
หน่วยที่ 11
การสืบสวนสอบสวนคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส าคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ ้า

อาจารย์ประจ้าสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ข้อ 50
• การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการลับ และการจัดส่งภายใต้

การควบคุม 



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
• การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการอ้าพราง และการจัดส่งภายใต้การ

ควบคุม

การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) ส้านักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug 
and Crime or UNODC) ได้มีการแบ่งรูปแบบหรือลักษณะของการสะกดรอยโดยใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งจากรูปแบบหรือหน้าที่ของการสะกดรอยไว้

1) การเฝ้าตรวจตราทางเสียงหรือการดักฟัง เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ 

การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต และเครื่องดักฟังเสียงที่ติดตั งไว้ในห้อง 



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
• การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance)

2) การเฝ้าตรวจตราทางภาพ เช่น การเฝ้าติดตามโดยการซ่อนกล้องวิดีโอ, การเฝ้าติดตามโดยการ
ติดตั งกล้องวิดีโอในรถยนต์ กล้องที่ต้ารวจใช้ในการบันทึกหลักฐาน, กล้องจับความร้อนสามารถใช้
ตรวจวัดความร้อนในพื นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพื นที่ที่มีอันตรายในการเข้าถึงเพื่อตรวจวัด 
สามารถถ่ายภาพความร้อนได้ทั งสิ่งมีชีวิตและสถานที่ กล้องวงจรปิด CCTV

3) การใช้เครื่องมือเฝ้าติดตาม เช่น ระบบดาวเทียมน้าร่องโลกใช้เพ่ือระบุข้อมูลต้าแหน่ง, การน้า
โทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าติดตาม

4) การเฝ้าตรวจตราทางข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร/์อินเตอร์เน็ต



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
• การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery)

• มาตรการจัดส่งภายใต้การควบคุมนี เป็นเพียงมาตรการเดียวทีอ่นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อตา้น
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ได้ก้าหนดนิยามไว้ในข้อ 2 (i) ว่า 

• หมายถึง วิธีการอนุญาตให้ของผดิกฎหมายหรอืของต้องสงสัยผา่นออกไปจาก หรือเข้าไปสู่อาณาเขต
ของรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการสืบสวน
สอบสวนการกระท้าความผิดและเพื่อการระบุตัวบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท้าความผดินั น ทั งนี ตาม
อนุสัญญาฉบับนี ไม่ได้มีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถกระท้าได้เฉพาะส่ิงของทีผ่ิดกฎหมาย
เท่านั น ดังนั นจึงได้มีการตีความว่าการจัดส่งภายใต้การควบคุมตามอนุสัญญานี ว่าครอบคลุมถึงกรณีการ
จัดส่งบุคคลโดยให้มีการลักลอบค้าและส่งมอบเช่นเดียวกับสิ่งของทีผ่ิดกฎหมายด้วย



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
• การอ้าพรางหรือการปฏิบัติการลับ (Undercover Operations)

• การใช้ช่ือสมมุติหรืออ้าพรางสถานะ ใช้กฎหมายก้าหนดวิธีการนี มีความจ้าเป็นต่อการแทรกซึมเข้า
ไปได้ในระดับสูงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม 

• การใช้มาตรการอ้าพรางตัวหรือการปฏิบัติการลับจะต้องด้าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั นภายในเขตดินแดนอธิปไตยของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั งใน
ลักษณะองค์กร โดย

• รัฐภาคีจะได้รับการส่งเสริมให้ท้าความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีในกรณีที่มีความ
จ้าเป็น เพื่อสามารถใช้ปฏิบัติการลับตามความตกลงหรือข้อตกลงในระหว่างประเทศได้



กฎหมายของประเทศไทยที่มีการน าการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช้

• พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญกรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

การค้นยานพาหนะ
การดักฟัง
การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติการอ้าพราง
การจัดส่งภายใต้การควบคุม



พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

• การน้ามาตรการพิเศษไว้ 3 ประเภท คือ การค้นยานพาหนะ การดักฟัง และการปฏิบัติการอา้พราง

• คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกา้หนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตนิี  และที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการคดพีิเศษ (กคพ. )โดยจะต้องมีลกัษณะอย่างหนึง่อย่างใด ดังนี 

1.1 คดีความผิดทางอาญาทีม่ีความซับซ้อน จ้าเป็นต้องใช้วิธีการสบืสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
เป็นพิเศษ

1.2 คดีความผิดทางอาญาทีม่ีหรอือาจมผีลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

1.3 คดีความผิดทางอาญาทีม่ีลักษณะเป็นการกระท้าความผิดข้ามชาติที่สา้คัญหรือเป็นการกระท้าขององค์กร
อาชญากรรม



พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

1.4 คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส้าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

1.5  คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจชั นซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท้าความผิดทางอาญาหรือเป็น
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

2. คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก 1. ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของกรรมการทั งหมดเท่าที่มีอยู่



พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

• มาตรา 23 กฎหมายก้าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ 

• โดยให้ถือว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจชั นผู้ใหญ่หรือ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

• และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา



การค้นยานพาหนะ มาตรา 24 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 
• ก่อนเริ่มปฏิบตัิหน้าที่ใหพ้นักงานสอบสวนคดีพิเศษจดัท้าบันทึกเหตสุงสัยตามสมควรหรือ พฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรอื

ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมที่ตอ้งสงสยัท่ีท้าให้ตอ้งดา้เนนิการ
• ในการสอบสวนนี ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกระท้าด้วยความรอบคอบเพือ่ ประสิทธิภาพในการสอบสวน การป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย ทั งนี  ต้อง ค้านึงถึงการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

• พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีอา้นาจในการค้นยานพาหนะไดจ้ะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบ ตั งแต่ระดับ 6 ขึ นไปเป็นผู้ปฏิบัติ
• ในกรณีมีความจ้าเป็น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูร้ับผิดชอบอาจขอใหเ้จา้หนา้ที่คดีพิเศษเข้าร่วมช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้
• ให้พนักงานสอบสวนคดพีิเศษผู้เป็นหวัหน้าในการเข้าค้นสง่ส้าเนาบันทึกเหตุอนัควรสงสัย ตามสมควรและส้าเนาบนัทึก

การตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สนิที่ยึดหรืออายัดต่อศาลจงัหวัดทีม่ีอา้นาจเหนอื ท้องที่ท่ีท้าการค้น หรือศาลอาญาในเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ นสดุการตรวจค้น เพื่อเป็นหลักฐาน



การดักฟัง มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

• ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณใ์นการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจ
ใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระท้าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดี พิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือ
จะยื่นค้าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีค้าสั่ง อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวก็ได้

• ในการอนุญาตให้มีการดักฟังนี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน บุคคลหรือสิทธิอื่น
ใดประกอบกับเหตุผลและความจ้าเป็นดังนี  

• (1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท้าความผิดหรือจะมีการกระท้าความผิดทีเป็นคดี
• (2)  มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท้าความผิดที่เป็นคดีพิเศษจาก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าว  
• (3)  ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 



การดักฟัง มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

• อธิบดผีู้พิพากษาศาลอาญาจะสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน 

• ในการเก็บข้อมูลข่าวสารที่ได้มาให้เจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเก็บ รักษาไว้เฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
กระท้าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือ ใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการ
ด้าเนินคดีพิเศษเท่านั น 

• ข้อมูลข่าวสารอื่นให้ท้าลายทิ งเสีย ตาม ข้อบังคับทีค่ณะกรรมการคดีพิเศษ ก้าหนด โดยห้ามมิให้บุคคลเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการด้าเนินการดักฟัง เว้น แต่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท้าความผิดที่
เป็นคดีพิเศษซ่ึงได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแล้ว 



การปฏิบัติการอ าพราง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 27
• มาตรา 27 ได้ก้าหนดให้ใช้ปฎิบัติการอ้าพรางได้ กรณี หากมีความจ้าเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน

สอบสวนการกระท้าความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นคดี พิเศษ ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ้านาจ
ให้บุคคลจัดท้าเอกสารหรือหลักฐานใดขึ น หรือเข้าไป แฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใดเพื่อประโยชน์ในการ
สืบสวนสอบสวน โดยให้ถือว่าเป็นการกระท้าโดยชอบด้วย กฎหมาย

• ข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการจัดท้าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2555
• ให้อธบิดี รองอธิบดี ผู้บัญชาการส้านักคดี หรือผู้บัญชาการส้านัก ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เป็นผู้มีอ้านาจในการ

อนุมัติให้บุคคลด้าเนินการแฝงตัว
• บุคคลที่ได้รับอนุมัติ จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ตามค้าสั่งที่ได้รับมอบหมายและข้อบังคับนี อย่างเคร่งครัด 

และเมื่อได้รับการ อนุมัติให้ท้าการแฝงตัวแล้ว ให้ผู้บัญชาการส้านักคดี หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้า
คณะท้างานแจ้งเรื่องการ อนุมัติ โดยอาจปกปิดเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ยังไม่สมควรเปิดเผย และจัดท้า
บันทึกที่มีชั นความลับเสนอ ต่อนายทะเบียน1



