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บทคัดย่อ 

 
 คดีที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยส านักงาน ป.ป.ช. ที่เป็นคดีเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ รวมถึงคดีที่เป็น
ความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติ ล้วนแต่เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและมีผลกระทบต่อรัฐและประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมูลค่าความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายที่สูงกว่าการกระท าความผิดอาญาฐานอ่ืน การด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระท า
ความผิดจะต้องใช้ระบบและการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคดีอาญาทั่วไปด้วย  
 กระบวนการพิจารณาความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นการใช้ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง ที่เป็นระบบการด าเนินคดีอาญาที่เป็นการด าเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและมูลความผิด ที่เน้นไปในเรื่องของหลักการประกัน
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในการด าเนินคดีอาญา ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจะต้อง
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน พร้อมทั้งจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาชี้แจงการกระท าของตน
ตามที่ถูกกล่าวหา และจัดให้มีการทราบถึงพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ            
มูลความผิดก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาล แตกต่างจากระบบสืบสวนสอบสวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและมูลความผิดเพียงอย่างเดียวและ
ด าเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล 
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 เมื่อพิจารณาถึงอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนที่เป็นอ านาจการ
แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายนั้น กลับมีอ านาจที่แตกต่างจากการด าเนิน
คดีอาญาทั่วไป หรือการด าเนินคดีอาญาอ่ืนเช่น การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน หรือการกระท า
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส าคัญที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ
มูลความผิด กฎหมายฉบับดังกล่าวก็มิได้มีการบัญญัติไว้เป็นการชัดเจนว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อ านาจแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ประการใด 
 วิทยานิพนธ์ เล่มนี้  จะท าการศึกษาในเรื่องของอ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปรียบเทียบกับอ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และของ
คณะกรรมการคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และเปรียบเทียบกับ
อ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ Corrupt Practices Investigation 
Bureau (CPIB) ตามกฎหมาย Prevention of Corruption Act และของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ 
the Independent Commission Against Corruption (ICAC) ตามกฎหมาย Independent 
Commission Against Corruption Ordinance และ Chapter 201 Prevent of Bribery 
Ordinance 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และทีแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อเปรียบเทียบกับอ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของคณะกรรมการ กคพ. หรือ
คณะกรรมการ ปปง. ประกอบกับของ CPIB และ ICAC คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ใช้ระบบไต่สวน
ข้อเท็จจริง ในการด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในโอกาสแรกที่ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานก่อนคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่าวหาใดไว้ด า เนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้มีอ านาจเพียงพอที่จะเข้าถึง
พยานหลักฐานในโอกาสแรก มีอ านาจเพียงการส่งหนังสือเพ่ือขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบการอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ก็มิได้มีระบุไว้ในกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานอ่ืน ๆ จะมีแต่
บัญญัติไว้ในเฉพาะมาตรา 25/1 ที่ระบุถึงเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน
เท่านั้น รวมไปถึงมิได้มีการก าหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นเดียวกับของคณะกรรมการ กคพ. และคณะกรรมการ ปปง. ที่หากจ าเป็นจะต้องมีการเข้าถึง
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจยื่นค าร้องหรือค าขออนุญาตต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือ
อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 อ านาจการแสวงหาพยานหลักฐานและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนก่อนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่าวหาใดไว้
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ถือว่าเป็นขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เป็น
โอกาสแรกในการเข้าถึงพยานหลักฐานทั้งหมด แต่พนักงานเจ้าหน้าที่กลับไม่มีอ านาจหรือมีอ านาจไม่
เพียงพอต่อการเข้าถึงพยานหลักฐานและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในทันที ท าให้คดีที่มีการร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นจ านวนมากที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอต่อการด าเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง และท้ายที่สุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา 
ซึ่งเรื่องกล่าวหาบางกรณี เป็นการกระท าความผิดแต่เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงไม่
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ เป็นเหตุให้รัฐหรือประเทศได้รับความเสียหาย 

 
ค ำส ำคัญ: อ านาจแสวงหาพยานหลักฐาน, คณะกรรมการ ป.ป.ช., การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

 
 Criminal cases associated with an offence of corruption, malfeasance in office 
or unusual wealth, which are in authority of the National Anti-corruption commission, 
always draw attention to people and greatly impact the society as a whole, since the 
damage caused by corruption are beyond price, especially comparing to the damage 
caused by other criminal offences. Therefore, the proceedings of a corruption case 
should be forceful and most effective. 
 The National Anti-corruption Commission uses the inquisitorial system, which 
involves investigating the facts and evidences of the case, for summary hearing in the 
proceedings of the corruption cases. This system places importance on the right of 
alleged persons. For instance, in order to defend against a corruption charge, the 
system allows the alleged person to give explanations, present evidence or bring 
witnesses to testify in support of his explanations. The system also provides an 
opportunity to the alleged person to acknowledge the evidence that will be 
adduced to prove his corruption offense. This makes the system different to the 
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investigation system that an authorized officer just gathers the evidence and submits 
the case to the prosecutor. 
 According to the Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999), the 
power of the fact and evidence finding of the National Anti-corruption Commission in 
corruption investigation is dissimilar from other criminal investigations, such as 
investigation on money laundering and other special cases. The Organic Act does not 
clearly give the power to access personal information to the National Anti-corruption 
Commission. 
 This thesis is a comparative study between the power of fact inquiry and 
evidence gathering of the National Anti-corruption Commission according to the 
Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999), the power to find facts and 
evidence of the Anti-Money Laundering Board according to Anti-money Laundering 
Act B.E. 2542 (1999), and the power to find facts and evidence of the Board of 
Special Case according to the Special Case Investigation Act B.E. 2547 (2004). The 
thesis also studies the power of the National Anti-corruption Commission when 
compared with the authority to find facts and evidence of the officers of the Corrupt 
Practices Investigation Bureau (CPIB) and the officers of the Independent Commission 
Against Corruption (ICAC) as stated in Independent Commission Against Corruption 
Ordinance, and Chapter 201 Prevent of Bribery Ordinance.  
 This comparative study finds that, before the appointment of an inquiry  
sub-committee, the National Anti-corruption Commission, who uses inquisitorial 
system in its proceedings, is not fully able to acquire facts and evidence. In practice, 
on behalf of the National Anti-corruption Commission, its officers only have the 
power to address a written request to relevant organizations to provide information. 
Furthermore, the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999) does not 
clearly specify the power to access personal information of the National Anti-
corruption Commission. Section 25/1 of the Organic Act is the only section which 
relates to the access of the personal information kept by financial institutions. While 
the Anti-Money Laundering Board and the Board of Special Case have power to 
access computer-based or electronic information, there is no such authorization 
appearing on the Organic Act. However, in case of necessity, the National Anti-
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corruption Commission may file an application with the competent court for 
permission to access this information. 
 The period before the appointment of an inquiry sub-committee is the most 
important and appropriate time to acquire the facts and evidence effectively, since it 
is the very first time that the facts and evidence will be reached. However, the 
officer on behalf of the National Anti-corruption Commission is not fully and 
immediately authorized to access facts, evidence and personal information. 
Therefore, there are many corruption complaints that are not able to be undergone 
further investigation, although, in some cases, the alleged person actually did 
commit a corruption offense, but, without the proof, the state cannot initiate the 
legal proceedings against the alleged person and the damage caused by corruption 
remains.  
 
Keywords : The Power of Fact Inquiry and Evidence Gathering , The National Anti-   
         corruption Commission , The Access of The Personal Information 



(7) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากรองศาสตราจารย์ ดร ปกป้อง ศรีสนิท     
ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้แนะน าให้น าไปลองศึกษาค้นคว้า ประกอบกับข้าพเจ้าที่ท างานอยู่ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. จนท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณ
อาจารย์ปกป้อง ศรีสนิท ที่ให้ค าแนะน าและเชื่อว่าข้าพเจ้าจะท าวิทยานิพนธ์เรื่องและเล่มนี้ได้ 
 ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.        
นายสรรเสริญ พลเจียก ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภายในส านักงาน ป.ป.ช. ที่ส าคัญส าหรับ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมถึงขอพระขอบคุณท่านรองเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์      
สุขบุญ ที่เป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล รวมถึงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ที่ส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้ าการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการ          
ตรวจสอบทรัพย์สิน และขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. นายอุดมศักดิ์            
ดุลยประพันธ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า รวมถึงยังช่วยเหลือและให้
ข้อเสนอแนะในการท าจัดท าแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ท้ายที่สุดในส่วนของส านักงาน 
ป.ป.ช. ขอขอบคุณนายภาณุพงศ์ รอฟียะ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ที่ให้ความช่วยเหลือ        
ทุก ๆ อย่างในการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์นี้  
 ส าหรับการเรียนในระดับชั้นปริญญาโทของข้าพเจ้า จะไม่สามารถส าเร็จจนเป็น             
เล่มวิทยานิพนธ์นี้ได้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก พ่ี ๆ น้อง ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมาย
อาญา รหัส 57 ที่ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเรียน ไม่ว่าจะเป็น มุกกิ๊ก เต๊น ด้า เหมี ยว ที่ยังรับเข้า
กลุ่มท ารายงาน รวมจนถึง ธนา คเนศ ที่ต้องคอยตอบค าถาม ส่งไฟล์ เกี่ยวกับการท าเล่มวิทยานิพนธ์
เล่มนี้เสมอ ๆ รวมถึง พี่ ๆ น้อง ๆ คนอื่น ๆ ที่ร่วมเรียนมาด้วยกัน และช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกอย่าง 
 ท้ายที่สุด อยากให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.        
มีฐานะเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในระดับการเมืองและในระดับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการทั่วไป ซึ่งต่อมาได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ทั้งนี้ 
ภายหลังที่มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้มีการบัญญัติอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เพ่ิมเติมไปจากเดิม และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้มีการ
เพ่ิมเติมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีการตรารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 โดยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยมี
สาระส าคัญเพ่ือเพ่ิมบทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” และ “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ” รวมถึงการก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ิมขึ้น 
รวมไปถึงเพ่ิมอัตราโทษในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่เป็นหน้าที่ส าคัญอยู่สามประการ คือ 
หน้าที่ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต หน้าที่ประการที่สอง มีหน้าที่ในการปราบปรามการ
ทุจริต และหน้าที่ประการที่สาม คือ หน้าที่ ในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ              
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหน้าที่ที่ส าคัญในการปราบปรามการทุจริต 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้วิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนวิธีการ      
ไต่สวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม เพ่ือน าพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นมาด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 ส าหรับหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คือ 
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งตามกฎหมายได้ก าหนดถึงต าแหน่งและระดับ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น      
ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา 25 ให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ได้แก่ ค าสั่งให้ข้าราชการ หรือบุคคลของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ เรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ให้ถ้อยค าเพ่ือประโยชน์แห่งการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง และด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่
ใดสถานที่หนึ่ง รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสารทรัพย์สิน 
หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนมีหนังสือขอให้หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 เมื่อศึกษาถึงอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานในลักษณะเดียวกันกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น คณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ กคพ. ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่า ทั้งสององค์กรเหล่านั้น        
มีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายที่องค์กร
เหล่านั้นรับผิดชอบ โดยอาศัยอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการ  
 ในส่วนของ กคพ. มีอ านาจที่จะรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ การด าเนินการเกี่ยวกับ
หมายเรียกและหมายอาญา หรือมีอ านาจในการเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น ตาม
เหตุที่กฎหมายก าหนด และค้นบุคคลหรือยานพาหนะได้ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนในส่วนของศาลยุติธรรมที่
จะต้องขอหมายศาล รวมถึงเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย กคพ. ยังอาจยื่นค าขอต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
เพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารใด ๆ ก็ได้ รวมไปถึงในกรณีที่มีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินการตามกฎหมาย กคพ. อาจมอบหมายให้บุคคลใด จัดท าเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือ
เข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นต้น 
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 ในส่วนของ คณะกรรมการ ปปง. มีอ านาจที่คล้ายกับ กคพ. ในส่วนของการเข้าไปใน
เคหสถานหรือสถานที่ และการค้นบุคคลหรือยานพาหนะ และการยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดย       
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือที่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐาน รวมถึงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารด้วย ตลอดจนอ านาจในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม
ทางการเงินที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน  เพ่ือประกอบเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี 
 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับองค์กรที่ปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศนั้น Corrupt Practices 
Investigation Bureau (CPIB) ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศสิงคโปร์ ที่
เจ้าหน้าที่ของ CPIB มีอ านาจจับกุมบุคคลได้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้มีการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของ CPIB มีอ านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และมีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง รวมทั้งยานพาหนะของบุคคล    
ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสารทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้อง 
เช่นเดียวกับ กคพ. และ คณะกรรมการ ปปง..  
 แต่เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายจากการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมแล้ว ปรากฏว่ามีความเสียหายมากกว่าการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ     
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปราบปรามการ
ทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับมีอ านาจตามกฎหมายหรือมีเครื่องมือที่กฎหมายบัญญัติให้           
มีประสิทธิภาพน้อยกว่า กคพ. และ คณะกรรมการ ปปง. จึงไม่อาจท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถ
ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนผู้กระท าความผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้หมด หรือได้ในลักษณะที่    
ไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะด้วยอ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติ และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ที่มีการมุ่งเน้นถึงแค่วิธีการไต่สวนตัวบุคคลผู้กล่าวหรือผู้ถูกกล่าวหาและพยานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่เป็นการไต่สวนชี้มูลความผิด มากกว่าที่จะใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนอย่างของ 
กคพ. หรือ คณะกรรมการ ปปง. หรือ CPIB ที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระท าความผิดตาม
กฎหมายมากกว่า 
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 ท้ายที่สุดในส่วนของการแสวงหาพยานหลักฐานในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล       
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการบัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองแต่ก าหนดเงื่อนไขของการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า “ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล” สามารถกระท าได้เท่าที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ หรือในกรณีของการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หรือ “ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์” ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550 กฎหมายได้บัญญัติให้แต่
เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้นที่มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลในลักษณะ
ดังกล่าวได้ ตลอดจนในส่วนของ กคพ. หรือ คณะกรรมการ ปปง. ก็มีอ านาจในลักษณะของการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะต่าง ๆ ได้ แต่ใน
ส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้ระบุถึงกรณีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเข้าถึง
ข้อมูลในลักษณะอ่ืน ๆ ดังเช่นหน่วยงานที่กล่าวมาเป็นการชัดเจน จึงท าให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่
อาจจ าเป็นต่อการแสวงหาพยานหลักฐานและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้พยานหลักฐานที่ส าคัญเพ่ือพิสูจน์การ
กระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาถูกท าลายหรือท าให้หมดสิ้นไป เป็นเหตุผู้ถูกกล่าวหาไม่ถูกด าเนินคดีด้วย
เหตุที่ว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด  ความส าคัญของ “ข้อมูลส่วน
บุคคล” ในมิติต่าง ๆ เช่น รายงานธุรกรรมทางการเงิน ที่อาจมีการปิดบัง ซ่อนเร้น จ าหน่าย จ่าย โอน 
โยกย้าย ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของเงิน ซึ่งประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการกระท า
ความผิด หรือการยืนแบบแสดงรายการเสียภาษี ที่สามารถพิสูจน์ที่มาของรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย      
ว่าแท้จริงแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะมีทรัพย์สินที่มากเกินกว่ารายได้ที่ได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่านั้น มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในประการส าคัญ คือ ความล่าช้า
ในการเข้าถึงข้อมูล จะเห็นได้จากว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้เขียนให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.        
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐในทันที 
แต่จะต้องมีระเบียบและขั้นตอนในทางปฏิบัติหลายขั้นตอนจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นมาเพ่ือประกอบการด าเนินคดี เป็นเหตุให้ในหลาย ๆ คดีที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการเกิดความล่าช้าจากปัญหานี้ 
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 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรท าการศึกษาอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่ของ กคพ. ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 และคณะกรรมการ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
รวมถึง Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพียงพอหรือไม่ที่จะกระท าหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาอ านาจและหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาอ านาจและหน้าที่  และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ      
คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาอ านาจและหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. , คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการ ปปง. กับหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของต่างประเทศ 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงใช้วิธีการไต่สวน
ซึ่งแตกต่างกับคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการ ปปง. ที่ใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน     
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้ผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของ
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กฎหมาย โดยไม่อาจน าผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีได้ ด้วยเหตุที่ไม่อาจเข้าถึงพยานหลักฐานได้
ทันท่วงที หรือไม่อาจหาพยานหลักฐานมาประกอบการด าเนินคดีเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกลง โทษได้ 
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ไม่สามารถกระท าได้
ในโอกาสแรก 
 ดังนั้น จึงควรแก้ไขตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. มีอ านาจใน
ลักษณะที่เป็นการสืบสวนสอบสวน และสามารถเข้าถึงพยานหลักฐานได้เร็วและมากขึ้นกว่าปัจจุบัน  
รวมถึงให้มีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เป็น
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยตรง 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ศึกษาอ านาจหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ กคพ. 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึง Corrupt 
Practices Investigation Bureau (CPIB) เพ่ือพิจารณาถึงวิธีการและการเข้าถึงพยานหลักฐานของ
องค์กรต่าง ๆ เหล่านั้น 
 
1.5 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาในเรื่องนี้จะใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจาก การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการวิจัยเอกสาร 
โดยเป็นการใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารต่าง ๆ 
ตลอดจนตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.6.1 ทราบถึงอ านาจและหน้าที่  และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.6.1 ทราบถึงอ านาจและหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการคดี
พิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 1.6.3 ทราบถึงอ านาจและหน้าที่  และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 1.6.4 เข้า ใจถึงความแตกต่างของอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. , คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการ ปปง. กับหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของต่างประเทศ 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานและมาตรการพิเศษ 

ในการแสวงหาพยานหลักฐานของหน่วยงานของรัฐ 
 
2.1 การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
 
 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีอ านาจการปกครองโดยอาศัยอ านาจจาก
ประชาชน อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ โดยการใช้อ านาจของรัฐในการปกครองต้อง
เป็นไปเพ่ืออ านวยความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของประชาชนชาวไทยทุกคน และประชาชน
ทั้งหลายยังคงต้องได้รับความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ความ
คุ้มครองถึงสิทธิและเสรีภาพนั้นไว้ การใช้อ านาจของรัฐจึงต้องกระท าภายใต้ “หลักนิติรัฐ” ซึ่งหมายถึงรัฐ
ที่ปกครองโดยใช้กฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญ และการกระท าของรัฐโดยการใช้อ านาจต้องมีกฎหมายบัญญัติ
ให้อ านาจแก่รัฐไว้  
 การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใช้อ านาจรัฐของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้อ านาจที่จะกระท าได้ และมีขอบเขตไม่ให้กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป 
เพราะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามกฎหมายธรรมชาติที่ต้องรับความ
คุ้มครองและจะถูกละเมิดไม่ได้  
 
 2.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) 
 
         ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เน้นไปที่การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ที่ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะในการที่จะด าเนินคดีและน าตัวผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เนื่องจากมีแนวความคิดที่ว่าการควบคุมปราบปรามอาชญากรรมเป็นหน้าที่
อันส าคัญที่สุดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความสงบสุขของสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ควบคุมอาชญากรรมอย่างเต็มที่และมีข้ันตอนหรือกระบวนการที่รวดเร็ว 
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         ทฤษฎีนี้มีหลักการที่ว่า คดีอาญาทั้งหลายที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามทฤษฎีนี้   
จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก กระบวนการสืบสวนสอบที่
กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนก่อนการฟ้องดีของศาล การพิจารณาคดี การพิพากษาลงโทษ 
ผู้กระท าความผิด และการปล่อยตัวจ าเลยกลับสู่สังคม ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง และขั้นตอนการกลั่นกรองคดีที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดับไป ในกรณีที่
ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะถูกกลั่นกรองและน าออกจากกระบวนการยุติธรรมเสีย ส่วนผู้ที่พิจารณาแล้วว่า
เป็นผู้กระท าความผิดจริงจะต้องถูกด าเนินคดีด้วยความรวดเร็ว โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
วินิจฉัยหรือพิจารณาความถูกต้องของขั้นตอนได้ 
         ความมุ่งหมายของทฤษฎีนี้คือ การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมจะต้องมี
ขั้นตอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องยอมรับและเชื่อถือว่าการค้นหาความจริงในคดีอาญาที่
กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้การรับฟังพยานหลักฐานตามทฤษฎีนี้จึงบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีอ านาจอย่างกว้างขวางในการแสวงหาพยานหลักฐาน ทฤษฎีนี้มีข้อดีคือ ขั้นตอนในการด าเนินกระบวน
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ต้น จะต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด และทันต่อพัฒนาการของ
อาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ส่วนข้อเสียบางประการคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
อ านาจในการใช้ดุลพินิจกว้างเกินไป จึงอาจมีการใช้อ านาจที่ได้รับตามกฎหมายไปในทางที่มิชอบด้วย
กฎหมาย และมีลักษณะกลายเป็นอาชญากรรมเสียเอง1 
 
 2.1.2 ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) 
 
           ค าว่า Due Process of Law นั้นเป็นทฤษฎีที่ให้ความหมายตรงตามตัวอักษรว่า 
กระบวนการที่เป็นธรรมตามกฎหมาย ซึ่ง ประธาน วัฒนวานิช ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “กระบวนการ     
นิติธรรม (Due Process) หมายถึงการใช้กฎหมายอย่าง เป็นธรรมและมีเหตุผล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สหรัฐหมายถึงรัฐหรือรัฐบาล กลาง จะด าเนินคดีต่อผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วยหลักของความเป็นธรรมและ
วิธีพิจารณาตามกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อบุคคลตามมาตรฐานขั้นต่ า ภายใต้หลักแห่งเสรีภาพ 
(Liberty) นอกจากนั้นกระบวนการตามกฎหมายในรัฐ ประชาธิปไตยซึ่งด าเนินไปในแต่ละขั้นตอน ปฏิบัติ

                                                           

 1-ณัฐญา ชุ่มใจชน,”ขอบเขตการใช้อ านาจรัฐในการรวบรวมพยานหลักฐานจากตัว
ผู้ต้องหา”,(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556),น. 16 - 17. 
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ถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม”่2ทฤษฎีนี้จึงให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่างๆ 
และยึดถือกฎหมาย หรือหลักนิติธรรมมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม เนื่องจากการ
ค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและอัยการหรือฝ่ายปกครอง ในบางกรณีอาจกระท าใน   
ที่รโหฐานซึ่ง ก็อาจใช้วิธีการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือการสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้และเพราะทฤษฎีนี้
ยึดถือ กฎหมายเป็นหลัก ในการพิจารณาคดีอาญาหรือไต่สวนข้อกล่าวหาจึงต้องมีลักษณะเป็นทางการ
และเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้ พิพากษา  
ที่เป็นกลาง ไม่ล าเอียงเข้ากับฝ่ายใด นอกจากนี้บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมเพียง
เพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระท าเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
พิจารณาพิพากษาชี้ขาดตามตัวบทกฎหมายต่างๆที่ให้ความคุ้มครองเขาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเขามีความผิด  
           ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญา แม้จะมีความ
แตกต่างในทางปฏิบัติแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมเช่นเดียวกัน 
หลักการควบคุมอาชญากรรมนั้นอาจส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมในแง่ของการปราบปรามอาชญากรรม       
ที่ ได้ผลมากกว่าแต่ก็อาจเกิดผลเสียในแง่ของการใช้อ านาจรัฐที่มีอย่างกว้างขวาง ในขณะที่                
หลักกระบวนการนิติธรรมจะให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการป้องกัน     
มิให้รัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ขั้นตอนและวิธีด าเนินการสืบสวนสอบสวนตลอดจนการ
พิจารณาพิพากษาเป็นไปอย่างเชื่องช้าได้3. 
           ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาคดีอาญา จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในทางกฎหมายที่กระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ที่จะต้องมีการตรวจสอบการใช้อ านาจ  (Check and 
Balance) ที่จ าเป็นต้องถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจใน
การพิจารณาคดีอาญาหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาคดีอาญาและการใช้
อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใส (Transparency) และมีความเหมาะสมในการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Accountability) 
           ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) มุ่งเน้นที่
จะคุ้มครองและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและยึดกฎหมายเป็นส าคัญ มีแนวคิดตรงกันข้ามกับ
                                                           

 2 ประธาน วัฒนวานิชย์, ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุม 
อาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม,วารสารนิติศาสตร, ปีที่ 2520, ฉบับที่ 9(2), น.154. 
 3 เพ่ิงอ้าง,น.152. 
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ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม โดยเน้นการจ ากัดอ านาจของรัฐบางประการที่มากระทบถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่เจริญแล้วมีแนวโน้มที่จะใช้ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมายนี้มากกว่าทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 
           รูปแบบการแสดงออกถึงทฤษฎีและแนวความคิดนี้จะค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นส าคัญเพราะไม่เชื่อว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรมจะมีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการค้นหาความจริงซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะเชื่อถือได้เพียงใด เพราะวิธี
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นการด าเนินการในทางลับบางกรณี จึงอาจเกิดการหลอกลวง ขู่เข็ญและ
สร้างพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ได้ ทฤษฎีนี้จึงไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาพยานหลักฐานอย่าง
ไม่เป็นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว ทฤษฎีนี้จึ งเห็นว่า อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกควบคุมโดยการจ ากัดอ านาจของรัฐบางประการ4 
           ดังนั้น หากประเทศใดให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศนั้นก็จะมุ่งเน้นไปในทางคุ้มครองไม่ให้สิทธิเสรีภาพของ       
ผู้บริสุทธิ์ ถูกล่วงละเมิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจากชั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม 
สิทธิส่วนตัวหรือสิทธิในร่างการของบุคคลได้รับการคุ้มครอง กระบวนการยุติธรรมจะถูกจ ากัดและถ่วงดุล
การรับฟังพยานหลักฐานจะต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาย่อมได้รับความคุ้มครองด้วย เพราะมี
หลักการที่ว่า ผู้ต้องหาเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วย่อมได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น        
ผู้บริสุทธิ์ ข้อดีของทฤษฎีนี้คือการให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน การด าเนินคดีอาญา
จะต้องผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมในทุกขั้นตอนส่วนข้อเสียของทฤษฎีนี้คือ หากให้ความส าคัญต่อการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป อาจท าให้ความสงบเรียบร้อยของสังคม              
ได้รับผลกระทบ อาชญากรรมมีโอกาสรอดพ้นจากการลงโทษอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขของ
สังคมได้5 
           อาจสรุปได้ว่าทั้งสองทฤษฎีนี้ มีความแตกต่างในหลักการเป็นอย่างมาก ส าหรับ
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม จะให้ความส าคัญในเรื่องของการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม
มากกว่า โดยการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการค้นหาความจริงและให้อ านาจในกระบวนพิจารณา
                                                           

 4 ณัฐญา ชุ่มใจชน,”ขอบเขตการใช้อ านาจรัฐในการรวบรวมพยานหลักฐานจากตัว
ผู้ต้องหา”,(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556),น.17. 
 5 เพ่ิงอ้าง,น.18. 
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คดีอาญาอย่างมากในทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรมในสังคม      
โดยมิได้ค านึงหรือค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นรองจากความสงบเรียบร้อยในสังคมที่ให้
ความส าคัญมากกว่า จนหากมีการใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมมากจนเกินไป อาจเป็นการจ ากัดหรือ    
ไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งข้อเสียที่ร้ายแรงส าหรับทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม 
คือ หากเมื่อมีการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินคดีอาญาอย่างไม่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน อาจเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยทุจริตหรือไม่เป็นธรรม ท าให้สังคมและ
ประชาชนได้รับผลร้ายเป็นอย่างยิ่ง แต่หากในกรณีที่ไม่มีการใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมเลย อาจก็ให้
เกิดผลที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐเอง ไม่อาจควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัฐท าให้สังคมหรือ
ประชาชนไม่อาจด ารงได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และในส่วนของทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการ     
ทางกฎหมาย จะให้ความส าคัญในเรื่องของการให้ความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน        
รัฐไม่อาจใช้อ านาจบางประการโดยอาศัยเหตุอย่างใด ๆ มาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้     
แม้ว่าเหตุนั้นอาจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมก็ตาม แต่ทฤษฎีความชอบด้วย
กระบวนการทางกฎหมายก็มีข้อเสียอย่างร้ายแรงเช่นกัน คือ หากเมื่อรัฐถูกจ ากัดอ านาจในการควบคุม
อาชญากรรมอย่างแท้จริง อาจเกิดกรณีที่รัฐไม่อาจด าเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้     
ท าให้สังคมหรือประชาชนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเช่นกัน ทั้งนี้ ทั้งสองทฤษฎีนี้ จึงจะต้องมีการน ามาใช้
ในสัดส่วนที่เท่ากันและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดแก่รัฐและประชาชน 
 
2.2 การแสวงหาพยานหลักฐานการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
 
 การแสวงหาพยานหลักฐานในการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยตามทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม กฎหมายที่ให้อ านาจแก่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือด าเนิน
คดีอาญา จะถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่จะให้อ านาจแก่พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจในการแสวงหาพยานหลักฐาน และเมื่อพิจารณาถึงระบบการด าเนินคดีอาญาจะมี     
ทั้งสองระบบด้วยกันคือ ระบบไต่สวน และระบบกล่าวหา ที่การด าเนินคดีอาญาในระบบไต่สวนจะเป็น
การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ที่เกิดขึ้นก่อน และเมื่อได้มีการปรับปรุงการด าเนินคดีอาญาโดยในระบบ       
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ไต่สวนให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพัฒนาการในทางสังคมที่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพมากขึ้น6 
 เนื่องจากการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยอาศัยหลักทฤษฎีการ
ควบคุมอาชญากรรมที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด ในการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาความจริงหรือตรวจสอบความจริงเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น โดยการด าเนินคดีอาญา
โดยรัฐจะต้องด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยไม่ยึดติดกับค าขอหรือค าร้องของผู้ใด และการด าเนินคดี
อาญาโดยรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าว และในประการที่ส าคัญ ศาลเองก็จะวางเฉย (passive) ไม่ได้         
แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง ๆ นั้น ศาลจะปฏิบัติโดยการวางเฉย อันเป็นการปฏิบัติ        
ในท านองเดียวกับศาลในประเทศที่ด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน 7 
 เมื่อกฎหมายที่บัญญัติให้อ านาจแก่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินคดีอาญาแล้วนั้น 
ตามทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม ที่ให้อ านาจแก่รัฐบางอย่างที่เป็นการจ ากัดหรือกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้อ านาจที่มีเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายที่จะเป็น
การสร้างความสงบเรียบร้อยแก่สังคม และไม่ลุแก่อ านาจโดยใช้อ านาจที่มีไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากการแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ประการที่ส าคัญคือกฎหมายที่ให้
อ านาจบางอย่างแก่รัฐเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจ าเป็นต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อ านาจที่มี ตลอดจนจะต้องค านึงผลที่มุ่งหวังสุดท้ายที่การที่กฎหมาย
ยอมให้รัฐกระท าเช่นนั้น ก็เพ่ือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นที่สุด  
 
 
 
 
 

                                                           

 6 ดู คณิต ณ นคร,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 8} (กรุงเทพมหานคร :
ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2555), น.60. 
 7 เพ่ิงอ้าง,น.68. 
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 2.2.1 อ านาจของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ
แสวงหาพยานหลักฐาน 
 
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้แก่ 
พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ และพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย ซึ่งวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีสอง
ประการ คือ “การสืบสวน” และ “การสอบสอบ” ซึ่งทั้งสองวิธีมีลักษณะที่คล้ายคลึงการและมุ่งผลที่ได้
เช่นกัน คือการเพ่ือที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น แต่ในประการที่ต่างกัน 
คือ อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะด าเนินการตามวิธีทั้งสองประการดังกล่าว กฎหมายได้บัญญัติให้
อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐแตกต่างกันไป ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการใช้ดุลพินิจบางอย่างของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการด าเนินคดีอาญา  
         “การสืบสวน” 8หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน          
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด” 
        อ านาจสืบสวนเป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ที่มีอ านาจในการ
สืบสวนคดีอาญาได้9 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ มีหน้าที่ที่จะท าการอันเกี่ยวกับการจับกุม
ปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม 10โดยเมื่อพิจารณาถึง
ค านิยาม “การสืบสวน” จะเห็นได้ว่าวิธีการสืบสวนจะเป็นขั้นตอนในการด าเนินคดีอาญาก่อนที่จะมีการ
กระท าความผิดเกิดข้ึน ที่จะเป็นการป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมตามหลักทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 
และหากภายหลังความผิดได้ถูกกระท าขึ้นแล้ว วิธีการสืบสวนหรือประโยชน์ที่จะได้จากการสืบสวนจะเป็น
ข้อมูลหรือน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนไปสนับสนุนหรือท าให้เป็นประโยชน์แก่การสอบสวนต่อไป   
ซึ่งอ านาจสืบสวนในประการหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าการสืบสวนเป็นขั้นตอนที่กระท าก่อนที่จะมีความผิด
เกิดขึ้น กล่าวคือ มาตรา 93 11แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก าหนดว่า ห้ามมิให้
                                                           

 8 ดูค านิยาม “การสืบสวน” มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 9 ดูมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 10.ดูค านิยาม “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความอาญา  
 11 ดูมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการค้นตัวบุคคลหรือประชาชนในที่สาธารณสถาน เว้นแต่จะมีเหตุที่ว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้กระท าการค้นตัวบุคคลเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล
หรือประชาชนคนใดมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือที่จะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการ
กระท าความผิดหรือมีไว้เป็นความผิด ในประการนี้ จะเห็นได้ว่าอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามมาตรานี้ เป็นการป้องกันเพ่ือมิให้มีการเกิดอาชญากรรมข้ึนนั่นเอง 
        ในส่วนอ านาจสืบสวน จะเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวน 12

หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน โดยการสอบสวน 13หมายถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่มีการกล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผิดและเพ่ือที่จะเอาตัวผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดมาฟ้องลงโทษ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการ
สอบสวนจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น เนื่องจากการสอบสวน
เป็นวิธี เ พ่ือที่จะให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริงหรือพิสู จน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด             
เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะน าไปประกอบการด าเนินคดีและฟ้องผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดต่อศาลเป็น
จ าเลยและให้ได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งการสอบสวนนี้เองเป็นวิธีการตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม
และเป็นการด าเนินการโดยรัฐโดยแท้ เนื่องจากการสอบสวนจะกระท าได้โดยแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เท่านั้น โดยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาได้บัญญัติอ านาจที่พนักงานสอบสวนอาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การสอบสวนไว้หลายประการ ดังนี้ 
         (1) หมายเรียก เนื่องจากมาตรา 52 14แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ได้ก าหนดว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนจะเรียกประชาชนคนใดมาพบต่อพนักงาน
สอบสวนเนื่องในการสอบสวน จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวน แต่ในบางกรณีพนักงาน
สอบสวนอาจมีอ านาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกก็ได้ 
         (2) การค้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 15ได้บัญญัติ
ให้   การค้นโดยการออกหมายนั้น จะกระท าไปเพ่ือพบบุคคลหรือเพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็น
พยานหลักฐาน ที่จะน ามาประกอบการสอบสวน สิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด , ได้มาโดยผิดกฎหมาย ,      
                                                           

