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ส่วนที่ 1 ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ .ศ. 2556 ตราขึ้น
เพื่อใช้บังคับและด าเนินคดีกับการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยเหตุที่ประเทศ
ไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 โดย
กฎหมายได้ให้นิยามความหมายของค าส าคัญไว้คือค าว่า “องค์กรอาชญากรรม” “องค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ” และ“ความผิดร้ายแรง” และก าหนดองค์ประกอบความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องและก าหนดโทษทางอาญา



ส่วนที่ 2 กลไกป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

 กลไกป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ได้แก่ การก าหนดความผิดอาญาฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและบทก าหนดโทษ การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ และการใช้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีโดยการให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระท าความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ

 นิยามองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 ลักษณะของความผิดร้ายแรง

 องค์ประกอบความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 



นิยามองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ได้นิยามค าว่า
องค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนี้  
“องค์กรอาชญากรรม” ให้หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท าการใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระท าความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท าความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ความผิดที่กระท าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
(2) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระท าความผิดได้กระท าใน
อีกรัฐหนึ่ง
(3) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท าความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
(4) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท าที่ส าคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง



ลักษณะของความผิดร้ายแรง

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ .ศ. 
2556ได้นิยามค าว่า “ความผิดร้ายแรง” ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดยให้หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษ
สถานที่หนักกว่านั้น



องค์ประกอบความผิดฐานมีส่วนรว่มในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรา 5 องค์ประกอบความผดิดังนี ้

1) ผู้ใด

2) กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายด าเนนิงานขององคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ

(2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดร้ายแรงอันเก่ียวขอ้งกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(3) มีส่วนร่วมกระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการด าเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนนิกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท าความผิด
ร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

(4) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ านวยความสะดวก หรือให้ค าปรึกษาในการกระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนนิกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท า
ความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยผู้กระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปถีึงสิบห้าป ีหรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 



กลไกป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีสว่นร่วมในองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ 

 การก าหนดความผิดอาญาและบทก าหนดโทษ 

 การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดี



การก าหนดความผิดอาญาและบทก าหนดโทษ 

นอกจากการก าหนดความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ยังได้ก าหนดความผิดอาญาฐานอื่นและบทก าหนด
โทษไว้ อาทิ ความผิดของผู้ที่อยู่ด้วยในขณะกระท าความผิดร้ายแรง หรือร่วมประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้
กระท าความผิดร้ายแรง ความผิดของผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่บางประเภทที่ต้องรับผิดเพิ่มขึ้น ความผิดของผู้ขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความผิดของนิติบุคคลที่
กระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล



การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 UNTOC  - United Nations Convention against Transnational Organized Crime

 ข้อ 20  การใชวิธีการสมัยใหมในการสืบสวนสอบสวนตามอนุสัญญาฯ ที่ก าหนดให้

 1) ใหรัฐภาคีแตละรัฐด าเนินมาตรการที่จ าเปนเพื่อใหมีการใชวิธีการจัดสงภายใตการควบคุมที่ก าหนดไวในกฎหมาย
ภายในของรัฐภาคีนั้น และการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษอยางอื่น เชน การเฝาติดตามโดยใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสหรือการเฝาติดตาม ในรูปแบบอื่น ๆ และการปฏิบัติการลับ เพื่อความมุงประสงคในการตอตาน
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอยางมีประสิทธิผล

 2) รัฐภาคีจะไดรับการสงเสริมใหท าความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีในความรวมมือระดับระหวาง
ประเทศเพื่อใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ          

 3) การใชวิธีการจัดสงภายใตการควบคุมในระดับระหวางประเทศอาจรวมถึงวิธีการตาง ๆ เชน การสกัดและ
อนุญาตใหสินคายังคงสภาพเดิม หรือมีการเคลื่อนยายหรือสับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ดวยความยินยอม
ของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ 



 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

ก าหนดวิธีการและมาตรการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผู้กระท าความผิดและผู้บงการมาลงโทษได้  

 มาตราส าคัญ
1) มาตรการได้มาและการเข้าถึงข้อมูล
2) การปฏิบัติการอ าพราง Undercover
3) การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม Controlled Delivery 
4) การสะกดรอย Electronic surveillance



 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 พนักงานสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี อาจย่ืนค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญา เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

 การอนุญาตให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฯ จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
(3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ 
 เมื่อพนักงานสอบสวนได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการด าเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ
 บรรดาข้อมูลที่ได้มาให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดซึ่งได้รับอนุญาต และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวน หรือใช้เป็นพยานหลักฐาน

เฉพาะในการด าเนินคดีดังกล่าวเท่าน้ัน ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นให้ท าลายเสียทั้งสิ้นตามข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์และการท าลาย
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 พ.ศ. 2556 

มาตรการได้มาและการเข้าถึงข้อมูล มาตรา 17



การปฏิบัติการอ าพราง UNDERCOVER มาตรา 19

การปฏิบัติการอ าพราง หมายความว่า การด าเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการโดยลวงผู้อื่นให้
เข้าใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน

ดูมาตรา 19 ประกอบกับ ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการปฏิบัติการอ าพรางตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วน
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 19 พ.ศ. 2556 



 กฎหมายก าหนดให้ในกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ  ให้อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย มอบหมายให้บุคคลใด 1) จัดท าเอกสารหรือหลักฐานใด
ขึ้นหรือ 2)  ปฏิบัติการอ าพราง  

 โดยให้ถือว่าการจัดท าเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอ าพราง เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย
 หลักเกณฑ์ในการมอบหมายให้บุคคลใดจัดท าเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอ าพรางได้ 

1) จะต้องปรากฏว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้
ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากการด าเนินการปฏิบัติการอ าพรางหรือจัดท าเอกสารดังกล่าว 

2)  รวมถึงเป็นกรณีจ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อสืบสวนสอบสวนจับกุมผูก้ระท าความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(2) การสืบสวนสอบสวนจับกุมด้วยวิธีอื่นกระท าได้ยากหรืออาจเกิดภยันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ 
(3) เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมฯ

 ในกรณีจ าเป็นตอ้งให้หน่วยงานใดจัดท าเอกสารหรือหลักฐานประกอบการปฏิบัติการอ าพราง ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานนั้นเพื่อขอความ
ร่วมมือในการจัดท าเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว โดยเอกสารหรือหลักฐานที่มีการจัดท าขึ้นให้ใช้เท่าที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการอ าพรางเท่านั้น 



การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม CONTROLLED DELIVERY มาตรา 20 

 การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม หมายความว่า วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยผ่านออกไปจาก 
ผ่าน หรือเข้าไปสู่เขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้
มีอ านาจ เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดนั้น

 มาตรา 20 ประกอบกับข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 20 พ.ศ. 2557 



 ก าหนดให้ในกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมาย แล้วแต่กรณี
 มีอ านาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม  
 โดยการกระท าและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระท าของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้
 การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่ยังไม่มีการยึดหรืออายัด เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมได้ติดตาม
ดูแลการเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย กรณี จ าเป็นให้แสดง
หนังสืออนุญาตและมอบส าเนาหนังสืออนุญาตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาต
สามารถติดตามดูแลการเคลื่อนย้ายของ ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย ให้ผ่านไปได้ 

(2) กรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัด ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงหนังสืออนุญาตและมอบส าเนาหนังสือ
อนุญาตแก่เจ้าพนักงานดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต โดยในการส่งมอบของนั้นให้เก็บเอกสาร การ
ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลด้วย ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมาย หรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัดประเภท
ใด หากมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดส าหรับของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย
ประเภทนั้นด้วย



การสะกดรอย ELECTRONIC SURVEILLANCE มาตรา 21

 มาตรา 21 ก าหนดให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท าความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพ่ือสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน

 ประกอบกับข้อบังคับของอัยกาสูงสุดว่าด้วยการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 พ.ศ. 2556



 การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาเหตุจ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานด าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท าความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(2) การสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานด าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยด้วยวิธีอื่นกระท าได้ยาก หรืออาจเกิดภยันตราย หรือ

ความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ 
(3) เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดหรือจะกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมฯ 

 การใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการสะกดรอย ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้เท่าที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
สะกดรอย 

 ให้ผู้ได้รับอนุญาตบันทึกรายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือฯ รวมถึงพยานหลักฐานที่ได้รับจากการสะกดรอย แล้วรายงานผล
ความคืบหน้าของการด าเนินการให้ผู้มอี านาจอนุญาตทราบเป็นระยะ 

 ในการสะกดรอย  หากจ าเป็นต้องมีเอกสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งหน่วยงานดังกล่าว เพื่อขอความ
ร่วมมือในการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสะกดรอย



ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดี

นอกจากมาตรการพิเศษในการสืบสวนสอบสวนแล้ว  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ยังได้ก าหนดมาตรการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีไว้ในที่ในมาตรา 23 มาตรา 24  เพื่อ
 ประโยชน์ในการได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด 
 โดยข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาจากผู้กระท าความผิดหรือจ าเลย จะต้องเป็น

- ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระท าความผิดขององค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ และ 

- สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีต่อหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



มาตรา 23 มาตรการในชั้นสอบสวนและด าเนินคดี 

 ในระหว่างการสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
 หากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ 
 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระท าความผิดของ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีต่อหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 ให้พนักงานสอบสวนบันทึกและเสนอส านวนการสอบสวนต่ออัยการสูงสุด
 ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ต้องหาเป็นข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ให้อัยการสูงสุดมีอ านาจใช้ดุลพินิจออกค าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้นทุกข้อหาหรือบางข้อหาก็ได้
 หากการให้ข้อมูลเกิดขึ้นหลังจากที่มีการฟ้องคดีแล้ว โดยได้กระท าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
 ให้อัยการสูงสุดมีอ านาจออกค าสั่งถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ในความผิดนั้นทั้งหมด

หรือบางส่วนแล้วแต่กรณี



มาตรา 24 มาตรการในชั้นศาล 

 ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ 

 กฎหมายให้อ านาจ ศาลที่จะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้