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• เลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ ตามพระราชบัญญัติได้ก้าหนดมาตรการพิเศษไว้ 3 ประเภท คือ การค้นยานพาหนะ การ
ดักฟัง และการปฏิบัติการอ้าพราง

• การค้นยานพาหนะ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการมีอ้านาจในการเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อ
ตรวจค้นทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดอายัด
ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานนั น โดยการใช้อ้านาจในการค้นยานพาหนะนี จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าหากการรอหมายค้นจะท้าให้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท้าลาย หรือท้าให้เปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• การดักฟัง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายอาจยื่นค้าร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง

• เพื่อเข้าถึงบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลได้ หากมีพยานหลักฐานตาม
สมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้
หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท้าความผิดฐานฟอกเงิน

• ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ แต่จะอนุญาตให้ด้าเนินการได้คราวละไม่เกิน 90 วัน และเมื่อศาลได้สั่งอนุญาตแล้ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จะต้องให้ความร่วมมือด้วย



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• การปฎิบัติการอ าพราง

• กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความจ้าเป็นต้องจัดท้าเอกสารหลักฐานหรือการอ้าพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิด การด้าเนินคดีฐาน
ฟอกเงิน หรือการด้าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

• ให้เลขาธิการมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการปฏิบัติการอ้าพรางได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
• ได้ก้าหนดให้มีการน้ามาตรการพิเศษเพื่อน้ามาใช้ในการแสวงหาพยานหลักฐานในการด้าเนินคดีที่เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การค้นยานพาหนะ การดักฟัง การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการอ้าพราง และการจัดส่งภายใต้การควบคุม

• กฎหมายก้าหนดให้เจ้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้มีอ้านาจในการ
สืบสวนสอบสวน 

• และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั งโดยอัยการสูงสุดหรือผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน
สอบสวน

• ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามการกระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติให้อัยการสูงสุดมีอ้านาจออกข้อบังคับส้าหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่ากระท้าความผิดหรือจะกระท้าความผิด



การค้นยานพาหนะ

• พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่จะท้าการค้นยานพาหนะได้นั นจะต้องเป็น ยานพาหนะที่มีเหตุสงสัย
ตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท้าความผิด หรือได้ ใช้หรือจะได้ในการ
กระท้าความผิด หรือซุกซ่อนไว้ซึ่งทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

• ในการค้นยานพาหนะ เจ้าพนักงานสอบสวนมีอ้านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบได้ด้วย จะต้องส่ง
ส้าเนา บันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอ้านาจเหนือท้องที่ที่ท้าการค้น หรือ
ศาล อาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

• เจ้าหน้าที่ที่จะมีอ้านาจในการค้นยานพาหนะได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ ต้องเป็นข้าราชการฝ่าย
อัยการตั งแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ นไป ข้าราชการพลเรือนตั งแต่ระดับ ปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ นไป 
ข้าราชการต้ารวจหรือข้าราชการทหารตั งแต่ชั นสัญญาบัตร



การดักฟัง

• พนักงานสอบสวนที่ได้รับอนุมัติจากอัยการ ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
อาจยื่นค้าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมีค้าสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือ ข้อมูลข่าวสาร
ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ทางเทคโนโลยีใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวถูกใช้หรืออาจ ถูกใช้ในการกระท้า
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้

• ในการสั่งอนุญาตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน

• (1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท้าความผิดหรือจะมีการกระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วมใน องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ   (2)  มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วม
ใน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว   (3)  ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้



การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

• พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระท้าความผิด หรือจะ
กระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวม 
พยานหลักฐานได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดก้าหนด

• ข้อบังคับว่าด้วยการสะกดรอย ผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ คือ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
จะขออนุญาตให้มีการสะกด รอยจากอัยการสูงสุดหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายได้จะต้องเป็นข้าราชการชั น 3 ขึ นไป 
หรือข้าราชการพลเรือน สามัญต้าแหน่งประเภทบริหาร ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ ต้าแหน่งวิชาการระดับ
ช้านาญการขึ นไป หรือ ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ นไป หรือข้าราชการต้ารวจต้าแหน่งตั งแต่สารวัตร
หรือเทียบเท่าขึ นไป หรือข้าราชการทหารต้าแหน่งตั งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ นไป



การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

• ให้ท้าเป็นหนังสอืเสนอตอ่ผูม้ ีอ้านาจอนุญาตพร้อมระบถุึงเหตผุลและความจา้เปน็ในการสืบสวน จับกุม แสวงหา
พยานหลักฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ระยะเวลาในการด้าเนินการ และรายละเอียดอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