 12 ดูค านิยาม “พนักงานสอบสวน” มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 13 ดูค านิยาม “การสอบสวน” มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 14 ดูมาตรา 52 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 15 ดูมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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มีเหตุสงสัยว่าได้ใช้ ตั้งใจใช้ในการกระท าความผิด , สิ่งของตามค าพิพากษา ตามค าสั่งศาล หรือเพ่ือพบ
บุคคลตามหมายจับ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ได้ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการ
ค้นตามมาตรา 69 จะเป็นกรณีของการค้นในที่รโหฐานเท่านั้น 
        ทั้งนี้ การค้น กฎหมายได้มีมาตรการอ่ืน ๆ ที่เป็นข้อยกเว้น 16ที่จะให้การค้นในที่
รโหฐานโดย      ไม่มีหมายได้หลายประการ เช่น มีการกระท าความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐาน หรือมี
พฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุร้านเกิดขึ้นในที่รโหฐานเป็นต้น 17 
         (3) การจับ โดยการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการจับกุม
ตัวบุคคลหรือประชาชนที่มีหลักฐานว่ากระท าความผิดหรือน่าเชื่อว่าจะกระท าความผิด ซึ่งการจับเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการสอบสวนเนื่องจาก เมื่อมีการจับบุคคลที่มีพฤติการณ์กระท าความผิดหรือน่าจะกระท า
ความผิด จะท าการสอบสวนหรือสอบปากค าบุคคลนั้นเกี่ยวกับการกระท าความผิด รวมถึงการจับ 
กฎหมายได้บัญญัติถึงข้อจ ากัดหลาย ๆ ประการเป็นการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น     
การแจ้งสิทธิ หรือการให้กระท าการหรือห้ามกระท าการประการใด ๆ เป็นต้น18 
        ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด เพ่ือที่จะให้รู้ตัวว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่และ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดของผู้กระท าความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา19และการสอบสวน           
ให้พนักงานสอบสวนกระท าการโดยไม่ชักช้า แต่ไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดอยู่ร่วมด้วย
ตลอดการสอบสวนก็ได้20 รวมถึงพนักงานสอบสวนอาจมีอ านาจตามกฎหมายบางอย่าง ที่เป็นประโยชน์
ต่อการสอบสวน เช่น ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ 
 
                                                           

 16 ดูมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 17 ดูลักษณะ 5 จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว หมวด 2 ค้น แห่งประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญา 
 18 ดูลักษณะ 5 จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว หมวด 1 จับ ขัง จ าคุก แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 19 ดูมาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 20 ดูมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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 2.2.2 สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการแสวงหาพยานหลักฐานโดยรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
 
         สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยได้ถูกรับรองอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก คือ รัฐธรรม
ฉบับ  ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2475 ที่มีการรับรองในแง่ต่าง ๆ เช่น ด้านความเสมอภาคระหว่างประชาชนชาวไทย
ด้วยกัน หรือด้านการนับถือศาสนา รวมถึงเสรีภาพในทางร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การแสดงออก    
ในความคิดทางด้านต่าง ๆ เป็นต้น แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ณ เวลานี้ มีแต่
เฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)) ได้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมที่รับรอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลายประการ และได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550  
         ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    
มีการรับรองไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย โดยอาจแบ่งออกเป็น      
13 ส่วน ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้21 
          (1) บททั่วไป มี 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 26 ถึง มาตรา 29 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้
องค์กรของรัฐหรือบุคคลต่าง ๆ เมื่อกระท าการใด ต้องค านึงถึงความมีอยู่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น หากบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถใช้สิทธิทางศาลและยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
          (2) ความเสมอภาค มี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 30 ถึงมาตรา 31 บัญญัติขึ้นเพ่ือ
รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพศ ถิ่นก าหนด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะใดก็ตาม      
แต่การกระท าเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคลอ่ืน 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 
 
                                                           

 21 วรางค์รัตน์ กลับชนะ,”การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน”,(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552),น.15-
19. 
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          (3) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มี 7 มาตรา ได้แก่ มาตรา 32 ถึงมาตรา 38 บัญญัติ
เพ่ือ 
             - รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย มิให้บุคคลต้องถูกทรมาน หรือ
ลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรง การถูกตรวจค้นตัวโดยมิได้มีเหตุตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการจับกุมและคุม
ขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล 
             - รับรองเสรีภาพในเคหสถานเพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุข 
การตรวจค้นสถานที่ต้องได้รับค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
             - รับรองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ภายในประเทศ 
             - รับรองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่
ส่วนตัว บุคคลอื่นจะท าให้ข้อมูลเหล่านั้นแพร่หลายไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ดังกล่าวไม่ได้ 
             - รับรองเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท า
เพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความที่บุคคลอ่ืนติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบน้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
             - รบัรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามศาสนธรรมหรือพิธีกรรม
ตามความเชื่อของตน หากไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
             - รับรองสิทธิในการใช้แรงงาน โดยบุคคลได้รับการคุ้มครองไม่ต้องถูกเกณฑ์
แรงงาน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ
การรบ 
          (4) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มี 2 มาตรา ได้แก่มาตรา 39 ถึงมาตรา 40 บัญญัติ
ขึ้นเพ่ือรับรองให้บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา หากไม่ได้กระท าการตามที่กฎหมายก าหนดเป็นความผิด 
และหากฟังได้ว่ากระท าความผิดจริง ก็จะไม่ถูกลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในคดีอาญา
ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด นอกจากนี้ยังมีการก าหนดสิทธิพ้ืนฐานใน
กระบวนการยุติธรรมที่จะต้องได้รับความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการเข้าถึง
ข้อเท็จจริง การรับการพิจารณา การสอบสวน การด าเนินกระบวนพิจารณา อีกทั้งการได้รับความ
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ช่วยเหลือทางคดีจากทนายความในคดีอาญา ส่วนในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
          (5) สิทธิในทรัพย์สินมี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 41 ถึงมาตรา 42 บัญญัติขึ้นเพ่ือ
รับรองให้บุคคลได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของตน รวมถึงสิทธิในการสืบมรดกด้วย นอกจากนั้น
ยังก าหนดห้ามการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่เฉพาะเพ่ือกิจการของรัฐเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค 
การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
รัฐต้องชดใช้ค่าทดทนที่เป็นธรรมให้แก่เจ้าของและผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
          (6) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 43 ถึงมาตรา 
44 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ       
การคุ้มครองประชาชนด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และมีสิทธิได้รับหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน หลักประกันในการด ารงชีพในระหว่างการะท างานและเมื่อพ้นจาก
ภาวการณ์ท างานแล้ว 
          (7) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน มี 4 มาตรา ได้แก่ 
มาตรา 45 ถึงมาตรา 48 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด      
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน โดยเฉพาะสื่อมวลชน ได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องการปิดกิจการ การเสนอข่าวหรือแสดงความเห็น การน าข่าวไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนการน าไปเผยแพร่ จะกระท ามิได้เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อีกท้ัง ก าหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะอีกด้วย และเพ่ือป้องกันมิให้นักการเมืองครอบง าหรือเข้าบริหารสื่อ จึงได้บัญญัติห้ามผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการเกี่ยวกับสื่อแขนงต่าง ๆ  
          (8) สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 49 ถึ งมาตรา 50 
บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้ประชาชรมีสิทธิการเข้าศึกษาโดยเสนอกัน คือไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนพิการ รัฐต้องให้การสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาทัดเทียมกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งให้สิทธิในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตาม
หลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง 
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          (9) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มี 5 มาตรา ได้แก่ 
มาตรา 51 ถึงมาตรา 55 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้ประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่เหมาะสม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว    
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม โดยเด็ก
และเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมรส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ แต่หากไม่มีผู้ดูแล   
มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ กรณีคนชราซึ่งอายุเกินหกสิบปีและไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เช่นเดียวกับผู้พิการ บุคคลวิกลจริต และบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
          (10) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มี 7 มาตรา ได้แก่มาตรา 56 ถึงมาตรา 
62 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ            
ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีสิทธิ
ได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานดังกล่าว ก่อนการอนุญาตหรือด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญ
อ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งมีสิทธิส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ยัง
มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็วมีสิทธิติดตามและร้อง
ขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึงมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่ องจาก
การกระท าหรือละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ครอบคลุม
ถึงการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้
ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย โดยมีองค์กรเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้ความเห็นกับรัฐในการตราหรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคอยรายงานการกระท าหรือ
ละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย 
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          (11) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มี 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 53 ถึงมาตรา 
65 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนมโดยสงบและปราศจากอาวุธหรือการรวมกัน
เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะ
อ่ืน หรือการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือด า เนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
          (12) สิทธิชุมชน มี 2 มาตรา ได้แก่มาตรา 66 ถึงมาตรา 67 บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรอง  
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติและมีส่วนรวมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนและเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
รัฐและชุมชนในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งรับรองสิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 
          (13) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 68 ถึงมาตรา 69 บัญญัติขึ้น
เพ่ือคุ้มครองรัฐธรรมนูญมิให้บุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองให้มา      
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางตามกฎหมาย โดยบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านการ
กระท าท่ีมิชอบโดยสันติวิธีได้ 
         แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะมีการบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเอาไว้ดังกล่าวข้างต้น แต่ด้วยเหตุผลในทางทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม รัฐอาจ
จ ากัดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ านาจรัฐเอาไว้ ด้วยเหตุผลในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 3 ประการ
ส าคัญ คือ22 
          (1) เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืนถือว่าเป็นเหตุผลส าคัญในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ที่มีอยู่ อย่างไรก็ดีจะต้องพิจารณาต่อไปว่าสิทธิของบุคคลอ่ืนนั้นจะมีความหมายและขอบเขตเพียงใด 

                                                           

 22 วรางค์รัตน์ กลับชนะ,”การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน”,(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552),          
น.19 – 23. 
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              ตัวอย่างการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเหตุผลดังกล่าว เพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เช่น 
              มาตรา 45 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด      
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
         การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น ...” 
         มาตรา 56 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อ ... ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ...” 
           (2) เพ่ือการด ารงอยู่และเพ่ือความสามารถในการท าภาระหน้าที่ของรัฐ 
               การด ารงอยู่ของรัฐหรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ถือว่าเป็นเรื่อง
จ าเป็นส าหรับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพตามพ้ืนฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคม ความมั่นคงของรัฐเป็นผลมา
จากากรที่รัฐเข้ามาท าหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ปัจเจกบุคคล ความมั่นคงในการด ารงอยู่ของรัฐและ
ความสามารถในการกระท าภาระหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเหตุผลอันชอบธรรมส าหรับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน หากรัฐไม่ออกกฎหมายในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐแล้ว 
อาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อสังคมได้จากการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยไม่มีขอบเขต อันจะ
ท าให้รัฐไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไปได ้
            (3) เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
                การจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นเหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่ง
ในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ส าหรับความหมายของค าว่า “ประโยชน์สาธารณะ” นั้น ยังไม่อาจที่จะมีการให้
ค านิยามที่มีความหมายได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาว่าประโยชน์สาธารณะเป็นวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการของรัฐเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ส่วนอ านาจมหาชนเป็น
วิธีการด าเนินการให้รัฐที่มีอ านาจเหนือปัจเจกบุคลเพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเหตุผลใน
ลักษณะดังกล่าวมีตัวอย่างท่ีปรากฏ ดังนี้ 
                มาตรา 35 วรรคสอง บัญญัติว่า “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ
หรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” 
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                มาตรา 36 วรรคสอง บัญญัติว่า “การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสาร
ที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระท าด้วยประการอื่นใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่
บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  
           ทั้งนี้ กล่าวโดยสรุปคือ การแสวงหาพยานหลักฐานของรัฐที่อาจกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชน รัฐอาจกระท าได้โดยแต่การอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญเป็นส าคัญ เนื่องจากสิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญที่แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐธรรมนูญให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาศัยหลักการในทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย      
ที่มุง่เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน สิทธิเสรีภาพของประชาชน
บางอย่างอาจถูกจ ากัดหรือกระทบได้ โดยรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจไว้ที่อาศัยหลักการในทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม มุ้งเน้นการควบคุมอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคมในภาพรวมของรัฐเป็น
หลักเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่สังเกตได้ว่าส าหรับในประเทศไทยนั้น ให้ความส าคัญกับทฤษฎีความชอบด้วย
กระบวนการทางกฎหมายมากขึ้น แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้ความส าคัญรองลงมากับทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรมด้วย ทั้งนี้ เป็นเพราะการด ารงไว้ซึ่งรัฐจ าเป็นที่จะต้องน าทฤษฎีทั้งสองประการใช้ควบคู่กันไป
ในระดับท่ีมีการให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  
 
2.3 มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานของหน่วยงานของรัฐ 
 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ความผิดทางอาญาที่อยู่ในอ านาจของรัฐที่เป็นผู้มีสิทธิ์ด าเนินคดี 
ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ และกระจายอยู่ในหลาย ๆ ฐานความผิดเช่นกัน ที่ปกติพนักงาน
สอบสวนที่เป็นต ารวจเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่มีโทษทางอาญาเป็นการ
ทั่วไป แต่ในกฎหมายหลายฉบับที่มีโทษทางอาญาแต่การด าเนินการสอบสวนหรือขั้นตอนของการ
ด าเนินคดีเป็นของเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น ความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดที่
เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือความผิดที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นต้น โดยที่การกระท าความผิดตามบางฐานอ านาจในการสอบสวนด าเนินคดีจึงเป็นอ านาจของเจ้า
พนักงานตามกฎหมายนั้น ๆ ที่มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น     
เพ่ือน ามาประกอบการด าเนินคดีเพ่ือให้พนักงานอัยการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินคดีเพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ที่มีอ านาจในการสืบสวนคดีอาญา และพนักงานสอบสวน       
ที่มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง 
ต ารวจพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ได้บัญญัติให้อ านาจในการ จับ ค้น ตัวบุคคล หรืออ านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้กระท าความผิด 
ตลอดจนยังมีอ านาจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยว่ากระท า
ความผิดอีกด้วย ทั้งนี้ในการค้นตัวบุคคลหรือค้นในสถานที่ ได้มีการบัญญัติให้มีอ านาจในการตัวพิสูจน์ตัว
บุคคล วัตถุ หรือเอกสารด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ในการแสวงหา
พยานหลักฐานของพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ถือได้ว่าเป็น
มาตรการทั่วไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่อย่างไรก็
ตาม ในความผิดที่มีโทษทางอาญาในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้น ๆ มีอ านาจ
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน อาจมีทั้งอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยบัญญัติให้อ านาจเช่น
มาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรืออาจมีอ านาจในการแสวงหา
พยานหลักฐานอ่ืนใด ที่เป็นมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายนั้น ๆ มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานในการด าเนินคดีอาญาของรัฐแตกต่างไปจาก
มาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 เมื่อพิจารณาถึงมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานของหน่วยงานของรัฐ            
ก็จะพบว่า มาตรการพิเศษนั้น ๆ จะเป็นมาตรการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะเห็น
ว่าเป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม ที่รัฐจ าเป็นจะต้องมีการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นบางประการเพ่ือแลกต่อการควบคุมอาชญากรรมที่เป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยแก่
สังคมหรือประชาชนส่วนใหญ่ และมาตรการพิเศษบางอย่างนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อาจเป็นการใช้อ านาจดุลพินิจในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา แต่มาตรการพิเศษ
หลาย ๆ อย่างก็ค านึงถึงข้อเสียของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้อ านาจหน้าที่
ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย จึงก าหนดให้มีเงื่อนไขหรือหลักการให้ความคุ้มครองโดยการตรวจสอบจาก
หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมอื่น (Check and Balacne) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่จ าเป็นจะต้องใช้มาตรการพิเศษบางประการ จ าเป็นที่จะต้องยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้
ด าเนินการตรวจสอบการใช้อ านาจและเป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือพิจารณาให้มี การใช้มาตรการพิเศษ   
นั้น ๆ ว่าถูกต้องและมีความเหมาะสมหรือไม่ (Accountability) เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้มาตรการ
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พิเศษที่เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นการกระทบหรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนบางประการเป็นต้น 
 โดยในส่วนนี้ จะยกตัวอย่างมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานของหน่วยงานของ
รัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 , พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 2.3.1 มาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
        การกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัจจุบัน
ได้มีก าหนดความผิดที่มีโทษทางอาญาในลักษณะความผิดต่าง ๆ เอาไว้หลายประการให้เป็นความผิดมูล
ฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายอื่น เป็นต้น 
        ซึ่งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542    
มีทั้งอ านาจแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
มาตรการพิเศษท่ีให้อ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายแตกต่างไปจากมาตรการ
ทั่วไป เช่น การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น 
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  2.3.1.1 อ านาจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 23 ตลอดจน
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการด้วย โดยมาตรการทั่วไปที่            
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 
            มาตรา 3824 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมี
อ านาจดังต่อไปนี้ 
 
             (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า     
ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
             (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค า        
ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบ      
การพิจารณา 
             (3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงินเพ่ือตรวจค้นหรือเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ 
หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนแปลง
สภาพไปจากเดิม 

                                                           

 23 ดูมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 24 ดูมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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            การปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
            บัตรประจ าตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค า ค าชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถานบันการเงิน ส่วนราชการ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล 
            มาตรา 40 ให้จัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง         
หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
             (1) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
             (2) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการ
รับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
             (3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
             (4 )  เก็บ  รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล           
และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
             (5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
             (6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา
และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว 
             (7) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
            จากมาตรา 38 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่า เจ้าพนักงาน กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ รองเลขาธิการมีอ านาจตามมาตรา 38 ที่เป็นอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็น
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มาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เป็นกรณีพิเศษ เช่น อ านาจในการเข้าไปยัง
เคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ด้วยอาศัยเหตุแห่งความสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่ เกี่ ยวกับการกระท าความผิด  ตลอดจนมีอ านาจติดตาม ยึด  หรื อายัดทรัพย์สิ น                  
หรือพยานหลักฐานด้วยเหตุที่ว่าหากการขอออกหมายค้นที่ต้องใช้เวลาอาจเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือ
พยานหลักฐานจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือตามมาตรา 40       
ที่ให้อ านาจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ  
            โดยจะเห็นได้ว่า เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะมีอ านาจบางประการที่เหมือนกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการเข้าค้นสถานที่  และค้นตัว
บุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือวัตถุอ่ืนใด ที่ใช้หรือเกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้น โดยที่ยังไม่มีหมาย
ค้น เป็นมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่มีประสิทธิภาพต่อการแสวงหา
พยานหลักฐานของเจ้าพนักงาน เนื่องจากเป็นมาตรการที่ท าให้เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐาน เข้าถึงพยานหลักฐานได้อย่างท่วงที ท าให้เจ้ าพนักงานได้พยานหลักฐานที่จ าเป็นและ       
มีความส าคัญต่อการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด  
 
  2.3.1.2 มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
            คดีที่เป็นความผิดมูลฐานและคดีที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ที่เป็น
ฐานความผิดอาญา  ที่แตกต่างไปจากความผิดอาญาทั่วไป และมีผู้กระท าความผิดที่มีความรู้
ความสามารถกว่าผู้กระท าความผิดอาญาทั่วไป จึงจ าเป็นที่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่จะต้องมีมาตรการพิเศษตามที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้เพ่ือ ใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือน ามาประกอบการด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดตามความผิดมูลฐานและคดีที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งไม่อาจใช้อ านาจแสวงหา
พยานหลักฐานตามมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในการด าเนินการ
แสวงหาพยานหลักฐานในที่เป็นความผิดฐานฟอกเงินได้ 
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            ด้วยความที่เป็นคดีอาญาที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีความซับซ้อนและต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงิน การแสวงหา
พยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เป็นมาตรการ
พิเศษจึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นการตรวจสอบทางการเงิน มากกว่ามาตรกรในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งมาตรการ
พิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี ดังนี้ 
             (1) มาตรการพิเศษเก่ียวกับการรายงานตนและการแสดงตน 
                 เนื่องการกระท าความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน         
มีสาระส าคัญหรือข้อเท็จจริงที่ส าคัญจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งได้การการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใด 
ๆ กับผู้อ่ืนไม่ว่าทั้งทางการเงินหรือการด าเนินธุรกิจการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจึงเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ เพ่ือเป็นข้อที่ชี้ชัดว่าการด าเนินการในลักษณะ ๆ หนึ่ง อาจเกี่ยวพันกับการกระท าที่เป็นความผิด
มูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 25 
                 ตามมาตรา 13 26แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงได้บัญญัติให้สถาบันทางการเงิน27ต่าง ๆ ตามค านิยามในกฎหมาย เช่น ธนาคาร 
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะต้องรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่าเป็น
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง และธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่า
เกินกว่าทีก าหนดในกฎทรวง รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย ซึ่งได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 28ที่ก าหนด
                                                           

 25 ดูค านิยาม “ธุรกรรม” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 26 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
 27 ดูค านิยาม “สถาบันการเงิน” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
 28 ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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วงเงินที่สถาบันการเงินจะต้องท าการรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อส านักงาน ปปง. คือ 
ธุรกรรมที่มีจ านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปและธุรกรรมที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้าน
บาทหรือกว่านั้นขึ้นไป  
                 และตามมาตรา 15 29ที่ก าหนดให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขา และส านักงานที่ดินอ าเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส านักงาน 
ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้
เป็นคู่กรณีและมีลักษณะที่เป็นการช าระด้วยเงินสดเป็นจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ      
เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกิน
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือเมื่อเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  2542 ที่ก าหนดวงเงินในการรายงานของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ส านักงานท่ีดินจังหวัดส านักงานที่ดินสาขา และส านักงานที่ดินอ าเภอต่อส านักงาน ปปง. 
คือ เมื่อปรากฏว่ามีการช าระด้วยเงินสดเป็นจ านวนตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป หรือมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป 
                 โดยมาตรการพิเศษนี้ ที่ก าหนดให้ต้องมีการรายงานตนและการ
แสดงตน เป็นมาตรการหนึ่งในการแสวงหาพยานหลักฐาน เนื่องจากการรายงานตนและการแสดงตน     
ท าให้เจ้าพนักงานทราบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ท าธุรกรรมทางการเงิน ที่เป็นการโอนเงินที่เป็นเงินสดหรือ
อสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้ใด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมนั้นๆ มีพฤติกรรม หรือมีความ         
น่าสงสัยที่จะกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ประการใด ท าให้เจ้าพนักงานทราบ
ได้ว่า ธุรกรรมที่เป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์จากเงินสดเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือกลับกัน
แล้วแต่กรณี ที่การกระท าในลักษณะดังกล่าวเป็นการกระท าที่เกี่ยวกับการกระท าความผิเพ่ือซุกซ่อนหรือ
ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระท าเพ่ือช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ไม่ให้ต้องรับโทษตาม
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงธุรกรรมที่กระท าไปเพ่ือเป็นการปกปิดหรืออ าพราง
ลักษณะที่แท้จริงของการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ที่เป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
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                 ถึงแม้ว่า การรายงานตนและการแสดงตนตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ด้วยเหตุที่ส านักงาน 
ปปง. โดยเจ้าพนักงานเป็นเพียงผู้ที่ได้รับรายงานการท าธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ที่ไม่ได้เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน แต่อาจถือว่าเป็นมาตรการที่เป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน   
โดยเมื่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอ านาจในการตรวจสอบการท าธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับรายงานมา
จะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ว่ามีธุรกรรมรายการใด ถือว่าผู้ท าธุรกรรม
รายการใด เป็นผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงิน การตรวจสอบรายงานธุรกรรมทั้งหมด จึงเป็นการแสวงหา
พยานหลักฐานในวิธีการหนึ่ง 
                 ภายหลังจากการตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่เป็นการรายงานตน
และการแสดงตนของเจ้าพนักงาน เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วพบว่ารายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม ที่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เจ้าพนักงานจึงจะรายงานไปยัง
คณะกรรมการธุรกรรม 30เพ่ือให้มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ เมื่อท้ายที่สุด ปรากฏ
หลักฐานที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมนั้น ๆเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
ให้เลขาธิการ ส านักงาน ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 
                  (2) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิด 
                 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน มีได้ 2 ประการ คือ 
                  - การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เป็นการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากการเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ และพบทรัพย์สินหรือ
พยานหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากในระหว่างการด าเนินการออกหมายค้นตามประมวลกฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญา จะเป็นการชักช้า ท าให้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน 
ท าลาย หรือถูกท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
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                  - การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามมาตรา48 ที่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อจากกตรวจสอบรายงาน
และข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมและพบว่ามีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 เพ่ือด าเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดินจากเหตุท้ายที่สุดแล้วปรากฏหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด 
                 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิด        
โดยไม่ต้องอาศัยหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ถือเป็นมาตรการพิเศษในการ
แสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงาน เนื่องจาก เป็นมาตรการที่ให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานอย่าง
ทันท่วงที เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินคดีต่อไปของเจ้าพนักงาน ซึ่งพยานหลักฐานบางอย่าง หากกระท า
การแสวงหาพยานหลักฐาน อาจท าให้ไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หรืออาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
หรือเปลี่ยนสภาพ หรือกระท าการอ่ืนใดท าให้พยานหลักฐานไม่สามารถใช้เพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ โดยพยานหลักฐานที่ส าคัญบางรายการไม่อาจเก็บรักษาไว้ ได้นาน     
หรืออาจง่ายต่อการท าลาย เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลที่ใช้เป็น
พยานหลักฐานในการด าเนินคดีได้ 
                 ทั้งนี้ ตามมาตรา 46 31ได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากเลขาธิการ ส านักงาน ปปง. ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งเพ่ือให้เจ้าพนักงานเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี 
ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
เมื่อปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนใด         
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งจะเห็น  
ได้ว่าการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน อาจมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์           
บางประเภทในการกระท าความผิด ซึ่งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีการท าลาย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกท าลายไปด้วย และการลบข้อมูล            
ในคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการลบข้อมูล การขอหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่จ าเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง อาจเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด ท าลายข้อมูล
ภายในคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏแก่เจ้าพนักงานแล้ว เจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะยึด
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หรืออายัดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ตามมาตรา 38 (3) และภายหลังจึงด าเนินการให้มีการเข้าถึงข้อมูล       
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 46 โดยยื่นค าขอต่อศาล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด  
                 มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิด ตามมาตรา 38 จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีประสิทธิภาพและเป็นผลให้
ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ส าคัญที่น ามาประกอบการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดได้เป็นอย่างดี 
 
 2.3.2 มาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
 
         กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI-ที่มีหน้าที่หลักในการท าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ ซึ่ง คดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีโทษทางอาญาและ
เป็นคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีลักษณะเฉพาะแห่งคดีแตกต่างไปจากคดีอาญาอ่ืน ๆ โดยรวมถึงคดีที่มี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่อยู่ในในอ านาจของ ส านักงาน 
ปปง. หรือ คดีที่มีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ อยู่ในอ านาจของ ส านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น 
         เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีทั้งอ านาจ
แสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและมาตรการ
พิเศษที่ให้อ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายแตกต่างไปจากมาตรการทั่วไป 
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษมีมาตรการพิเศษที่แตกต่างไปจากมาตรการทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร หรือ การแฝงตัวเข้าไปใน
องค์กร 
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  2.3.2.1 อ านาจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 
 
            เจ้ าพนักงานตามกฎหมายว่ าด้วยการสอบสวนคดี พิ เศษนั้น            
ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี32และรวมเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ33ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับคดีพิเศษ เพียงเท่าท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวนั้น ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งได้ก าหนดสถานะของเจ้าพนักงานตามกฎหมายไว้ในมาตรา 
23 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547ได้ก าหนดให้     
มีมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบางประการ โดยได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 
            มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 
             (1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุ
สงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่ง
มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดที่เป็นคดี
พิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนี้ไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม 
             (2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มี เหตุสงสัยตามสมควรว่ า            
มีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท า
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
             (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็น
หนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
                                                           

 32 ดูมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 33 ดูค านิยาม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” และ “เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ”  
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             (4) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค า        
ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
             (5) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (1) 
(2) (3) และ (4) การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามข้อบังคับที่ กคพ.34 
ก าหนด 
            ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ในต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษให้มีอ านาจบางประการเป็นอ านาจที่ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นมาตรการทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีพิเศษ เช่น อ านาจในการเข้าไปยังเคหสถาน สถานที่ 
หรือยานพาหนะใด ด้วยอาศัยเหตุแห่งความสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ ยวกับการ
กระท าความผิด ตลอดจนมีอ านาจติดตาม ยึด หรือายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานด้วยเหตุที่ว่าหาก
การขอออกหมายค้นที่ต้องใช้เวลาอาจเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน 
ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม แต่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีการ
ก าหนดสถานะของเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่แตกต่างไปจากกฎหมายอ่ืน ๆ คือ มีการก าหนดให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติถึงสถานะของ           
เจ้าพนักงานตามกฎหมายในลักษณะนั้นมีผลทางกฎหมายท าให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายนี้มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น อาจมีอ านาจค้นตัวบุคคล หรือจับบุคคล รวมถึงประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 34 ดูค านิยาม “คณะกรรมการคดีพิเศษ” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 
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  2.3.2.2 มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
            มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานที่แตกต่างไปจากกฎหมายอ่ืน ๆ มีหลายมาตรการที่เป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐาน ด้วยเหตุที่ว่าคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
บางคดีความผิดเป็นคดีที่มีความเสียหายจ านวนมาก มีความซับซ้อน หรือมีลักษณะที่เป็นการกระท า
ความผิดข้ามชาติ หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรมร้ายแรง มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้อง ตลอดจน
บางคดีความผิดเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ 
มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมาย        
วิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับมาตรการพิเศษตามกฎหมายเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานมาด าเนินคดี
กับผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดต่อไป ซึ่งมาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษ มีดังนี้ 
             (1) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหรือหลักฐานหรือ    
เข้าไปแฝงตัวในองค์กร 
            คดีพิเศษส่วนมากมักเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอ านาจไม่ว่าทั้ง
ในเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ การแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินคดีของ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นได้ยาก หรือไม่สามารถแสวงหา
พยานหลักฐานที่ส าคัญได้ และด้วยเพียงมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       
ก็ไม่อาจท าให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ส าคัญได้ กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ให้อ านาจเจ้า
พนักงานที่เป็นมาตรการพิเศษที่ให้อ านาจในการจัดท าเอกสารหรือหลักฐานหรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กร    
ไม่ว่าทั้งองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐเพ่ือด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน และให้ได้มาซึ่ง
พยานหลักฐานทีส าคัญ 
            ตามมาตรา 2735 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิ เศษ          
ได้บัญญัติ ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานว่าในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
                                                           

 35 ดูมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อบังคับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจัดท าเอกสารหลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2555 
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มีอ านาจให้บุคคลใด จัดท าเอกสารหรือหลักฐานใด ขึ้นหรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด        
เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนด ซึ่งปัจจุ บันมีการออก
ข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจัดท าเอกสารหลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2555           
เพ่ือก าหนดการใช้มาตรการพิเศษดังกล่าว 
            มาตรการพิเศษนี้ ตามมาตรา 27 นั้น เป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติที่
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 36

บัญญัติให้กระท าได้โดยที่มาตรการนี้บัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ ในการที่จะจัดท าเอกสารหลักฐาน ที่เป็นข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพ่ือปลอมแปลงตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าหน้าที่และให้แฝงตัวเข้าไปในองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาพยานหลักฐานที่ส าคัญที่มิอาจใช้มาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
            และด้วยมาตรการพิเศษดังกล่าวนี้ เป็นอ านาจที่กฎหมายบัญญัติให้
อ านาจไว้ ท าให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการแสวงหาพยานหลักฐานมา จึงเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วย
กฎหมายสามารถรับฟังได้และน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดได้ 
             (2) มาตรการพิเศษเก่ียวกับการใช้อาวุธ 
                 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เป็นคดีพิเศษ ที่ผู้ต้องหรือผู้กระท าความผิดเป็น
ผู้มีอิทธิพลที่มีทั้งก าลังทรัพย์และก าลังคนหรืออาวุธ การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ อาจมีกรณีที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายอาจตกอยู่ในภยันตราย หรือ
อาจได้รับภยันตรายจากการแสวงหาพยานหลักฐาน ที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดมีโอกาสที่จะใช้ก าลัง
หรืออาวุธเพ่ือป้องกันการแสวงหาพยานหลักฐานจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
                 มาตรา 29 37แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิ เศษ        
พ.ศ. 2547 ได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและ
                                                           

 36-ดูมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 56 แห่งรัฐธรรมนูญ       
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
 37 ดูมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
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ต ารวจตามกฎหมายดังกล่าว โดยให้การมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
สิ่งเทียมอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด ซึ่งในมาตรา 29 นี้ 
กระทรวงยุติธรรม ได้ออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547 38โดยระเบียบนี้ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เบิกจ่ายอาวุธปืนให้เจ้าพนักงานให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และต้องเหมาะสมกับภารกิจและความจ าเป็น และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกลับมาถึงหน่วยงานแล้วต้อง
ส่งคืนเก็บทันที ตลอดจนการพกอาวุธปืนนั้น จะต้องพกอาวุธปืนพร้อมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ และพกไป
โดยมิดชิดและไม่พาอาวุธปืนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความหวาดเสียว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่        
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ในระหว่างการพกอาวุธปืนห้ามมิให้มีการดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด 
 
 2.3.3 มาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
         องค์กรหลักที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเจ้าพนักงานสังกัดส านักงาน ป.ป.ช.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ทั้งในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายอาญาในส่วนของ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ คดีร่ ารวยผิดปกติ   
เป็นต้น ซึ่งคดีอาญาในความผิดเหล่านั้น เป็นคดีอาญาที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในระดับสูง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลทางการเมือง เป็นส่วนใหญ่ 
         อีกทั้ง ระบบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ระบบไต่สวน ที่จะแตกต่าง
การด าเนินคดีอาญาทั่วไปที่เป็นระบบกล่าวหา ขั้นตอนในกระบวนการพิจารณามีหลายขั้นตอนและมี
ความยุ่งยากซับซ้อน การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงมีความแตกต่างกับการแสวงหาพยานหลักฐานกับเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือแตกต่างไปจากเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ 
                                                           

 38 ดูระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547 
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  2.3.3.1 อ านาจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
           เนื่องจากการด าเนินคดีอาญาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการ
ด าเนินคดีในระบบไต่สวนที่แตกต่างไปจากระบบกล่าวหา ขั้นตอนการด าเนินคดีจึงเน้นไปที่การไต่สวน     
ที่เรียกว่าการไต่สวนข้อเท็จจริง39 ซึ่งหมายความว่า การด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง
และมูลความผิด หรือเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ ารวยผิดปกติ 
           การด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ที่ เป็นขั้นตอนภายหลังจาก            
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่าวหาใดไว้ด าเนินการ โดยจะมีการเรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน 
หรือการพิจารณาจากพยานในคดีในแง่ต่าง ๆ เพ่ือที่จะชี้มูลหรือเพ่ือให้ได้มูลความผิดว่ามีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้นจริงที่แตกต่างไปจากการแสวงหาพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ที่การแสวงหาพยานหลักฐาน ในชั้นการสืบสวน40 หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและ 
หลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจ และหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือที่ จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และในชั้นการสอบสวน 41 
หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือการ
พิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท า ผิดมาฟ้องลงโทษ ซึ่งการแสวงหาพยานหลักฐานในทั้ง         
สองระบบมีความเหมือนกัน คือกระท าเพ่ือให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิดตลอดจนเพ่ือการพิสูจน์
ความผิดว่ามีการกระท าเช่นนั้นจริง แต่ยังคงมีความแตกต่างบางประการ ท าให้อ านาจของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้มีการบัญญัติให้อ านาจที่เป็นมาตรการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แต่จะบัญญัติให้อ านาจในลักษณะดังกล่าว ซึ่งแยกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
                                                           

