารวจจะมีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี
อาญา นอกจากน้ีก็ยังมีเจาหนาที่ใชบังคับกฎหมายอ่ืน เชน ศุลกากร เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ
เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดก็มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีในดานที่เปน
ความรับผิดชอบเฉพาะ สวนพนักงานอัยการมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาในศาล และมีอํานาจที่
จะสั่งไมฟองหรือยุติคดีไดตามที่กฎหมายกําหนด โดยอัยการสูงสุดสิงคโปรไดรับการแตงต้ังจาก
ประธานาธิบดี โดยการเสนอของนายกรัฐมนตรี

2.2.9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระบบการดําเนินคดีอาญาของเวียดนามประกอบดวยศาล อัยการและตํารวจ โดย

ตํารวจเวียดนามจะมีหนาที่รักษาความสงบในสังคมและทําหนาที่สืบสวนในทางที่ปองกันไมใหเหตุ
เกิดขึ้น สวนพนักงานอัยการเวียดนามมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนเปนผูรับผิดชอบในการ
สอบสวนรวมรวมพยานหลักฐานในกรณีที่มีคดีอาญาเกิดขึ้น และดําเนินการฟองรองคดีกับผูกระทํา
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ความผิดในศาล ทั้งน้ีในสํานักงานอัยการจะมีฝายสอบสวน ซึ่งมี เจาหนาที่สอบสวนเปน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนสําหรับพนักงานอัยการใน
การฟองรองดําเนินคดี และแนนอนที่พนักงานอัยการยอมมีอํานาจกํากับควบคุมการสอบสวนได
สวนศาลก็มีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่พนักงานอัยการยื่นฟอง

การศึกษาระบบการดําเนินคดีอาญาของสํานักงานอัยการตางประเทศดังกลาวเพื่อความ
เขาใจในขอบเขตอํานาจและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของของสํานักงานอัยการในแตละประเทศ ทั้งน้ี
เพื่อเปนหลักในการกําหนดและแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางกันใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

2.3 โครงการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
อัยการตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด

โครงการน้ีจัดทําขึ้นเน่ืองจากสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นวาการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน การไปมาหาสู
ระหวางประชากรในประชาคมอาเซียนเปนไปโดยสะดวกและงายขึ้นรวมถึงความกาวหนาของ
ระบบโทรคมนาคมที่ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว เปนปจจัยทําใหปญหา
อาชญากรรมขามชาติ องคกรอาชญากรรมและปญหาระหวางประเทศที่คุกคามความมั่นคงของ
ภูมิภาค เชน การกอการราย การคามนุษย การคายาเสพติดขามชาติเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และมี
ความสลับซับซอนเกี่ยวพันกัน หลายอาณาเขตของประเทศตางๆ ดังน้ัน ความรวมมืออยางใกลชิด
ระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียนขึ้นในรูปแบบของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
โดยกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ

(1) กิจกรรมการเดินทางไปเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือ
ระหวางกันกับสํานักงานอัยการของตางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนที่ยังไมไดมีบันทึกความเขา
ใจความรวมมือระหวางกัน คือ ฟลิปปนส มาเลเซีย บรูไน เมียนมาร กัมพูชา และสิงคโปร โดยใน
ปงบประมาณ 2555น้ีกําหนดเปาหมาย 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย

(2) กิจกรรมจัดสงพนักงานอัยการระดับสูงไปเจรจาเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการ
ในประชาคมอาเซียนและการหารือแนวทางการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ณ สํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน กรุงจารกาตาประเทศ อินโดนีเซีย

(3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความรวมมืออัยการอาเซียนโดยการเชิญให
สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนใหจัดสงตัวแทนจํานวน 2 คนมา
นําเสนอเกี่ยวกับระบบการดําเนินคดีอาญาและอัยการของแตละประเทศและรวมสัมมนาเชิง
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางพนักงานอัยการอาเซียน โดยสํานักงานอัยการสูงสุดเป นผู
ออกคาใชจายทั้งหมด ตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินการ

2.4 เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกับองคกรอัยการตางประเทศท่ีได
เคยจัดทําไปแลว

เอกสารบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดแหงราชอาณาจักรไทย
กับสํานักงานอัยการสูงสุดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย องคกรอัยการประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสํานักงานงานอัยการประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับความรวมมือระหวางกันในเร่ืองความรวมมือระหวางกันทางอาญา
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การพบปะประสานงานระหวางกันและการฝกอบรมรวมกัน

2.5 ความเปนมาและการจัดตั้งองคกรตํารวจอาเซียน: ASEANAPOL
ASEANAPOL เปนองคกรความรวมมือเจาพนักงานตํารวจของกลุมประเทศในอาเซียน

ซึ่งริเร่ิมจากการประชุมพบปะของเหลาผูบัญชาการตํารวจจํานวน 5 ประเทศคือ ไทย ฟลิปปนส
สิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซีย ริเร่ิมจัดการประชุมประจําปของบรรดาผูบัญชาการตํารวจของ
ประเทศดังกลาวขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ภูมิภาค และเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการสืบสวนคดีอาญาและจัดฝกอบรม โดยระยะแรกยังไมมี
สํานักงานเลขาธิการ แตใชวิธีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่เลขาธิการประสานงานความ
รวมมือระหวางกัน และจัดการประชุมในแตละป ซึ่งก็ไดมีประเทศที่เหลือในกลุมอาเซียนทยอยเขา
มารวมเปนสมาชิกจนครบทั้ง 10 ประเทศ ตอมาในป 2012 ไดมีการเลือกใหกรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซียเปนที่ต้ังสํานักงานถาวรเลขาธิการ ASEANAPOL โดยการแตงต้ังตัวแทนตํารวจ
จากประเทศสมาชิกตางๆ เขาทําหนาที่เปนผูอํานวยการบริหารและผูอํานวยการฝายอีก 2 คน และ
เขาเปนสวนองคกรของสมาคมประชาชาติอาเซียนแลว



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 กรณีศึกษาจากระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน และ
ขอสรุปบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา: บทวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคในเร่ืองความรวมมือเพื่อนําไปสูการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน

ตารางท่ี 1 บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาในกลุมประเทศอาเซียนจํานวน 9 ประเทศ

ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
สํานักงานอัยการสูงสุดประชาชนลาวประกอบดวยสํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการประจําเทศบาล
สํานักงานอัยการประจําแขวงและสํานักงานอัยการทหาร มีบทบาท
ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายของ
องคกรตางๆของรัฐ ฟองรองคดีอาญาในนามของรัฐตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและตามที่อัยการสูงสุดประชาชนลาวกําหนด
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดประชาชนลาวเปนองคกร
อัยการที่จัดทําบันทึกความเขาใจในดานความรวมมือกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดแลวโดยมีหลักการที่จะรวมมือกันในการดําเนินคดี
อาญาและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสภาพงานอัยการและขอ
กฎหมายระหวางกันและมีอัยการสูงสุดที่มีบทบาทสูงตอการกําหนด
นโยบายขององคกร จึงมีความเปนไปไดที่จะนําเสนอแนวความคิด
ในการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เพื่อเปนการขยายความ
รวมมือระหวางประเทศใหออกไปสูระดับภูมิภาคซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทั้ง 2 ประเทศมากกวาและนาที่จะมีปญหาและอุปสรรค
นอยและไมเกี่ยวกับเร่ืองหลักการ
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ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
2) ราชอาณา จักรกัมพูชา สํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชาประกอบดวยอัยการสูงสุดและ

พนักงานอัยการประจําศาลตางๆ พนักงานอัยการมีอํานาจเต็มที่ใน
การสอบสวน เร่ิมตนคดี ออกหมายจับ หมายคน ออกคําสั่งใหเจา
พนักงานตํารวจทําการสอบสวน และสามารถเขาไปตรวจสอบการ
สอบสวนดําเนินคดีของตํารวจในทุกขั้นตอน ฟองรองคดีอาญาตอ
ศาล ตรวจสอบและอุทธรณคําพิพากษาศาลหากเห็นวาตัดสินไม
ถูกตอง
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชาเปนองคกรอัยการที่มี
บทบาทสูงในการดําเนินคดีอาญา เน่ืองจากอัยการมีอํานาจเต็มที่ใน
การสอบสวนและเร่ิมตนคดีออกหมายจับหมายคนไดรวมถึงอํานาจ
การดําเนินคดีในศาล จึงเปนแหลงรวมขอมูลขาวสารและ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและ
รวมมือระหวางกันในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติได ปญหา
และอุปสรรคอยูที่การที่ยังไมมีบันทึกความตกลงรวมมือระหวางกัน
ในระดับทวิภาคีกับไทยและนโยบายที่จะรวมมือกันในระดับพหุภาคี
ในภูมิภาคของสํานักงานอัยการสูงสุดกัมพูชา แตวัตถุประสงคในการ
รวมมือกันจะเปนประโยชนแกกัมพูชาและทุกฝาย ดังน้ันเชื่อวานาจะ
ไดรับการยอมรับในหลักการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
โดยมีการเจรจาในรายละเอียดกอน

3) สหภาพเมียนมาร สํานักงานอัยการสูงสุดของสหภาพเมียนมารประกอบดวยอัยการ
สูงสุดที่ไดรับการแตงต้ังจากสภารักษาความสงบและการพัฒนาแหง
รัฐและสํานักงานกฎหมาย (Law Office) แหงรัฐ สํานักงานกฎหมาย
แผนก สํานักงานกฎหมายประจําเขต สํานักงานกฎหมายประจําเมือง
ตางๆ อัยการสูงสุดมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาในศาลตางๆ
ตรวจสอบคําพิพากษาและอุทธรณคําพิพากษาถาหากเห็นวาศาล
ตัดสินไมถูกตอง เปนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐและหนวยงานของรัฐ
โดยมีนิติกรหรือ Law Office ทําหนาที่ในนามของอัยการสูงสุดและ
ในนามแหงรัฐ
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ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
บทวิเคราะห: สํานักงานอัยการสูงสุดสหภาพเมียนมารเปนหนวยงาน
ดานกฎหมายที่มีหนาที่ดําเนินคดีอาญาที่มีขอบเขตอํานาจหนาที่
คอนขางจํากัดโดยดําเนินคดีอาญาตามการสอบสวนของเจาหนาที่
ตํารวจและผานเจาพนักงานกฎหมายปญหาและอุปสรรคจึงนาอยูที่
การรวมมือกับทางการพมาอยูในขอบเขตที่จํากัด จากสภาวะ
การเมืองการปกครองปจจุบันอัยการสูงสุดยังขึ้นอยูกับสภารักษา
ความสงบและการพัฒนาแหงรัฐ การตกลงรวมมือกันตามอํานาจ
หนาที่ที่มีอยูในระดับทวิภาคีไมนาที่จะมีปญหา แตการตกลงใน
ระดับพหุภาคีในรูปของความรวมมือในระดับภูมิภาค เชน ศูนยความ
รวมมืออัยการอาเซียน จึงนาที่จะผานการดําเนินการไมเพียงอัยการ
สูงสุดเทาน้ันแตไมใชเร่ืองที่เปนไปไมไดเน่ืองจากนโยบายของ
สหภาพเมียนมารเร่ิมเปลี่ยนไปในทางที่ปรับตัวเขาสูสังคมระหวาง
ประเทศมากขึ้น

4) มาเลเซีย สํานักงานอัยการสูงสุดมาเลเซียประกอบดวยอัยการสูงสุด รอง
อัยการสูงสุด ผูชวยอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการประจํา
สํานักงานอัยการของรัฐตางๆ พนักงานอัยการของมาเลเซียมีบทบาท
เฉพาะในการฟองรองดําเนินคดีอาญาประเภทตางๆในศาล สวนการ
สอบสวนเร่ิมตนคดีเปนอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งจะทําการ
สอบสวนจนเสร็จสิ้นแลวสรุปสํานวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อ
พิจารณา ซึ่งพนักงานอัยการอาจมีความเห็นสั่งไมฟองได ถาหากเห็น
วาคดีไมมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไมใชผูกระทําความผิด
สําหรับอํานาจสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานอ่ืน
ที่มีอํานาจสอบสวน เชน ปชป. กระทําการโดยฝาฝนหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห: องคการอัยการของมาเลเซีย แมวาจะมีบทบาทเพียง
การดําเนินคดีอาญาในศาลสวนการสอบสวนคดีอาญาเปนอํานาจ
ของตํารวจแตพนักงานอัยการสามารถตรวจสอบการสอบสวนของ
ตํารวจหรือเจาพนักงานอ่ืนที่มีอํานาจสอบสวนได เชน ปปช.
ดังกลาวมาแลวและมีพนักงานอัยการทําหนาที่พิจารณาสํานวนสั่งคดี
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ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
ในระดับตางๆ ดังน้ันอัยการสูงสุดของมาเลเซียจึงมีบทบาทเปนอยาง
สูงในการดําเนินคดีอาญารวมทั้งการรวมมือกับตางประเทศเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
การรวมมือระหวางกันในระดับพหุภาคีในภูมิภาคจึงเปนประโยชน
ในการรวมกันตอตานอาชญากรรมระหวางประเทศ ปญหาหรือ
อุปสรรคจึงนาที่จะอยูที่ระดับความรวมมือเทาน้ัน