• ในการอนุญาตดังกล่าวผู้ มีอ้านาจอนุญาตจะต้องพิจารณาถึงเหตุจ้าเป็นในการสะกดรอยดังต่อไปนี ดว้ย
• (1)  เพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลกัฐาน ด้าเนินคดีกับผูต้้องสงสัยว่า กระท้าความผิดหรือจะกระทา้

ความผิดฐานมีสว่นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิเนื่องจากมีข้อมลูเกีย่วกับ พฤติการณ์การกระทา้ความผดิฐานมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ 

• (2)  การสืบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลกัฐาน ด้าเนินคดีกับผูต้อ้งสงสยัว่า กระท้าความผิดหรือจะ
กระท้าความผิดฐานมีส่วนรว่มในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยวิธีอื่นกระท้าได้ยาก หรืออาจเกิดภยันตรายหรือความ
เสียหายในการปฏิบัตหินา้ที่

• (3)  เพื่อประโยชน์การขยายผลการจับกุมผูอ้ยู่เบื องหลงัการกระท้าความผิดหรือจะกระท้า ความผิดฐานมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



การปฏิบัติการอ าพราง 

• หมายความถึง การด้าเนินการทั งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการ ด้าเนินการโดยลวงผู้อื่นให้
เข้าใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

• ให้อัยการสูงสุดหรือผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ้านาจในการมอบหมายให้ บุคคลจัดท้าเอกสารหรือ
หลักฐานขึ นเพื่ออ้าพรางตัว

• (1)  เพื่อสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระท้าความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติการณ์การ
กระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

• (2)  การสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม ชาติด้วยวิธีอื่น
กระท้าได้ยาก หรืออาจเกิดภยันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่

• (3)  เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้อยู่เบื องหลังการกระท้าความผิดฐานมีส่วนร่วม ในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ 



การจัดส่งภายใต้การควบคุม 

• หมายถึง วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมาย หรือต้องสงสัยผ่านออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่เขตแดนของรัฐ
หนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ ภายใต้การติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจเพื่อการสืบสวน
สอบสวนความผิดและระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับ ความผิดนั น

• (1)  ในกรณีขออนุญาตจากอัยการสูงสุดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จะขอ อนุญาตต้องเป็น
ข้าราชการอัยการชั น 3 ขึ นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต้าแหน่งประเภทบริหาร อ้านวยการหรือ
วิชาการระดับช้านาญการขึ นไป หรือต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ นไป และ

• (2)  ในกรณีขออนุญาตจากผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติต้องเป็นข้าราชการต้ารวจต้าแหน่ง ตั งแต่สารวัตรหรือ
เทียบเท่าขึ นไป 



การจัดส่งภายใต้การควบคุม 

• โดยจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี ด้วย

• (1)  กรณีเคลื่อนย้ายผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของ ประเทศต้นทางที่
แสดงความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย เว้นแต่เมื่อของนั นอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
ก็ให้ประสานขอหนังสือแสดงความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศต้นทาง  

• (2)  กรณีการผ่านออกไปนอกราชอาณาจักร ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของ ประเทศที่แสดงความ
จ้านงหรือยินยอมให้เคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยออกไปยังประเทศนั น 

• เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องด้าเนินการติดตามดูแลการเคลื่อนย้ายโดยหากเป็นสิ่งของ ภายใต้
ควบคุมเป็นของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่ยังไม่มีการยึดหรืออายัด ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดง หนังสือและ
มอบส้าเนาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอ้านาจในการบังคับใช้กฎหมายนั นด้วยเพื่อให้น้า สิ่งของ
เหล่านั นผ่านไปได้ 



การจัดส่งภายใต้การควบคุม 

• และหากเป็นกรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัดแล้ว ผู้ได้รับ อนุญาตต้อง
แสดงหนังสือพร้อมส้าเนาแก่เจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อส่งมอบของ
ให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตด้วย โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องบันทึกรายละเอียดและถ่ายภาพของผิด
กฎหมายหรือต้องสงสัย ในโอกาสแรกที่สามารถท้าไดด้้วย

• เมื่อด้าเนินการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมเสร็จแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผลการ 
ด้าเนินการต่อสู้ผู้มีอ้านาจอนุญาตภายใน 3 วันนับแต่ด้าเนินการเสร็จสิ นพร้อมท้าบันทึกส่งคืนต่อ
เจ้าพนักงาน ผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ได้รับผลการด้าเนินการจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐในประเทศ ปลายทางก็ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผลการด้าเนินการต่อผู้มีอ้านาจ
อนุญาตโดยเร็ว