 39 ดูข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย     
การไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 
 40 ดูค านิยาม “การสืบสวน” ในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 41 ดูค านิยาม “การสอบสวน” ในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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           ก. ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
 
               มาตรา 2542 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ชให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
                (1) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ให้ถ้อยค าหรือให้ให้ถ้อยค าเพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 
                (2) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปใน
เคหสถาน สถานที่ท าการหรือสถานที่ อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่าง          
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ
อายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
                (3) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
                (4) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าเดินทางและค่าตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เรื่องอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
                (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา 30  
                มาตรา 25/143 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดด าเนินการจัดให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการไต่สวนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอ่ืนที่มีหลักฐานเพียงพอว่าเกี่ยวข้องใน

                                                           

 42 ดูมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 43 ดูมาตรา 25/1 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เรื่องกล่าวหา เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน 
               หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่
สวนจะขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
คุ้มครองขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น 
               ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่กรรมการหรือ
อนุกรรมการไต่สวน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 
เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
               มาตรา 26 44 ในการด า เนินคดีอาญากับเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ              
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
                (1) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
                (2) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือให้มีการจับ
และควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็น     
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพ่ือส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการต่อไป 
               ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (1) 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ด าเนินการแทนก็ได้ 
               การด าเนินการของพนักงานไต่สวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
               มาตรา 31 45ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
                (1) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย 
                                                           

 44 ดูมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 45 ดูมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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                (2) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
               การด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือ
การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
อนุกรรมการและพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และมีอ านาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขัง
บุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืน
ด าเนินการก็ได้ 
               เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ในการ จับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว ส าหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามา
ด าเนินคดี ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนทีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
           เมื่อพิจารณาจากมาตรา 25 มาตรา 25/1 มาตรา 26 และมาตรา 31 
แล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมิได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายไว้อย่างมาตรการทั่วไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาโดยอาจพิจารณาได้ดังนี้ 
           - มิได้มีการก าหนดให้สามารถเข้าไปยังเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ 
ด้วยอาศัยเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระท าความผิดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมี
ไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมาย
ค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนี้ไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม แต่ในมาตรา 25 ก าหนดให้เฉพาะแต่การเข้าไปยังเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ จะต้องมีการ
ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ
อายัด พยานหลักฐานต่าง ๆ 
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           - ก าหนดให้แต่เพียงผู้ที่มีต าแหน่งในระดับสูง ไม่ว่าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผู้บริหารในส านักงาน ป.ป.ช. รวมถึง พนักงานไต่สวน46 เท่านั้น ที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ที่มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
           ข. ขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติรับเรื่องกล่าวหาใดไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
 
              การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน47 หมายความ
ว่า การตรวจรับเรื่องและการด าเนินการใด ๆ ที่เลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่       
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเพียงพอต่อการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กระท าก่อนขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง ที่ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไว้เป็นเฉพาะ โดยได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายไว้ ดังนี้ 
              ข้อ 8 ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่อง
กล่าวหาให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือทราบรายละเอียดตามค ากล่าวหาหรือ
รายละเอียดของเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นใคร มีต าแหน่งหน้าที่ใดพ้นจากต าแหน่ งแล้วหรือไม่ 
มีข้อกล่าวหาประการใดพฤติการณ์ในการกระท าความผิดเป็นอย่างไร และมีพยานหลักฐานใด หรือบุคคล
ใดร่วมกระท าความผิด 
              ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่อง
กล่าวหา ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
              (1) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามค ากล่าวหาจากผู้กล่าวหา 
              (2) บันทึกถ้อยค าบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                                           

 46 ดูค านิยาม “พนักงานไต่สวน” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 47 ดูข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 
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               (3) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา 
               (4) ตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นตามค ากล่าวหา 
               (5) เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินตามระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบัน
การเงิน 
               (6) ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการจับกุม คุมขัง และ
การปล่อยชั่วคราว ส าหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาด าเนินคดี ให้น าประมวลกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
               (7) ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามที่ก าหนดในมาตรา 25 (1) (2) และ (3) หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
               ข้อ 13 เรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อ
การไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 
              เรื่องกล่าวใดไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์     
แห่งการกระท าชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหานั้นไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
              เรื่องกล่าวหาใดควรส่งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอด
ถอนของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือควรจ าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือควรด าเนินการเป็นประการอ่ืน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่น าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
 
 
 



45 
 

              ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม
ข้อ 8 และ ข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 จะเห็นได้ว่าเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยแท้ ซึ่งจะแตกต่างกับมาตรา 25 มาตรา 25/1 
และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยที่ในมาตราเหล่านั้น จะเป็นมาตราที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือน ามาประกอบการด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือ
ผู้กระท าความผิด ซึ่งจะมีอ านาจมากกว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยจะพิจารณาได้ว่า เจ้าพนักงานตามกฎหมาย จะมีเพียงอ านาจในเบื้องต้นที่จะขอทราบ
รายละเอียดจากบุคคลใด ๆ หรือขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
จะมิได้มีอ านาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เว้นแต่จะได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้กระท า
การแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะมีอ านาจเหล่านั้น ที่จะใช้เพ่ือด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานมา
ด าเนินคดีต่อไป 
 
  2.3.3.2 มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
            เนื่องจากการด าเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ระบบ    
ไต่สวนข้อเท็จจริงที่จะให้ความส าคัญในการแสวงหาพยานหลักฐานจากการสอบปากค าพยาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นพยานบุคคล ประกอบพยานหลักฐานประเภทอ่ืน ๆ เช่นพยานเอกสาร เนื่องจาก ผู้ต้องหา
หรือผู้กระท าความผิดในความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มักเป็นผู้ ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับสูง หรือผู้ที่มีอิทธิพล ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ท าให้       
ไม่ปรากฏหรือปรากฏพยานหลักฐานในทางเอกสารหรือทางวัตถุน้อยมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยการ
สอบปากค าพยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อเท็จจริงในการกระท าความผิด
เป็นอย่างดี มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่ปรากฏชัดเจนในส่วนของการคุ้มครองพยานบุคคลและการกันไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี
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มากกว่ามาตรการพิเศษตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มุ่งเน้นที่จะให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะเพียงพอแก่การ
พิสูจน์การกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด 
 
             (1) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
 
                  ปั จ จุ บั น ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง พย า น  คื อ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติให้สิทธิในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ตามปกติ แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานไว้โดยเฉพาะซึ่งจะน ามาใช้กับคดีที่เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต คดีร่ ารวยผิดปกติ หรือคดีที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  
                  การคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ถูกบัญญัติเป็นการเฉพาะในมาตรา 103/2 48แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
โดยก าหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และเห็นสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ ารวยผิดปกติ หรือข้อมูล
อ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้มีการด าเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น โดยให้ถือว่าบุคคล
เหล่านั้นเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา       
และหากเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใด ๆ ของบุคคล
เหล่านั้น รวมถึงสามี ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคล
เหล่านั้น เพราะมีการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า หรือ
การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใด ๆ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลเหล่านั้น มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญาด้วย 
                                                           

 48 ดูมาตรา 103/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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                  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีระเบียบเกี่ยวกับมาตรการ
ดังกล่าว คือ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 ที่จะก าหนดให้ ผู้ร้องขอ 49หมายถึง ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ ารวย
ผิดปกติ และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้หมายความรวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดานของผู้ร้องขอ และบุคคลอ่ืนใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ขอ และก าหนดให้ พยาน50 
หมายถึง ผู้ร้องขอ ตามกรณีดังกล่าว และในส่วนของการยื่นค าร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน51 สามารถ
ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือต่อหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและให้หน่วยงานนั้น
ประสานกับส านักงาน ป.ป.ช. รวมถึงในกรณีเร่งด่วน52และผู้ร้องขอไม่อาจมายื่นค าร้องขอได้ด้วยตนเอง 
ให้ท าเป็นหนังสือ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอ่ืน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
มอบให้บุคคลอ่ืนมาด าเนินการแทนตน โดยในค าร้องขอจะต้องปรากฏพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า          
ผู้ร้องขอ อาจไม่ได้รับความปลอดภัย พร้อมลงลายมือชื่อหรือเพียงแต่ระบุชื่อผู้ร้องขอแล้วแต่กรณี รวมถึง
การพิจารณาค าร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน ที่จ าเป็นจะต้องจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ร้องขอก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือมีมติ ให้ผู้ร้องขอเป็นพยานนั้น 
ให้ส านักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นการชั่วคราวได้ ตลอดจนการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้น าวิธีการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญามาบังคับใช้ และหากที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ร้องขอที่เป็นพยานตามที่
ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือพยานแล้วนั้น จะมีเหตุที่จะต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หรือไม่มี
ที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควร
                                                           

 49 ดูค านิยาม “ผู้ร้องขอ” ในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 
 50 ดูนิยาม “พยาน” ในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 
 51 ดูข้อ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 
 52 ดูข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 
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เชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันเป็นการ
ยากแก่การน าพยานมาสืบในภายหน้า ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการประสานกับพนักงานอัยการที่
รับผิดชอบในเขตอ านาจ เพ่ือจัดให้มีการด าเนินการขอสืบพยานก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทน
พยานในคดีอาญา 
 
             (2) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการกันไว้เป็นพยาน 
 
                 ตามที่กล่าวข้างต้นว่าการด าเนินคดีอาญาในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญในการแสวงหาพยานหลักฐานจากการสอบปากค าพยาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นพยานบุคคล และด้วยเหตุผลนั้น ท าให้การแสวงหาพยานหลักฐานจากวัตถุพยาน ท าได้
ยาก หรือไม่ปรากฏวัตถุพยานที่จะน ามาใช้เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิด พยานบุคคลจึงเป็นพยานหลักฐานส าคัญที่จะน ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิดดังกล่าว แต่พยาน
บุคคลที่อาจเป็นพยานที่จะให้ถ้อยค าที่ส าคัญต่อการด าเนินคดีอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดหรือเป็นผู้กระท าความผิดในคดีเดียวกันหรือคดีอ่ืน แต่ถ้อยค าที่บุคคลเหล่านั้นให้การต่อ
เจ้าพนักงานจะมีสาระส าคัญในการพิสูจน์ความผิด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จึงก าหนดมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการกันไว้เป็นพยานในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                 มาตรา 103/6 53แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดในเรื่องของการ
กันบุคคลไว้เป็นพยาน กล่าวคือ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน หากบุคคล
ดังกล่าวนั้น ได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การวินิจฉัยชี้มูลการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืนนั้น ให้อ านาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้กันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ และเงื่อนไขการกันบุคคลไว้เป็น
พยาน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
                                                           

 53 ดูมาตรา 103/6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542  
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เงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2554 ในข้อ 4 (3) 54          
ได้เพ่ิมเติมเงื่อนไขที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่เต็มใจให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลและ
รับรองว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้ และยังได้ก าหนดเงื่อนไขใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อ 9 55ที่ว่าจะต้องค านึงถึงเหตุที่ว่า หากไม่กันบุคคลหรือผู้ถูก
กล่าวหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอและไม่อาจแสวงหา
พยานหลักฐานอ่ืนแทนเพ่ือให้เพียงพอแก่การที่จะด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ 
ประกอบกับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้ 
                 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงมาตรการพิเศษทั้งสองประการ จะเห็นได้ว่า
เป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการแสวงหาพยานหลักฐาน ถึงแม้ว่า
มาตรการทั้งสองมาตรการจะเป็นมาตรการบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกันและการคุ้มครองเป็นพยาน
แล้วก็ตามแต่การบัญญัติมาตรการทั้งสองมาตรการไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเห็นความจ าเป็นที่
จะต้องมีการน ามาตรการทั้งสองประการมาเป็นมาตรการหลั กในการแสวงหาพยานหลักฐานและ
ประกอบการพิจารณาด าเนินคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ ด้วยเหตุผลส าคัญที่ว่าในคดี
ทุจริต พยานหลักฐานที่ส าคัญอาจไม่ได้ถูกท าขึ้น หรือการกระท าที่เป็นการทุจริตอาศัยช่องทางที่ไม่อาจ
แสวงหาพยานหลักฐานหรือยากแก่การแสวงหาพยานหลักฐานทั้ งท าให้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใน
รูปแบบวัตถุหรือเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงเป็นพยานหลักฐานที่ส าคัญที่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานที่พิสูจน์การกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดได้ 
 
 
 
                                                           

 54 ดูข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ           
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 
2554 
 55 ดูข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ          
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 
2554 
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2.4 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 ความหมายของค าว่า “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” 56หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ  
การท างาน บรรดาที่มรชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น 
ลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ซึ่งค าดังกล่าวถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยส่วนมากข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลส่วนมากจะถูก
จัดเก็บและอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และมีการจัดเก็บรวมถึงบางข้อมูลอาจจะต้อง     
มีการจัดให้มีชั้นความลับเป็นต้น 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ยึดหลักให้      
มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐเป็นหลัก และให้การปกปิดข้อมูล
บางอย่างเป็นข้อยกเว้นนั้น ตามมาตรา 15 57ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย หรือ
ปกปิดข้อมูลบางประการ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันได้ ทั้งนี้ ในส่วนที่ของหน่วยงานของรัฐที่
จ าเป็นจะต้องมีค าสั่งมิให้เปิดเผยในข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา 15 มีในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ก าหนดไว้ด้วย เช่น ในมาตรา 15(4) ทีก าหนดว่าข้อมูลที่เปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลย่อมได้ในบางกรณี 
หรือในมาตรา 15(5) ที่กล่าวถึงรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ
รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร เป็นต้น 
 
 
 
 
 

                                                           

 56ดูมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 57ดูมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 2.4.1 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของของราชการ พ.ศ. 2540 
 
        ตามมาตรา 4 ที่นิยามความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” ไว้แล้วนั้น         
ในหมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ยังกล่าวถึงว่าในส่วนของบุคคลนั้น ให้หมายถึงบุคคลใด ซึ่งตาม
มาตรา 21 58 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย        
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้มุ่ง
คุ้มครองบุคคลธรรมดาเท่านั้น มิได้หมายถึงนิติบุคคล และการคุ้มครองก็มิได้ก าหนดว่าจะต้องเป็นบุคคล  
ที่เป็นสัญชาติไทย อาจจะเป็นบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทย   
ก็ได้ 
        หน่วยงานของรัฐ อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ในหลาย ๆ กรณี 
เช่น ในรูปแบบของการจัดเก็บในลักษณะทะเบียนราษฎร์ หรือในรูปแบบของทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
หรือในรูปแบบของทะเบียนประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรา 23 59ด้วย แต่ใน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองอาจจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ตนต่อหน่วยงานของรัฐอ่ืนก็ได้โดยอาจแบ่งเป็นกรณี ๆ ตามมาตรา 24 60ดังนี้ 
         (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
         (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 
         (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
         (4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยมะบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
          (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                                                           

 58ดูมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 59ดูมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 60ดูมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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          (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
การสอบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
          (7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 
          (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
          (9) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
         การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อเป็นเงื่อนไขหรือตามที่
กฎหมายระบุไว้ในมาตราดังกล่าว นอกจากนี้บุคคลยังมีสิทธิที่จะรู้หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตนเองได้
ตามาตรา 25 โดยอาจท าค าขอเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น ที่มีหน้าที่ที่
จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้เข้าตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยรายงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีที่มีเหตุอัน
สมควรเจ้าหน้าทีของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้  
 
 2.4.2 ความรับผิดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ 
 
         แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนเองต่อหน่วยงานของรัฐอ่ืนได้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 แต่ในส่วนของความรับผิดว่า
หากเกิดกรณีที่เป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ถูก เปิดเผย 
หน่วยงานของรัฐที่ท าการเปิดเผยในกรณีดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่นั้น ได้มีก าหนด
เงื่อนไขไว้ว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดหากเป็นการ
กระท าโดยสุจริตตามมาตรา 20 61ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ข้อมูลข่าวารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตาม
ระเบียบตามมาตรา 16 
          (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีค าสั่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพ่ือประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ ยวกับ
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ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าการ
โดยสมควรแก่เหตุ  
          (3) ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกรณีดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ
พ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากมีกรณีดังกล่าวที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายใด 
 
2.5 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 
 
 ตามกฎหมายนี้ แม้ว่าบัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่บางส่วนได้กล่าวถึงการ
เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างไม่อาจกระท าได้โดย
การอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่
มีไว้หรือได้ใช้ในการกระท าความผิดได้ ซึ่งในส่วนของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ตามค านิยามในมาตรา 4 62ดังนี้  
 (1) “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด
บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 (2) “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับกับการติดต่อสื่อสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
 จากค านิยามดังกล่าว ไม่ว่าทั้ง “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หรือ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” 
เป็นข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลตามความผิดในกฎหมายนี้ หรืออาจะเป็นข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันข้อมูลในคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่อาจเป็น
พยานหลักฐานที่ส าคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ การเข้าถึงและให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เหล่านั้น มีความจ าเป็นต่อการด าเนินคดีอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหลาย ๆ 
บทบาทต่างกัน ที่จ าต้องรวบรวมพยานหลักฐานตามอ านาจหน้าที่นั้น ๆ  
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 2.5.1 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 
        ตามกฎหมายดังกล่าว ได้ระบุถึงการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ ตามมาตรา 18 63แต่
จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว จะก าหนดให้เพียงเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้  
ทีก่ าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยในกรณีดังนี้ 
         (1) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
         (2) สั่งให้ผู้ให้บริการตามกฎหมาย ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บรักษา
ตามกฎหมาย หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
         (3) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  จากระบบ
คอมพิวเตอร์ทีมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         (4) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
         (5) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าท่ีจ าเป็นให้ด้วยก็ได้ 
         (6) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การถอดรหัสลับดังกล่าว 
         (7) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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        แต่ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ได้ก าหนดให้การใช้อ านาจนั้น ตาม (3) 
ถึง (7) ไว้ในมาตรา 19 64ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้องได้ พร้อมทั้งในค าร้องจะต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
กระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ และเหตุที่จ าเป็นต้องใช้
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนลักษณะของการกระท าความผิด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์   
ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได้ 
 
 2.5.2 การเปิดเผยข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 
        แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้จะมีอ านาจเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการที่
ศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลคอมพิวเตอร์กฎหมายฉบับนี้ได้
ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ในมาตรา 22 65ที่ก าหนดว่า 
ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามอ านาจในมาตรา 18 โดยห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใด แต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น
อาจได้รับยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายนี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดย      
มิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น 
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2.6 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 
 นอกจากอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตามสมควรในการปฏิบัติ
หน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดแล้วนั้น ในอีกกรณีหนึ่งที่จ าเป็น
หรือเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายนี้  ในอีกสิ่งหนึ่ง คือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด แต่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น อาจอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐอ่ืน หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยอ านาจจากศาลหรืออ านาจอ่ืนในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามมาตรา 46 ได้ก าหนดการด าเนินการดังกล่าวไว้ดังนี้ 
 มาตรา 46 66ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดว่าบัญชีของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชนในการกระท าความผิดฐานฟอก
เงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพง เพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ไดมาซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว ก็ได ในกรณีตามวรรคหนึ่งศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน 
เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ 
 จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติถึงการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นการให้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีของข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์หรือระบบในคอมพิวเตอร์ หรือการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ในแง่ของบัญชีของสถาบันการเงิน
คณะกรรมการ ปปง. อาจใช้อ านาจอ่ืนตามกฎหมายฉบับนี้ได้ เช่นตามมาตรา 38 เป็นต้น และในอีก
เงื่อนไขหนึ่งตามบทบัญญัติที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลแพ่งจะด าเนินการพิจารณาตามค าขอ คือ จะต้องเป็นเหตุ
อันควรเชื่อว่าการได้มาถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็น  สิ่งที่ใช้ ถูกใช้ หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
กระท าความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้น 
 

                                                           

 66ดูมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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 ส่วนการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระส าคัญหลักตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะเป็นในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลรายงาน
ธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน แต่ตามาตรา 46 จะเป็นประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์หรือในระบบคอมพิวเตอร์หรือการติดต่อสื่อสาร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือในลักษณะที่เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่การกระท าความผิดฐานฟอกเงินในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนไปจากที่ผู้กระท าความผิดเดิมเคยใช้วิธีที่เป็นการกระท าความผิดด้วยวัตถุทั่วไปไม่ได้ใช้วัตถุหรือ
สื่อหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นประการที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยได้ 
 
2.7 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
 ถึงแม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะ
ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ในมาตรา 24 ทั้งในส่วนของอ านาจที่อาจเข้าไปใน
สถานที่หรือที่รโหฐานหรือยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดแล้วนั้น ซึ่งอาจเพียงพอต่อ
การสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้น แต่อาจไม่ครอบคลุมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประการ เช่น 
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น กฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้มี
การบัญญัติกรณีที่เป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้ใน
มาตรา 25 โดยบัญญัติว่า 
 มาตรา 25 67ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดที่เป็นคดี
พิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือ จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญา เพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
 
                                                           

 67ดูมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
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 (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 
 (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษจาก
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
 (3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน       
เก้าสิบวันโดยก าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามค าสั่งดังกล่าว
จะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญาอาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการ
ด าเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ 
 บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้
เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการด าเนินคดีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารอ่ืนให้ท าลายเสียทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ี กคพ. ก าหนด 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ จะมี
อ านาจเข้าไปในที่รโหฐานหรือสถานที่ใด เพ่ือค้น พบ ยึดหรืออายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดแล้วตามมาตรา 24 หรือการแฝงตัวในองค์กร หรือกลุ่มบุคคลใดเพ่ือประโยชน์แก่การสืบสวน
สอบสวนแล้ว การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ การเข้าถึงข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ยังมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิด  
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2.8 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการเข้าไปยังที่รโหฐานหรือสถานที่และยานพาหนะจ าเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตและด าเนินการตาม
หมายศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25(2) เป็นต้น แต่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้อาจมี
อยู่หลายประการ ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น เช่น ตามมาตรา 25/1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่
หน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขต
อ านาจเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น แต่ยังมีบทบัญญัติอีกประการหนึ่งที่
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นรายงานธุรกรรมทางการเงินที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ปปง. ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 37/2 โดยบัญญัติว่า 
 มาตรา 37/2 68การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่
จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
และหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือ
ซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนผิดปกติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพ่ือร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชีที่มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้
ต่อเมื่อมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว 
 ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมทางการเงิน 
 

                                                           

 68ดูมาตรา 37/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินได้ด้วย 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 78 มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง
และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามมาตรานี้ด้วย      
โดยอนุโลม 
 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้น าบทบัญญัติมาตรา 25 (1) (2) และ 
(3) และมาตรา 25/1 มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่อาจเรียกข้อมูลที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินได้ รวมถึงใช้อ านาจของคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินภายใต้กฎหมายนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงินก็ได้  กล่าวโดยสรุปว่า การเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีสองลักษณะ คือ การเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินใด ที่ เป็นไปตามมาตรา 25/1 และการเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินและการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 37/2 เท่านั้น  
 สรุปได้ว่าเป็นประการที่เป็นข้อสังเกตที่ว่า มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง 
ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ จะเป็นการบัญญัติที่เป็นไปตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม                    
โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ จะระบุถึงบทอาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการ เพ่ือด ารงรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐ
เอาไว้ ในทางพิจารณาจะเห็นได้ว่ามาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้น ได้ขัดหรือจ ากัดหรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองสิทธิเอาไว้ ซึ่งการ
รับรองสิทธิดังกล่าวเป็นการรับรองสิทธิตามทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็
ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังมีข้อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการ ท าให้
เป็นที่มาของบทบัญญัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการแสวงหา
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พยานหลักฐาน ที่อ านาจนั้น ๆ เมื่อมีการใช้อ านาจจะเป็นจ ากัดหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  
 และจะเห็นได้ว่ามาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้อ านาจไว้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าจะต้องมีการตรวจสอบหรือการพิจารณาโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มิได้เป็นผู้ใช้อ านาจอ่ืน ที่เป็นการตรวจสอบในลักษณะของการถ่วงดุลการใช้อ านาจ (Check and 
Balance) หรือการใช้อ านาจนั้นอาจกระท าได้เลยหากมีเหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นเงื่อนไข โดยเหตุ
นั้น ๆ มักเป็นเหตุที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นหลักตามทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม เป็นต้น ท้ายที่สุด การใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้นที่เป็นการใช้อ านาจดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมและขัดต่อทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมาย จะต้องใช้ความระมัดระวัง และใช้ด้วยความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน ตลอดจนค านึงถึง
ความเสียหายต่อรัฐในภาพรวมมากกว่าที่จะพิจารณาถึงความเสียหายเป็นรายบุคคลไป 
 และในอีกประการหนึ่ง การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตาม เป็นการใช้อ านาจรัฐที่กระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลหรือสื่อมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ก็ยังมีการรับรองสิทธิ ๆ ต่างเหล่านั้น) แต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าตามกฎหมายใด ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นในส่วนของการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ โดย
ยังอยู่ในเหตุผลในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 3 ประการ คือ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืน เพ่ือการด ารงอยู่
และเพ่ือความสามารถในการท าภาระหน้าที่ของรัฐ และเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรื อเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 
 ทั้งนี้  ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความ
ครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐระหว่างกันเองนั้น ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐเป็นหลัก 
และการปกปิดเป็นข้อมูลให้ถือเป็นข้อยกเว้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในภารกิจหรืออ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องการจะให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งหน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน คือ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการคดีพิเศษ ล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดที่มีความร้ายแรงและอาจกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักร       
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ไม่ว่าในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูก
กล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยแล้วนั้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาจเป็นประโยชน์ต่อ
การสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดีย่อมเป็นได้ 
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บทที่ 3 
องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของต่างประเทศ 

 
3.1 Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 
 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการมีระบอบการเมืองที่แข็งแกร่งในการท าลายขบวนการคอร์รัปชั่น ประกอบกับมีการ
ด าเนินคดีอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิด โดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งและสถานะทางสังคมของผู้นั้ น         
ซึ่งสิงคโปร์มีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปราบการทุจริต คือ Corruption Practice 
investigation Bureau (CPIB) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ก่อตั้งขึ้นในค.ศ. 1952 (โดยช่วงก่อนปี 1958     
การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตทั้งหมดเป็นหน้าที่ของ “แผนกต่อต้านการทุจริต”     
ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กในกรมต ารวจ) หน่วยงาน CPIB มีส านักงานเพียงแห่งเดียว ไม่มีส านักงานท้องถิ่น 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในช่วง ค.ศ. 1960 – 1999 จ านวนเจ้าหน้าที่ของ CPIB เพ่ิมขึ้นถึง 9 เท่า โดยในช่วงปี 
1960 มี เจ้าหน้าที่ เ พียง 8 คน จนถึง ค.ศ.  1999 มี 71 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวน  
49 คน และเป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายธุรการ 22 คน ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ CPIB คือ 
ผู้อ านวยการ CPIB ซึ่งท างานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ อ านาจหน้าที่และการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ CPIB เป็นไปตาม The Prevention of Corruption Act และ CPIB มี
ภารกิจหลักของ CPIB คือ การรับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนค าร้องเกี่ยวกับการทุจริต การสืบสวนการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชั่นแอบแฝงอยู่ และการป้อนกันการทุจริต โดย
ตรวจสอบการปฏิบัติและกระบวนการในภาครัฐเพื่อลดโอกาสการทุจริต 
 ด้านการด าเนินการ CPIB มีหน้าที่ปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาครัฐและสนับสนุน
ธุรกรรมที่ปราศจากการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งนอกจาก CPIB จะมีอ านาจสืบสวนการทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว CPIB ยังมีอ านาจในการสืบสวนการทุจริตในภาคเอกชนด้วย และยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และรายงานกรณีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทราบ เพ่ือลงโทษทางวินัย 
ทั้งนี้ CPIB ด าเนินการภายใต้ The Prevention of Corruption Act ซึ่งได้ก าหนดอ านาจในการสืบสวน
สอบสวนการกระท าความผิดและเจ้าหน้าที่ CPIB ยังสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมี
หมายจับในความผิดที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ CPIB ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น
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เจ้าหน้าที่ต ารวจตามกฎหมายสิงคโปร์ แต่ทั้งนี้อัยการอาจออกเป็นค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ CPIB สามารถใช้
อ านาจใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ขณะที่ท าการสืบสวนการกระท าความผิด 
 ในด้านการสืบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ CPIB 
ส านักงาน CPIB มีหน้าที่รับและสืบสวนการร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการทุจริต โดยการสืบสวนจะเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ที่มีโอกาสสูงที่จะกระท าการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น1 
 
 3.1.1 อ านาจของเจ้าพนักงาน Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)  
ตาม Prevention of Corruption Act 
 
         การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและการแสวงหาพยานหลักฐาน ของเจ้า
พนักงาน CPIB จะต้องอาศัยอ านาจตาม Prevention of Corruption Act ที่บัญญัติให้อ านาจต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา โดยอ านาจของเจ้าพนักงานตาม CPIB มีดังนี้ 
 
  อ านาจในการจับกุม2 
                                                           

 1 วีระพงษ์ บุญโญภาสและคณะ,”การเสริมสร้างมาตรการเพ่ือสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.”,รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,น. 91-93. 
 2 Powers of arrest. 

 15  (1) The Director or any special investigator may without a warrant 

arrest any person who has been concerned in any offence under this Act or against 

whom a reasonable complaint has been made or credible information has been 

received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned. 

  (2) The Director or special investigator arresting a person under 

subsection (1) may search such person and take possession if all articles found upon 
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  (1) ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษจะจับบุคคลโดยไม่มีหมายจับได้ หากบุคคล
นั้นได้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ หรือบุคคลใดที่ถูกร้องเรียนและเชื่อได้ว่ากระท า
ความผิด หรือตามข้อมูลที่ได้รับและเชื่อถือได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
   (2) ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษที่ได้จับกุมบุคคลตาม (1) อาจค้นตัวบุคคล
และยึดเอาสิ่งของ ถ้าสิ่งเหล่านั้นที่พบหรือพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวกับการกระท าความผิด โดยมี
เงื่อนไขว่าการค้นดังกล่าว ถ้าบุคคลซึ่งเป็นหญิงให้การค้นต้องกระท าโดยหญิงอ่ืน 
  (3) บุคคลที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรานี้ ให้น าบุคคลดังกล่าวไปยังส านักงาน 
CPIB หรือสถานีต ารวจ 
  การประกันตัวหรือการวางหลักประกัน3 
                                                                                                                                                                             

him which there is reason to believe where the fruits or other evidence of the crime, 

provided that no female shall be searched except by a female. 

  (3) Every person so arrested shall be taken to the Corrupt 

Practices Investigation Bureau or to a police station. 

 3 Provisions as to bail or bond. 

 16   (1) A person who has been arrested by the Director or any 

special investigator may be released on bail or on his own bond granted by the Director 

or any special investigator or any police officer. 

  (2) The provisions of Chapters XXXV and XXXVI of the Criminal 

Procedure Code shall apply to any bail or bond granted under this section; and for this 

purpose - 

   (a) any reference to “officer” , “police officer” or 

“police officer not below rank of sergeant” shall be read to include the Director or any 

special investigator; 

   (b) the reference to the Commissioner of Police in 
section 351 of the Criminal Procedure Code shall be read to include the Director. 
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   (1) บุคคลที่ถูกจับกุมโดยผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษอาจถูกปล่อยตัว
ภายใต้การประกันตัวหรือการวางหลักประกันตามที่ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษเห็นสมควร 
  (2) บทบัญญัติในบท 35 และ 36 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาให้น ามาใช้ในการประกันตัวหรือการวางหลักประกันในมาตรานี้ และเพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
  (a) การอ้างอิงถึง “เจ้าหน้าที่” , “เจ้าหน้าที่ต ารวจ” , “เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
ยศไม่ต่ ากว่าชั้นประทวน” ให้รวมถึงผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษ 
  (b) การอ้างอิงถึงคณะกรรมการต ารวจในมาตรา 351 แห่งประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความอาญาให้รวมถึงผู้อ านวยการ 
  อ านาจในการสืบสวนสอบสวน4 

                                                           

 4 Powers of investigation. 

 17 (1) In any case relating to the commission - 

   (a) of an offence under section 165 or under sections 

213 to 215 of the Penal Code , or of any conspiracy to commit , or of any attempt to 

commit , or of any abetment of such an offence; 

   (b) of an offence under this Act; or 

   (c) of any sizeable offence under any written law 

which may be disclosed in the course of an investigation under this Act ,  

   the Director or a special investigator may , without 

the order of the Public Prosecutor , exercise all or any of the powers in relation to 

police investigations into any offence given by the Criminal Procedure Code : 

   Provided that an investigation into an offence under 

the Penal Code shall be deemed to be a police investigation to which section 122 of 

the Criminal Procedure Code shall apply in the same manner and to the same extent as 

if the Director or the special investigator concerned were a police officer. 
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  (1) ในกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
  (a) การกระท าความผิดภายใต้มาตรา 165 หรือภายใต้มาตรา 213 ถึง 215 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือการร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิด หรือการ
สนับสนุนการกระท าความผิด 
  (b) ความผิดตามกฎหมายนี้ หรือ 
  (c) การกระท าความผิดร้ายแรงภายใต้กฎหมายที่ใด ๆ ที่ต้องมีการเปิดเผย
การสืบสวนสอบสวนภายใต้กฎหมายนี้ 
  ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษสามารถด าเนินการใด ๆ โดยอาศัยอ านาจที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของต ารวจต่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยปราศจากการสั่ง
การจากอัยการได้ 
  โดยมีเงื่อนไขว่าการสืบสวนสอบสวนความผิดภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
ให้ถือเป็นการสืบสวนสอบสวนของต ารวจตามมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยให้กระท าการในลักษณะเดียวกันและกระท าการเช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นการกระท าโดยผู้อ านวยการ
หรือนักสืบพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับต ารวจ 
  (2) เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา 58 (1) และ 122 (5) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ให้ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษมีฐานะเทียบเท่าต ารวจที่ยศไม่ต่ ากว่าพนักงาน
สอบสวน 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

   (2) For the purposes of sections 58 (1) and 122 (5) of 

the Criminal Procedure Code , the Director or a special investigator shall be deemed to 

be an officer not below the rank of inspector of police 
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  อ านาจในการค้นและการจับกุม5 

                                                           

 5 Powers of search and seizure. 

 22 (1) Whenever it appears to any Magistrate or to the Director 

upon information and after such inquiry as he thinks necessary that there is reasonable 

cause to believe that in any place there is any document containing any evidence of , or 

any article or property relating to - 

   (a) the commission of an offence under this Act , or 

under sections 161 to 165 or 213 to 215 , of the Penal Code ; or 

   (b) a conspiracy to commit , or any attempt to 

commit , or an abetment of any such offence , the Magistrate or the Director may , by 

warrant directed to any special investigator or police officer not below the rank of 

inspector empower the special investigator or police officer to enter that place by force 

if necessary and to search , seize and detain any such document , article or property. 