5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สํานักงานอัยการสูงสุดสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกอบดวย อัยการ
สูงสุดที่มาจากกลุมบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอตอรัฐสภาให
พิจารณาคัดเลือกและรองอัยการสูงสุด ผูชวยอัยการสูงสุด และ
พนักงานอัยการระดับตางๆมีอํานาจหนาที่ฟองรองดําเนินคดีอาญา
ในศาล บังคับคดีอาญาตามคําพิพากษาศาล ตรวจสอบคําพิพากษา
ศาลและอุทธรณคําพิพากษาเมื่อเห็นวาไมถูกตอง การสืบสวน
สอบสวนในคดีคอรรัปชั่นและการสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรอง
ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กรณีเกี่ยวกับอาณาเขตและ
ประมวลผลไวเพื่อการดําเนินคดีตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังมี
อํานาจดําเนินคดีเฉพาะในเร่ืองของการกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ
บทวิเคราะห: องคกรอัยการอินโดนีเซียมีบทบาทในการดําเนินคดี
อาญาอยางกวางขวางรวมทั้งสอบสวนไดเองในคดีคอรับชั่น และยังมี
อํานาจสืบสวนรวบรวมขอมูลขาวกรองเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และประมวลผลไวเพื่อประกอบการดําเนินคดี และมีอํานาจ
หนาที่โดยตรงเกี่ยวกับคดีกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
ประกอบกับมีบันทึกความเขาใจในการรวมมือในการดําเนินคดีอาญา
และแลกเปลี่ยนการฝกอบรมระหวางกัน จึงเปนพื้นฐานในเบื้องตน
สําหรับการที่ตกลงรวมมือกันตอไปในระดับพหุภาคีในภูมิภาค ซึ่ง
จะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจของอัยการอินโดนีเซียอยูแลว
ดังน้ันจึงเห็นวา นาจะมีปญหาและอุปสรรคนอยขึ้นอยูกับระดับความ
รวมมือเทาน้ัน
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ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
6) สาธารณรัฐฟลิปปนส สํานักงานอัยการฟลิปปนสเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการฟอง

คดีอาญาสังกัดกระทรวงยุติธรรมภายใตการกํากับของปลัดกระทรวง
ยุติธรรม โดยมีอธิบดีอัยการแหงรัฐเปนหัวหนาและมีสํานักงานคดี
เชน สํานักงานอัยการเขต สํานักงานอัยการจังหวัดและสํานักงาน
อัยการเมืองอยูภายใตการกํากับดูแล พนักงานอัยการฟลิปปนสมี
อํานาจในการสืบสวนสอบสวนและฟองรองดําเนินคดีอาญาทั้งปวง
เปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกรัฐและหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบและ
อุทธรณคําพิพากษาหากเห็นวาไมถูกตอง พิจารณาเกี่ยวกับการ
พิจารณาพักการลงโทษหรือทําทัณฑบน หรือการตอรองรับสารภาพ
เพื่อดําเนินคดีในขอหาเบา หรือ Plea Bargaining
บทวิเคราะห: องคกรอัยการของฟลิปปนสมีอํานาจหนาที่เปนอยาง
มากในการดําเนินคดีอาญาต้ังแตการสืบสวนสอบสวนและฟองรอง
คดีอาญาเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอธิบดีอัยการแหง
รัฐเปนผูบังคับบัญชา ดังน้ันจึงเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารและ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่จะ
รวมมือกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติทั้งในระดับทวิภาคีกับ
ไทยหรือระดับพหุภาคีในภูมิภาคเชน ศูนยความรวมมืออัยการ
อาเซียน ปญหาและอุปสรรคคือการที่ยังไมมีขอตกลงรวมมือระหวาง
กันโดยตรงแตความรวมมือกันในระดับภูมิภาคจะเปนประโยชนตอ
ฟลิปปนสในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ดังน้ัน จึงเห็นวา
นาที่จะสามารถเจรจากอใหเกิดความรวมมือกันไดตอไปในอนาคต

7) เนการาบรูไนดารุสซาลาม อัยการสูงสุดเปนตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมายของรัฐที่ไดรับการ
แตงต้ังโดยสุลตานผูปกครองรัฐ และมีพนักงานอัยการระดับตางๆอยู
ภายใตการกํากับดูแลในการดําเนินคดีอาญา มีอํานาจในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาในศาล ควบคุมและกํากับดูแลเจาพนักงานที่มีอํานาจ
ใชบังคับกฎหมายตางๆ เชน ตํารวจ ศุลกากร นอกจากน้ียังมีอํานาจ
ในการควบคุมและใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนในการ
ดําเนินคดีอาญา



16

ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
บทวิเคราะห: องคกรอัยการและอัยการสูงสุดของบรูไนมีบทบาทใน
การดําเนินคดีอาญารวมทั้งกํากับดูแลเจาหนาที่ผูใชบังคับกฎหมาย
เชน ตํารวจ หรือ ศุลกากร จึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมและสามารถ
รวมกันในระดับภูมิภาคตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูในการรวมกัน
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ การรวมมือกันในระดับภูมิภาคจะ
ทําใหการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติของบรูไนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงเห็นวาบรูไนนาที่จะใหความรวมมือในการ
จัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป ปญหาและอุปสรรคคือ
การยังไมมีความตกลงรวมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีกับไทยและ
ระดับพหุภาคีในภูมิภาค ดังน้ันจึงจําเปนจะตองมีการเจรจาเพื่อ
กอใหเกิดความรวมมือกันตอไป