  (2) Whenever it appears to any special investigator or any police 

officer now below the rank of inspector that there is reasonable cause to believe that in 

any place there is concealed or deposited any document containing any evidence of , or 

any article or property relating to - 

   (a) the commission of an offence under this Act , or 

under sections 161 to 165 , or 213 to 215 , of the Penal Code ; or 

   (b) a conspiracy to commit , or an attempt to 

commit , or an abetment of any such offence , and the special investigator or police 

officer has reasonable grounds for believing that by reason of the delay in obtaining a 

search warrant the object of the search is likely to be frustrated , he may exercise in and 
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  (1) เมื่อปรากฏข้อมูลแก่ผู้ พิพากษาหรือผู้อ านวยการภายหลังจากที่
สอบปากค าเพ่ิมเติม และมีเหตุอันควรเชื่อว่าสถานที่ใด ๆ มีเอกสารใด ๆ ที่เป็นหลักฐาน หรือสิ่งของ หรือ
ทรัพย์สินใด ที่เก่ียวข้องกับ 
   (a) การกระท าความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือภายใต้
มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือ 
    (b) การร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท า
ความผิด หรือการสนับสนุนการกระท าความผิด ที่ผู้พิพากษาหรือผู้อ านวยการ ที่ออกหมายให้แก่นักสืบ
พิเศษหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจยศไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ออกหมายเพ่ือให้
เข้าไปยังสถานที่โดยอาศัยอ านาจ เพ่ือจ าเป็นในการค้น ยึด ไม่ว่าจะเอกสารใด ๆ สิ่งใด หรือทรัพย์สิน 
   (2) เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อแก่นักสืบพิเศษหรือเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ยศไม่ต่ ากว่าพนักงานสอบสวน ว่าสถานที่ ใด ๆ ที่ห้ามไม่ให้เข้า หรือการฝากเอกสาร
พยานหลักฐานใด ๆ หรือสิ่งใด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ 
   (a) การกระท าความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือภายใต้
มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือ 
   (b) การร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท า
ความผิด หรือการสนับสนุนการกระท าความผิด และนักสืบพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่ามีเหตุอันควร
เชื่อว่าในการออกหมายนั้นจะก่อให้เกิดความล่าช้าและในประการที่ไม่ อาจได้มาซึ่งพยานหลักฐานตาม
หมาย เจ้าหน้าที่อาจใช้อ านาจในการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวตาม (1) และให้ถือว่าเจ้าหน้าที่มีอ านาจตาม
หมายภายใต้มาตรานี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

in respect of that place all the powers mentioned in subsection (1) in as full and ample 

a manner as if he were empowered to do so by warrant issued under that subsection. 
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  อุปสรรคในการค้นหาพยานหลักฐาน (บทลงโทษ) 
 
  ไม่ว่าบุคคลใด ๆ 
  (a) ปฏิเสธที่จะให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเพ่ือที่จะเข้าไปค้นหา
พยานหลักฐานหรือเข้าไปในสถานที่ใด ๆ 
  (b) การขัดขืน ขัดขวาง การกระท าที่เป็นอุปสรรค หรือท าให้ล่าช้า ที่มีผลใน
การเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือการด าเนินการปฏิบัติการ
หน้าที่ที่ก าหนดหรือการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (c) ไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อ านวยการหรือ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (d) ปฏิเสธหรือละเลยที่จะให้ข้อมูลใด ๆ ที่เขาจะต้องให้ตามที่ร้องขอ และเขา
มีอ านาจที่จะใหข้้อมูลดังกล่าว 
  จะมีความผิดและเป็นการกระท าความผิดที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 
โดยปรับไม่เกิน $10,000 หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  กล่าวโดยสรุปคือ เจ้าหน้าที่ของ CPIB อาจมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวน
คล้ายกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ในบางส่วนที่มี
ความแตกต่างในประการส าคัญคือ เจ้าหน้าที่ CPIB มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพียงแต่กฎหมายได้บัญญัติ
ให้มีอ านาจในลักษณะต ารวจเท่านั้น เช่น มีอ านาจในการจับกุม หรืออ านาจสืบสวนสอบสวน เท่านั้น แต่
มิได้มีอ านาจอื่น ๆ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตามกฎหมายสิงคโปร์ 
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  3.1.2 มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตาม Prevention of 
Corruption Act 
 
         เนื่องจาก The Prevention of Corruption Act มิให้อ านาจแก่
เจ้าหน้าที่ CPIB โดยตรงนัก แต่กฎหมายได้ก าหนดมาตรการพิเศษบางประการในรูปแบบที่ให้อ านาจแก่
พนักงานอัยการในการก ากับดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่ CPIB โดยพนักงานอัยการอาจให้อ านาจแก่
เจ้าหน้าที่ CPIB ในการด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายในการมอบ
อ านาจ ซึ่งอ านาจนี้เรียกได้ว่าเป็นอ านาจสืบสวนสอบสวนพิเศษ ที่อาจถือเป็นมาตรการพิเศษได้ โดย
มาตรการพิเศษดังกล่าวเป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการควบคุมอาชญากรรม โดยเป็นการ
จ ากัดหรือกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการเพ่ือการด ารงความสงบเรียบร้อยของรัฐไว้ 
อีกทั้ง การที่ให้อ านาจแก่พนักงานอัยการที่จะอนุญาตหรือมอบหมายอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ CPIB ก็เป็น
ขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบอ านาจการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักการตรวจสอบการใช้
อ านาจหรือถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยมาตรการพิเศษที่กล่าวอาจแบ่งได้ ดังนี้ 
 
   (1) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 
 
   อ านาจสืบสวนสอบสวนพิเศษ6 

                                                           

 6 Special powers of investigation. 

 18 (1) Notwithstanding anything in any other law , the Public 

Prosecutor , if satisfied that there are reasonable grounds for suspecting that an offence 

under this Act has been committed , may, by order , authorize the Director or any police 

of or above the rank of assistant superintendent name in such order or a special 

investigator so named to make an investigation in the matter in such manner or mode as 

may be specified in that order. The order may authorize the investigation of any bank 

account , share account , purchase account , expense account or any other account , or 

any safe deposit box in any bank , and shall be sufficient authority for the disclosure or 
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   (1) เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่
พนักงานอัยการเห็นว่ามีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ได้ถูกกระท าลง , 
อาจจะ , ใช้ให้กระท า โดยอนุญาตให้ผู้อ านวยการหรือต ารวจที่มียศสูงกว่าผู้ก ากับหรือเทียบเท่า หรือ
นักสืบพิเศษหรือเทียบเท่า ท าการสืบสวนสอบสวนในการกระท าความผิดในเหตุดังกล่าวที่บัญญัติไว้เป็น
การเฉพาะ การสั่งการอาจอนุญาตให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนถึงบัญชีธนาคาร , บัญชีเดินสะพัด , 
บัญชีซื้อขาย , บัญชีรายการใช้จ่าย หรือบัญชีอ่ืนใด หรือตู้นิรภัยในธนาคารใด ๆ และมีอ านาจในการที่จะ
เปิดเผยหรือจัดให้บุคคลใดกระท าใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือบัญชี หรือเอกสารใด หรือสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็น
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
   (2) บุคคลที่ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือจัดท าบัญชีหรือเอกสารหรือสิ่ง
อ่ืนใดให้แก่ผู้มีอ านาจ ให้ถือว่ามีความผิดและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
2000 เหรียญ หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

production by any person of all or any information or accounts or documents or articles 

as may be required by the officer so authorized. 

  (2) Any person who fails to disclose such information or to 

produce such accounts or documents or articles to the person so authorized shall be 

guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or 

to imprisonment for a term not exceeding one year or to both 
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   อ านาจสืบสวนสอบสวนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานอัยการ7 
 
   พนักงานอัยการอาจมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้อ านวยการหรือนักสืบ
พิเศษด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือทั้งหมด หรืออ านาจที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของต ารวจภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
   อ านาจของพนักงานอัยการในการตรวจสอบหนังสือของ
ธนาคาร8 

                                                           

 7 Powers of investigation authorized by Public Prosecutor. 

 19 The Public Prosecutor may by order authorize the Director or a 

special investigator to exercise , in the case of any offence under any written law , all or 

any of the powers in relation to police investigations given by the Criminal Procedure 

Code. 

 

 8 Public Prosecutor’s power to order inspection of banker’s books. 

 20 (1) The Public Prosecutor may , if he considers that any evidence 

of the commission of an offence under this Act or under sections 161 to 165 or 213 to 

215 of the Penal Code or of a conspiracy to commit , or an attempt to commit , or an 

abetment of any such offence by a person in the service of the Government or of any 

department thereof or of a public body is likely to be found in any banker’s book 

relating to that person , his wife or child or to a person reasonably believed by the 

Public Prosecutor to be a trustee or agent for that person , by order authorize the 

Director or any special investigator named in the order or any police officer of or above 

the rank of assistant superintendent so named to inspect any book and the Director , 

special investigator or police officer so authorized may , at all reasonable times , enter 
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    (1) ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานใด ๆ ของ
คณะกรรมการภายใต้การกระท าความผิดในกฎหมายนี้ หรือภายใต้มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 
215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือการร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิด หรือ
การสนับสนุนการกระท าความผิด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอกชน ที่
อาจจะพบในหนังสือของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่พนักงานเห็นว่า
เป็นผู้ดูแลหรือตัวแทนของบุคคลนั้น พนักงานอัยการอาจสั่งให้ผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษหรือเทียบเท่า 
หรือต ารวจ หรือต ารวจที่มีต าแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยผู้ก ากับหรือเทียบเท่าให้ด าเนินการตรวจสอบหนังสือ
ธนาคารดังกล่าว และผู้อ านวยการหรือนักสืบพิเศษ หรือต ารวจที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบได้ทุกเวลาตามที่ได้รับค าสั่งอนุญาต และการด าเนินการตรวจสอบอาจคัดถ่ายส า เนาหนังสือ
ธนาคารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือดังกล่าวได้ 
   (2) เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรานี้ 
   “ธนาคาร” ให้หมายถึงบริษัทใด ๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกรรมของธนาคารที่ถูกจัดตั้งข้ึนในสิงคโปร์หรือภายใต้กฎหมายอ่ืน 
   “หนังสือธนาคาร” ให้หมายรวมถึงบัญชีใด ๆ , สมุดประจ าวัน , 
สมุดเงินสด , สมุดบัญชี หรือหนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของธนาคาร 
 

                                                                                                                                                                             

the bank specified in the order and inspect the books kept therein an may take copies 

of any relevant entry in any such book. 

  (2) For the purpose of the section - 

   “bank” means any company carrying on the business 

of bankers in Singapore incorporated od licensed under any written law ; 

   “banker’s book” includes any ledger , day book , 

cash book , account book or other book or document used in the ordinary course of the 

business of a bank. 
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   อ านาจของพนักงานอัยการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง9 

                                                           

 9 Public Prosecutor’s power to obtain information. 

 21 (1) In the course of any investigation or proceedings into or 

relating to an offence by any person in the service of the Government or of and 

department thereof or of any public body under this Act or under sections 161 to 165 or 

213 to 215 of the Penal Code or conspiracy to commit , or an attempt to commit , or an 

abetment of any such offence , the Public Prosecutor may , notwithstanding anything in 

any other written law to the contrary , by written notice - 

   (a) require that person to furnish a sworn statement 

in writing enumerating all movable or immovable property belonging to or possessed by 

that person an by the spouse , sons and daughters of that person , and specifying the 

date on which each of the properties enumerated was acquired whether by way of 

purchase , gift bequest , inheritance or otherwise ; 

   (b) require that person to furnish a sworn statement 

in writing of any money or other property sent out of Singapore by him , his spouse , 

sons and daughters during such period as may be specified in the notice ;  

   (c) require any other person to furnish a sworn 

statement in writing enumerating all movable or immovable property belonging to or 

possessed by that person where the Public Prosecutor has reasonable grounds to 

believe that the information can assist the investigation ; 

   (d) require the Comptroller of Income Tax to furnish , 

as specified in the notice , all information available to the Comptroller relating to the 

affairs of that person or of the spouse or a son or daughter of that person , and to 

produce or furnish , as specified in the notice , any document or a certified copy of any 
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   (1) การด าเนินการสืบสวนสอบสวนหรือการด าเนินการหรือการ
กระท าใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือภายใต้มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา หรือการร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิด หรือการสนับสนุนการกระท า
ความผิด เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในการแจ้งหมาย 
   (a) ให้บุคคลรับรองบัญชีทรัพย์สินทั้ งสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคลนั้น ของคู่สมรส และของบุตร และให้ระบุวันที่ได้รับทรัพย์สินมา ไม่ว่าจะ
ได้มาทางใด ๆ รวมถึงทางมรดก 

                                                                                                                                                                             

document relating to that person , spouse , son or daughter which is in the possession 

or under the control of the Comptroller. 

   (e) require the person in charge of any department , 

office or establishment of the Government , or the president , chairman , manager or 

chief executive officer of any public body to produce or furnish , as specified in the 

notice , any document or a certified copy of any document which is in his possession or 

under his control ;  

   (f) require the manager of any bank to give copies of 

the accounts of that person or of the spouse or a son or daughter of that person at the 

bank. 

  (2) Every person to whom a notice is sent by the Public 

Prosecutor under subsection (1) shall , notwithstanding the provisions of any written law 

or any oath of secrecy to the contrary , comply with the terms of that notice within 

such time as may be specified therein and any person who willfully neglects or fails so 

to comply shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 

exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 
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   (b) ให้บุคคลรับรองรายการใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ถูกส่งออกจากสิงคโปร์ของบุคคลนั้น ของคู่สมรส และของบุตร และให้ระบุวันที่ช่วงเวลาที่ได้
กระท าลงในหมาย 
    (c) จะต้องมีบุคคลรับรองรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะ
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลของบุคคลใด ที่
พนักงานอัยการเชื่อว่าข้อมูลในรายการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน 
   (d)  ใ ห้ แ จ้ ง ร า ยล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ สี ย ภ าษี ใ ห้ แ ก่
กรมบัญชีกลางในกิจการของ       บุคคลนั้นของคู่สมรส และของบุตร ที่ระบุไว้ในหนังสือ เอกสาร หรือ
ส าเนาเอกสาร หรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น คู่สมรส และของบุตร ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมบัญชีกลาง 
   (e)  ให้น าตั วบุคคลที่ อยู่ ในความดูแลไม่ว่ า ในกรมใด ๆ 
ส านักงาน หรือสถานประกอบกิจการของรัฐ หรือประธาน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจบริหารของ
กิจการสาธารณะใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารใด ๆ หรือส าเนาเอกสารที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลนั้น 
   (f) ให้ผู้จัดการธนาคารไม่ว่าธนาคารใด ๆ ให้ส่งส าเนาบัญชีของ
บุคคลนั้น หรือของคู่สมรส และของบุตร ที่เป็นของบุคคลนั้นที่อยู่ในความครอบครองของธนาคาร 
   (2) ให้แจ้งให้บุคคลที่ได้รับหมายจากพนักงานอัยการตาม (1) 
ว่า แม้จะมีบทบัญญัติกฎหมายหรือการรักษาความลับใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้แจ้งว่าการจงใจไม่
ปฏิบัติตามหรือขัดขืนหมายดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  $10,000  
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
   (2) มาตรการพิเศษเกี่ยวกับพยานหลักฐานของข้อมูลทาง
การเงิน 
 
   พยานหลักฐานในทางการเงินหรือทรัพย์สิน10 

                                                           

 10 Evidence of  pecuniary resources or property. 

 24 (1) In any trail or inquiry by a court into an offence under this Act 

or under sections 161 to 165 or 213 to 215 of the Penal Code or into a conspiracy to 
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   (1) ในการวิธีหรือการสอบปากค าเพ่ิมเติมโดยศาลในความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือภายใต้มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือในการร่วมกันกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิด หรือการสนับสนุนการกระท า
ความผิด ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ครอบครอง ไม่สามารถแสดงให้ศาลพอใจว่าบัญชี 
เส้นทางการงานหรือทรัพย์สินถึงแหล่งที่มา หรือเขาได้กระท าหรือถูกกล่าวหาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้
กระท าความผิด ที่เขาได้มานั้นโดยรวมถึงเส้นทางการเงินหรือทรัพย์สินที่เขาไม่อาจแสดงให้ศาลพอใจได้ 
ซึ่งวิธีหรือการสอบปากค าดังกล่าวอาจได้รับการยืนยันและอาจน ามาใช้ในการพิจารณาของศาลเป็นค าเบิก

                                                                                                                                                                             

commit , or attempt to commit , or an abetment of any such offence the fact that an 

accused person is in possession , for which he cannot satisfactorily account , of 

pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income , or 

that he had , at or about the time of the alleged offence , obtained an accretion to his 

pecuniary resources or property for which he cannot satisfactorily account , may be 

proved and may be taken into consideration by the court as corroborating the testimony 

of any witness in the trial or inquiry that the accused person accepted or obtained or 

agreed to accept or attempted to obtain any gratification and as showing that the 

gratification was accepted or obtained or agreed to be accepted or attempted to be 

obtained corruptly as an inducement or reward. 

  (2) An accused person shall , for the purposes of subsection (1) , 

be deemed to be in possession of resources or property or toe have obtained an 

accretion thereto where those resources or property are held or the accretion is 

obtained by any other person whom , having regard to his relationship to the accused 

person or to any other circumstances , there is reason to believe to be holding those 

resources or property or to have obtained the accretion in trust for or on behalf of the 

accused person or as a gift from the accused person. 
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ความของพยานในคดี ในวิธีการหรือการสอบปากค าของผู้ถูกกล่าวหาที่เขายอมรับ หรือได้รับ หรือตกลงที่
จะรับ หรือพยายามที่จะรับสินบนและปรากฏว่าสินบนนั้นได้ถูกรับ หรือได้รับหรือตกลงที่จะรับ หรือ
พยายามที่จะรับสิ่งจูงใจหรือรางวัลดังกล่าว 
   (2) ผู้ถูกกล่าวหาตาม (1) ให้ถือว่ารวมเอาถึงทรัพย์สินที่ เพ่ิมขึ้น
ไม่ว่าจะได้จากบุคคลใด โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับผู้กล่าวหาหรือพฤติการณ์อ่ืน ๆ ที่
เชื่อได้ว่าได้ครอบครองทรัพย์สินนั้นได้เพ่ิมข้ึนจากตัวผู้ถูกกล่าวหา หรือจากสิ่งของของผู้ถูกกล่าวหา 
   ในประการนี้ เป็นมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐาน
เพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาในแง่ของการที่ไม่อาจท าให้ศาลพอใจว่าเส้นทางการเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาของผู้ถูกกล่าวหามีที่มีเป็นอย่างไร และการเพ่ิมขึ้นของทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหาครอบครองนั้น ไม่
อาจแสดงถึงที่มาหรือที่ไปได้ เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบในแง่ของกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ร่ ารวยผิดปกติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า มาตรการพิเศษของเจ้าหน้าที่ CPIB ล้วน
แล้วแต่เป็นอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือป้องกันมิให้พยานหลักฐานที่ส าคัญ
สูญหายหรือถูกท าลายไป อีกทั้ง การใช้อ านาจเหล่านั้น ได้ถูกตรวจสอบโดยพนักงานอัยการจากการ
มอบหมายหรืออนุญาตให้กระท าการสืบสวนสอบสวนที่อาศัยอ านาจพิเศษตามที่กฎหมายบัญญัติให้
อ านาจเอาไว้ ตลอดจนอ านาจตามมาตรการทั่วไปของเจ้าหน้างาน CPIB ยังมีอ านาจในลักษณะที่เป็น
อ านาจที่จ าเป็นเช่นเดียวกับต ารวจของประเทศสิงคโปร์ คือ อ านาจในการจับกุมหรืออ านาจค้นโดยไม่มี
หมายค้นที่ต้องเป็นเหตุที่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
   นอกจากนี้ ตามกฎหมาย The Prevention of Corruption 
Act ยังก าหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ภายหลังมีค าพิพากษาว่ากระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความร้ายแรงของข้อกล่าวหรือ เช่น  
   - การปรับหรือการถูกว่ากล่าวตักเตือน 
   - การลดขั้นเงินเดือน 
   - การถูกปรับลดต าแหน่งหรือถูกลดขึ้นต าแหน่ง 
   - การให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ แต่ยังคงอยู่ในราชการอยู่ 
   - การให้ออกจากราชการ 
   - การถูกจ ากัดสิทธิมิให้ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเพ่ือท างาน
เกี่ยวกับสาธารณะอีก 



80 
 

   ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายหลังจากที่ศาลมีค า
พิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามที่กล่าวหาจริงแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะถูกตัดมิให้ได้รับประโยชน์
อ่ืนใดจากต าแหน่งหน้าที่อีกต่อไป 
 
3.2 the Independent Commission Against Corruption (ICAC)11 
 
 ฮ่องกง ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งแต่เดิมในช่วง ค.ศ. 1960 – 1970 ฮ่องกงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาการทุจริต สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากฮ่องกงเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศอังกฤษได้ใช้ฮ่องกงเป็น
สถานที่ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศของฮ่องกงเป็นประเทศทางผ่านของหลาย ๆ 
ประเทศ ท าให้ฮ่องกงกลายเป็นสถานที่ที่มีการตกลงธุรกรรมต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง ต่อมาฮ่องกงมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของฮ่องกงนั้น สืบเนื่องมาจากคดีของนาย
พลปีเตอร์ ก็อบเบอร์ ซึ่งได้กระท าความผิดข้อหาฉ้อราษฎร์บังหลวงในคดีใหญ่ ๆ  หลาย ๆ คดี และได้ติด
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องหลายคน ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศไทย แม้ท้ายที่สุดนายพลปีเตอร์ 
ก็อบเบอร์ จะได้ถูกน าตัวกลับมาลงโทษก็ตาม แต่ประชาชนฮ่องกงส่วนใหญ่ไม่พอใจต่อระบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศตน จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนกระทั่ง
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานที่ชื่อ Independent Commission Against 
Corruption (ICAC) ขึ้น โดยจากการรายงานประจ าปีของ ICAC ในปี 1974 ซึ่งเป็นปีแรกที่ก่อตั้งพบว่ามี
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมากกว่า 3,000 เรื่อง และมีการฟ้องบุคคลต่าง ๆ มากถึง 108 คน เฉพาะ
ในช่วง 10 เดือนแรกของการก่อตั้ง ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเป็นคดีมากถึง 56 คน โดยปัจจุบัน
หน่วยงาน ICAC ของฮ่องกงเป็นหน่วยงานที่สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งหน่วยงาน ICAC ของฮ่องกงยังเป็นที่ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมาก ซึ่งประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย ได้ยึดถือเป็นต้นแบบใน
การจัดตั้งองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศของตน 
 
                                                           

 11 วีระพงษ์ บุญโญภาสและคณะ,”การเสริมสร้างมาตรการเพ่ือสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.”,รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,น. 82-83. 
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  3.2.1 อ านาจของเจ้าพนักงาน the Independent Commission 
Against Corruption (ICAC) ตาม Independent Commission Against Corruption 
Ordinance 
 
          การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ใ นการสื บสวนสอบสวนและการแสว งหา
พยานหลักฐาน ของเจ้าพนักงาน ICACอาศัยอ านาจตาม Independent Commission Against 
Corruption Ordinance    ที่บัญญัติให้อ านาจต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา โดยอ านาจของ
เจ้าพนักงานตาม ICAC มีดังนี ้
  มาตรา 10 อ านาจในการจับกุม12 

                                                           

 12 Section 10 Power of arrest 

  (1) An officer authorized in that behalf by the Commissioner may 

without warrant arrest a person if he reasonably suspects that such person is  guilty of 

an offence under this Ordinance or the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) or the 

Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap 554) or, being     a prescribed 

officer, is guilty of an offence of blackmail committed by or through the misuse of office. 

(Amended 27 of 1980 s.2;10 of 2000 s. 47; 14 of 2003 s.21) 

  (2) Where, during an investigation by the Commission of a 

suspected offence under the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) or of suspected 

offence under the Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap 554), another 

offence is disclosed, any such officer may without warrant arrest a person if he 

reasonably suspects that such person is guilty of that other offence and- (Amended 16 

of 1911 s. 2; 10 of 2000 s. 47) 

   (a) he reasonably suspects that such other offence 

was connected with, or that either directly or indirectly its commission was facilitated 
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by, the suspected offence under the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) or the 

suspected offence under the Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap 

554), as the case may be; or (Amended 16 of 1991 s. 2; 10 of 2000 s. 47) 

   (b) the other offence is on which is specified for the 

purposes of this subsection in subsection (5). 

  (3) Any such officer- 

   (a) may use such force as is reasonable in the 

circumstances in effecting an arrest under subsection (1) or (2); and (Amended 18 of 

1976 s.2) 

   (b) may, for the purpose of effecting such an arrest, 

enter and search any premises or place if he has reason to believe that there is in the 

premises or place a person who is to be so arrested. 

 

  (4) No premises or place shall be entered under subsection (3) 

unless the officer has first stated that he is an officer and the purpose of which he seeks 

entry and produced this warrant card to any person requesting its production, but 

subject as aforesaid any such officer may enter any such premises or place by force, if 

necessary. 

  (5) The following offences are specified for the purposes of 

subsection (2)- 

   (a)  the offence of perverting or obstructing 

the course of justice; 

   (aa)  the offence of theft under section 9 of 

the Theft Ordinance (Cap 210); (Added 27 of 1980 s.2) 
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   (b) the offence of blackmail under section 

23 of the Theft Ordinance (Cap 210); 

   (ba) the offence of fraud under secton 16A of 

the Theft Ordinance (Cap210); (Added 45 of 1999 s.5) 

   (c) the offence of obtaining property by 

deception under section 17 of the Theft Ordinance (Cap 210); 

   (d) the offence of obtaining pecuniary 

advantage by deception under section 18 of the Theft Ordinance (Cap 210); 

   (da)  the offence of obtaining services by 

deception under section 18A of the Theft Ordinance (Cap 210); (Added 51 of 1987 s.4) 

   (db) the offence of evading liability be 

deception under section 18B of  the Theft Ordinance (Cap 210); (Added 51 of 1987 s.4) 

   (dc) the offence of making off without 

payment under section 18C of the Theft Ordinance (Cap 210);(Added 51 of 1987 s.4) 

   (dd) the offence of procuring a false entry in 

certain records under section 18D of the Theft Ordinance (Cap 210); (Added 51 of 1987 

s.4) 

   (de)  the offence of false accounting under 

section 19 of the Theft Ordinance (Cap 210); (added 27 of 1980 s. 2 Amended 51 of 

1987 s.4) 

   (e) the offence of assisting an offender 

under section 90 of the Criminal Procedure Ordinance (Cap 221); 

   (ea) any offence under regulation in force 

under the Electoral Affairs Commission Ordinance (Cap 541); (Replaced 134 of 1997 s.85) 
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  (1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในหน้าที่ มีอ านาจจับกุมโดยไม่มีหมายคนได้ ถ้าเขา
สมควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นความผิดของการกระท าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายนี้หรือ The 
Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) หรือ the Elections (Corrupt and Illegal 
Conduct) Ordinance (Cap 554) หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดเป็นความผิดของการ
กระท าผิดกฎหมายในลักษณะความผิดตามความผิดในลักษณะแบล็คเมล์โดยหรือผ่านการใช้ผิด
วัตถุประสงค์ 
  (2) กรณีในระหว่างการตรวจสอบโดยคณะกรรมการของการกระท าผิด
กฎหมายที่ต้องสงสัยว่าอยู่ภายใต้ the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) หรือการกระท า
ผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยว่าอยู่ภายใต้ the Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance 
(Cap 554) Ordinance (Cap 554) การกระท าความผิดโดยชัดแจ้ง เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจจับกุมโดยไม่มี
หมายค้น  ถ้าบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเขามีเหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นความผิดของการกระท าผิดกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่ และ 
  (a) เขาสมควรสงสัยว่ากระท าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวพันกับ หรือว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อมคณะกรรมการที่มีอ านาจ โดยการกระท าผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยว่าอยู่ภายใต้  the 
Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) หรือการกระท าผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยว่าภายใต้ the 
Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap 554) เป็นกรณีที่อาจจะเป็นการกระท า
ความผิด ; หรอื 

                                                                                                                                                                             

   (f) the offence of conspiracy to defraud and 

the offence of conspiracy to commit any of the offences referred to in paragraph (a) , 

(aa) , (b) , (ba) , (c) , (d) , (da) , (db) , (dd) , (de) , (e) or (ea); (replaced 27 of 1980 s.2 

Amended 51 of 1987 s. 4; 16 of 1991 s. 2; 45 of 1999 s.5) 

   (g) an attempt to commit any offence 

referred to in paragraph (a) , (aa) , (b) , (ba) , (c) , (d) , (da) , (db) , (dd) , (de) , (e) or (ea) or 

the offence of aiding, abetting, counseling or procuring any offence so referred to. 

(Replaced 27 of 1980 s.2 Amended 51 of 1987 s.4; 16 of 1991 s.2; 45 of 1999 s.5)  

(Replaced 14 of 1976 s.2) 
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  (b) การกระท าผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่ระบุไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน (5) 
  (3) เจ้าหน้าที่ผู้ใด 
   (a)  ในกรณีที่ ใช้ ก าลั งต้องกระท าการโดยเหมาะสมใน
สถานการณ์ท่ีมีผลในการจับกุมภายใต้ (1) หรือ (2); และ 
   (b) ส าหรับวัตถุประสงค์ของการที่มีผลการจับกุมดังกล่าวให้เข้า
ไปและค้นหาสถานที่ใด ๆ หรือสถานที่ ถ้าเขามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีในสถานที่หรือสถานที่ที่มีบุคคลที่ต้อง
ถูกจับกุม 
  (4) กรณีไม่มีสถานที่หรือสถานที่จะต้องเข้ามาตาม (3) ยกเว้นในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งในโอกาสแรกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่และมีวัตถุประสงค์ของการเข้าไปในสถานที่และแสดง
บัตรประจ าตัวแก่บุคคลใด ๆ ที่ร้องขอให้แสดงบัตร แต่เรื่องดังกล่าว ใด ๆ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจเข้าไปใน
สถานที่ใด ๆ หรือสถานที่โดยการบังคับถ้าจ าเป็น 
   (5) ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของ (2) – 
   (a) การกระท าผิดกฎหมายที่เป็นการยุยงหรือขัดขวางวิถีแห่ง
ความยุติธรรมนั้น 
   (aa) การกระท าความผิดตามมาตรา 9 แห่ง the Theft 
Ordinance (Cap 210) 
   (b) การกระท าความผิดในลักษณะแบล็คเมล์ตามมาตรา 23 
แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
   (ba) การกระท าความผิดในลักษณะทุจริตตามมาตรา 16A แห่ง 
the Theft Ordinance (Cap210) 
   (c) การกระท าความผิดในลักษณะของการหลอกลวงตาม
มาตรา 17 แห่ง the Theft Ordinance (Cap210) 
   (d) การกระท าความผิดในลักษณะการได้รับประโยชน์ทาง
การเงินโดยการหลอกลวงตามมาตรา 18 แห่ง the Theft Ordinance (Cap210) 
   (da) การกระท าความผิดในลักษณะการได้รับบริการโดยการ
หลอกลวงภายใต้มาตรา 18 A แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
   (db) การกระท าความผิดในลักษณะการหลบเลี่ยงความรับผิด
หลอกลวงภายใต้มาตรา 18 B แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
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   (dc) การกระท าความผิดในลักษณะที่เป็นการหลบเลี่ยงที่จะไม่
ช าระเงินภายใต้มาตรา 18 C แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
   (dd) การกระท าความผิดในลักษณะการจัดหารายการเท็จใน
บันทึกบางอย่างภายใต้มาตรา 18 D แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
   (de) การกระท าความผิดในลักษณะการท าบัญชีเท็จภายใต้
มาตรา 19 แห่ง the Theft Ordinance (Cap 210) 
   (e) การกระท าความผิดในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 90 แห่ง the Criminal Procedure Ordinance (Cap 221) 
   (ea) การกระท าความผิดใด ๆ ภายใต้ระเบียบแห่ง the 
Electoral Affairs Commission Ordinance (Cap 541) 
   (f) ความผิดที่สมรู้ร่วมคิดที่จะฉ้อโกงและความผิดที่สมรู้ร่วมคิด
ที่จะกระท าการใด ๆ ของการกระท าผิดที่อ้างถึงในวรรค (a) , (aa) , (ba) , (c) , (d) , da) , (db) , (dd) , 
(de) , (e) หรือ (ea) 
   (g) การพยายามกระท าความผิดในวรรค (a) , (aa) , (ba) , (c) 
, (d) , da) , (db) , (dd) , (de) , (e) หรือ (ea) หรือ การกระท าผิดกฎหมายของการช่วยเหลือที่สนับสนุน
การให้ค าปรึกษาการจัดหาหรือการกระท าผิดกฎหมายใด ๆ 
  มาตรา 10 A ขั้นตอนหลังการจับกุม 13 

                                                           

 13 Section 10A Procedure after arrest 

  (1) A person arrested under section 10 -  

   (a) may be taken forthwith to police station and 

there dealt with in accordance with the Police Force ordinance (Cap 232) ; or 

   (b) may be taken to the offices of the Commission . 

  (2) A person arrested under section 10 who is taken to the 

offices of the Commission may be – 
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   (a) detained there if an officer of the rank of Senior 

Commission Against Corruption Officer or above considers it necessary for the purpose of 

further inquiries ; 

   (b) released from custody - 

    (i) on his depositing such reasonable sum 

of money as an officer of the rank of Senior Commission Against Corruption Officer or 

above may require ; or 

    (ii) on his entering into such 

recognizance, with such sureties, if any, as an officer of the rank of Senior Commission 

Against Corruption Officer or above may require ; or 

    (iii) on his depositing such a sum of 

money and entering into such a recognizance. 

  (3) A person who has deposited a sum of money for the 

purposes of subsection (2) and has thereupon been released from custody shall – 

   (a) attend at the offices of the Commission at such 

time as an officer of the rank of Senior Commission Against Corruption Officer or above 

has specified and, having so attended, shall further attend at such other times thereafter 

as such an officer may specify ; or (Amended 48 of 1996 s. 20) 

   (b) appear before a magistrate at such time and 

place as an officer of the rank of Senior Commission Against Corruption Officer or above 

has specified. 

  (3A) A person who has been released from custody under 

subsection (3) and - 
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   (a) who attends at the offices of the Commission at a 

further time as shall have been specified ; and 

   (b) who on such attendance advises an officer of the 

rank of Senior Commission Against Corruption Officer or above that he will refuse to 

attend at any further time, whether specified or not, shall have the sum of money 

deposited for the purposes of subsection (2) refunded to him and shall not be bound by 

any recognizance entered into by him with respect to his attendance. (Added 48 of 1996 

s. 20) 

  (4) A recognizance entered into for the purpose of subsection (2) 

shall be conditioned - 

   (a) for the attendance of the person at the offices of 

the Commission at such time as may be specified therein and at such other time 

thereafter as an officer of the rank of Senior Commission Against Corruption Officer or 

above may specify ; or 

   (b) for the appearance of the person before a 

magistrate at such time and place as may be specified therein. 

  (5) If any person fails to attend at the offices of the Commission 

or to appear before a magistrate in accordance with subsection (3) or a recognizance 

entered into for the purposes of subsection (2) , such sum of money may be forfeited or 

such recognizance estreated by a magistrate on application by the Commissioner. 

  (6) A person who is detained at the offices of the Commission 

under subsection (2) (a) shall be brought before a magistrate as soon as practicable and 

in any event within 48 hours after his arrest unless he is sooner released, whether under 

subsection (2) (b) or otherwise. 
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  (1) บุคคลที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10  
   (a) ให้กรณีที่ถูกน าตัวไปยังสถานีต ารวจทันทีและปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ Police Force ordinance (Cap 232) หรือ 
   (b) อาจต้องถูกน าตัวไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
  (2) บุคคลที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10 อาจถูกน าตัวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการในกรณีท่ี 
   (a) ในกรณีที่ถูกคุมขัง ถ้าเจ้าพนักงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาวุโส หรือสูงกว่า เห็นว่าจ าเป็นต้องการสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม 
   (b) การปล่อยตัวจากการควบคุมตัวโดย 
    (i) ได้วางเงินประกันตามจ านวนที่เจ้าพนักงาน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับอาวุโส หรือสูงกว่าได้เรียกให้วางเงินประกัน 

                                                                                                                                                                             

  (7) (a) A person who is detained at the offices of the 

Commission under subsection (2) (a) may be taken in the custody of an officer to and 

from any other place if an officer of the rank of Senior Commission Against Corruption 

Officer or above considers it necessary or desirable to do so. 

   (b) Any person who is being taken to and from any 

such place in the custody of an officer under paragraph (a) shall be deemed to be in 

lawful custody. 

  (8) The Chief Executive may by order make such provision as he 

considers necessary with respect to the treatment of persons detained at the offices of 

the Commission, whether under subsection (2) (a) or pursuant to the order of a 

magistrate under section 20 (3) or 79 (1) of the Magistrates Ordinance (Cap227). 

(Amended 51 of 1987 s. 5; 1 of 2003 s.3) 
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    (ii) การค้ าประกันด้วยตัวบุคคล ถ้าเจ้าพนักงาน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับอาวุโส หรือสูงกว่าได้เรียกให้กระท าการค้ า
ประกันดังกล่าว 
    ( iii) การวางเงินประกันและน าบุคคลเข้าค้ า
ประกัน 
  (3) บุคคลที่ได้วางเงินประกันตาม (2) และได้รับการปล่อยตัวจะต้อง 
   (a) มาพบเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ
อาวุโสหรือสูงกว่าแจ้งให้ต้องปฏิบัติ และจะต้องมาพบทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หรือ  
   (b) มาพบผู้พิพากษาในเวลาและสถานที่ที่เจ้าพนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับอาวุโส หรือสูงกว่า ก าหนดไว้ 
  (3A) บุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวตาม (3) และ 
   (a) บุคคลนั้นจะต้องมายังส านักงานคณะกรรมการทุกครั้งที่
ได้รับแจ้ง และ 
   (b) บุคคลนั้นจะต้องมาพบตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับอาวุโสหรือสูงกว่า ที่ได้เขาได้ปฏิบัติที่จะมาพบไม่ว่าครั้งใด ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับแจ้งหรือไม่ก็ตามท่ีมีการวางเงินประกันตาม (2) ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่บุคคลนั้น และต้องไม่
มีผลผูกพันต่อพยานหลักฐานใด ๆ ที่เขาน ามาพบตามค าแนะน า– 
  (4) การเข้ามาค้ าประกันตาม (2) ต้องถูกจ ากัดด้วยว่า 
    (a) ส าหรับการที่บุคคลใดมาพบที่ส านักงานคณะกรรมการใน
เวลาที่ได้รับแจ้งและภายหลังจากนั้น ตามท่ีเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระบุไว้ หรือ 
   (b) ส าหรับการมาพบของบุคคลก่อนขึ้นศาลในเวลาและสถานที่
ที่ระบุไว้ 
  (5) บุคคลใดที่ไม่มาพบยังส านักงานคณะกรรมการ หรือไม่ไปพบศาลก่อนขึ้น
ศาลตามข้อตกลงใน (3) หรือการเข้าค้ าประกันตาม (2) ให้ริบเงินประกันหรือเพิกถอนการเข้าค้ าประกัน
โดยศาลตามค าร้องขอของคณะกรรมการ 
  (6) บุคคลที่ถูกควบคุมตัวที่ส านักงานคณะกรรมการภายใต้ (2) (ก) ต้องถูกน า
ตัวมายังศาลก่อนพิจารณาในทันทีเท่าที่จะท าได้ และต้องภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจับกุม เว้นแต่บุคคล
นั้นได้ถูกปล่อยตัวภายใต้ (2) (ข) หรือประการอื่น 
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  (7) (a) บุคคลที่ถูกควบคุมตัวที่ส านักงานคณะกรรมการภายใต้ (2) 
(ก) อาจถูกน าตัวไปควบคุม   โดยเจ้าหน้าที่และในสถานที่อ่ืน ถ้าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับอาวุโส หรือสูงกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจ าเป็นหรือมีความต้องการ 
   (b) บุคคลใด ๆ ที่ถูกพาไปยังสถานที่ใด ๆ ก็ตาม ที่อยู่ในการ
ควบคุมตัวของเจ้าพนักงานในวรรค (a) ถือว่าถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย 
  (8) ประธานคณะกรรมการอาจมีค าสั่งในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเกี่ยวกับ
การรักษาบุคคลใดที่ถูกควบคุมตัวที่ส านักงานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกรณีตาม (2) (a) หรือเป็นด าเนินการ
ตามค าสั่งของศาลภายใต้ มาตรา 20 (3) หรือ มาตรา 79 (1) แห่ง the Magistrates Ordinance 
(Cap227). 
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  มาตรา 10AA การจับกุมบุคคลที่ได้รับการประกันตัว14 

                                                           

 14 Section 10AA Arrest of persons granted bail 

  (1) An officer authorized in that behalf by the Commissioner may 

arrest without warrant any person who has been released from custody in accordance 

with section 10 A (2), or otherwise admitted to bail following his arrest under section 10 

or his appearance on summons in respect of an offence referred to in that section -  

   (a) if the officer has reasonable grounds for believing 

that any condition on or subject to which such person was so released or otherwise 

admitted to bail has been or is likely to be broken ; or 

   (b) on being notified in writing by any surety for that 

person that the surety believes that person is likely to break the condition that he will 

appear at the time and place required and for that reason the surety wishes to be 

relieved of his obligation as surety. (Amended 56 of 1994 s.10) 

  (2) Any person arrested under subsection (1) shall be brought 

within the period of 24 hours after his arrest or as soon as practicable after expiry of that 

period before a magistrate, except here he was so arrested within the period of 24 hours 

immediately preceding and occasion on which he is required by virtue of a condition of 

his release under section 10 A (2) or other bail to appear before any court, in which case 

he shall be brought before that court. 

  (3) If it appears to the court before which a person is brought 

under subsection (2) that any condition on or subject to which such person was released 

or otherwise admitted to bail has been or is likely to be broken, the court may - 

   (a) remand that person in custody ; or 
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  (1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการอาจจับกุมบุคคลโดยไม่มี
หมายจับส าหรับบุคคลที่ถูกปล่อยตัวจากการประกันตัวตามมาตรา 10 A (2) หรือการประกันตัวตามที่ถูก
จับกุมตามมาตรา 10 หรือการเรียกบุคคลที่มาปรากฏตัวตามหมายเรียกที่กระท าความผิดตามมาตรา คือ 
   (a) ถ้าเจ้าหน้าที่มีเหตุควรเชื่อว่าเงื่อนไขหรือการกระท าใดๆของ
บุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวหรือเข้ารับการประกันตัวถูกหรือใกล้เคียงกับการฝ่าฝืน หรือ 
   (b) ในการได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าการ
ประกันใด ๆ ส าหรับบุคคลที่ได้รับการประกันตัว ที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
เงื่อนไขที่จะต้องมาปรากฏตัวในเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ตามเหตุแห่งการประกันที่มีเจตนาที่จะท าให้การ
ประกันเสียไป 
  (2) บุคคลใดที่ถูกจับกุมภายใน (1) ต้องถูกน าตัวมายังศาลภายในเวลา 24 
ชั่วโมงหลังจากการจับกุมเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยภายหลังจากหมดระยะเวลานั้น ก่อนการ
พิจารณาของศาล ยกเว้นบุคคลดังกล่าวถูกจับกุมภายใน 24 ชั่วโมงทันที ก่อนหน้านั้นและมีโอกาสที่บุคคล
ดังกล่าวจะขอให้ได้รับการประกันตัวตามมาตรา 10 A (2) หรือการประกันตัวใด ๆ ที่ปรากฏต่อศาลใน
กรณีท่ีเขาต้องมาปรากฏตัวต่อศาล 
  (3) ถ้าปรากฏแก่ศาลก่อนว่าบุคคลที่ถูกน าตัวมาศาลภายใต้ (2) ว่าเงื่อนไขใด 
ๆ การใด ๆ ที่บุคคลได้รับการปล่อยตัว หรือการเข้ารับการประกันตัวได้ถูกระท าหรือใกล้เคียงกับการ
กระท าในลักษณะฝ่าฝืนศาลอาจจะ 
   (a) ให้บุคคลยังคงได้รับการคุมขัง หรือ 
   (b) อนุญาตให้บุคคลนั้นได้รับการประกันตัวในเงื่อนไขเดิมหรือ
เงื่อนไขอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสม 

                                                                                                                                                                             

   (b) admit that person to bail on the same conditions or 

on such other conditions as it thinks fit, 

  (4) Nothing in this section shall derogate from or affect the 

powers of arrest contained in section 9 K of the Criminal Procedure Ordinance (Cap 221). 

(Amended 56 of 1994 s. 10) 
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  (4) การใด ๆ ตามมาตรานี้ ไม่ท าให้การจับกุมหรืออ านาจในการจับกุมเสียไป
ตามมาตรา 9 K แห่ง the Criminal Procedure Ordinance (Cap 221). 
 
  มาตรา 10 C อ านาจค้นและยึดอายัด15 
  (1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจโดยได้รับมอบอ านาจจากกรรมการอาจ 

                                                           

 15 Section 10 C Power of search and seizure 

  (1) An officer authorized in that behalf by the Commissioner may 

- 

   (a) search any person if he reasonably suspects that 

such person is guilty of any of the offences referred to in section 10 ; 

   (b) search the premises or place in which any person 

was arrested under section 10, or the premises or any of the offences referred to in that 

section ;  

   (c) seize and detain anything which such officer has 

reason to believe to be or to contain evidence of any of the offences referred to in 

section 10 ; 

   (d) (Repealed 45 of 1992 s. 2) 

  (1A) (Repealed 45 of 1992 s. 2) 

  (2) A person shall not be searched under subsection (1) except 

by a person of the same sex. 

  (3) The powers conferred by subsection (1) shall not derogate 

from the power conferred on any officer by section 17 of the Prevention of Bribery 

Ordinance (Cap 201) or a warrant issued thereunder. 
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   (a) ค้นตัวบุคคลใด ๆ ถ้าเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล
ดังกล่าวกระท าความผิดตามมาตรา 10  
   (b) ค้นสถานที่ใด ๆ ของบุคคลที่ถูกจับตามมาตรา 10 หรือ
สถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
   (c) การยึดและอายัดสิ่งใด โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหรือพบว่าเป็น
พยานหลักฐาน  ใด ๆ ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด ตามมาตรา 10 
   (1A) (Repealed 45 of 1992 s. 2) 
  (2) บุคคลไม่อาจถูกค้นตัวตาม (1) ยกเว้นเป็นการกระท าโดยบุคคลที่มีเพศ
เดียวกัน 
  (3) อ านาจตาม (1) ไม่ท าให้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 17 
แห่ง the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201) หรือหมายค้น เสียไป 
 
  3.2.2 มาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานตาม Independent 
Commission Against Corruption Ordinance 
 
          ส าหรับมาตรการพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าหนักงาน ICAC ในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพ่ือประกอบการด าเนินคดีนั้น จะเป็นมาตรการพิเศษที่ให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากตัวผู้
ต้องหรือตัวผู้กระท าความผิดเป็นส่วนใหญ่ และมิได้มีการบัญญัติการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในทางการเงินหรือ
ในด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากเจ้าพนักงาน ICAC อาจขอให้ศาลออกหมายค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดโดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 10 B แห่ง Independent Commission Against Corruption Ordinance 
โดยในส่วนมาตรการพิเศษจะคล้ายคลึงกับการให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญเป็นต้น          
ซึ่งมาตรการพิเศษดังกล่าว มีดังนี้ 
 
  มาตรา 10 D อ านาจในการให้ได้มาซึ่งลายนิ้วมือและภาพถ่าย16 

                                                           

 16 Section 10 D Power to take finger - prints and photographs 
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  (1) บุคคลใดที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10 หรือถูกเรียกตามมาตรา 8 (2) ตาม
หมายศาล เนื่องจากได้กระท าความผิดตามมาตรา 10 ภายใต้การกระท าของเจ้าหน้าที่อาจกระท าการให้
ได้มาซึ่งลายนิ้วมือ หรือภาพถ่าย รวมทั้งน้ าหนักและส่วนสูงของบุคคลนั้น 
  (2) สิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลที่ได้มาตาม (1) อาจถูกเก็บรักษาโดยกรรมการ ยกเว้นถ้า 
                                                                                                                                                                             

  (1) Where a person has been arrested under section 10 or, has 

been served with a summons under section 8 (2) of the Magistrates Ordinance (Cap 221) 

in respect of a section 10 offence, any officer may take, or cause to be taken under the 

supervision of an officer, photographs, finger - prints and the weight and height 

measurements of that person. (Amended 48 of 1996 s. 22) 

  (2) The identifying particulars of a person taken under subsection 

(1) may be retained by the Commissioner, except that if - 

   (a) a decision is taken not to charge the person with 

any offence ; or 

   (b) the person is charged with a section 10 offence 

but discharged by a court before conviction or acquitted at his trail or in appeal, the 

identifying particulars, together with any negatives or copies thereof, shall as soon as 

reasonably practicable be destroyed or, if the person prefers, delivered to that person. 

  (3) Notwithstanding subsection (2), the Commissioner may retain 

the identifying particulars of a person who has been previously convicted of any section 

10 offence. 

  (4) In this section “identifying particulars” in relation to a person 

means photographs, finger - prints and the weight and height measurements of that 

person ; “section 10 offence” means any offence for which a person may be arrested 

under section 10. 
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   (a) การกระท าให้ได้มาต่อบุคคลดังกล่าวไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่ 
หรือ 
   (b) บุคคลที่ถูกจับจากการกระท าความผิตดามมาตรา 10 แต่
ถูกปล่อยตัวโดยศาลก่อนการตัดสินหรือถูกปล่อยตัวระหว่างพิจารณาหรือระหว่างการอุทธรณ์ ให้น า
รายละเอียดหรือส าเนาสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลที่เป็นไปในทางที่จะเป็นผลร้ายให้ด าเนินการท าลาย
โดยเร็วเท่าท่ีจะท าได้ หรือถ้าบุคคลนั้นร้องขอให้ส่งสิ่งนั้นให้กับบุคคลนั้น 
  (3) อย่างไรก็ตามตาม (2) กรรมการอาจให้เก็บสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลที่ได้กระท า
ความผิดใด ๆ ตามมาตรา 10 ก็ได้  
  (4) ในมาตรานี้ “สิ่งบ่งชี้ตัวบุคคล” ในความเกี่ยวข้องกันกับบุคคลให้หมายถึง 
รูปถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ และน้ าหนักส่วนสูงของบุคคล และ “ความผิดตามมาตรา 10” ให้หมายถึง 
ความผิดใด ๆ ที่บุคคลนั้นได้ถูกจับกุมตามมาตรา 10 
 
  มาตรา 10 E การให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานประเภท Non-intimate 
samples17 

                                                           

 17 Section 10 E Taking of non - intimate samples 

  (1) In any investigation in respect of an offence committed of 

believed to have been committed, a non - intimate sample may be taken from a person 

with or without his consent for forensic analysis only if -  

   (a) that person is dealt with and detained pursuant 

to section 10 A ; and 

   (b) an officer of the rank of Senior Commission 

Against Corruption Officer or above (“authorizing officer”) authorizes it to be taken. 

  (2) An authorizing officer may only give an authorization as 

required under subsection (1) (b) if he has reasonable grounds - 

   (a) for suspecting that the person from whom the 

non – intimate sample is to be taken has committed a serious arrestable offence ; and 
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   (b) for believing that the sample will tend to confirm 

or disprove the commission of the offence by that person. 

  (3) An authorizing officer -  

   (a) subject to paragraph (b) must give an 

authorization pursuant to subsection (2) in writing ;  

   (b) where it is impracticable to comply with 

paragraph (a) , may give such authorization orally, in which case he must confirm it in 

writing as soon as practicable. 

  (4) Where an authorization has been given pursuant to 

subsection (2) , an officer shall , before the taking of a non - intimate sample , inform 

the person from whom the sample is to be taken - 

   (a) of the nature of the offence in which the person 

is suspected to have committed ; 

   (b) that there are reasonable grounds to believe that 

the sample will tend to confirm or disprove the commission of the offence by that 

person ; 

   (c) of the giving of the authorization ; 

   (d) that he may or may not consent to the taking of 

the sample ; 

   (e) that if he does not consent to the taking of the 

sample , the sample will still be taken from him by using reasonable force if necessary ; 

   (f) that the sample will be analysed and the 

information derived from such analysis may provide evidence that might be used in 
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criminal proceeding for such offence or any other offence for which a person may be 

arrested under section 10 ; 

   (g) that he may make a request to an officer for 

access to the information derived from the analysis of the sample ; and  

   (h) that if he is subsequently convicted of any 

serious arrestable offence, any DNA information derived from the sample may be 

permanently stored in the DNA database maintained under section 59 G (1) of the Police 

Force Ordinance (Cap 232) and may be used for the purposes specified in subsection (2) 

of that section. 

  (5) The person from whom a non - intimate sample was taken 

pursuant to subsection (1) is entitled to access to the information derived from the 

analysis of the sample. 

  (6) Any consent given for the taking of a non - intimate sample 

pursuant to this section must be given in writing and sighed by the person giving the 

consent. 

  (7) A non - intimate sample from a person may only be taken by 

- 

   (a) a registered medical practitioner ; or 

   (b) an officer , or a public officer working in the 

Government Laboratory , who has received training for the purpose. 

  (8) An officer may use such force as is reasonably necessary for 

the purpose of taking or assisting the taking of a non - intimate sample from a person 

pursuant to this section. 

  (9) In this section , sections 10 F and 10 G - 
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  “DNA” means deoxyribonucleic acid ; 

  “DNA information” means genetic information derived from the 

forensic DNA analysis of an intimate sample or a non - intimate sample ; 

  “intimate sample” means - 

   (a) a sample of blood , semen or any other tissue 

fluid , urine or hair other than head hair ; 

   (b) a dental impression ; 

   (c) a swab taken from a private part of a person’s 

body or from a person’s body orifice other than the mouth ; 

  “non - intimate sample” means - 

   (a) a sample of head hair ; 

   (b) a sample taken from a nail or from under a nail ; 

   (c) a swab taken from any part , other than a private 

part , of a person’s body or from the mouth but not any other body orifice ; 

   (d) saliva ; 

   (e) an impression of any part of a person’s body 

other than - 

    (i) an impression of a private part ; 

    (ii) an impression of the face ; or 

    (iii) the identifying particulars described in 

section 59 (6) of the Police Force Ordinance (Cap 232) ;  

  “private part” in relation to a person’s body , means the genital 

or anal area and includes the breasts in the case of woman ; 
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  (1) ในการสืบสวนสอบสวนหากเจ้าหน้าที่ การให้ได้มาซึ่งตัวอย่างประเภท 
non-intimate จากบุคคลที่เขาจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ดี เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบ
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถท าได้ในเฉพาะกรณี  
   (a) บุคคลนั้นอยู่ในการควบคุมและถูกคุมขังตามมาตรา 10 A 
และ 
   (b) เจ้าหน้าที่ในระดับอาวุโสของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือสูงกว่า อนุญาตให้ด าเนินการได้ 
  (2) การอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (1) (b) จะกระท าได้เพียงเมื่อ
ปรากฏเหตุผลว่า 
   (a) ในกรณีที่สงสัยว่าบุคคลที่ต้องถูกกระท าการให้ได้มาซึ่ง
ตัวอย่างประเภท non-intimate ได้ถูกจับจากการกระท าความผิดอย่างร้ายแรง และ 
   (b) เพ่ือเป็นการสันนิษฐานว่าตัวอย่างที่ได้มานั้นสามารถยืนยัน
หรือหักล้างการกระท าความผิดของบุคคลนั้น 
  (3) เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต  
   (a) ภายใต้วรรค (b) ต้องได้รับการอนุญาตตาม (2) โดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   (b) ในกรณีที่ไม่สามารถกระท าได้ตาม (a) อาจท าการอนุญาต
โดยวาจาและจะต้องจัดให้มีการอนุญาตโดยเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ปฏิบัติได้ 
  (4) ในกรณีการอนุญาตตาม (2) ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกระท าการให้ได้มาซึ่ง
ตัวอย่างประเภท non-intimate จากบุคคลนั้น จะต้องด าเนินการแจ้งบุคคลถึง 
   (a) ลักษณะของการกระท าความผิดที่บุคคลนั้นถูกสงสัยว่า
กระท าความผิด 

                                                                                                                                                                             

  “serious arrestable offence” means an offence for which a 

person may be arrested under section 10 and for which a person may under or by virtue 

of any law be sentenced to imprisonment for a term not less than 7 years. 
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   (b) เหตุอันควรเชื่อที่สันนิษฐานได้ว่าตัวอย่างที่ได้มานั้นสามารถ
ยืนยันหรือหักล้างการกระท าความผิดของบุคคลนั้น 
   (c) การได้รับการอนุญาตให้กระท าการ 
   (d) เขาอาจยินยอมหรือไม่ก็ได้ในการที่จะกระท าการให้ได้มาซึ่ง
ตัวอย่างดังกล่าว 
   (e) ถ้าบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้กระท าการให้ได้มาซึ่งตัวอย่าง 
การให้ได้มาซึ่งตัวอย่างนั้นยังคงกระท าได้ถ้าจ าเป็น 
   (f) ตัวอย่างที่ได้น ามาวิเคราะห์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
อาจถูกน ามาเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการด าเนินคดีอาญาในการกระท าความผิดหรือการกระท าความผิด
อ่ืน ๆ ของบุคคลที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10  
   (g) บุคคลนั้นอาจมีค าขอต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าว และ 
   (h) เขาถูกตัดสินว่ากระท าความผิดอย่างร้ายแรง โดยข้อมูลดี
เอ็นเอที่ได้มาจากตัวอย่างอาจถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลดีเอ็นเอตามมาตรา 59 G (1) แห่ง the Police 
Force Ordinance (Cap 232) และอาจถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ตาม (2) ในมาตรานี้  
  (5) บุคคลใดที่ถูกกระท าการให้ได้มาซึ่งตัวอย่างประเภท non-intimate ตาม 
(1) สามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวได้ 
  (6) การให้การยินยอมในการให้ได้มาซึ่งตัวอย่างประเภท non-intimate ตาม
มาตรานี้ ต้องมีการให้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าว 
  (7) การให้ได้มาซึ่งตัวอย่างประเภท non-intimate จากบุคคลนั้นสามารถ
กระท าได้โดย 
   (a) แพทย์ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน หรือ 
   (b) เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการของรัฐบาล 
ซึ่งได้รับการอบรมส าหรับการนั้น 
  (8) เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลังเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอย่างประเภท non-
intimate จากบุคคลนั้น ๆ ตามมาตรานี้  
  (9) ในมาตรานี้ มาตรา 10 F และ 10 G 
   “ดีเอ็นเอ” หมายถึง กรดดีอ็อกซีไรโบนิวคลีอิค 
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   “ข้อมูลดีเอ็นเอ” หมายถึง ข้อมูลพันธุกรรมที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของดีเอ็นเอจากตัวอย่างประเภท non-intimate 
   “ตัวอย่างประเภท intimate” หมายถึง 
    (a) ตัวอย่างเลือด อสุจิหรือเนื้อเยื่อ ของเหลว 
ปัสสาวะหรือขนท่ีมิใช่เส้นผม 
    (b) รอยพิมพ์ฟัน 
    (c) การเก็บตัวอย่างจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่าง
การบุคคลนั้น ทางปากหรือทางอ่ืนที่ไม่ใช่ปาก 
   “ตัวอย่างประเภท non-intimate” หมายถึง 
    (a) ตัวอย่างจากเส้นผม 
    (b) ตัวอย่างที่ได้จากเล็บหรือใต้เล็บ 
    (c) การเก็บตัวอย่างจากของสงวนหรือจากปากที่
มิใช่ทางอ่ืนของร่างกาย 
    (d) น้ าลาย 
    (e) รอยพิมพ์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ืน
ที่ไม่ใช่ 
    (i) รอยพิมพ์จากของสงวน 
    (ii) รอยพิมพ์จากใบหน้า หรือ 
    (iii) บัญชีอัตลักษณ์ตามมาตรา 59 (6) แห่ง the 
Police Force Ordinance (Cap 232) ; 
   “ของสงวน”  ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายที่หมายถึงอวัยวะเพศ
หรือทางทวารหนักและให้รวมถึงทรวงอกในกรณีผู้หญิง 
   “ความผิดอย่างร้ายแรง” หมายถึง การกระท าความผิดของ
บุคคลที่อาจถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10 และการกระท าความผิดของบุคคลที่อยู่ภายใต้หรือเป็นความผิด
ตามกฎหมายใด ๆ ที่มีโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่า 7 ปี 
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  มาตรา 10 F ข้อจ ากัดในการใช้ตัวอย่างและผลทางนิติวิทยาศาสตร์18 

                                                           

 18 Section 10F Limitations on use of samples and results of forensic 

analysis 

  (1) Without prejudice to subsection (4) , no person shall have 

access to , dispose of or use a non - intimate sample taken pursuant to section 10 E 

except for the purposes of -  

   (a) forensic analysis in the course of an investigation 

of any offence for which a person may be arrested under section 10 ; or  

   (b) any proceedings for any such offence. 

  (2) Without prejudice to subsection (4) , no person shall have 

access to , disclose or use the results of forensic analysis of a non - intimate sample 

taken pursuant to section 10 E except - 

   (a) for the purposes of - 

    (i) forensic comparison and interpretation 

in the course of investigation of any offence for which a person may be arrested under 

section 10 ; 

    (ii) any proceeding for such an offence ; 

or 

    (iii) making the results available to the 

person to whom the results relate ; or 

   (b) for the purposes of section 59 G (1) and (2) of the 

Police Force Ordinance (Cap 232) where the results  are of forensic DNA analysis. 
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  (1) ต้องกระท าโดยปราศจากอคติตาม (4) ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าถึง ท าลาย 
หรือใช้ตัวอย่างประเภท non-intimate ที่ได้มาตามมาตรา 10 E ยกเว้นในวัตถุประสงค์ คือ 
   (a) วิเคราะห์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีของการสืบสวนการ
กรทะท าความผิดของบุคคลใดที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10 หรือ 
   (b) การด าเนินการใด ๆ ส าหรับการกระท าความผิดนั้น ๆ  

                                                                                                                                                                             

  (3) Any person who contravenes subsection (1) or (2) commits an 

offence and is liable on conviction to a fine at level 4 and to imprisonment for 6 

months. 

  (4) Whether or not a non - intimate sample taken pursuant to 

section 10 E or the results of forensic analysis of the sample has been destroyed under 

section 10 G , no person shall use the sample or results in any proceeding for an 

offence for which a person may be arrested under section 10 after - 

   (a) it is decided that a person from whom the 

sample was taken shall not be charged with any offence for which a person may be 

arrested under section 10 ; 

   (b) if the person has been charged with one or more 

such offences - 

    (i) the charge or all the charges , as the 

case may be , is or are withdrawn ; 

    (ii) the person is discharged by a court 

before conviction of the offence or all the offences , as the case may be ; or 

    (iii) the person is acquitted of the offence 

or all the offences , as the case may be , at trial or on appeal , whichever occurs first. 
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  (2) โดยปราศจากอคติในตาม (4) ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าถึง หรือเปิดเผย หรือ
ใช้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างประเภท non-intimate ที่ได้มาตามมาตรา 10 E ยกเว้น 
   (a) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ 
    (i) เทียบเคียงทางนิติวิทยาศาสตร์และการถอด
ความหมายในการสอบสวนการกระท าความผิดของบุคคลใดที่ถูกจับภายใต้มาตรา 10  
    ( ii) การด าเนินการใด ๆ ส าหรับการกระท า
ความผิดนั้น ๆ หรือ 
    (iii) จัดท าผลให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   (b) เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา 59 G (1) และ (2) แห่ง the 
Police Force Ordinance (Cap 232) ซึ่งเพ่ือให้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ 
  (3) ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน (1) หรือ (2) ให้มีความผิดและต้องได้รับโทษปรับใน
ระดับ 4 และถูกจ าคุก 6 เดือน 
  (4) ไม่ว่าสิ่งใดหรือตัวอย่างประเภท non-intimate ที่ได้มาตามมาตรา 10 E 
หรือผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้จากตัวอย่างถูกท าลายภายใต้มาตรา 10 G ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ตัวอย่างหรือผล
ในการด าเนินการใด ๆ ส าหรับความผิดส าหรับบุคคลที่ถูกจับกุมภายใต้มาตรา 10 หลังจากท่ี 
   (a) มีการตัดสินว่าบุคคลที่ถูกกระท าการให้ได้มาซึ่งตัวอย่างไม่มี
ความผิดใด ๆ ตามที่ถูกจับภายใต้มาตรา 10  
   (b) ถ้าบุคคลนั้นถูกจับในข้อหาเดียวหรือหลายข้อหา 
    (i) ข้อหาใดข้อหาหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นกรณีที่ถูก
ถอนฟ้องไป 
    (ii) บุคคลนั้นถูกปล่อยตัวโดยศาลก่อนที่จะมีการ
ตัดสินความผิดในข้อหาหนึ่งข้อหาใดหรือทั้งหมด หรือ 
    ( iii) บุคคลใดที่ พ้นจากความผิดไม่ว่าข้อหาใด
ข้อหาหนึ่งหรือทั้งหมด ในกรณีของการพิจารณาคดี หรือการอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 
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  3.2.3 อ านาจในการสืบสวนสอบสวนอ่ืนและอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลตาม Chapter 201 Prevent of Bribery Ordinance 
 
          นอกจาก Independent Commission Against Corruption 
Ordinance     ที่บัญญัติให้อ านาจต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา ยังมี Chapter 201 Prevent of Bribery Ordinance ที่
เป็นกฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ ICAC ที่ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน
สอบสวนด้วยเช่นกัน ในความผิดที่เกี่ยวกับการการรับสินบนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในฮ่องกง ซึ่งบาง
อ านาจอาจมีอยู่หรือคล้ายกับอ านาจใน Independent Commission Against Corruption Ordinance 
แต่บางส่วนอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง จะบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ โดยมีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนสอบสวนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 
  มาตรา 13 อ านาจสืบสวนสอบสวนพิเศษ19 

                                                           

 19 Section 13 Special powers of investigation 
  (1) Where the Commissioner is satisfied that there is reasonable 
cause to believe- 
   (a)that an offence under this Ordinance may have 
been committed by any person; and 
   (b) that any shared account, purchase account, club 
account, subscription account, investment account, trust account, mutual or trust fund 
account, expense account, bank account or other account of whatsoever kind or 
description, and any baker’s books, company books, documents or other article of or 
relating to any person named or otherwise identified in writing by the Commissioner are 
likely to be relevant for the purposes of an investigation of such offence, 
   He may for those purposes authorize in writing any 
investigating officer in production by him of the authorization of so required- 
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   (i) to investigate and inspect such accounts, book or 
documents or other article of or relating to the person named or otherwise identified by 
the Commissioner; 
   (ii) to require form any person the production of 
such accounts, book, documents, or other article of or relating to the person named or 
otherwise identified by the Commissioner which may be required for the purposes of 
such investigation and the disclosure of all or any information relating thereto, and to 
take copies of such accounts, book or documents or of any relevant entry therein and 
photographs of any other article. (Replaced 48 of 1996 s.4) 
  (1A) The Commissioner shall not, without the leave of the Court 
of First Instance obtained on ex parte application in chambers, issue an authorization 
under or by virtue of which any particular person who is alleged or suspected to have 
committed an offence under this Ordinance can be required to comply with any 
requirement of the description mentioned in subsection (1)(i) and (ii). (Added 48 of 1996 
s.4) 
  (1B) The Court of First Instance shall not grant leave for the issue 
of an authorization under subsection (1)(i) and (ii) unless, on consideration of an 
application under subsection (1A), it is satisfied as to the matters that the Commissioner 
is required to be satisfied under subsection (1). (Added 48 of 1996 s.4) 
  (2) (a) Every authorization given under subsection (1) shall be 
deemed also authorize the investigating officer to require from any person information 
as to whether or not at any bank, company or other place there is any account, book, 
document or other article liable to investigation, inspection or production under such 
authorization. (Amended 9 of 1974 s.5; 50 of 1987 s.5; 48 of 1996 s.4) 
  (b) A requirement under paragraph (a) shall be made in writing 
and any statement therein as to the existence of the appropriate authorization under 
subsection (1) shall be accepted as true without further proof of the fact. 
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  (1) กรณีท่ีคณะกรรมการมีเหตุอันควรเชื่อว่า 
  (a) มีบุคคลที่อาจกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ 
  (b) บัญชีที่ใช้ร่วมกัน , บัญชีซื้อขาย , บัญชีสโมสร , บัญชีในการเป็นสมาชิก , 
บัญชีการลงทุน , บัญชีทรัสต์ , บัญชีรวม . บัญชีการลงทุนของทรัสต์ ,บัญชีค่าใช้จ่าย . บัญชีธนาคาร หรือ
บัญชีใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน และหนังสือของธนาคาร , หนังสือบริษัท , เอกสาร หรือสิ่งในลักษณะ
เดียวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปรากฏชื่อ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด ในทั้งหมดนั้นซึ่งมี
แนวโน้มที่จะจ าเป็นจะต้องท าการสืบสวนสอบสวนในการกระท าผิดภายใต้กฎหมายนี้ 
  ในการนี้คณะกรรมการอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้แก่พนักงานสอบสวนเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสอบสวนที่อนุญาตให้ 
  (i) .ให้สอบสวนและวินิจฉัยบัญชี หนังสือ เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันที่เก่ียวกับบุคคลที่ปรากฏชื่อ หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
  (ii) เรียกบัญชี หนังสือ เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่ปรากฏชื่อ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องการสอบสวน และเปิดเผย
                                                                                                                                                                             

  (3) Any person who, having been lawfully required under this 
section to disclose any information or to produce any accounts, book, documents or 
other article to an investigating officer authorized under subsection (1), shall, 
notwithstanding the provisions of other Ordinance or rule of law to the contrary save 
only the provisions of section 4 of the Inland Revenue Ordinance (Cap 112), comply with 
such requirement, and any such person who fails or neglects, without reasonable 
excuse, so to do, and any person who obstructs any such investigating officer in the 
execution of the authorization given under subsection (1), shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine of $20000 and to imprisonment fir 1 year. 
(Amended 9 of 1974 s.5; L.N. 374 of 1991 ; 48 of 1996 s.4) 
  (4) Any person who falsely represents that an appropriate 
authorization has been given under subsection (1) shall be guilty of an offence and shall 
be liable on conviction to a fine of $20000 and to imprisonment for 1 year. (Amended 
25 of 1998 s.2) 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นให้มีการคัดส าเนาบัญชี หนังสือ หรือเอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันรวมทั้งภาพถ่าย 
 (1A) คณะกรรมการจะต้องไม่กระท าการโดยปราศจากการอนุญาตของศาลชั้นต้นที่ได้
อนุญาตภายใต้หรือโดยอาศัยอ านาจตามที่บุคคลใดถูกกล่าวหาหรือถูกสงสัยว่ากระท าความผิดภายใต้
กฎหมายนี้ ที่จ าเป็นจะต้องมีค าร้องภายใต้ (1) (i) และ (ii) 
 (1B) ศาลชั้นต้นจะต้องไม่กระท าการอนุญาตตาม (1) (i) และ (ii) เว้นแต่จะได้พิจารณาจน
เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นไปตาม (1) 
 (2) (a) การอนุญาตใด ๆ ภายใต้ (1) ให้ถือว่าเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนสามารถเรียก
ข้อมูลจากบุคคลใด ๆ ไม่ว่าธนาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่บัญชี หนังสือ เอกสารหรือสิ่งอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันที่จ าเป็นจะต้องตรวจสอบภายใต้การอนุญาตดังกล่าว 
 (b) การเรียกให้ส่งข้อมูลภายใต้ (a) จะต้องท าเป็นหนังสือและไม่ว่ารายงานใดๆ ที่ออก
ภายใต้ (1) จะถือว่าเป็นความจริงที่ไม่จ าต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีก 
 (3) บุคคลใดที่มีหน้าที่จะต้องกระท าภายใต้กฎหมายที่ต้องเปิดเผยไม่ว่าข้อมูลใด ๆ บัญชี 
หนังสือ เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต่อพนักงานสอบสวนจะต้องค านึงถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ขัดกัน ยกเว้นมาตรา 4 แห่ง the Inland Revenue Ordinance (Cap 112) โดยอนุให้การเรียกร้องใด ๆ
จากบุคคลและบุคคลนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน ให้ถือเป็นการกระท าความผิดและต้องระวางโทษปรับ 20000 เหรียญและ
จ าคุก 1 ปี 
 (4) บุคคลใดแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จเพ่ือให้มีการอนุญาตภายใต้ (1) ให้ถือเป็นการ
กระท าความผิดและต้องระวางโทษปรับ 20000 เหรียญและจ าคุก 1 ปี 
 