8) สาธารณรัฐสิงคโปร สํานักงานอัยการสูงสุดสิงคโปรประกอบดวยอัยการสูงสุดที่ไดรับ
การแตงต้ังโดยประธานาธิบดีโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีและมี
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
อาชญากรต้ังอยูบนอาณาเขตของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ดังน้ัน จึงเปนผลประโยชนตอการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
ของสิงคโปรในการที่จะรวมมือกันในระดับภูมิภาคอาเซียน ปญหา
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ชื่อประเทศ บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
และอุปสรรคจะอยูที่การยังไมมีความตกลงที่จะรวมมือกันอยาง
ใกลชิดทั้งระดับทวิภาคีกับทางการไทยและพหุภาคีในระดับภูมิภาค
เชน ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ดังน้ัน จึงเห็นวานาจะทําการ
เจรจากอใหเกิดความรวมมือกันไดตอไป

9) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

อัยการสูงสุด (Prosecutor General) ของเวียดนามไดรับการสรรหา
จากสภาแหงชาติโดยการเสนอชื่อ ของประธานาธิบดี แหงรัฐอยูใน
ตําแหนงคราวละ 5 ปโดยมีรองอัยการสูงสุด พนักงานอัยการใน
สวนกลาง และ สวนภูมิภาคอยูในบังคับบัญชา พนักงานอัยการมี
อํานาจหนาที่ ในการฟองรอง คดีอาญา และ สอบสวน คดีอาญา โดย
ผานทางเจาพนักงานสอบสวน ประจําสํานักงานอัยการ นอกจากน้ี
ยังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ การดําเนินการใหเปน
ตามกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายปกครอง โดยผานเจา
พนักงานชํานาญการ ดานกฎหมาย (Legal Expert) รวมถึงการ
ควบคุมผูตองขัง การแกไขผูกระทําความผิดตามคําพิพากษา
(Rehabitation of Convicts) อัยการสูงสุดของเวียดนามก็เปนผูที่มี
บทบาทในการควบคุมสอบสวนดําเนินคดีอาญาทุกประเภทและมี
บันทึกความเขาใจที่จะรวมมือกันในการดําเนินคดีอาญาแลกเปลี่ยน
ขอมูลในการดําเนินคดีเขารวมประชุม ฝกอบรมและคนควาวิจัย
ระหวางกัน จึงไมเปนอุปสรรคที่จะพัฒนาขึ้นไปสูความรวมมือใน
การจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป
บทวิเคราะห: องคกรอัยการเวียดนาม ซึ่งมีอัยการสูงสุดเปนผูนํา
องคกรเปนผูมีบทบาทอยางสูงในการควบคุม สอบสวน การดําเนิน
คดีอาญาทุกประเภทของเจาพนักงานผูใชบังคับกฎหมายเชน ตํารวจ
จึงเปนหนวยงานที่มีความเหมาะสมที่จะเขารวมกันในระดับภูมิภาค
ตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูอยางเต็มที่ในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติประกอบกับมีความตกลงระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการ
สูงสุดในการที่จะรวมมือกันดําเนินคดีอาญา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีและฝกอบรมรวม จึงนาจะมีปญหา
และอุปสรรคนอยในการที่จะรวมมือกันสรางความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคตอไปในรูปแบบของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน
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3.2 ผลการศึกษาบันทึกความเขาใจ (MOU) ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทํากับองคกรอัยการ
ตางประเทศ

ตารางท่ี 2 สาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงตามบันทึกความรวมมือระหวางกัน (MOU)

ชื่อองคกรอัยการและ
ประเทศ

สาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงตามบันทึกความรวมมือระหวางกัน
(MOU)

สํานักงานอัยการสูงสุด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจเปนเร่ืองที่ทั้งสองฝายตกลงที่จะ
รวมมือกันอยางใกลชิดระหวางพนักงานอัยการระดับสูงของทั้ง 2 ฝาย
ในเบื้องตนเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานอัยการ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดําเนินคดียาเสพติด คดีคอรรัปชั่น คดีลักลอบผิด
กฎหมายตางๆ การคนควาวิจัยทางกฎหมายนโยบายการฟองรอง
ดําเนินคดีของแตละประเทศ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกร
บุคลากรและอํานาจหนาที่ของอัยการระหวางกัน

องคกรอัยการประชาชน
สูงสุดสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจเปนเร่ืองที่ทั้ง 2 ฝายตกลงขยาย
ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันภายใตการกํากับดูแลและภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละฝาย การแลกเปลี่ยนเอกสารกฎหมาย
และขอมูลเกี่ยวกับสภาพงานอัยการ การใหความชวยเหลือและความ
รวมมือดานอาญาระหวางกันภายใตขอบเขตของกฎหมายไมวาจะ
ติดตอโดยตรงหรือผานชองทางการทูต

สํานักงานอัยการประชาชน
สูงสุดสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

สาระสําคัญของขอตกลงเปนเร่ืองที่ทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะรวมมือซึ่งกัน
และกันในการดําเนินคดีอาญาของแตละฝายโดยการแลกเปลี่ยนขอมูล
หรือวัสดุที่จําเปนแกการดําเนินคดี การพบปะระหวางผูนําและผูแทน
ของแตละองคกร การสงตัวแทน เขารวมทําการวิจัย ฝกอบรมและ
สัมมนาตามที่แตละฝายมีคําเชิญ การจัดใหมีเจาหนาที่ติดตอประจํา
เพื่อดําเนินการตามขอตกลง
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3.3 ผลการศึกษาบทบาทการดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน 9 ประเทศ
เปรียบเทียบกับบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย

จากการศึกษาบทบาทการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศในกลุม
อาเซียนดังกลาวมาแลวขางตน ทําใหทราบวาพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดในศาลเหมือนกันทุกประเทศ จะแตกตางกันไปเกี่ยวกับอํานาจ
ในการเร่ิมตนสอบสวนดําเนินคดี ซึ่งในบางประเทศ เชน ฟลิปปนส บรูไน กัมพูชา หรือลาว
พนักงานอัยการสามารถดําเนินการสอบสวนคดีอาญาหรือเขาไปกํากับควบคุมการสอบสวนของ
ตํารวจได หรือบางประเทศเชน อินโดนีเซียสามารถดําเนินการสอบสวนไดเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
การคอรรัปชั่น เปนตน ในขณะที่บางประเทศ เชน สิงคโปร พนักงานอัยการมีอํานาจเพียงการ
ฟองรองดําเนินคดีอาญาในศาลเทาน้ัน สวนในบางประเทศ เชน สหภาพเมียนมารใชเจาหนาที่
กฎหมายฟองรองดําเนินคดีอาญาในนามของอัยการสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยน้ัน
มีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานหลักในการฟองรองดําเนินคดีอาญาตางๆในศาล สําหรับ
อํานาจการสอบสวนเร่ิมตนคดีเปนของเจาพนักงานตํารวจ แตอยางไรก็ตามในคดีบางประเภท เชน
คดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทําความผิดหรือในคดีพิเศษหรือ DSI กฎหมายกําหนดใหตองแจง
พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนทุกคร้ัง

สําหรับคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรน้ัน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
20 กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจ
มอบหมายใหเจาพนักงานอ่ืนที่เห็นสมควรดําเนินการแทนได ดังน้ัน ความผิดที่เกิดขึ้นนอก
ราชอาณาจักร หรือเกี่ยวพันระหวางในและนอกราชอาณาจักร เชน อาชญากรรมขามชาติ จึงเปน
อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาโดยตรงของสํานักงานอัยการสูงสุดและมีหนาที่โดยตรงสําหรับ
การดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา

จากบทบาทการดําเนินคดีอาญาโดยการฟองรองตอศาลของแตละประเทศน้ันทําใหเห็น
ถึงความเหมือนกันและสามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งขอมูลขาวสารและพยานหลัก ฐานใน
การดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติหรือปญหาการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของภูมิภาค เชน การคายาเสพติด การกอการรายสากลหรือขบวนการคามนุษยได และจะยิ่งดีขึ้นใน
ประเทศที่อัยการมีอํานาจในการดําเนินคดีมากกวาการฟองรองคดีตอศาล เชน อํานาจในกา ร
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน ดังน้ัน ในการเร่ิมตนสรางความรวมมือระหวางอัยการ
ของแตละประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมขามชาติที่เกิดขึ้นในอาณาเขตแตละประเทศและมีสวนเกี่ยวพันเขาไปในดินแดนของ
รัฐตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียนหรือภายนอกภูมิภาคโดยการประชุมระหวางประเทศและ
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แลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลระหวางกันรวมทั้งความรวมมือในการใชบังคับกฎหมายและรวมมือกันที่
จะพัฒนาตอไปจนมีลักษณะเปนองคกรระหวางประเทศในภูมิภาค จึงนาจะเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพละรวดเร็วในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมขามชาติ

3.4 ผลการศึกษากรณีโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุดในการจัดตั้งศูนยความรวมมืออัยการ
อาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจกับอัยการตางประเทศ

ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการที่จะสรางความรวมมือระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
องคกรอัยการของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนที่ยังไมไดมีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกัน
อีก 6 ประเทศ คือ สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส กัมพูชา และสหภาพเมียนมาร เพื่อสรางความ
รวมมือระหวางกันในการยับยั้งอาชญากรรมขามชาติที่กําลังทวีจํานวนเพิ่มขึ้น จากการจัดต้ั ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยตาม
โครงการที่จะดําเนินการประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ

(1) กิจกรรมจัดสงพนักงานอัยการเดินทางไปเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน

(2) กิจกรรมการจัดสงพนักงานอัยการระดับสูงเดินทางไปหารือกับสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในประชาคม
อาเซียนและแนวทางการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนในสวนของอาเซียน

(3) กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของพนักงานอัยการ
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน โดยสํานักงานอัยการสูงสุดเปนเจาภาพจัดประชุม และเชิญใหองคกร
อัยการของประเทศดังกลาวสงตัวแทนเขารวมประชุมนําเสนอเร่ืองทางวิชาการเกี่ยวกับระบบอัยการ
และบทบาทการดําเนินคดีของตน และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอเร่ืองความรวมมือในการ
จัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนเพื่อนําขอสรุปจากความคิดเห็นในตัวแทนประเทศตางๆ
นําไปเสนอผูนําองคกรอัยการประเทศน้ันๆ พิจารณา เพื่อที่สํานักงานอัยการสูงสุดจะไดจัดการ
ประชุมผูนําองคกรอัยการประเทศตางๆ เกี่ยวกับการริเร่ิมของทางการไทยที่จะเสนอจัดใหมีการต้ัง
ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไป ซึ่งในปงบประมาณ 2555 น้ี สํานักงานอัยการสูงสุดไดรับ
การอนุมัติงบประมาณใหดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กลาวมาขางตนแลว

3.5 ผลการศึกษากรณีการจัดตั้งองคกรตํารวจในภูมิภาคอาเซียน: ASEANAPOL
ทําใหไดทราบวา องคกรตํารวจภูมิภาคน้ีเร่ิมตนจากการที่ผูบัญชาการตํารวจของแตละ

ประเทศในกลุมอาเซียนมารวมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
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อาชญากรรม ณ กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส เมื่อป ค.ศ. 1980 (2524) โดยประเทศที่เปนกลุมริเร่ิม
จํานวน 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส จากน้ันก็ไดมี
ความเห็นรวมกันวา จะจัดใหมีการประชุมกันเปนประจําทุกป โดยแตละประเทศจะผลัดเปลี่ยนกัน
ทําหนาที่ฝายเลขาธิการในการประสานงานความรวมมือระหวางกันในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติ การจัดประชุม หัวขอการประชุม ตามมติของประเทศสมาชิก มีวาระประเทศละ 1 ป
หลังจากน้ันก็ไดมีประเทศในกลุมอาเซียนที่เหลือทยอยกันเขาเปนสมาชิกจนครบ 10 ประเทศ
กระทั่งการประชุมคร้ังที่ 25 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเมื่อป ค.ศ. 2005 ที่ประชุมเห็นพองตองกัน
ใหจัดต้ังสํานักงานเลขาธิการของ ASEANAPOL น้ัน โดยต้ังคณะทํางานระหวางประเทศจัดทําราง
โครงสราง บุคคลากร ภารกิจ อํานาจหนาที่ และงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการดังกลาว
(TOR) ขึ้น จนแลวเสร็จ ตอมาในการประชุม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในป ค .ศ. 2009 ที่
ประชุมไดลงมติใหความเห็นชอบรางโครงสรางฯ ที่คณะทํางานจัดทําขึ้น และไดมีการจัดต้ัง
สํานักงานเลขาธิการถาวร ASEANAPOL ขึ้น ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เร่ิมเปด
ดําเนินการในเดือน มกราคม 2010 โครงสรางของสํานักงานเลขาธิการถาวร ASEANAPOL
ประกอบดวย บุคลากรที่ทําหนาที่บริหารหลักจํานวน 3 คน คือ