 มาตรา 13A ค าสั่งให้จัดท าข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ20 
                                                           

 20 Section 13A Order to make material available and to render 
assistance 
  (1) The Commissioner or an investigating officer with the 
approval of the Commissioner or the Deputy Commissioner may, for the purpose of an 
investigation into, or proceedings relating to, an offence suspected to have been 
committed under this Ordinance, make an ex parte application to the Court of First 
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Instance in chambers for an order under subsection (2) in relation to particular material 
or material of a particular description held by the Commissioner of Inland Revenue or by 
any officer of the Inland Revenue Department. (Amended 25 of 1998 s. 2) 
 
  (2) Subject to subsection (6), the Court of First Instance may, if 
on such an application it is satisfied that- (Amended 25 of 1998 s. 2)  
   (a) there are reasonable grounds for suspecting that 
an offence under this Ordinance has been committed;  
   (b) there are reasonable grounds for believing that 
the material to which the application relates is likely to be relevant to the investigation 
or proceedings for the purpose of which the application is made; and  
   (c) there are reasonable grounds for believing that it 
is in the public interest, having regard to-  
    (i) the seriousness of the offence 
suspected to have been committed;  
    (ii) whether or not the suspected offence 
could be effectively investigated if an order under this subsection is not made;  
    (iii) the benefit likely to accrue to the 
investigation or proceedings if the material is so produced or if access to it is given; and  
    (iv) the public interest in preserving 
secrecy with regard to matters relating to the affairs of persons that may come to the 
knowledge of the Commissioner of Inland Revenue or to any officer of the Inland 
Revenue Department in the performance of their duties under the Inland Revenue  
Ordinance (Cap 112),make an order that the Commissioner of Inland Revenue or any 
officer of the Inland Revenue Department-  
   (i) shall-  
   (A) produce the material for the Commissioner or an 
investigating officer to take away; or  
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   (B) give them access to it, within such period as the 
order may specify;  
   (ii) shall, in relation to that material, render to the 
Commissioner or an investigating officer in the exercise of the powers of the 
Commissioner or an investigating officer or the discharge of the duties of the 
Commissioner or an investigating officer under this Ordinance such assistance as the 
Commissioner or an investigating officer, as the case may be, may reasonably require. 
  (3) The period to be specified in an order under subsection (2) 
shall be 7 days unless it appears to the Court of First Instance that a longer or shorter 
period would be appropriate in the particular circumstances of the application. 
(Amended 25 of 1998 s. 2)  
  (4) Where an order is made under subsection (2) the 
Commissioner of Inland Revenue or any officer of the Inland Revenue Department shall, 
notwithstanding the provisions of any other law to the contrary including the provisions 
of section 4 of the Inland Revenue Ordinance (Cap 112) and sections 13 and 14 of this 
Ordinance, comply with the terms of that order within such period as the order may 
specify.  
  (5) For the purposes of the prosecution of an offence under this 
Ordinance where an order is made under subsection (2), the giving of evidence by the 
Commissioner of Inland Revenue or any officer of the Inland Revenue Department in 
relation to particular material or material of a particular description with respect to 
which the order is made shall not be subject to any obligation as to secrecy or other 
restriction as to disclosure imposed by section 4 of the Inland Revenue Ordinance (Cap 
112) or otherwise.  
  (6) Where an application under subsection (1) relates to material 
of a particular description, an order under subsection (2) shall only be made where an 
application in relation to particular material is not reasonably practicable. 
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 (1) คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบสวนหรือการกระท าหน้าที่ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ 
อาจมีค าร้องไปยังศาลชั้นต้นภายใต้ (2) ที่เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลหรือข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงที่จัดท าขึ้น
โดยคณะกรรมการของกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร 
                                                                                                                                                                             

  (7) Where material to which an application under this section 
relates consists of information recorded otherwise than in legible form-  
   (a) an order under subsection (2)(i)(A) shall have 
effect as an order to produce the material in a form in which it can be taken away; and  
   (b) an order under subsection (2)(i)(B) shall have 
effect as an order to give access to the material in a form in which it is visible and 
legible.  
  (8) Where an order made under subsection (2)(i) relates to 
information recorded otherwise than in legible form, the Commissioner or an 
investigating officer may by notice in writing require the Commissioner of Inland Revenue 
or an officer of the Inland Revenue Department to produce the material in a form in 
which it is visible and legible and can be taken away.  
  (9) The Commissioner or an investigating officer may by notice in 
writing-  
   (a) extend the period specified in an order under 
subsection (2) (and any such extension shall be deemed to be an order made by the 
Court of First Instance under that subsection); (Amended 25 of 1998 s. 2)  
   (b) release the Commissioner of Inland Revenue or 
an officer of the Inland Revenue Department from any obligation under an order of the 
description mentioned in subsection (8) to produce material in the form in which it was 
recorded.  
  (10) The Commissioner or an investigating officer may 
photograph or make copies of any material produced under this section. 
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 (2) กรณีตาม (6) ศาลชั้นต้นอาจหรือถ้าเป็นที่พอใจว่า 
  (a) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ 
  (b) มีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการสอบสวน
หรือได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการสอบสวน  
  (c) มีเหตุอันควรเชื่อว่ากรณีนั้นอยู่ในความสนใจของประชาชนในเรื่องที่
เกี่ยวกับ 
   (i) ความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
   (ii) การกระท าความผิดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตภายใต้อนุมาตรานี้จะมีผลกระท าต่อการสอบสวน 
   (iii) การจัดท าข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสอบสวน 
   (iv) ความสนใจของประชาชนในการรักษาความลับเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจของบุคคลใด ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการของกรมสรรพากรหรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายสรรพากร  
  (i) จะต้อง 
  (A) จัดท าข้อมูลให้แก่คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวน 
  (B) ให้คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนเข้าถึงข้อมูลภายใต้ระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
  (ii) ต้องให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวน
ในการใช้อ านาจของคณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนภายใต้กฎหมายนี้เช่นเดียวกับผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในกรณีที่จ าเป็น 
 (3) ระยะเวลาที่ก าหนดตาม (2) มีก าหนด 7 วัน เว้นแต่ความจะปรากฏต่อศาลชั้นต้นว่า
ระยะเวลาที่เกินกว่าหรือน้อยกว่า 7 วันจะมีความเหมาะสมกว่า 
 (4) ค าสั่งภายใต้ (2) คณะกรรมการกรมสรรพากร หรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพาการ จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ขัดกันรวมถึงมาตรา 4 แห่ง the Inland Revenue 
Ordinance (Cap 112) และมาตรา 13 และ 14 แห่งกฎหมายนี้ ที่จะต้องเป็นไปตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
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 (5) การฟ้องคดีภายใต้กฎหมายนี้ ค าสั่งภายใต้ (2) การมอบซึ่งพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการกรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจง 
ที่ถือว่าค าสั่งนั้นจะต้องไม่มีผลผูกพันในการรักษาความลับหรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรา 4 แห่ง the Inland Revenue Ordinance (Cap 112) หรือกรณีอ่ืนในท านองเดียวกัน 
 (6) ค าร้องตาม (1) และ (2)ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงจะกระท าได้เฉพาะใน
กรณีท่ีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 (7) ในกรณีที่ข้อมูลตามค าร้องภายใต้มาตรานี้ได้จัดท าขึ้นจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้เป็น
ประเภทอ่ืนที่ไม่ได้จัดท าเป็นการชัดเจน - 
  (a) ภายใต้ค าสั่งใน (2)(i)(A) ที่ต้องมีการจัดให้ท าข้อมูลให้จัดท าในลักษณะที่
สามารถท าไปใช้ได้และ  
  (b) ภายใต้ค าสั่งใน (2)(i)(B) ที่ต้องมีการจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูล ให้จัดให้มี
การเข้าถึงข้อมูลในลักษณะที่อ่านเห็นและชัดเจน 
 (8) ในกรณีค าสั่งภายใต้ (2)(i) เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการบันทึกในลักษณะที่ไม่ใช่ในลักษณะ
ที่ชัดเจน คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนอาจมีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการกรมสรรพากรหรือ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจัดท าข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่อ่านเห็นและชัดเจนพร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ได้ 
 (9) คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนอาจมีหนังสือให้ 
  (a) ขยายระยะเวลาตาม (2) (ซึ่งการขยายระยะเวลานั้นจะต้องกระท าโดย
ค าสั่งของศาลชั้นต้น) 
  (b) ให้คณะกรรมการกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่จัดท าข้อมูล
ที่มีการบันทึกไม่ว่าลักษณะใด ๆ ตามค าสั่งใน (8) หลุดพ้นจากความรับผิด 
 (10) คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนอาจถ่ายรูปหรือจัดท าส าเนาข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้น
ในมาตรานี้ 
 
 มาตรา 13B การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับภายใต้มาตรา 13A21 
                                                           

 21 Section 13B Disclosure of information obtained under section 13A 
  Where any information subject to an obligation of secrecy under 
the Inland Revenue Ordinance (Cap 112) has been obtained from the Commissioner of 
Inland Revenue or any officer of the Inland Revenue Department under or by virtue of 
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 ในกรณีที่ข้อมูลที่เรื่องของการรักษาความลับตาม the Inland Revenue Ordinance 
(Cap 112) ที่ได้รับจากคณะกรรมการกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร หรือได้มาโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 13A ซึ่งข้อมูลนั้นอาจถูกเปิดเผยโดยคณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือการด าเนินการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
 มาตรา 13C ข้อก าจัดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยภายใต้มาตรา 13B22 
                                                                                                                                                                             

section 13A, that information may be disclosed by the Commissioner or an investigating 
officer to the Secretary for Justice for the purposes of any proceedings relating to or any 
prosecution of an offence under this Ordinance but may not otherwise be disclosed. 
22 Section 13C Restriction on publication of information disclosed under section 13B 
  (1) This section applies-  
   (a) to information of the description mentioned in 
section 13B which has been furnished to the Commissioner of Inland Revenue or to any 
officer of the Inland Revenue Department in respect of the liability, responsibility or 
obligation of any person ("the person named") under the Inland Revenue Ordinance (Cap 
112);  
   (b) where that information is disclosed to the 
Secretary for Justice under section 13B; 
   (c) where the Secretary for Justice decides that any 
of the information so disclosed is to be adduced in evidence by the prosecution for the 
purpose of any prosecution of an offence under this Ordinance, not being an offence 
alleged to have been committed by the person named;  
   (d) where a venue for and a date and time of hearing 
of those proceedings has been fixed; and  
   (e) where those proceedings may result in the 
information being publicly revealed.  
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  (2) As soon as practicable after having made a decision of the 
description mentioned in subsection (1)(c), and in any case not less than 14 days before 
the date referred to in subsection (1)(d), the Secretary for Justice shall serve notice in 
writing of that fact on the person who furnished the information as mentioned in 
subsection (1)(a) and on the person named.  
  (3) A notice under subsection (2) shall be accompanied by a 
statement in writing so as to adequately inform the person on whom it is served of-  
   (a) the details of such information disclosed to the 
Secretary for Justice that is to be so adduced;  
   (b) the venue for, date and time of the hearing of 
those proceedings; and  
   (c) the substance of this section.  
  (4) Within 14 days after the service on him of a notice under 
subsection (2), the person on whom it is served may on notice in writing to the Secretary 
for Justice make an application in chambers to the court before whom the proceedings 
are to be heard for an order under subsection (5) and the Secretary for Justice shall be 
given an opportunity to be heard on that application.  
  (5) On application made to it under subsection (4), the court 
may by order give directions prohibiting or restricting the publication of any information 
so disclosed to the Secretary for Justice which may lead to the identity of the person 
named being publicly revealed.  
  (6) In the making of an order under subsection (5), the court 
shall in considering whether or not to make an order, have regard to the views of the 
Secretary for Justice on the application, if any, and those of the applicant and shall 
consider whether the public interest in the publication of any information being the 
subject of the application, without prohibition or restriction, outweighs-  
   (a) the privacy and confidentiality of that 
information;  
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 (1) ในมาตรานี้ให้น าไปใช้แก่ 
  (a) ข้อมูลที่ปรากฏซึ่งรายละเอียดตามมาตรา 13B ที่ได้รับการเปิดเผยโดย
คณะกรรมการกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ในส่วนที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ หนี้สินของบุคคลใด ๆ (“บุคคลที่ปรากฏชื่อ) ภายใต้ the Inland Revenue Ordinance 
(Cap 112) 

                                                                                                                                                                             

   (b) any prejudice to the person named which might 
result from the publication of that information without prohibition or restriction; and  
   (c) the public interest in preserving secrecy with 
regard to matters relating to the affairs of persons that may come to the knowledge of 
the Commissioner of Inland Revenue or to any officer of the Inland Revenue 
Department in the performance of their duties under the Inland Revenue Ordinance 
(Cap 112).  
  (7) If in the course of any prosecution of an offence under this 
Ordinance after the making of an order under subsection (5) the court by whom the 
order was made is satisfied, after giving the person in favour of whom the order was 
made an opportunity to be heard, that the effect of that order is to impose a substantial 
and unreasonable prohibition or restriction upon the reporting of those proceedings or 
the reporting of that prosecution and that, notwithstanding the matters referred to in 
subsection (6)(a), (b) and (c) and the views of the person in favour of whom the order 
was made, if any, it is in the public interest to remove the prohibition or to relax the 
restriction, the court or the judge shall direct that the order shall not apply to such 
information in respect of which that order was made as is specified in the direction.  
  (8) Any person who publishes or broadcasts information being 
the subject of an order under subsection (5), including an order in respect of which a 
direction is made under subsection (7), incontravention of that order commits an 
offence and is liable on conviction to a fine of $10000 and to imprisonment for 6 
months. (Added 48 of 1996 s. 5. Amended L.N. 362 of 1997) 
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  (b) ในกรณีที่ข้อมูลถูกเปิดเผยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมภายใต้
มาตรา 13B 
  (c) ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเปิดเผย
จะถูกใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานเพื่อประโยชน์แก่การฟ้องร้องด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ 
ต้องไม่ใช่ความผิดที่ถูกกระท าโดยบุคคลที่ปรากฏชื่อ 
  (d) ในกรณีวันเวลาและสถานที่ของการพิจารณาให้ด าเนินการแก้ไขและ 
  (e) ในกรณีที่การพิจารณาอาจส่งผลกระท าต่อการเผยแพร่ข้อมูล 
 (2) ภายหลังจากที่มีการด าเนินการตาม (1)(c) และในกรณีที่ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 14 วัน ก่อน
วันที่มีการอ้างอิงถึงตาม (1)(d) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องด าเนินการมีหมายไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใน (1)(a) และบุคคลที่ปรากฏชื่อในทันทีและโดยเร็วที่สุด 
 (3) หมายภายใต้ (2) ต้องด าเนินการแจ้งพร้อมกับรายงานอย่างเป็นทางการแก่บุคคล
เหล่านั้นกับ 
  (a) รายละเอียดของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมเหตุผลประกอบ 
  (b) วันเวลาและสถานที่ของการพิจารณาในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลและ 
  (c) การพิจารณาตามมาตรานี้ 
 (4) ภายใน 14 วันหลังจากการออกหมายแก่บุคคลเหล่านั้นตาม (2) ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจมี
หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้ท าค าร้องต่อศาลในกระบวนการพิจารณาก่อนที่บุคคล
เหล่านั้น   ก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาตาม (5) ให้เข้าร่วมรับฟังกระบวนพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมต้องให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นตามค าร้อง 
 (5) ค าร้องภายใต้ (4) นั้น ศาลอาจมีค าสั่งห้ามกระท าการหรือจ ากัดการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ 
ที่ถูกเปิดเผยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงบุคคลที่ปรากฏชื่อเพ่ือให้เป็นการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 (6) การด าเนินการภายใต้ (5) นั้น ศาลต้องด าเนินการไม่ว่าประการใด ๆ เพ่ือให้มีหรือไม่มี
ค าสั่ง ตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามค าร้อง ในการพิจารณาค าร้องจะต้อง
พิจารณาถึงกรณีที่เป็นความสนใจของประชนในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในข้อมูลที่เป็นเรื่องใด ๆ 
ตามค าร้อง โดยปราศจากค าสั่งห้ามกระท าการหรือการจ ากัดการเผยแพร่ข้อมูล เมื่อปรากฏว่าการเปิดเผย
มีผลกระทบต่อ 
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  (a) ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล 
  (b) การมีอคติต่อบุคคลที่ปรากฏชื่อ ซึ่งเมื่อได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดย
ปราศจากค าสั่งห้ามกระท าการหรือการจ ากัดการเผยแพร่ข้อมูล และ 
  (c) ความสนใจของประชาชนในการรักษาความลับเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ในทางธุรกิจของบุคคลใด ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการของกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพาการในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายสรรพากร 
 (7) ถ้าในการฟ้องร้องด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายนี้ ภายหลังจากการด าเนินการตาม
ค าสั่ง (5) ศาลอาจสั่งให้บุคคลใด ๆ กระท าการเพ่ือเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าหลังจากที่ให้บุคคลเข้ารับฟัง
กระบวนการพิจารณา ซึ่งค าสั่งที่ก าหนดไปโดยมีค าสั่งห้ามกระท าการซึ่งไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ ากัดการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ได้พิจารณาจากรายงาน หรือรายงานกระบวนพิจารณา ทั้งนี้ ตาม (6)(a), (b) และ (c) 
รวมถึงความเห็นของบุคคลเหล่านั้นตามค าสั่ง ถ้าเกิดความสนใจของประชาชนที่จะให้ยกเลิกค าสั่งห้าม
กระท าการหรือการจ ากัดการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ศาลโดยผู้พิพากษาต้องมีค าสั่งมีค าสั่งห้ามไม่ให้น าข้อมูลที่
ได้จากการพิจารณาไปใช้ 
 (8) บุคคลใด ๆ ที่เผยแพร่หรือออกอากาศข้อมูลภายใต้ (5) รวมถึงค าสั่งห้ามตาม (7) รวมถึง
การฝ่าฝืนค าสั่ง ให้ถือเป็นการกระท าความผิดและต้องระวางโทษปรับ 10000 เหรียญและจ าคุก 6 เดือน 
 
 มาตรา 14 อ านาจให้ได้มาซึ่งข้อมูล23 

                                                           

 23 Section 14 Power to obtain information 
  (1A) The Commissioner or an investigating officer may, for the 
purpose of an investigation into, or proceedings relating to, an offence suspected to 
have been committed by any person under this Ordinance, make an ex parte 
application to the Court of First Instance in chambers for an order under subsection (1). 
(Added 48 of 1996 s. 6. Amended 25 of 1998 s. 2)   
  (1B) The Court of First Instance shall not make an order under 
subsection (1) unless on an ex parte application made to it under subsection (1A) it is 
satisfied that there are reasonable grounds for suspecting that- (Amended 25 of 1998 s. 
2)  
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   (a) in the case of an application relating to 
subsection (1)(c), that the information to be required from the person being the subject 
of the application is likely to be relevant to the investigation or the proceedings;  
   (b) in the case of an application relating to 
subsection (1)(d) or (e), that the person being the subject of the application has or may 
reasonably have access to information likely to be relevant to the investigation or the 
proceedings. (Added 48 of 1996 s. 6) 
  (1) Where on an application under subsection (1A) the Court of 
First Instance is satisfied that there are reasonable grounds for suspecting that an 
offence under this Ordinance has been committed it may make an order authorizing the 
Commissioner by a notice in writing to require- (Replaced 48 of 1996 s. 6. Amended 25 
of 1998 s. 2)  
   (a) such person to furnish to the investigating officer 
specified in such notice a statutory declaration or, as the Commissioner sees fit, a 
statement in writing, enumerating-  
    (i) the property, being property in such 
categories or classes of property, movable or immovable, as may be specified in such 
notice, belonging to or possessed by, or which at any time during the 3 years 
immediately preceding the date of such notice or during such shorter period as may be 
specified in such notice belonged to or was possessed by, such person, his agents or 
trustees, specifying in respect of each property enumerated whether it is or was 
possessed jointly (and, if so, with whom) or severally; and specifying the date upon 
which, and the person from whom, each such property was acquired and whether by 
purchase, gift, bequest, inheritance or otherwise, and, where it was acquired by 
purchase, specifying the consideration paid therefor; and in respect of any property 
enumerated which has been disposed of, whether by sale, gift or otherwise, at any time 
during the 3 years immediately preceding the date of the notice or such shorter period 
as aforesaid, specifying how and to whom the same was disposed of and, where it was 
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disposed of by sale, specifying the consideration given therefor; (Amended 50 of 1987 s. 
6) 
    (ii) all expenditure incurred by such 
person in respect of himself, his spouse, parents or children with regard to living 
expenses and other private expenditure during any period specified in such notice (not, 
however, being a period commencing earlier than 3 years from the date of the notice);  
   (iii) all liabilities incurred by such person, his agents 
or trustees, at such time or during such period as may be specified in such notice (not, 
however, being a time or a period commencing earlier than 3 years from the date of the 
notice), and specifying in respect of each such liability whether it  
was incurred jointly (and, if so, with whom) or severally; (Amended 28 of 1980 s. 7) 
   (b) such person to furnish to the investigating officer 
specified in such notice a statutory declaration or, as the Commissioner sees fit, a 
statement in writing of any money or other property sent out of Hong Kong by him or 
on his behalf during such period as may be specified in the notice; (Amended 50 of 1987 
s. 14)  
   (c) any other person to furnish to the investigating 
officer specified in such notice a statutory declaration or, as the Commissioner sees fit, a 
statement in writing enumerating the property, being property in such categories or 
classes of property, movable or immovable, as may be specified in such notice, 
belonging to or possessed by him and further stating, in respect of each such property, 
the date upon which and the person from whom it was acquired, if the Commissioner 
believes that such information may assist the investigation or proceedings; (Amended 50 
of 1987 s. 6)  
   (d) any other person whom the Commissioner 
believes to be acquainted with any facts relevant to such investigation or proceedings to 
furnish to the investigating officer specified in such notice all information in his 
possession or to which he may reasonably have access (not being information readily 
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available to the public) respecting such matters as are specified in the notice or, as the 
Commissioner sees fit, to appear before the investigating officer specified in such notice 
or such other person specified in the notice and to answer orally on oath or affirmation 
any questions relevant thereto; and, on demand by the investigating officer specified in 
such notice or such other person, to produce or deliver or otherwise furnish to him the 
original or a copy of any document in his possession or under his control or to which he 
may reasonably have access (not being a document readily available to the public) 
which, in the opinion of the investigating officer specified in such notice or such other 
person, may be relevant to such investigation or proceedings; for the purposes of this 
paragraph the investigating officer specified in such notice or such other person shall 
have authority to administer any oath or take any affirmation; (Amended 28 of 1980 s. 7) 
   (e) the person in charge of any public body or any 
department, office or establishment of any public body to produce or furnish to the 
investigating officer specified in such notice any document or a copy, certified by the 
person in charge, of any document which is in his possession or under his control or to 
which he may reasonably have access (not being a document readily available to the 
public); (Amended 28 of 1980 s. 7)  
   (f) the manager of any bank to give to the 
investigating officer specified in such notice copies of the accounts of such person or of 
his spouse, parents or children at the bank as shall be named in the notice.  
  (2) Without prejudice to the generality thereof, the powers 
conferred by subsection (1)(d) include the power to require information from, and to 
require the attendance for the purpose of answering questions of-  
   (a) any person, or any employee of any person, who 
has acted for or is acting for any party to any particular land or property transaction; and  
   (b) any person, or any employee of any person, who 
was concerned in the passing of any consideration, brokerage, commission or fee, or in 
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the clearing or collection of any cheque or other instrument of exchange, respecting any 
particular land or property transaction, as to any of the following matters, that is to say- 
    (i) the full names (including aliases) and 
addresses of any of the persons referred to in paragraphs (a) and (b) and any other 
information in his possession which may be helpful in identifying or locating any such 
person;  
    (ii) any consideration, brokerage, 
commission or fee paid or received in respect of or in connection with any such land or 
property transaction; and  
    (iii) the terms and conditions of any such 
land or property transaction.  
  (3) A notice under subsection (1) shall be served on the person 
to whom it is addressed either personally or by registered post addressed to his last 
known place of business or residence.  
  (4) Every person on whom a notice under subsection (1) is 
served shall, notwithstanding the provisions of other Ordinance or rule of law to the 
contrary save only the provisions of section 4 of the Inland Revenue Ordinance (Cap 
112), comply with the terms of that notice within such time as may be specified therein 
or within such further time as the Commissioner may, in his discretion, authorize, and 
any person on whom such a notice has been served, who, without reasonable excuse, 
neglects or fails so to comply shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine of $20000 and to imprisonment for 1 year. (Amended 25 of 1998 s. 
2)  
  (5) A person who wilfully makes any false statement in answer 
to a notice under subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine 
of $20000 and to imprisonment for 1 year. (Added 9 of 1974 s. 6) (Amended 9 of 1974 s. 
6) 
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 (1A) เพ่ือการสอบสวนหรือเพ่ือการด าเนินการฟ้องร้องคดีในความผิดตามกฎหมายนี้หรือ
กรณีที่สงสัยว่ามีการกระท าความผิด ไม่ว่าโดยบุคคลใด ๆ คณะกรรมการหรือพนักงานสอบสวนอาจมีค า
ร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอให้มีค าสั่งตาม (1)  
 (1B) ศาลชั้นต้นไม่อาจมีค าสั่งตาม (1) เว้นแต่ค าร้องนั้นจะกระท าภายใต้ (1) จะต้องปรากฏ
พฤติการณ์ที่เป็นที่พอใจแก่ศาลถึงกรณีเหตุอันควรสงสัยว่า 
  (a) ในกรณีที่ค าร้องตาม (1)(c) ที่ปรากฏข้อมูลตามที่ร้องขอว่าผู้ต้องสงสัยจะ
ไปยุ่งเหยิงกับการสอบสวนหรือการด าเนินคดี 
  (b) ในกรณีที่ค าร้องตาม (1)(d) หรือ (e) ที่ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยตามค าร้อง
อาจจะมีหรืออาจมีเหตุที่ท าให้ผู้นั้นเข้าถึงข้อมูลในลักษณะที่จะไปยุ่งเหยิงกับการสอบสวนหรือการ
ด าเนินคดี 
 (1) กรณีที่ค าร้องภายใต้ (1A) ที่ศาลชั้นต้นพอใจตามพฤติการณ์แห่งกรณีสงสัยว่าได้มีการ
กระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ โดยศาลอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้คณะกรรมการตามที่ร้องขอว่า 
  (a) ให้บุคคลนั้นช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการสอบสวน เช่น การออกหมาย , 
การด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร , การบันทึกถ้อยค า , การชี้แจง 
   (i) ทรัพย์สิน , ทรัพย์สินในแต่ละประเภทหรือแต่ละชั้น , 
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุในหนังสือ ทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือครอบครองอยู่ ไม่ว่าใน
ระยะเวลาใด ๆ ในระยะเวลา 3 ปีหรือน้อยกว่านั้น นับแต่วันที่ระบุในหมาย ของบุคคลนั้น หรือตัวแทน 
หรือทรัสต์ ตามที่ระบุชื่อของบุคคลนั้น รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าบุคคลใด ๆ ก็
ตาม และให้ระบุวันที่ที่ได้รับทรัพย์สินเหล่านั้นมา ไม่ว่าจะได้โดยการซื้อขาย การรับมรดก หรือการได้มา
ทางอ่ืน และให้ระบุถึงค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์ดังกล่าว และให้แจกแจงการให้ การ
ขาย การอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันในระยะเวลา 3 ปีหรือน้อยกว่านั้น โดยให้ระบุว่าได้โอนให้บุคคลใด 
   (ii) รายจ่ายทั้งหมดของบุคคลนั้น รวมถึงคู่สมรส บุพการี บุตร 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด ารงชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนหน้าที่ได้รับแจ้ง (อย่างไรก็
ตาม หมายถึงช่วงระยะเวลาก่อนหน้า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหมาย) 
   (iii) หนี้สิ้นทั้งหมดของบุคคลนั้น ตัวแทน หรือ ทรัสต์ ที่เกิดขึ้น
ในเวลาหรือระหว่างเวลาที่ได้รับแจ้ง (อย่างไรก็ตาม หมายถึงระยะเวลาก่อนหน้า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
หมาย) และให้ระบุถึงความรับผิดร่วมกัน หรือหนี้ร่วมกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าบุคคลใดก็ตาม 
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  (b) บุคคลนั้นต้องให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนแก่พนักงานสอบสวน เช่น 
การออกหมาย , การด าเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร , การบันทึกถ้อยค า ของการเงิน หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จ่ายออกหรือส่งออกไปนอกฮ่องกง โดยตัวบุคคลนั้นเอง หรือในนามของบุคคลนั้นใน
ระยะเวลาตามที่ได้ระบุในหมาย 
  (c) บุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานสอบสวน เช่น การออกหมาย 
, การด าเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร , การบันทึกถ้อยค า เพ่ือแจกแจงทรัพย์สิน ทรัพย์สินใน
แต่ละประเภทหรือแต่ละชั้น , สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่อาจระบุในหมาย ที่เป็นกรรมสิทธิ์
หรือในความครอบครองของบุคคลนั้น และระบุสถานที่ วันเวลาที่ได้รับทรัพย์สินนั้น รวมถึงว่าได้มาจาก
บุคคลใด ถ้าคณะกรรมการเชื่อได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการด าเนินการ
ฟ้องร้องคด ี
  (d) บุคคลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเชื่อว่าจะเป็นบุคคลที่รู้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
การสอบสวนหรือการฟ้องร้องด าเนินคดีที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่ระบุ
ว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นหรือบุคคลอาจจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูล (โดยจะต้อง
ไม่เป็นข้อมูลที่จะเผยแพร่ได้) ที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลตามที่ได้ระบุในหมายหรือตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูลก่อนที่พนักงานสอบสวนด าเนินการจัดให้มีหมายหรือแจ้ง หรือของ
บุคคลอ่ืนตามที่ได้ระบุในหมาย และให้สาบานตนหรือยืนยันค าถามใด ๆ และการอ่ืน ๆ ตามที่พนักงาน
สอบสวนตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่ต้องจัดให้มี ส่งมอบ หรือกระท าการอ่ืนใดเพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานเป็นการปกติ หรือการคัดส าเนาเอกสารใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครอง หรือ
อยู่ในความควบคุม หรือตามที่บุคคลนั้นเห็นสมควร (โดยจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่จะเผยแพร่ได้) ตามแต่
พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้พนักงานสอบสวนอาจให้บุคคลใด ๆ สาบานตน หรือรับรองข้อมูล    
ใด ๆ ก็ได้ 
  (e) บุคคลที่ถูกควบคุมตัวในที่สาธารณะ หรืออยู่ในความควบคุมของ
หน่วยงานใดให้บุคคลที่ควบคุมตัวหรือหน่วยงานนั้น จะให้มีการส่งตัวหรือช่วยเหลือแก่พนักงานสอบสวน
ตามที่ได้รับแจ้ง โดยไม่ว่าเอกสาร ส าเนา หรือหนังสือรับรองบุคคลที่อยู่ในความควบคุม หรือเอกสารใด ๆ 
ที่อยู่ในความครอบครอง หรือความควบคุม หรือตามที่บุคคลนั้นเห็นสมควร (โดยจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่จะ
เผยแพร่ได้) 
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  (f) ตามที่ได้รับแจ้งนั้น ผู้จัดการธนาคารต่าง ๆ จะต้องให้พนักงานสอบสวน
ส าเนาบัญชีของบุคคล คู่สมรส บุพากรี หรือบุตร ที่อยู่ในความครอบครองของธนาคารนั้น และต้องเป็น
บุคคลตามที่ปรากฏตามที่ได้ระบุในหมาย 
 (2) อ านาจตาม (1)(d) ให้ด าเนินการไปโดยปราศจากอคติ รวมถึงอ านาจในการขอข้อมูล
และการให้ความช่วยเหลือของการตามค าถามของ 
  (a) บุคคลใด หรือลูกจ้างของบุคคลใด ที่มีหน้าที่หรือได้ท าหน้าที่แก่กลุ่ม
บุคคลใดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน และ 
  (b) บุคคลใด หรือลูกจ้างของบุคคลใด ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาใด ๆ การ
เป็นตัวแทนนายหน้า ค่านายหน้า หรือค่าบริการใด ๆ การบัญชี เช็ค หรือตราสาร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินใด ๆ ที่ระบุดังต่อไปนี้  
   (i) ชื่อเต็ม (รวมถึงนามแฝง) และที่อยู่ไม่ว่าของบุคคลใด ๆ ตาม 
(a) และ (b) และไม่ว่าข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นที่อาจให้ความช่วยเหลือในการ
ระบุตัวบุคคลหรือถิ่นที่อยู่ของบุคคล 
   (ii) การพิจารณา การเป็นตัวแทนนายหน้า ค่านายหน้า หรือ
ค่าบริการใด ๆ หรือการได้รับ หรือความเก่ียวพันกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
ใด ๆ และ 
   (iii) ข้อก าหนดและเงื่อนไขของอสังหาริมทรัพย์หรือรายการ
ทรัพย์สินใด 
 (3) หมายที่ออกภายใต้ (1) ต้องจัดส่งไปยังบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏหรือที่อยู่ตามทะเบียน
ราษฎร์ หรือภูมิล าเนาอยู่ที่ปรากฏเป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงภูมิล าเนาที่ใช้ประกอบกิจการ 
 (4) บุคคลทุกคนภายใต้หมายตาม (1) ต้องปฏิบัติตามหมาย ซึ่งต้องค านึงถึงกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่ขัดกัน ยกเว้นมาตรา 4 แห่ง the Inland Revenue Ordinance (Cap 112) โดยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ซึ่งบุคคลที่ได้รับหมาย
แล้ว ฝ่าฝืนหรือละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือไม่ปฏิบัติตาม  ให้ถือเป็นการกระท าความผิด
และต้องระวางโทษปรับ 20000 เหรียญและจ าคุก 1 ปี 
 (5) บุคคลใดจงใจให้การอันเป็นเท็จตามหมายภายใต้ (1) ให้ถือเป็นการกระท าความผิดและ
ต้องระวางโทษปรับ 20000 เหรียญและจ าคุก 1 ปี 
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 มาตรา 15 ที่ปรึกษาทางกฎหมายและข้อมูลที่ได้รับการยกเว้น24 

                                                           

 24 Section 15 Legal advisers and privileged information  
  (1) Save as is provided in this section, nothing in this Ordinance 
shall require the disclosure by a legal adviser of any privileged information, 
communication, book, document or other article.  
  (2) Subject to subsection (4), the information referred to in 
section 13(2) and in section 14(2) may be required from a legal adviser as from any other 
person, notwithstanding that the effect of compliance with such a requirement would 
be to disclose any privileged information or communication.  
  (3) Subject to subsection (4), a legal adviser may be required by 
notice under section 14(1)(d)-  
   (a) to state whether, at any time during such period 
as is specified in the notice, he has acted on behalf of any person named or otherwise 
identified in the notice in connection with-  
    (i) the transfer by such person of any 
moneys out of Hong Kong; or  
    (ii) the investment by such a person 
within or outside Hong Kong of any moneys; and (Amended 50 of 1987 s. 14)  
   (b) if so, to furnish information in his possession with 
respect thereto, being information as to-  
    (i) the date of the transfer or investment;  
    (ii) the amount of the transfer or 
investment;  
    (iii) in the case of a transfer, the name 
and address of the bank and the name and number (if any) of the account to which the 
money was transferred;  
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 (1) สิทธิสงวนตามมาตรานี้ ภายใต้กฎหมายนี้การเปิดเผยข้อมูล การสื่อสาร หนังสือ 
เอกสาร หรืออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน จะต้องกระท าโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายของข้อมูลที่ได้รับการ
ยกเว้นเหล่านั้น  
 (2) ตาม (4) ข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 13(2) และมาตรา 14(2) อาจต้องกระท าโดยที่ปรึกษา           
ทางกฎหมายของบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตามผลจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นหรือการสื่อสาร
ใดจะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยนั้น 
 (3) ตาม (4) ที่ปรึกษากฎหมายอาจร้องขอให้มีหมายตามมาตรา 14(1)(d) นั้น 
  (a) เพ่ือระบุว่า ไม่ว่าระยะเวลาใด ๆ ตามที่ระบุในหมายนั้น เขาสามารถ
กระท าการในนามของบุคคลที่ปรากฏชื่อหรือลักษณะที่ระบุตัวบุคคลได้ตามที่ปรากฏในหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ 
   (i) การท าธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการน าเงินออกนอกฮ่องกง
ของบุคคลนั้น หรือ 
   (ii) การลงทุนของบุคคลตามหมาย ไม่ว่าเป็นการลงทุนในหรือ
นอกฮ่องกง และ 
  (b) เพ่ือเป็นการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้น ใน
ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ  
   (i) วันที่ที่มีการท าธุรกรรมทางการเงินและวันที่มีการลงทุน 
                                                                                                                                                                             

    (iv) in the case of an investment, the 
nature of the investment, notwithstanding that the effect of compliance with such a 
requirement would be to disclose any privileged information or communication.  
  (4) Nothing in subsection (2) or (3) shall require a legal adviser to 
comply with any such requirement as is specified therein to the extent to which such 
compliance would disclose any privileged information or communication which came to 
his knowledge for the purpose of any proceedings, begun or in contemplation, before a 
court or to enable him to give legal advice to his client.  
  (5) In this section "legal adviser" means counsel or a solicitor.  
  (6) The protection conferred by this section on a legal adviser 
shall extend to a clerk or servant of or employed by a legal adviser. 
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   (ii) จ านวนเงินที่มีการท าธุรกรรมหรือลงทุน 
   (iii) ในกรณีการท าธุรกรรม คือ ชื่อและที่อยู่ของธนาคารและชื่อ
กับจ านวน (ถ้ามี) ของบัญชีที่รับเงินจากการท าธุรกรรม 
   (iv) ในกรณีของการลงทุน คือ การลงทุนประเภทใด อย่างไรก็
ตามผลจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นหรือการสื่อสารใดจะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
เปิดเผยนั้น 
 (4) นอกจากกรณีตาม (2) หรือ (3) นั้น จะต้องให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ความยินยอมใน
การด าเนินการภายใต้ขอบเขต ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นหรือการสื่อสารใด ต้องเป็นสิ่งที่เขารู้
หรือทราบพฤติการณ์ก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณา หรือก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้เขาเป็นที่ปรึกษาทาง
กฎหมายแก่ลูกความ 
 (5) ในมาตรานี้ “ที่ปรึกษาทางกฎหมาย” ให้หมายถึง ที่ปรึกษาหรือทนายความ 
 (6) ตามมาตรานี้ให้มีผลถึงเสมียนทนาย หรือลูกจ้าง หรือพนักงาน ที่ถูกจ้างโดยที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 
 มาตรา 17 อ านาจค้น25 
                                                           
25 Section 17 Further powers of search 
  (1) Any investigating officer may, for the purposes of an 
investigation into, or proceedings relating to, an offence suspected to have been 
committed under this Ordinance, make an ex parte application to a court for the issue 
of a warrant under subsection (1A). (Replaced 48 of 1996 s. 10)  
  (1A) Where on an application under subsection (1) the court is 
satisfied that there is reasonable cause to believe that in any premises or place there is 
anything which is or contains evidence of an offence under this Ordinance, the court 
may by warrant directed to an investigating officer named in the warrant, empower such 
officer and any other investigating officer, to enter such premises or place, by force if 
necessary, and search the same. (Added 48 of 1996 s. 10)  
  (1B) Notwithstanding subsections (1) and (1A), where the 
Commissioner is satisfied that there is reasonable cause to believe-  
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 (1) เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการฟ้องร้องด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดภายใต้กฎหมายนี้ พนักงานสอบสวนอาจมีค าร้องต่อศาลเพ่ือให้มีหมายตามมาตรา (1A) 
 (1A) หมายที่ออกภายใต้ (1) ต้องปรากฏต่อศาลเพ่ือให้ศาลเชื่อและเห็นสมควรว่าที่รโหฐาน
ใดมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ โดยศาลอาจจะออกหมายให้แก่
พนักงานสอบสวนโดยระบุชื่อไว้ในหมายหรือเจ้าพนักงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเข้า
ไปยังที่รโหฐาน และอาจใช้ก าลังเพ่ือให้เข้าไปได้ในกรณีที่จ าเป็น 
 (1B) อย่างไรก็ตาม ตาม (1) และ (1A) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีเหตุอันควร
เชื่อว่า 
                                                                                                                                                                             

   (a) that in any premises or place there may be 
anything which is or contains evidence of an offence under this Ordinance; and  
   (b) that the making of an ex parte application under 
subsection (1) would seriously impede an investigation into, or proceedings relating to, 
an offence suspected to have been committed under this Ordinance, the Commissioner 
may by warrant directed to an investigating officer named in the warrant, empower such 
officer and any other investigating officer to enter such premises or place, by force if 
necessary, and search the same. (Added 48 of 1996 s. 10)  
  (2) Without prejudice to any other law relating to entry and 
search, the chambers of counsel or the office of a solicitor are not subject to entry and 
search under this section or any warrant issued under this section except in the course 
of investigating an offence under this Ordinance alleged or suspected to have been 
committed by that counsel or that solicitor, as the case may be, or by his clerk or any 
servant employed by him in such chambers or office.  
  (3) Any person who obstructs or resists the Commissioner or any 
investigating officer in the exercise of the powers of entry and search under this section 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine of $20000 and to 
imprisonment for 1 year. (Amended 9 of 1974 s. 9; 28 of 1980 s. 12; 48 of 1996 s. 10)  
  (4) In this section "court" means a magistrate and the Court of 
First Instance. (Added 48 of 1996 s. 10. Amended 25 of 1998 s. 2)   
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  (a) ที่รโหฐานใด ที่อาจมีสิ่งอ่ืนสิ่งใด หรือพยานหลักฐานในความผิดภายใต้
กฎหมายนี้ 
  (b) การออกหมายภายใต้ (1) จะต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีอุปสรรค
ต่อการสอบสอบ หรือการฟ้องร้องด าเนินคดีที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ ซึ่ง
คณะกรรมการอาจออกหมายให้แก่พนักงานสอบสวนโดยระบุชื่อไว้ในหมาย เพ่ือให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มีอ านาจเข้าไปยังที่รโหฐาน และอาจใช้ก าลังเพ่ือให้เข้าไปได้ในกรณีท่ีจ าเป็น 
 (2) ส านักงานที่ปรึกษาหรือส านักงานทนายความที่มิได้เกี่ยวข้องกับการเข้าค้นตามมาตรานี้         
หรือหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรานี้ ยกเว้นการด าเนินการสอบสวนภายใต้กฎหมายนี้ การกระท าต่อ
ส านักงานที่ปรึกษาหรือส านักงานทนายความที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือ
ทนายความ เป็นกรณีท่ีอาจหรือได้กระท าโดยเสมียนทนาย หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของส านักงานนั้น ๆ 
ให้กระท าไปโดยการปราศจากอคติในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าค้น 
 (3) ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางคณะกรรมการ หรือพนักงานสอบสวนในการใช้อ านาจในการค้น
ภายใต้มาตรานี้ ให้ถือเป็นการกระท าความผิดและต้องระวางโทษปรับ 20000 เหรียญและจ าคุก 1 ปี 
 (4) In this section "court" means a magistrate and the Court of First Instance. 
(Added 48 of 1996 s. 10. Amended 25 of 1998 s. 2)  
 (4) ในมาตรานี้ “ศาล” หมายถึง ผู้พิพากษาและศาลชั้นต้น 
 
 มาตรา 20 การกันไว้เป็นพยานของผู้ถูกกล่าวหาที่ให้ถ้อยค า26 

                                                           

 26 Section 20 Admissibility of accused’s declarations and statements 
  In any proceedings against a person for an offence under this 
Ordinance- 
  (a) if such person tenders himself as a witness then any statutory 
declaration or statement in writing furnished by him in compliance or purported 
compliance with the terms of a notice served on him under section 14 shall be regarded 
as a fromer statement made by him relative to the subject-matter of the proceedings an 
sections 13 and 14 of the Evidence Ordinance (Cap 8) shall apply with respect to that 
witness; 
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 ในการด าเนินการฟ้องร้องคดีกับบุคคลที่กระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ 
 (a) ถ้าบุคคลดังกล่าวอ้างต้นเองเป็นพยานด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือการด าเนินการ
ตามหมายภายใต้มาตรา 14 บุคคลนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาว่าถ้อยค าเหล่าที่ได้ให้เกี่ยวกับสาระส าคัญ
แห่งคดีหรือไม่ และให้น ามาตรา 13 และ 14 แห่ง the Evidence Ordinance (Cap 8) มาใช้บังคับแก่
กรณีนี้ด้วย 
 (b) ข้อเท็จจริงจากบุคคลที่กระท าการผิดหลงจากกระท าการไปตามหมายภายใต้มาตรา 14 
อาจน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานและถูกน ามาใช้ในกระบวนการพิจารณาโดยศาล 
 
 มาตรา 21 พยานหลักฐานทางการเงินและทรัพย์สิน27 

                                                                                                                                                                             

  (b) the fact of the person’s failure in any respect to comply with 
the terms of a notice served on him under section 14 may be adduced in evidence and 
made the subject of comment by the court and the prosecution (Replaced 48 of 1996 
s.14) 
 27 Section 21 Evidence of pecuniary resources or property 
  (1) In any proceedings against a person for an offence under Part 
II (other than section 10), the fact that the accused was, at or about the date of or at 
any time since the date of the alleged offence, or is in possession, for which he cannot 
satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known 
sources of income, or that he had, at or about the date of or at any time since the date 
of the alleged offence, obtained an accretion to his pecuniary resources or property for 
which he cannot satisfactorily account, may be proved and may be taken by the court-  
   (a) as corroborating the testimony of any witness 
giving evidence in such proceedings that the accused accepted or solicited any 
advantage; and  
   (b) as showing that such advantage was accepted or 
solicited as an inducement or reward. 
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 (1) ในการพิจารณาคดีของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดภายใต้หมวดสอง (นอกจาก
มาตรา 10) ให้ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิด ที่เกี่ยวกับวันที่ เวลา แห่งการกระท าความผิด หรือ
ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความครอบครอง ที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งนั้นมีความไม่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็ จจริง
เกี่ยวกับบัญชี หลักฐานทางการเงิน หรือทรัพย์สินของเขาที่ปรากฏหรือที่มีไม่สอดคล้องกับรายได้ หรือวัน
และเวลา หรือวันและเวลาที่ได้กระท าความผิด หรือวันเวลาที่เขาได้รับทรัพย์สินที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางการเงิน หรือวันเวลา   ที่เขาได้รับทรัพย์สินหรือบัญชีใดที่ไม่สามารถแสดงการได้มา อาจถูกพิสูจน์และ
ใช้ในศาลได้  
  (a) การรับรองพยานหลักฐานของพยานบุคคลที่ได้ให้ไว้ในแก่การฟ้องร้อง
ด าเนินคดีที่ผู้ถูกกล่าวหายอมรับหรือร้องขอที่เป็นประโยชน์นั้น และ  
  (b) แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ที่เกิดจากการยอมรับหรือร้องขอเกิดจากการชัก
น าหรือ    จูงใจ 
 (2) ตาม (1) บุคคลที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในความผิดภายใต้หมวดสอง (นอกจากมาตรา 10) 
ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของหรืออยู่ในความครอบครองของผู้ถูกกล่าวหา คือหลักฐานทางการเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือการได้รับมาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้รับมาจากบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์
กับผู้ถูกกล่าวหา หรือจากพฤติการณ์ใดอันควรเชื่อว่าเป็นการได้มาโดยถูกต้อง หรือในนามของผู้ถูก
กล่าวหา หรือเป็นของขวัญให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา 
 
 มาตรา 24 ภาระการพิสูจน์28 

                                                                                                                                                                             

  (2) For the purposes of subsection (1) a person accused of an 
offence under Part II (other than section 10) shall be presumed to be or to have been in 
possession of pecuniary resources or property, or to have obtained an accretion thereto, 
where such resources or property are or were held, or such accretion was obtained, by 
any other person whom, having regard to his relationship to the accused or to any other 
circumstances, there is reason to believe is or was holding such resources or property or 
obtained such accretion in trust for or otherwise on behalf of the accused or as a gift 
from the accused. 
 28 Section 24 Burden of proof 
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 ในกระบวนการพิจารณาเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ ให้ภาระการ
พิสูจน์ตกแก่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
 
 มาตรา 30A มาตรการคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส29 
                                                                                                                                                                             

  In any proceedings against a person for an offence under this 
Ordinance, the burden of proving a defence of lawful authority or reasonable excuse 
shall lie upon the accused 
 
 29 Section 30A Protection of informers 
  (1) Save as provided in subsection (2)-  
   (a) no information for an offence under this 
Ordinance shall be admitted in evidence in any civil or criminal proceeding; and  
   (b) no witness in any civil or criminal proceeding 
shall be obliged-  
    (i) to disclose the name or address of any 
informer who has given information to the Commissioner with respect to an offence 
under this Ordinance or of any person who has assisted the  
Commissioner in any way with respect to such an offence; or  
    (ii) to answer any question if the answer 
thereto would lead, or would tend to lead, to discovery of the name or address of such 
informer or person, if, in either case, such informer or person is not himself a witness in 
such proceeding, and, if any books, documents or papers which are in evidence or liable 
to inspection in any civil or criminal proceeding contain an entry in which any such 
informer or person is named or described or which might lead to his discovery, the court 
shall cause all such passages to be concealed from view or to be obliterated so far as 
may be necessary to protect the informer or such person from discovery.  
  (2) If in any proceeding before a court for an offence under this 
Ordinance the court, after full inquiry into the case, is satisfied that an informer wilfully 
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 (1) ให้ก าหนดเงื่อนไขให้มีการคุ้มครองแก่ผู้ให้เบาะแส ดังนี้  
  (a) เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ ที่ถูกน ามาเป็น
พยานหลักฐานไม่ว่าในการด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา และ  
  (b) เป็นพยานบุคคลในการด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่จ าต้อง 
   (i) เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ที่ให้เบาะแสที่ให้ข้อมูลแก่
คณะกรรมการที่เป็นการกระท าความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือบุคลที่เป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไม่ว่า
ทางใดเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
   (ii) ตอบค าถาม ถ้าในกรณีท่ีเป็นค าถามที่น าไปสู่การทราบถึงชื่อ
หรือที่อยู่ของผู้ให้เบาะแส หรือในกรณีที่ผู้ให้เบาะแสหรือไม่ใช่ผู้ให้เบาะแสเองที่เป็นพยานบุคคลในการ
ฟ้องร้องด าเนินคดี และไม่ว่าหนังสือ เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ ที่เป็นพยานหลักฐานที่ได้ถูกตรวจสอบไม่ว่าใน
การด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา ที่อาจบ่งชี้หรือท าให้ทราบถึง โดยศาลต้องก าหนดให้การด าเนินการใด ๆ 
จะต้องกระท าการปกปิดชื่อหรือลบชื่อ หรือเท่าที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแสจากการทราบ
ว่าเป็นบุคคลใด 
 (2) ถ้าในการด าเนินการฟ้องร้องคดีก่อนศาลตามความผิดภายใต้กฎหมายนี้ ภายหลังจาก
การสอบสวน หากศาลเชื่อได้ว่าผู้ที่ให้เบาะแสได้กระท าไปโดยเจตนาจากการที่เขารู้หรือเชื่อ ที่เป็นความ
เท็จหรือไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง หรือในการด าเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ผู้ถูกปกปิดชื่อหรือบุคลที่เป็น  ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการ โดยศาลอาจอนุญาตให้มีการสอบปากค าเพ่ิมเติม
และให้ด าเนินการเปิดเผยชื่อของผู้ที่ให้เบาะแสหรือบุคคลในลักษณะเดียวกัน 
  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้า
พนักงาน ICAC จะเป็นอ านาจภายหลังจากที่มีอ านาจจับกุมเสียมากกว่า แต่อ านาจในการสืบสวน
สอบสวนที่จ าเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจตลอดจนอ านาจในการ
แสวงหาพยานหลักฐานอ่ืน ๆ จะมิได้ปรากฏใน Independent Commission Against Corruption 
Ordinance ที่เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานเป็นหลัก และอ านาจสืบสวนสอบสวนและการ
                                                                                                                                                                             

made a material statement which he knew or believed to be false or did not believe to 
be true, or if in any other proceeding a court is of opinion that justice cannot be fully 
done between the parties thereto without disclosure of the name of an informer or a 
person who has assisted the Commissioner, the court may permit inquiry and require 
full disclosure concerning the informer or such person. (Added 28 of 1980 s. 13) 
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เข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้มีบัญญัติไว้ใน Prevention of Bribery Ordinance เป็นการเฉพาะที่ให้อ านาจ
แก่เจ้าพนักงาน ICAC ด้วยในแง่ต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้กระท า
ความผิด 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์การใช้อ านาจรัฐในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลระหว่างองค์กรตามกฎหมายไทย

และองค์กรตามกฎหมายต่างประเทศ 
 
 เมื่อได้ท ำกำรศึกษำถึงกำรใช้อ ำนำจรัฐในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนขององค์กรตำม
กฎหมำยไทยได้แก่ คณะกรรมกำร ปปง. , คณะกรรมกำร กคพ. และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. แล้ว จะเห็น
ได้ว่ำมีทั้งในส่วนของอ ำนำจที่เป็นไปในลักษณะของกำรสืบสวนสอบสวน ที่เหมือนหรือคล้ำยกับอ ำนำจ
สืบสวนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ แต่ในส่วนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมี
อ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนที่ต่ำงออกไป ด้วยควำมที่กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไม่ว่ำจะโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ได้ให้ควำมส ำคัญกับระบบไต่สวนที่จ ำเป็นจะต้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่ำวหำ ที่เป็นไปตำมหลักทฤษฎีควำมชอบด้วยกระบวนกำรทำงกฎหมำย (Due 
Process Model) มำกกว่ำที่จะให้น้ ำหนักในกำรแสวงหำตำมหลักทฤษฎีกำรควบคุมอำชญำกรรม (Crime 
Control Model) ที่คณะกรรมกำร ปปง. และคณะกรรมกำร กคพ. และเมื่อได้ท ำกำรศึกษำในส่วนของ
องค์กรตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ได้แก่ CPIB และ ICAC ก็จะเห็นได้ว่ำอ ำนำจในกำรแสวงหำ
พยำนหลักฐำนมีลักษณะที่เป็นกำรใช้อ ำนำจสืบสวนสอบสวนอย่ำงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงำนทั้งหมดที่กล่ำวมำ ยกเว้นคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ล้วนแต่ ให้
ควำมส ำคัญในระบบสืบสวนสอบสวน จึงเป็นเหตุให้คดีที่ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ภำยใต้  
กำรท ำงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บำงกรณีเป็นกรณีของกำรไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำน
ชัดเจนเพียงพอที่จะด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงได้ หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช ไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่ำข้อกล่ำวหำใดไม่มีมูลให้ ข้อกล่ำวหำนั้นเป็นอันตกไป 
 อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนขององค์กรที่มีหน้ำที่ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทุจริต 
ควรมีอ ำนำจ  ที่มีมำกกว่ำอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนในคดีอำญำปกติ ทั้งนี้ ด้วยอ ำนำจแสวงหำ
พยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่หลักในกำรด ำเนินคดีฐำนทุจริต ไม่ว่ำต่อ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จะต้องมีอ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในมิติ   
ต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรด ำเนินคดีฐำนควำมผิดอำญำอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะในขั้นตอนใดในกระบวนพิจำรณำคดี    
ด้วยเหตุที่ควำมผิดฐำนทุจริตมีควำมซับซ้อนในรำยละเอียดแห่งกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงมำก และมูลเหตุ
ที่จูงใจให้บุคคลกระท ำควำมผิดก็ยังแตกต่ำงจำกควำมผิดฐำนอื่น ๆ ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ว่ำกำรแสวงหำ
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พยำนหลักฐำนในคดีทุจริตจ ำเป็นต้องอำศัยอ ำนำจที่เป็นมำตรกำรพิเศษ ที่อำจะเป็นกำรก ำหนดอ ำนำจ
แสวงหำพยำนหลักฐำนตำมกฎหมำยที่เป็นกำรกระท ำถึงสิทธิและเสรีภำพของประชำชน โดยอำศัยทฤษฎี
กำรควบคุมอำชญำกรรม 
 และเมื่อมีกำรพิจำรณำถึงอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนขององค์กรที่มีหน้ำที่ปรำบปรำม
กำรกระท ำควำมผิดทุจริตในต่ำงประเทศ ที่องค์กรเหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จและยังเป็นองค์กรที่
ประเทศไทยน ำมำเป็นแม่แบบในกำรก่อตั้งและพัฒนำองค์กรของประเทศ พบว่ำอ ำนำจในกำรแสวงหำ
พยำนหลักฐำนของประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ทั้งในแง่ของกำรมีอ ำนำจ
อย่ำงต ำรวจ หรืออ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่ท ำให้เข้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำถึงพยำนหลักฐำนบำงอย่ำงที่
ส ำคัญได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือป้องกันมิให้พยำนหลักฐำนที่อำจใช้เป็นเครื่องมือในกำรพิสูจน์ควำมผิดของ
ผู้ต้องหำหรือผู้กระท ำควำมผิด โดยทั้งสองประเทศได้ให้ควำมส ำคัญในกำรค้นหรือจับกุมตัวผู้ต้องหำหรือ
ผู้กระท ำควำมผิดเป็นส ำคัญ เนื่องจำกกำรจับกุมหรือกำรค้นในทันที ท ำให้พยำนหลักฐำนยังคงสภำพหรือ
มิเสียไป โดยมีสภำพไม่แตกต่ำงไปจำกในช่วงขณะกระท ำควำมผิดแต่อย่ำงใด 
 คดีควำมผิดฐำนทุจริต เรียกได้ว่ำเป็นคดีในลักษณะที่มีผู้กระท ำควำมผิดเป็น White Collar 
Crime กล่ำวคือ ผู้กระท ำควำมผิดส่วนมำกเป็นผู้ที่ในฐำนะทำงสังคมและกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี และ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรัฐหรือส่วนรวมเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งผู้กระท ำควำมผิดเหล่ำนั้น เป็นบุคคลที่มี
ต ำแหน่งหน้ำที่ในระดับสูง ท ำให้ง่ำยต่อกำรกระท ำควำมผิด และมีช่องว่ำงให้กระท ำควำมผิดโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่มำกมำย และด้วยเหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็น White Collar Crime ท ำให้ผู้กระท ำ
ควำมผิดใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถประกอบกับต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรปกปิดหลักฐำน ท ำลำยหลักฐำน หรือ
ท ำให้ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนได้โดยง่ำย  
 ในกำรพิจำรณำคดีทุจริตตำมอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. นั้น ใช้ระบบไต่ สวน          
ที่เป็นระบบที่ต้องให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ผู้ต้องหำ หรือจ ำเลยเป็นประธำนแห่งคดี และยังเป็นระบบกำรพิจำรณำ
ที่แตกต่ำงไปจำกระบบกำรพิจำรณำในคดีอำญำปกติที่ใช้ระบบกล่ำวหำ ท ำให้ระบบไต่สวนของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. แตกต่ำงไปจำกระบบกล่ำวหำของพนักงำนสอบสวนหรืออัยกำรหรือต ำรวจ       
และระบบไต่สวนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยังได้น ำเอำระบบดังกล่ำวมำจำกกำรด ำเนินคดีปกครอง       
ที่ใช้ระบบไต่สวนเพ่ือหำควำมจริงแห่งคดีมำกกว่ำจะใช้กำรสอบสวน เมื่อระบบกำรพิจำรณำเป็นระบบ     
ไต่สวนแล้ว ท ำให้กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดย         
เจ้ำพนักงำน แตกต่ำงจำกพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจซึ่งอ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของ
เจ้ำพนักงำน ไม่อำจกระท ำกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนอย่ำงได้ผลดี หรือมีประสิทธิภำพ และจะเห็นได้ว่ำ
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อ ำนำจของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตของประเทศไทย         
จะมีเพียงอ ำนำจในกำรเรียกพยำนหลักฐำนที่เป็นเอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน รวมถึงอ ำนำจ
ในกำรเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำต่อเจ้ำพนักงำนเพ่ือให้ทรำบถึงข้อเท็จจริงแห่งกำรกระท ำควำมผิด
เป็นต้น 
 เมื่อมีกำรพิจำรณำคดีอำญำด้วยระบบไต่สวน ที่อำจเป็นกำรยึดหลักควำมชอบด้วย
กระบวนกำร ทำงกฎหมำย ที่มุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ และกำร   
ไต่สวนในคดีมำกกว่ำที่จะใช้วิธีกำรสืบสวนสอบสวนอย่ำงระบบกล่ำวหำ และด้วยเหตุที่กำรด ำเนินคดี
อำญำในคดีฐำนควำมผิดทุจริตได้น ำระบบไต่สวนอย่ำงกำรพิจำรณำคดีปกครองมำใช้ ท ำให้กำรด ำเนินกำร
แสวงหำพยำนหลักฐำนมิได้เป็นไปอย่ำงคดีอำญำทั่วไปที่ใช้อ ำนำจสืบสวนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่มิใช่
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงในส ำนักงำน ป.ป.ช. และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มิอำจใช้อ ำนำจอย่ำงพนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรือต ำรวจได้เลย คงจะมีเพียงอ ำนำจในกำรเรียกให้หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนส่งพยำนเอกสำร 
และเรียกบุคคลที่รู้เห็นเหตุกำรณ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำต่อเจ้ำพนักงำน ท ำให้กำรรวบรวม
แสวงหำพยำนหลักฐำนในชั้นต้น ไม่อำจกระท ำได้หรือไม่สำมำรถได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนที่เพียงพอที่จะ    
ชี้มูลไต่สวนมูลฟ้องหรือฟ้องผู้ถูกกล่ำวหำเป็นควำมผิดได้ 
 แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีอ ำนำจอย่ำงเดียวหรือเช่นเดียวพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือ
ต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ แต่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. อำจมอบอ ำนำจ
ให้ผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน ป.ป.ช. เช่น เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือรองเลขำธิกำร 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงให้มีอ ำนำจเช่นว่ำนั้น แต่ในทำงปฏิบัติแล้วนั้น กำรรวบรวบ
แสวงหำพยำนหลักฐำนในชั้นต้น เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนระดับต้นเท่ำนั้น เจ้ำพนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงในส ำนักงำน ป.ป.ช. จะมิได้เป็นผู้กระท ำเอง ยกเว้นมีกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือมี
ควำมส ำคัญหรือเป็นที่น่ำสนใจของประชำชน ถึงจะมีกำรด ำเนินกำรในลักษณะที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่ได้รับมอบหมำยจะด ำเนินกำรเอง แต่ในกำรปฏิบัติในคดีทุจริตอย่ำงทั่ว ๆ ไป     
เจ้ำพนักงำนระดับต้นจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง จึงเป็นเหตุให้เจ้ำพนักงำนระดับต้นนั้น ไม่มีอ ำนำจเพียง
พอที่จะแสวงหำพยำนหลักฐำน เพ่ือน ำมำพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำได้เลย ซึ่งขั้นตอนใน
ชั้นนี้ เป็นเพียงข้ันตอนในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน ที่เจ้ำพนักงำนระดับต้นจะด ำเนินกำร
แสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นและเสนอต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพ่ือให้มีมติให้รับ
เรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ด้วยเหตุที่คดีควำมผิดฐำนทุจริต ผู้กระท ำควำมผิดเป็น
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เจ้ำหน้ำที่ของรัฐระดับสูง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ท ำให้กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนด้วยอ ำนำจ
เท่ำที่มีของเจ้ำพนักงำนระดับต้น ไม่สำมำรถให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่จะไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือมีมูลเพียงพอที่จะฟ้องคดีกับผู้ถูกกล่ำวหำได้ ท ำให้ในหลำย ๆ คดี หรือส ำนวนนั้น         
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำควำมผิดจริง แต่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนที่จะพิสูจน์ได้ว่ำ          
ผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำควำมผิดจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้กระท ำผิดหรือผู้ถูกกล่ำวหำ ที่มิได้ถูกพิจำรณำ
พิพำกษำลงโทษ เห็นว่ำตนยังคงสำมำรถกระท ำควำมผิดได้ต่อไป 
 ปัญหำที่เป็นประกำรส ำคัญในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. คือ          
ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนส ำคัญที่อำจน ำสืบหรือชี้ชัดหรือพิสูจน์ควำมผิดของ          
ผู้ถูกกล่ำวหำได้ จำกปัญหำข้ำงต้นที่กล่ำวมำ คือ อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนในชั้นของเจ้ำพนักงำน
ระดับต้น มีจ ำกัดและไม่อำจมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรนั้น ประกอบกับบุคคลที่เจ้ำพนักงำนระดับต้นเรียก
มำเพ่ือให้ถ้อยค ำ มักมิได้ให้ถ้อยค ำที่ เป็นประโยชน์เพียงพอที่จะพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดของ              
ผู้ถูกกล่ำวหำ ตลอดจนบุคคลบำงรำยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ถ้อยค ำแก่เจ้ำพนักงำนระดับต้น อีกทั้ง   
ผู้ถูกกล่ำวบำงรำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดที่อำจให้ถ้อยค ำเพ่ือพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิด
ของผู้ถูกกล่ำวหำอ่ืนเห็นว่ำ ตนอำจไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนหรือตน
ไม่ยอมให้ถ้อยค ำในลักษณะที่เป็นกำรพิสูจน์ควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำอ่ืน โดยตนเองนั้นจะถูกกันไว้เป็น
พยำนและคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เห็นว่ำเป็นกำรให้ถ้อยค ำที่เป็นประโยชน์และจะไม่ด ำเนินคดีกับบุคคล
นั้น ในกรณีนี้บุคคลเหล่ำนั้น ก็ไม่ยอมให้ควำมร่วมมือด้วยเช่นกัน ท ำให้หลำย ๆ คดีไม่อำจด ำเนินคดีกับ    
ผู้ถูกกล่ำวหำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำกระท ำควำมผิดได้ 
 เมื่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยเจ้ำพนักงำน ไม่อำจแสวงหำพยำนหลักฐำนมำเพ่ือพิสูจน์
ควำมผิดของผู้ถูกล่ำวหำได้ ประกอบกับคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีอ ำนำจ
พิจำรณำให้ค ำกล่ำวหำของผู้กล่ำวที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนชัดเจนให้ค ำกล่ำวหำนั้นตกไป หรือไม่รับ    
ค ำกล่ำวหำนั้นไว้ด ำเนินคดี ทั้งในแง่ของกำรไต่สวนหรือยื่นฟ้องต่อศำล ท ำให้คดีที่มีเหตุ อันควรสงสัยว่ำ     
มีกำรกระท ำควำมผิดจริง แต่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนชัดเจนไม่เข้ำสู้กระบวนกำรพิจำรณำคดี ท ำให้       
ไม่สำมำรถลงโทษผู้กระท ำควำมผิดและน ำทรัพย์กลับคืนสู่แผ่นดินต่อไปได้ ท ำให้เกิดควำมเสียหำย     
อย่ำงมำกต่อรัฐ 
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 ปัจจุบันมีคดีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดจริง แต่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนที่
ชัดเจนเพียงพอที่จะด ำเนินคดีกับผู้ถูกกล่ำวหำได้ เป็นเหตุให้รัฐได้รับควำมเสียหำยในแต่ละปีเป็นจ ำนวน
มำก ด้วยเหตุที่ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. รวมถึงเจ้ำพนักงำนระดับต้น มีอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำน    
ไม่เพียงพอต่อคดีที่มีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำสถิติคดีที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. จะเห็นได้ว่ำ ในแต่ละปี เช่น ปี 2557 มีจ ำนวนเรื่องที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ไม่รับหรือยกเรื่องกล่ำวหำไว้พิจำรณำตำมมำตรำ 84 , 
มำตรำ 87 รวมถึงส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่ำวหำด ำเนินกำรทำงวินัย
หรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ แล้วแต่กรณีตำมมำตรำ 89/2 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งสิ้นเป็นจ ำนวน 
2,017 เรื่อง แต่กลับมีเรื่องที่เข้ำสู่กำรไต่สวนข้อเท็จจริง เพียง 261 เรื่อง และมีเรื่องที่ด ำเนินกำรชี้มูล 
เพียง 147 เรื่อง เท่ำนั้นจำกตัวเลขดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำจ ำนวนคดีที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรไต่สวนข้อเท็จจริง
มีจ ำนวนน้อย และคดีที่ไม่ได้เข้ำสู่กระบวนกำรส่วนใหญ่มีเหตุมำจำกพยำนหลักฐำนไม่เพียงพอหรือไม่
ปรำกฏพยำนหลักฐำนชัดเจนเพียงพอที่จะด ำเนินคดีกับผู้ถูกกล่ำวหำได้ 
 ในส่วนของอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในแต่ละองค์กร ทั้งของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศจะมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละองค์กร โดยกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวจะเป็นไปในลักษณะที่ยึดภำรกิจหลักขององค์กรเป็นหลักในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น คณะกรรมกำร ปปง. มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เป็นลักษณะของกำรตรวจสอบรำยงำนธุรกรรม หรือตำม
มำตรำ 15 ที่ส ำนักงำนที่ดินตำมที่ก ำหนดจะต้องรำยงำนข้อมูลกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหำริมทรัพย์ที่ได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น แต่กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐจะต้องมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ที่ก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐด้วยกันจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
ประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ 
 

                                                           

 1 สถิติผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ด้ำนปรำบปรำม
กำรทุจริต ระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 ถึง เดือน เมษำยน 2559  
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 ทั้งในส่วนของอ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนทั้งขององค์กรตำมกฎหมำยไทยและ
กฎหมำยต่ำงประเทศ ตลอดจนอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีทั้งในส่วนที่มีลักษณะเดียวกันและ
ลักษณะที่แตกต่ำงกัน ตลอดจนรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรม
ทำงกำรเงินและภำษี , กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับสถำนภำพและถ่ินที่อยู่ , กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 
 