(1) ผูอํานวยการบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) และ
(2) ผูอํานวยการฝาย (DIRECTOR) อีกจํานวน 2 คน เปนผูชวย
มีอํานาจหนาที่ในการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามความตกลงในความรวมมือตางๆ ที่

เกิดจากการประชุมในเร่ืองตางๆ เปนผูประสานงานติดตอในระหวางสมาชิกตางๆ เปนศูนยกลาง
ประสานงานในเร่ืองความรวมมือและชวยเหลือในเร่ืองทางอาญาระหวางสมาชิก สงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ การจัดเตรียมการประชุมตางๆ
ของ ASEANAPOL การจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ และงบประมาณที่จะใช
ประจําปตอคณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) เพื่อพิจารณากอนมีการประชุม
ใหญประจําป ทั้งน้ี โดยเงินงบประมาณที่นํามาใชก็คือเงินที่เรียกเก็บจากประเทศสมาชิกน่ันเอง
ผูอํานวยการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ปจจุบันคือ พลตํารวจโท ซาร โมลีน จากกัมพูชา
และผูชวย 2 คนคือ นายดัดลิมคิมต๊ัก จากสํานักงานตํารวจสิงคโปรทําหนาที่เปนผูอํานวยการฝาย
กิจการตํารวจและนางเดซีย แอนเดรียน จากสํานักงานตํารวจแหงอินโดนีเซียทําหนาที่เปน
ผูอํานวยการฝายโครงการและแผน สําหรับคณะกรรมการบริหารจะประกอบดวย รองหัวหนาคณะ
ผูแทนที่ เขารวมประชุมประจําปของแตละประเทศ ซึ่งเปนภาพ รวมโดยทั่วไปขององคกร
ASEANAPOL
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3.6 ผลการศึกษาทฤษฎีองคการและลักษณะองคการระหวางประเทศ
ทําใหได รับทราบเกี่ยวกับลักษณะขององคการและองคการระหวางประเทศวามี

องคประกอบและลักษณะ อยางไร และหากจะจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนขึ้นก็สามารถที่
จะนําเอาหลักการดังกลาวมาปรับใชในการนําเสนอเกี่ยวกับโครงสราง ภารกิจ บุคลากร และ
งบประมาณที่จะใชดําเนินการมาปรับใชโดยพิจารณาประกอบกับกรณีศึกษาการจัดต้ังองคกรตํารวจ
อาเซียน หรือ ASEANAPOL ดังกลาวมาแลวในขอ 3.5



บทที ่4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทควรดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในกลุมประเทศ

อาเซียนทั้ง 9 ประเทศดังกลาวมาแลวทําใหทราบวาพนักงานอัยการของแตละประเทศ:มีอํานาจ
หนาที่ในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตอศาลเชนเดียวกับพนักงานอัยการของประเทศไทย
ยกเวนเฉพาะสหภาพเมียนมารที่ใชเจาพนักงานกฎหมาย (Law Officer) ในการฟองรองคดีอาญาตอ
ศาลในนามของอัยการสูงสุดและรัฐ ซึ่งก็ยังถือไดวาเปนการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
นอกจากน้ีพนักงานอัยการบางประเทศ เชน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย ยังมี
อํานาจในการสอบสวนและควบคุมการสอบสวนของตํารวจไดอีก สวนมาเลเซีย สิงคโปร บรูไน
สหภาพเมียนมาร และประเทศไทยน้ัน ตํารวจฝายเดียวมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญาในเบื้องตน
กอนฟองคดี แตอัยการสูงสุดของไทยยังมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญา ที่เกิดขึ้นนอก
ราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมาอีก ดังน้ันจึงเห็นวา เมื่อพนักงานอัยการแตละประเทศมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินคดีอาญา แมจะตางระดับกันไปบางแตก็ถือวาเปนศูนยกลางของขอมูลการกออาชญากรรม
ของการกระทําผิดประเภทตางๆ รวมถึงอาชญากรรมขามชาติในสวนของสํานวนกา รสอบสวนที่
ไดรับมาจากเจาหนาที่ตํารวจหรือปรากฏจากทางการสืบสวนสอบสวนของพนักงานอัยการใน
ประเทศที่มี อํานาจในการสอบสวน จึงสามารถที่จะนํามาแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติในดานตางๆ เชน การคามนุษย
ยาเสพติด ฉอโกงขามชาติ ฟอกเงิน หรือการกอการราย ตามที่แตละประเทศไดรับมาหรือมีอยูอันจะ
ทําใหเกิดความรวมมือกันอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับอาชญากรรมขามชาติ
เหลาน้ัน

ดังน้ัน การที่สํานักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยดําเนินโครงการสรางความรวมมือ
ระหวางพนักงานอัยการในกลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดย
การจัดสงพนักงานอัยการออกไปเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศตางๆ ในกลุม
อาเซียน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของพนักงานอัยการในกลุมอาเซียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความเห็นในการที่ทางการไทยจะเสนอแนวทางในการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการ
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อาเซียน จึงเปนเร่ืองที่เหมาะสมและมีความเปนไปได ทั้งยังจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รวมมือระหวางประเทศในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมขามชาติและปญหาระหวางประเทศที่
กําลังคุกคามตอสวัสดิภาพและความมั่นคงของภูมิภาคลงได

จากบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ไดจัดทําขึ้นแลวระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
องคกรอัยการของอินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว แมจะไมมีขอตกลงโดยชัดแจงวา มีวัตถุประสงคที่
จะรวมกันจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน แตตามขอตกลงที่ปรากฏก็มีหลักการวาทั้ง 2 ฝาย
มีความปรารถนาที่จะรวมมือกันในทุกเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญา ดังน้ัน จึง
สามารถนําไปสูความตกลงรวมกันที่จะจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนตอไปได

สวนสําหรับประเทศที่ยังไมมีบันทึกความเขาใจระหวางกันเมื่ อจะเจรจาตกลงกันก็
สามารถนําเสนอหลักการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนเพิ่มเขาไปเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา
มีเจตนารวมกันในการที่จะจัดต้ังศูนยความรวมมือระหวางประเทศขององคกรอัยการดังกลาวได
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางบุคลากร ภารกิจและงบประมาณเปนเร่ืองที่จะตองมาตกลง
รวมกันตอไป ซึ่งอยางนอยตองมีลักษณะโดยทั่วไปตามหลักทฤษฎีองคการและองคการระหวาง
ประเทศดังไดกลาวมาแลว ทั้งน้ีโดยองคกรตํารวจอาเซียนหรือ ASEANAPOL นาจะเปนกรณี
ตัวอยางที่ดีในการจัดต้ังองคกรอัยการภูมิภาคอาเซียน จะแตกตางกันเฉพาะระยะเวลาจัดต้ังซึ่งควร
ตองใชเวลานอยกวาเพื่อใหทันกับการเปดประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นเทาน้ัน

โอกาสของการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนน้ัน ดังไดเคยวิเคราะหไวแลวในบท
ที่ 3 ขอ 3.1 เกี่ยวกับบทบาทขององคการอัยการแตละประเทศในการดําเนินคดีอาญาวา ในประเทศ
ที่องคกรอัยการมีบันทึกความรวมมือระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการสูงสุดของไทยอยูแลว ก็นาที่
จะยกระดับความรวมมือไปสูระดับพหุภาคีกับองคการประเทศอ่ืน ในภูมิภาคได เน่ืองจากมี
เจตนารมณรวมกันในการปราบปรามอาชญากรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอาชญากรรม การ
รวมมือกันดําเนินคดีอาญา และการฝกอบรมรวมมือซึ่งกันและกันอยูแลวและผลที่ไดรับเปน
ประโยชนในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติของทุกประเทศ

สวนประเทศที่ยังไมมีบันทึกความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางกันก็มีความเปนไปไดใน
การที่จะสรางความรวมมือระหวางกันในระดับทวิภาคีกับสํานักงานอัยการสูงสุดของไทยขึ้นมา
กอน ตามที่มีโครงการดําเนินการไวแลวและโดยที่ความรวมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติดวยการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอาชญากรรมระหวางกัน และชวยเหลือกัน
ในทางอาญาอยางใกลชิดยอมกอใหเกิดประโยชนอ ยางสูงกับทุกประเทศในภูมิภาคในการ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ดังน้ันจึงสามารถที่จะทําความตกลงระดับทวิภาคีเบื้องตนน้ี โดย
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กําหนดใหมีหลักความต้ังใจรวมกันที่จะยกระดับความรวมมือขึ้นสูความรวมมือระดับพหุภาคีของ
กลุมประเทศอาเซียนตอไป ในบันทึกความเขาใจระหวางกัน

สําหรับกรณีที่มีองคกรความรวมมือของตํารวจในภูมิภาคอยาง ASEANAPOL อยูแลวจะ
เปนอุปสรรคตอการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนหรือไมน้ัน เห็นวาบทบาทในการ
ดําเนินคดีอาญาของตํารวจและอัยการโดยทั่วไปแลวแตกตางและแยกจากกัน ตํารวจมีหนาที่รักษา
ความสงบ ดําเนินการสืบสวนเพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมเมื่อเกิด
เหตุขึ้น สวนอัยการมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดและนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษ ดังน้ันจึงมีไดทั้งอํานาจในการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิด แมวาบางประเทศจะกําหนดใหตํารวจมีอํานาจในการสอบสวนดวย
แตก็เปนการทํางานรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังน้ันจึงเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอการ
จัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและมีโอกาสความเปนไปไดในการจัดต้ังศูนยความรวมมือ
อัยการอาเซียนตอไปในอนาคต

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) สํานักงานอัยการสูงสุดควรที่จะกําหนดนโยบายในการสรางความรวมมือ
ระหวางพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อนําไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการ
อาเซียน โดยการจัดทําบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือระหวางกันในระดับทวิภาคีกับองคกร
อัยการประเทศที่ยังไมมีความตกลงระหวางกัน คือ ฟลิปปนส มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เมียนมาร
และสิงคโปร เสียกอน โดยบันทึกความเขาใจควรเสนอเพิ่มหลักการวาคูสัญญามีความเห็นชอบและ
ต้ังใจรวมกันที่จะรวมมือกับทุกประเทศในกลุมอาเซียนที่จะจัดใหมีศูนยกลางความรวมมือของ
พนักงานอัยการอาเซียนขึ้นตอไปในอนาคต จากน้ันจึงดําเนินการตอไปในขอ 2)

2) จัดใหมีการประชุมระหวางประเทศของอัยการสูงสุดประเทศตางๆ ในภูมิภาค
อาเซียนเพื่อหารือรวมกันถึงความเปนไปไดในการที่จะรวมมือกันอยางใกลชิดในการดําเนินคดีกับ
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ และการจัดใหมีศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน เพื่อใชเปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงาน การประชุมระหวางประเทศของอัยการในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติหรือในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน
ตอความรวมมือระหวางกัน

3) ศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ควรจะมีลักษณะเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคของพนักงานอัยการในกลุมประเทศอาเซียน สําหรับภารกิจคือทําหนาที่
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เปนศูนยกลางประสานงานความรวมมือระหวางกันในการดําเนินคดีอาญาระหวางประเทศ การจัด
ฝกอบรมระหวางประเทศของพนักงานอัยการเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางกันในการดําเนินคดี
อาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ จัดประชุมประจําปอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการระดับ
ปฏิบัติการของอัยการในกลุมประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการดําเนินคดี
ตออาชญากรรมขามชาติและการรวมกันดําเนินการตอตานอาชญากรรมขามชาติ โดยมีสํานักงาน
เลขาธิการถาวรซึ่งต้ังขึ้นในประเทศใดประเทศหน่ึงในกลุมประเทศอาเซียนตามที่จะตกลงคัดเลือก
และมีเลขาธิการกับผูอํานวยการฝายบริหารตามจํานวนที่กําหนดคัดเลือกจากอัยการระดับสูงในแต
ละประเทศตามหลักเกณฑไดตกลงกันทําหนาที่บริหารงานตามวาระที่กําหนด โดยใชงบประมาณ
ดําเนินการจากเงินคาบํารุงจากประเทศสมาชิก ซึ่งมีจํานวนไมเทากันในแตละปขึ้นอยูกับโครงการ
และแผนงานประจําปที่จะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอัยการอาเซียน ซึ่งไดรับการแตงต้ัง
จากอัยการสูงสุดของแตละประเทศเปนผูรวมกันพิจารณา

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ปรับเปลี่ยนการดําเนินการตามโครงการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน

และการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับอัยการตางประเทศมีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยงด
ดําเนินกิจกรรม การจัดสงอัยการชั้นสูงไปหารือกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับบทบาทของ
พนักงานอัยการในอาเซียน และกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศของพนักงาน
อัยการในกลุมประเทศอาเซียน และแปลงงบประมาณมาใชในการจัดสงพนักงานอัยการเดินทางไป
เจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจในการรวมมือกันระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด กับองคกรอัยการ
ประเทศในกลุมอาเซียนที่ยังเหลืออยูจํานวน 6 ประเทศ คือ ฟลิปปนส มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา
เมียนมาร และสิงคโปร ใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณน้ีกอน

2) จัดทําโครงการประชุมระหวางประเทศของอัยการสูงสุดประเทศไทยกับ
อัยการสูงสุดขององคกรอัยการในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อหารือเร่ืองความรวมมือระหวางกัน และ
ความเปนไปไดในการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน ในปงบประมาณ 2556

3) จัดทําโครงการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศในหัว
ขอความรวมมือระหวางกันเพื่อนําไปสูการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียน โดยเชิญให
องคกรอัยการแตละประเทศสงตัวแทนเขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดต้ังศูนย
ความรวมมืออัยการอาเซียน โดยประเทศที่ตอบรับและสงตัวแทนเขารวมจะถือเปนประเทศกลุมเร่ิม
กอต้ัง โดยดําเนินการในปงบประมาณ 2556 กําหนดใหจัดการประชุมขึ้นหลังการดําเนินการตามขอ 2)

4) หากสามารถบรรลุความตกลงกันไดวาจะจัดต้ังศูนยกลางความรวมมืออัยการ
อาเซียนขึ้นก็ใหจัดทําโครงการจัดประชุมระหวางประเทศเพื่อหารือเร่ืองการจัดต้ังคณะทํางานใน
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การจัดทําโครงสรางภารกิจ บุคลากร และอํานาจหนาที่ของศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนใหเปน
รูปธรรมตอไป



บรรณานุกรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส

 “About ASEANAPOL: Governance.” [Online]. Available:
http://aseanapol.org.my/base.cfm?path=about/about.cfm?mod=3.

“About ASENAPOL: History.” [Online]. Available:
http://aseanapol.org.my/base.cfm?path=about/about.cfm?mod=10.

“About ASEANAPOL: Permanent Secretariat.” [Online]. Available:
http://aseanapol.org.my/base.cfm?path=about/about.cfm?mod=1.

“Criminal Justice Division.” Attorney General’s Chambers Brunei Dalussalam Official. [Online].
Available: http://www.agc.gov.bn/agc1/index.php?option=com_content
&view=article&id=66&Itemid=80 2011.

 “Overview of the People’s Procuracy of Vietnam.” [Online]. Available:
http://www.vksndtc.gov.vn/tienganh.aspx.

อื่นๆ

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดแหงราชอาณาจักรไทย และ
สํานักงานอัยการสูงสุด แหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2550.

โครงการจัดต้ังศูนยความรวมมืออัยการอาเซียนและจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับอัยการ
ตางประเทศ.

บันทึกความเขาใจระหวางอธิบดีกรมอัยการแหงประเทศไทยกับอัยการสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียวาดวยความรวมมือระหวางกรมอัยการกับสํานักงานอัยการสูงสุดแหง
สาธารณรัฐอินโดนนีเซีย พ.ศ. 2531.

บันทึกความเขาใจระหวางอัยการสูงสุดแหงราชอาณาจักรไทยและองคกรอัยการประชาชนสูงสุด
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2547.



29

Constitution of the Lao People’s Democratic Republic Chapter V.III: The Judicial Organ. The
State Peace and Development Council Law No. 1/2001. The Attorney General Law,
2011.

Effective Administration of the Police and the Prosecution in Criminal Justice in Malaysia: Azmi
Bin Ariffin. Deputy Public Prosecutor StateLegal Adviser’s Office. Kelantan.
Malaysia.

The Lactric Law Library: Singapore’s Criminal Law and Criminal Justice System. Prosecution
Service of the Republic of Indonesia.

The Role and Function of the Prosecution in the Philippine Criminal Justice System:Menrado
Valle – Corpuz. National Prosecution Service. Department of Justice. The Philippines.

Public Prosecuting in Cambodia: Dr. Lao Mong Hay, Senior Researcher. Asian Human Rights
Commission. Hong Kong.



30

ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นายจิรวุฒิ เตชะพันธุ

การศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สายกฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ADVANCE MANEGEMENT COURSE, INTERNATIONAL LAW

ENFORCEMENT ACADEMY, ROSWELL, U.S.A.

ประวัติการทํางาน - อัยการจังหวัดขอนแกน
- อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแกน
- อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด
- อัยการพิเศษประจํากรมสํานักงานอัยการเขต 7
- อัยการจังหวัดประจํากรมสํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
- รองอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- อัยการจังหวัดผูชวยจังหวัดนครสวรรค
- อัยการผูชวยกรมอัยการกระทรวงมหาดไทย

ตําแหนงปจจุบันและสถานท่ีทํางาน
รองอัยการพิเศษฝาย
สํานักงานอัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ 1 สํานักงานอัยการสูงสุด


	4037????????????????????????.pdf
	4037?????????????????™???.pdf