4.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรายงานธุรกรรมทางการเงินและภาษี 
 
 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษี จะเห็นได้ว่ำในกรณี
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจตำม
มำตรำ 37/2 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก ำหนดว่ำในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน -ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.     
มีอ ำนำจเรียกข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  กับผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินจำกส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก เงินหรือสถำบันกำรเงินและ    
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ควำมมีอยู่จริงและควำม เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน และยังก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
สำมำรถใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและคณะกรรมกำรธุรกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้ด้วย ซึ่งกำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 37/2       
เป็นเหตุให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินที่อยู่
ในควำมควบคุมดูแลของคณะกรรมกำร ปปง. และอำจใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำร ปปง.                
และคณะกรรมกำรธุรกรรมตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำบกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้  
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 เมื่อปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้เคยมีกรณีเสนอให้มีกำร
ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 37/2 ซึ่งเป็นอ ำนำจที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีกำรเสนอร่ำงประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนเงินและมูลค่ำทรัพย์สินใน
กำรท ำธุรกรรมที่ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. 2557 2  
โดยอำศัยมำตรำ 5 3ที่บัญญัติว่ำ ให้ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้มีอ ำนำจออกประกำศหรือระเบียบกับ แต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ       
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ประกำศและระเบียบตำมวรรคหนึ่ง ที่มีผลเป็น
กำรทั่วไป เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้  และอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37/2      
โดยสำระส ำคัญของร่ำงประกำศ ฯ ก ำหนดให้สถำบันกำรเงิน ส ำนักงำนที่ดิน และผู้ประกอบวิชำชีพ     
ตำมค ำนิยำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รำยงำนธุรกรรมทำงกำร
เงินในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตำมมำตรำ 
32 4แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คู่สมรำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
หรือบุคคลอื่นที่มีชื่อถือทรัพย์สินแทน แบ่งได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                                           

 2 ดูร่ำงประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนด
จ ำนวนเงินและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. 2557  
 3 ดูมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4ดูมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 - ส ำหรับสถำบันกำรเงิน ให้รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ห้ำแสนบำทขึ้นไป หรือ
เป็นธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไป และธุรกรรม      
ที่เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ำตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป หรือสังหำริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ำตั้งแต่ห้ำแสน
บำทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์     
ให้รำยงำนเมื่อมีมูลค่ำตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไป รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 - ส ำหรับส ำนักงำนที่ดิน ให้รำยงำนธุรกรรมที่มีกำรช ำระเงินด้วยเงินสดเป็นจ ำนวนตั้งแต่     
ห้ำแสนบำทขึ้นไป กรณีกำรท ำธุรกรรมต่ออสังหำริมทรัพย์ที่มีมูลค่ำตำมรำคำประเมินเพ่ือเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป เว้นแต่เป็นกำรโอนในทำงมรดก
ให้แก่ทำยำทโดยธรรม และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 - ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพ ให้รำยงำนธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ห้ ำแสนบำทขึ้นไป หรือ
ธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไป และธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย 
 โดยกำรรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินทั้งหมดนั้นให้รำยงงำนตำมแบบที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด (ตำมแบบแนบท้ำยร่ำงประกำศ) โดยให้รำยงำนภำยในระยะเวลำสิบวันท ำกำรนับแต่วันถัดจำก
วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีกำรท ำธุรกรรมนั้น ๆ หำกไม่ได้รำยงำนจะต้องชี้แจงเหตุผลประกอบกำรรำยงำน 
ซึ่งกำรพิจำรณำเสนอร่ำงประกำศ ฯ นำยวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในขณะนั้น
(เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้เคยให้
ควำมเห็นว่ำ “เมื่อพิจำรณำมำตรำ 37/2 วรรคสี่ ประกอบแล้วเห็นว่ำมีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. สำมำรถใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้ โดยออ ำนำจในส่วนที่
เกี่ยวข้อง คือ กำรพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้รักษำกำร เพ่ือออกกฎกระทรวง 
หรือระเบียบ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ซึ่งก็ได้มี
กำรตรำกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 13 
ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
โดยที่ผู้มีอ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว คือ นำยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษำกำร
ตำมำตรำ 4 และมีฐำนะเป็นประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินตำมมำตรำ 24 ด้วย 
แต่เนื่องจำกพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
มำตรำ 5 ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้รักษำกำรและมีอ ำนำจในกำรออกประกำศและระเบียบโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญดังกล่ำว โดยไม่มีอ ำนำจในกำรตรำกฎกระทรวงเพรำะไม่มีรัฐมนตรีผู้มีอ ำนำจ ดังนั้น จึงต้อง
เทียบเคียงกระบวนกำรตรำกฎหมำยเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 37/2 วรรคสี่  สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ คือ เมื่อ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินตำมำตรำ 37/2 วรรคสี่ เสนอควำมเห็นต่อประธำนกรรมกำรซึ่งเป็นผู้รักษำกำรว่ำควรที่จะออก
ประกำศก ำหนดจ ำนวนเงินให้สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพที่ก ำหนดต้องรำยงำนธุรกรรมทำงกำร
เงินของผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ แล้ว ประธำนกรรมกำรในฐำนะ    
ผู้รักษำกำรและมีอ ำนำจในกำรออกประกำศซึ่งเป็นกฎหมำยล ำดับรองเช่นเดียวกับกฎกระทรวง           
จึงมีดุลพินิจที่จะพิจำรณำว่ำเห็นควรออกเป็นประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ได้เสนอควำมเห็นหรือไม่ โดยนำยวรวิทย์ ฯ เห็นว่ำประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรออกประกำศให้มีกำร
รำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีตำมมำตรำ 37/2 ประกอบมำตรำ 19(6)       
และมำตรำ 5 ได้” 5และต่อมำได้มีกำรน ำร่ำงประกำศ ฯ พร้อมควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
และได้มีกำรพิจำรณำและมีมติกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ในครั้งที่ 7-7/2557 วันที่ 7 มกรำคม 2558 วำระที่ 4.2 เรื่อง ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนเงินและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่ต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. .... 6โดยมีมติว่ำเห็นชอบตำม
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ของเรื่องที่เสนอว่ำกำรใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตำมมำตรำ 37/2 
วรรคสี่ หมำยถึง เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงและ
ควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินเท่ำนั้น หำใช่เป็นกำรให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ใช้อ ำนำจของ
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินทั้งสองคณะดังกล่ำวในกำร
ตรำกฎหมำยล ำดับรอง ซึ่งมีผลบังคับผูกพันบุคคลภำยนอกอันเป็นกำรทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
จึงไม่สำมำรถใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และคณะกรรมกำรธุรกรรม
ตำมมำตรำ 37/2 วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในกำรออก (ร่ำง) ประกำศทรัพย์สินในกำร
                                                           

 5 นำยวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. (บันทึกข้อควำม, วันที่ 9 
กุมภำพันธ์ 2558) 
 6ส ำนักงำน ป.ป.ช. มติกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ ครั้งที่ 7-7/2557 
วันที่ 7 มกรำคม 2558 วำระที่ 4.2 เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนเงินและมูลค่ำทรัพย์สินในกำรท ำธุรกรรมที่ต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. .... 
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ท ำธุรกรรมที่ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. .... ได้ และให้
เจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่องน ำเสนอคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พิจำรณำต่อไป โดยไม่ต้องรับรองรำยงำนกำร
ประชุม โดยกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร ฯ ในร่ำงประกำศ ฯ เห็นว่ำกำรใช้อ ำนำจของ
คณะกรรมกำร ปปง. ตำมมำตรำ 37/2 เป็นเฉพำะในกรณีที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
เท่ำนั้น ไม่รวมถึงกำรออกกฎหมำยหรือประกำศที่เป็นกฎหมำยล ำดับรอง และภำยหลังก็มิได้มีกำรลงนำม
ร่ำงประกำศ ฯ ดังกล่ำวเพ่ือบังคับใช้แต่อย่ำงใด จึงเป็นกรณีที่เห็นว่ำในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
รำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจตำมมำตรำ 37/2 ที่จะเข้ำถึงข้อมูลนั้น       
ได้โดยอำศัยอ ำนำจคณะกรรมกำร ปปง. และคณะกรรมกำรธุรกรรมได้ตำมกฎหมำย แต่มิได้รวมถึงกำร
ออกประกำศหรือกฎหมำยล ำดับรองแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ มีข้อสังเกต กล่ำวคือ จ ำนวนเงินและมูลค่ำทรัพย์สิน
ในกำรที่จะต้องมีกำรรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินตำมร่ำงประกำศ ฯ กับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่จ ำนวนเงินตำม
กฎกระทรวงได้ก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนสองล้ำนบำท แต่ตำมร่ำงประกำศ ฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนเงินเพียง       
ห้ำแสนบำทเท่ำนั้น อำจด้วยเหตุที่ว่ำกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตในบำงกรณีอำจมีวงเงินหรือควำม
เสียหำยที่ไม่สูงมำกเท่ำกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน จึงเป็นที่มำของจ ำนวนเงินห้ำแสนที่ปรำกฏอยู่
ในร่ำงประกำศ ฯ นั้น 
 กำรเข้ำถึงข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต่อ สถำบันกำรเงินที่
เป็นเอกชนนั้น ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจที่จะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ตำม
มำตรำ 25/1 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้นั้น ซึ่งในทำงปฏิบัติกำรขอข้อมูลดังกล่ำวต่อสถำบันกำรเงิน พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะต้องด ำเนินกำรเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพ่ือให้มีกำรออกหมำยต่อ
สถำบันกำรเงินเพ่ือจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 25/1 เป็นกรณีหนึ่ง และในอีก
กรณีในทำงปฏิบัติแล้ว คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง
ระหว่ำงสถำบันกำรเงินเอกชน เพ่ือให้มีกำรจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวโดยมิต้องมีกำรออกหมำยตำม
มำตรำ 25/1 แต่อย่ำงใดแต่อำศัยกำรท ำบันทึกข้อตกลงนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันสถำบันกำรเงินที่ได้ท ำบันทึก
ข้อตกลงในลักษณะดังกล่ำว ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
, ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด 
(มหำชน) , ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) , ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ , ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย , ธนำคำร   
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ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรมิซูโฮ จ ำกัด สำขำกรุงเทพ ฯ , ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) , 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 7โดยสำระส ำคัญ
ในบันทึกข้อตกลงทีท ำกับธนำคำรต่ำง ๆ คือ ให้มีกำรจัดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เข้ำถึงข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคล หรือข้อมูลอ่ืนใดในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือ
ข้อมูลทำงบัญชีหรือข้อมูลบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ  โดยมีรำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลง ฯ ทั้งนี้ ในส่วนของควำมรับผิดก ำหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ผิดหรือแตกต่ำงไปจำกวัตถุประสงค์ภำยใต้บันทึกข้อตกลง ฯ     
ในส่วนของเรื่องระยะเวลำของบันทึกข้อตกลงและกำรบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ฯ มิได้มีก ำหนดไว้        
โดยบันทึกข้อตกลง ฯ เหล่ำนั้นได้ท ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันยังคงมีกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยใต้
บันทึกข้อตกลงดังกล่ำวอยู่ 
 ในส่วนของกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนทำงภำษี คณะกรรมกำร ป.ป.ช.         
มีอ ำนำจในกำรให้กรมสรรพำกร ที่เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจควบคุมดูแลข้อมูลในส่วนดังกล่ำว     
ตำมมำตรำ 25/1 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ในทำงปฏิบัติแล้วนั้น คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และกรมสรรพำกร มิได้มี
กำรจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย แต่มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดย
เป็นบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรให้บริกำรคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรำยกำรภำษีทำงระบบอินเทอร์เน็ต 
ระหว่ำง กรมสรรพำกร กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำมปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ ลงวันที่ 
12 ธันวำคม 25508 โดยมีสำระส ำคัญ คือ กรมสรรพำกรจะจัดให้มีจ ำนวนผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรก ำหนดสิทธิกำรใช้ 
(PKi Smart Card) ที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรให้บริกำรคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรำยกำรภำษีทำงระบบ
อินเทอร์เน็ต รำยละเอียดตำมภำพผนวกแนบท้ำยบันทึกข้อตกลง ฯ โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมที่

                                                           

 7ส ำนักงำน ป.ป.ช. , บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ โครงกำรรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือกำรตรวจสอบ
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือข้อมูลทำงบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปี พ.ศ. 2558) 
8บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรให้บริกำรคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรำยกำรภำษีทำงระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่ำง 
กรมสรรพำกร กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำมปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ ลงวันที่ 12 
ธันวำคม 2550 
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กรมสรรพำกรก ำหนด รวมถึงในส่วนของกำรบอกเลิกบันทึกข้อตกลงจ ำเป็นจะต้องท ำเป็นลำยลักษณ์
อักษรและแจ้งล่วงหน้ำไปยังอีกฝ่ำยไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร 
 ในส่วนของคณะกรรมกำร ปปง. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำร
เงิน สำมำรถกระท ำได้ โดยกฎหมำยได้บัญญัติ ไว้อย่ ำงชัดเจนในมำตรำ 13 และมำตรำ 15                 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่ในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนทำงภำษี กฎหมำยดังกล่ำวมิได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้นไว้ 
โดยคณะกรรมกำร ปปง. โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร ปปง. อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 38 ไปยัง
กรมสรรพำกรเพ่ือจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวและให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรำยงำนทำงภำษีตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก็ได้ และในส่วนของคณะกรรมกำร กคพ.         
แม้พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มิได้มีกำรบัญญัติถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
รำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษีไว้อย่ำงชัดเจน คงจะมีแต่อ ำนำจตำมมำตรำ 24 ในกำรเรียกให้
กรมสรรพำกรที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ ชี้แจงหรือส่งเอกสำรใด ๆ มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ รวมถึง
กรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวอำจอยู่ในลักษณะของกำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 27 ที่ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แฝงตัว
ในองค์กร เช่น กรมสรรพำกร เป็นต้น เพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้ หรือกรมสรรพำกรอำจจะ
ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร กคพ. ร้องขอและเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกัน       
โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก็ได้เช่นกัน 
 กำรท ำบันทึกข้อตกลงต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำนข้ำงต้น เป็นสิ่ งที่แสดงให้ เห็นว่ำ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มิได้ใช้อ ำนำจโดยตรงตำมที่มำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ให้ไว้ ซึ่งกำรท ำบันทึก
ข้อตกลงต่ำง ๆ นั้น เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม หรือหน่วยงำน
ของรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีอำญำต่อบุคคลที่อยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.     
แต่ควำมร่วมมือที่เกิดขึ้น ต่ำงก็มีข้อจ ำกัด เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มิอำจกระท ำได้โดยตรงแต่ต้องกระท ำผ่ำนวิธีที่หน่วยงำนของรัฐภำยใต้บันทึกข้อตกลงหรือ
หน่วยงำนอ่ืน เป็นผู้ก ำหนด อีกทั้ง จ ำนวนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลก็มีจ ำนวนจ ำกัด เช่น 
ในส่วนของกรมสรรพำกรมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบตำมบันทึก
ข้อตกลง ได้เพียง 5 รำย เท่ำนั้น กำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ แม้จะมีช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ แต่ก็เป็นไป
ด้วยควำมยำกล ำบำกของขั้นตอนที่ก ำหนดขึ้น และข้ันตอนเหล่ำนั้นท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร 
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 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษี ในต่ำงประเทศ ของ 
CPIB ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 18 แห่ง The Prevention of Corruption Act 
ที่เป็นอ ำนำจสืบสวนสอบสวนพิเศษได้ โดยอ ำนำจดังกล่ำวจะเป็นกรณีที่พนักงำนอัยกำรเห็นว่ำมีเหตุผล
อันควรเชื่อว่ำกำรกระท ำควำมผิดภำยใต้กฎหมำยนั้นได้ถูกกระท ำลง อำจจะ ใช้ให้กระท ำ โดยจะอนุญำต
ให้ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน CPIB หรือต ำรวจที่มียศสูงกว่ำผู้ก ำกับหรือเทียบเท่ำหรือนักสืบพิเศษ 
โดยอนุญำตให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษีได้ รวมถึงกำร
เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวต่อธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินก็ได้มีบัญญัติไว้ในมำตรำ 20 ด้วยในลักษณะเดียวกัน 
รวมถึงอำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 21ที่เป็นกำรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำน
ธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษีได้เช่นเดียวกัน เพื่อประกอบกำรด ำเนินคดีและพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำร
กระท ำควำมผิด และในส่วนของ ICAC กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวมิได้มีบัญญัติไว้ใน 
Independent Commission Against Corruption Ordinance แต่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมำยอ่ืนที่
บัญญัติให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ICAC และคณะกรรมกำร ICAC คือ Chapter 201 Prevent 
of Bribery Ordinance ที่บัญญัติอยู่ในมำตรำ 13 ที่ก ำหนดให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อต่อคณะกรรมกำร
ว่ำมีบุคคลที่อำจกระท ำควำมผิดภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรอำจอนุญำตให้มีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษีได้ ซึ่งกำรอนุญำตดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ที่เก่ียวข้องจะต้องด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือให้ศำลอนุญำตให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูล ตลอดจนในมำตรำ 
13A คณะกรรมกำรหรือพนักงำนสอบสวนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร อำจมีค ำร้องไปยังศำล
ชั้นต้นเพ่ือให้กรมสรรพำกรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมสรรพำกรจัดท ำข้อมูลหรือข้อมูลโดย
เฉพำะเจำะจงที่เกี่ยวกับกำรรำยงำนทำงภำษีเพ่ือประโยชน์ในกำรสอบสวนหรือกำรกระท ำหน้ำที่ใดที่
เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดภำยใต้กฎหมำยนี้ อีกทั้งยังมีอ ำนำจตำมมำตรำ 14 ที่ให้อ ำนำจแก่
คณะกรรมกำรหรือพนักงำนสอบสวนในกำรยื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือขอให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษี เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีควำมส ำคัญและเป็นพยำนหลักฐำนที่ส ำคัญที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของผู้ถูก
กล่ำวหำได้เป็นอย่ำงดี ด้วยเหตุที่ว่ำกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต จะเป็นเหตุให้ได้มำซึ่งประโยชน์ไม่ว่ำใน
ลักษณะของทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืน ซึ่งส่วนมำกจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือกำรเงิน 
หำกกำรตรวจสอบรำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินและภำษี เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกันก็จะเห็นได้ว่ำ             
ผู้ถูกกล่ำวหำอำจได้ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกรำยได้ แต่กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวนั้น อำจเป็นกำรกระทบ
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ซึ่งสิทธิเสรีภำพของประชำชนได้ แต่ในทำงกลับกันกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดที่
เกี่ยวกับกำรทุจริต เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสำธำรณะประโยชน์มำกกว่ำบุคคลเพียงคนเดียวหรือ      
กลุ่มเดียว กำรที่กฎหมำยจะบัญญัติให้มีกำรกระทบซึ่งสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
อย่ำงเช่นพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำมปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำมำรถกระท ำได้เช่นเดียวกัน
กับมำตรำ 37/2 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
4.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถานภาพและถิ่นที่อยู่ 
 
 ส ำหรับคณะกรรมกำร ป.ป.ช. อ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพ
และถ่ินที่อยู่ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ถูกกล่ำวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี ไม่ว่ำทั้งในฐำนะผู้ให้ถ้อยค ำ (พยำน) หรือใน
ฐำนะอ่ืนใด คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตำมมำตรำ 25(3) แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก ำหนดอ ำนำจให้คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. อำจมีหนังสือขอให้หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ 
ด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์แห่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 
25/1 ที่บัญญัติให้อ ำนำจคณะกรรมกำร ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงำนของรัฐหรือสถำบันกำรเงินจัดให้มีกำร
เข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่ำวหำผู้บุคคลอ่ืน เป็นต้น แต่อ ำนำจในทั้งสองมำตรำดังกล่ำวเป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในเฉพำะกรณีท่ีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นกำรพิจำรณำเรื่องท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติ
รับเรื่องกล่ำวหำดังกล่ำวไว้ด ำเนินกำรไต่สวน แต่ส ำหรับกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น ก่อนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติรับเรื่องกล่ำวหำใดไว้ด ำเนินกำรไต่สวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
มิได้มีอ ำนำจหรือไม่อำจใช้อ ำนำจดังกล่ำวได้ จ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรเสนอให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.      
ใช้อ ำนำจนั้น ซึ่งกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเพียงตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติว่ำด้วยกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยำนหลักฐำน พ.ศ. 2544 ที่ได้ให้อ ำนำจไว้ในข้อ 8 ส ำหรับกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เลขำธิกำร
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มอบหมำยให้ด ำเนินกำร เฉพำะแต่เพียงกำรขอทรำบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐเท่ำนั้น ถึงแม้ในข้อ 8(5) ที่เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน
หรือสถำบันกำรเงิน หรือ (6) ที่ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครอง
หรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึ่งกำรก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ
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มอบหมำย ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนที่จะใช้อ ำนำจ
หรือขอให้มีกำรใช้อ ำนำจตำมข้อ 8(5) หรือ (6) ที่เป็นอ ำนำจตำมมำตรำ 25 หรือมำตรำ 25/1 จะต้องเป็น
กรณีท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องท่ีกล่ำวหำไว้พิจำรณำแล้ว แต่ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องกล่ำวหำในเบื้องต้นก่อนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติให้รับเรื่อง
กล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเป็นเพียงเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำย
อำญำตำมมำตรำ 31(2) เท่ำนั้น ท ำให้กำรจะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่ใน
เบื้องต้นตำมกฎหมำยแล้วไม่อำจกระท ำได้ ในบำงกรณีจึงเป็นเหตุให้กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่อำจบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้ 
 แต่กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำจะมีกฎหมำยในลักษณะตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว มักไม่ปรำกฏว่ำ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยดังกล่ำว อำจจะใช้ในเฉพำะกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 
ซึ่งกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวที่เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับสถำนภำพและถิ่นที่ของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ปรำกฏอยู่ในรูปแบบของกำรท ำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยมีกำรท ำบันทึก
ข้อตกลงได้แก่ 
 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรใช้ประโยชน์ด้ำนข้อมูลบุคคลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงใน
รำชกำร ระหว่ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประโยชน์ไม่ชอบในวง
รำชกำร และกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันอังคำรที่ 16 มีนำคม 2542 กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย9 ซึ่งเนื้อหำและสำระส ำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่ำว เป็นกำรท ำข้อตกลงระหว่ำง
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กับกรมกำรปกครอง ที่กรมกำรปกครองจะด ำเนินกำรจัดให้มีโปรแกรมค ำสั่งที่  
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. สำมำรถตรวจสอบรำยกำรข้อมูลในทะเบียนบ้ำน สถิติทำงกำรทะเบียนต่ำง ๆ โดย
เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง โดยมีก ำหนดบอกเลิกบันทึกข้อตกลง โดยฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยปัจจุบัน คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตำมที่ได้รับมอบหมำย ยังคงใช้งำนในโปรแกรมค ำสั่งตำมบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ โดยที่เป็นกำรค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจำกชื่อสกุลและหมำยเลขบัตร
                                                           

 9 บันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรใช้ประโยชน์ด้ำนข้อมูลบุคคลจำกฐำนข้อมูล
ทะเบียนกลำงในรำชกำร ระหว่ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประโยชน์ไม่ชอบในวงรำชกำร และกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันอังคำรที่ 16 มีนำคม 
2542 กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
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ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนภำพตำมกฎหมำย ภูมิล ำ เนำตำมที่ปรำกฏในข้อมูล
ทะเบียนกลำง และข้อมูลอ่ืน ๆ ตำมที่กรมกำรปกครองเป็นผู้ดูแลควบคุมข้อมูลในส่วนนั้น เพ่ือประโยชน์
แก่กำรปิดหมำย หรือปิดค ำสั่งของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำรส่งหนังสือรำชกำรและกำรอ่ืนที่เกี่ยวกับกำร
แสวงหำข้อเท็จจริงและกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 
 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่ำง ส ำนักงำนประกันสังคม กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต10 ซึ่งเนื้อหำและสำระส ำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนประกันสังคมจัด
ให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของส ำนักงำนประกันสังคมให้แก่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบประวัติบุคคลที่
ใช้ประกอบกับกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน รวมถึงกรณีกำรไต่สวนข้อเท็จจริงและ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง และในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยัง
ก ำหนดถึงควำมรับผิดให้แก่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ว่ำหำกน ำข้อมูลไปใช้ผิด
จำกควำมมุ่งหมำยในบันทึกข้อตกลงหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย และส ำนักงำนประกันสังคมยังอำจระงับ
กำรเข้ำถึงข้อมูลนั้นไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมที่เห็นสมควรได้ รวมถึงในส่วนของกำรบอกเลิกบันทึกข้อตกลง
จะต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ โดยปัจจุบัน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีอ ำนำจตำมที่ได้รับมอบหมำย ยังคงมีกำรเข้ำถึงข้อมูลในส่วนนี้อยู่ 
 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรถือกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ 
ระหว่ำง กรมที่ดิน กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 11 ซึ่งเนื้อหำและ
สำระส ำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่ำว จะเป็นกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของกรมที่ดินผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรถือกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุไว้ในภำคผนวกท้ำยบันทึก
ข้อตกลง สำระส ำคัญอ่ืน ๆ เช่นควำมรับผิด หรือกำรบอกเลิกบันทึกข้อตกลงก็ยังคงก ำหนดในลักษณะ
                                                           

 10 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่ำง ส ำนักงำนประกันสังคม กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ลงวันที่ 29 เมษำยน 2556 
 11 บันทึกข้อตลกงว่ำด้วยกำรขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรถือกรรมสิ ทธิ์                  
ในอสังหำริมทรัพย์ ระหว่ำง กรมที่ดิน กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต         
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2556  
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เช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงที่ท ำขึ้นกับส ำนักงำนประกันสังคม รวมถึงกำรสงวนสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลบำง
กรณี เช่นกำรยกเลิกหรือระงับกำรให้ข้อมูลเป็นกำรชั่วครำว และกำรสงวนสิทธิกำรให้ข้อมูลโดย            
มีก ำหนดเวลำในกำรให้ข้อมูลครำวละหนึ่งปี อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ระหว่ำง
ส ำนักงำน ป.ป.ช. กับ กรมที่ดิน ปัจจุบันยังคงมีกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และเป็นกำร
เข้ำถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือนักกำรเมือง ทั้งในส่วนของกำร
พิจำรณำกรณีกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำรน ำข้อมูลมำพิจำรณำประกอบกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 
 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพของประชำชน 
ระหว่ำง ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ12 ซ่ึงเนื้อหำและสำระส ำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่ำว จะเป็นกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ โดยจะเป็นข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพของประชำชนเฉพำะรำยที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูล และข้อมูลอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุอยู่ในภำคผนวกท้ำยบันทึก
ข้อตกลง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น  โดยเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนระบบบัตรประชำชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ของระบบทะเบียนรำษฎร์ ซึ่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถเข้ำระบบดังกล่ำวของกรมกำรปกครองผ่ำนทำงบันทึกข้อตกลง ฯ ที่ได้ท ำไว้กับกรมกำรปกครอง 
ในส่วนสำระส ำคัญอ่ืน ๆ จะเป็นเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลง ฯ ทั้งสำมฉบับข้ำงต้น 
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยมิได้ใช้อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่เป็นกำรขอ
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเอง ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมบันทึกข้อตกลง ฯ ก็สำมำรถกระท ำได้ตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคคล พ.ศ. 2540 ที่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของ
หน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่เป็นหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีหน้ำที่
ปฏิบัติตำมกฎหมำยเพ่ือป้องกันกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรเปิดเผยต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย

                                                           

 12 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประกันสุขภำพของประชำชน 
ระหว่ำง ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ลงวันที่ 29 เมษำยน 2556 
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กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่จะขอทรำบข้อมูล
ดังกล่ำวได้ตำมกฎหมำย 
 และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่ของคณะกรรมกำร ปปง. 
อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมี
หนังสือสอบถำมไปยังสถำบันกำรเงินหรือหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอทรำบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ และ
คณะกรรมกำร กคพ. ก็อำจะใช้อ ำนำจในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมกำร ปปง. ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำว ตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่เป็นกำรมีหนังสือ
สอบถำมไปยังหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้องเช่นเดียวกัน แต่คณะกรรมกำร กคพ. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะ
มีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่ นอกเหนือจำกกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐอ่ืนอยู่ประกำรหนึ่ง คือ มำตรกำรพิเศษเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำเอกสำรหรือหลักฐำนหรือเข้ำไปแฝงตัวในองค์กรตำมมำตรำ 27 ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด 
 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่ภำยต่ำงบันทึกข้อตกลงต่ำง ๆ 
ข้ำงต้น ก็เป็นอีกกรณีที่ เห็นได้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มิได้ใช้อ ำนำจโดยตรงตำมที่มำตรำ 25           
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ให้ไว้เช่นเดียวกัน แต่อำศัยกำรสร้ำงควำมร่ วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ใน
กระบวนกำรยุติธรรม หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีหน้ำที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จ ำเป็นต้องจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้น เพ่ือประโยชน์แก่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ในกำรด ำเนินคดีอำญำกับบุคคลที่อยู่ในอ ำนำจของตน แต่ควำมร่วมมือต่ำง ๆ ยังมีข้อจ ำกัดใน    
บำงประกำร เช่น จ ำนวนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ที่มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลมีจ ำนวนน้อย 
เป็นต้น 
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 ในต่ำงประเทศส ำหรับองค์กร CPIB กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่น
ที่อยู่ จะเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยที่เริ่มต้นจำกกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 15 แห่ง
The Prevention of Corruption Act ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยอำจสอบปำกค ำบุคคลที่       
ถูกจับกุมได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อยู่ในระหว่ำงกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน และเป็ นกำร
ด ำเนินกำรในลักษณะที่เป็นกำรสืบสวนสอบสวน อีกทั้งกำรด ำเนินกำรจับกุมตำมกฎหมำยดังกล่ำวยังให้
ถือหรือกำรด ำเนินกำรสอบปำกค ำเป็นกำรสืบสวนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
และส ำหรับองค์กร ICAC กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนั้น ก็เกิดขึ้นหลังจำกำกำรจับกุม ตำมมำตรำ 
10A แห่ง Independent Commission Against Corruption Ordinance เช่นเดียวกับ CPIB โดยจะ
เห็นได้ว่ำ CPIB และ ICAC เป็นองค์กรที่มีภำรกิจในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เช่นเดียวกับ คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. แต่ CPIB และ ICAC มีอ ำนำจในกำรจับกุมตัวบุคคลผู้กระท ำควำมผิดหรือควบคุมตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดได้ เพ่ือกำรด ำเนินกำรสอบปำกค ำเช่นเดียวกับพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจของไทย ทั้งนี้ 
กำรสอบปำกค ำผู้กระท ำควำมผิดหรือผู้ต้องสงสัยว่ำกระท ำควำมผิดเป็นมำตรกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้
ทรำบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถำนภำพและถิ่นที่อยู่  ที่มีควำมถูกต้องและรวดเร็วกว่ำกำรที่จะต้อง
ขอหรือจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวจำกหน่วยงำนของรัฐอ่ืนอย่ำงคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่มีควำม
ล่ำช้ำกว่ำกำรที่จะจัดให้มีกำรสอบปำกค ำในทันทีที่มีกำรจับกุม 
 
4.3 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 
 ควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์          
มีควำมจ ำเป็นดังกล่ำวข้ำงต้นว่ำ เนื่องจำกผู้กระท ำควำมผิดฐำนทุจริต ทั้งที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บุคคลธรรมดำ ส่วนใหญ่จะเป็นอำชญำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตลอดจนในกรณีที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ยังมีอ ำนำจในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรกระท ำกำรใด ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรกระท ำควำมผิด 
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ เช่น ลำยพิมพ์นิ้วมือ ภำพถ่ำยใน
ปัจจุบัน หรือในลักษณะที่เรียกว่ำ ดีเอ็นเอหรือรหัสพันธุกรรมเป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่ำนั้นสำมำรถน ำมำเป็น
พยำนหลักฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินคดี และในกำรพิสูจน์ควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำได้ ถึงแม้ว่ำ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยคดีภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
มีมติรับเรื่องกล่ำวหำใดไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. อนุกรรมกำร            
หรือพนักงำนไต่สวน ที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยให้เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่
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และมีอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเช่นเดียวกับพนักงำนสอบสวน ที่อำจใช้อ ำนำจ
ตำมมำตรำ 131/113 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ที่ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้
พยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือพิสูจน์ ให้พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจให้ท ำกำรตรวจพิสูจน์บุคคล 
วัตถุ หรือเอกสำรใด ๆ โดยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ ในกรณีควำมผิดอำญำที่มีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูง
เกินสำมปี หำกกำรตรวจพิสูจน์ตำมวรรคหนึ่ง จ ำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่ำงเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม
หรือขน น้ ำลำย ปัสสำวะ อุจจำระ สำรคัดหลั่ง สำรพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่ำงกำยจำกผู้ต้องหำ 
ผู้เสียหำย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอ ำนำจให้แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชำญ
ด ำเนินกำรตรวจดังกล่ำวได้ แต่ต้องกระท ำเพียงเท่ำที่จ ำเป็น และสมควรโดยใช้วิธีกำรที่ก่อให้เกิดควำม
เจ็บปวดน้อยที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้ทั้ง จะต้องไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยของบุคคลนั้น       
และผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมยินยอม หำกผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำยไม่ยินยอม
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหำ หรือผู้เสียหำยกระท ำกำรป้องปัดขัดขวำงมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ควำมยินยอม โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สันนิษฐำนไว้เบื้องต้นว่ำข้อเท็จจริงเป็นไปตำมผลกำรตรวจพิสูจน์ 
ที่หำกได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำยนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งควำมผิดตำมลักษณะ 
2 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปกครอง ในหมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร และควำมผิดตำมลักษณะ 
3 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรยุติธรรม ในหมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ และควำมผิดตำมที่กล่ำวมำนั้น เป็นควำมผิดอำญำที่มีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี
ทั้งสิ้น ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยในกำรด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จที่ถือเป็น
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ อำจใช้อ ำนำจของพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ 131/1 ได้     
ซึ่งเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรพิสูจน์ในเรื่องของกำรมีผลประโยชน์ร่วมกันในทำงอ้อม และพิสูจน์กำร
กระท ำควำมผิดที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในลักษณะที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้วยเหตุที่ว่ำกำรกระท ำที่เรียกว่ำมีส่วนได้เสีย
ตำมมำตรำ 100 14นั้น ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนได้เสีย โดยบุตรนอกสมรสหรือบุตร
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเข้ำท ำสัญญำในลักษณะดังกล่ำว กำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์โดย
                                                           

 13ดูมำตรำ 131/1 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 14ดูมำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 131/1 และผลกำรพิสูจน์ที่ได้มำนั้น จะเป็นพยำนหลักฐำนที่ส ำคัญของกำรพิสูจน์
กำรมีส่วนได้เสียตำมสัญญำที่ชัดเจนและมีน้ ำหนักพยำนเพียงพอที่ศำลจะพิจำรณำพิพำกษำลงโทษ
ผู้กระท ำควำมผิดได้  
 จำกกรณีดังกล่ำวจึงเห็นได้ว่ำกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นพยำนหลักฐำนทำง            
นิติวิทยำศำสตร์ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยภำยหลังจำกที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่ำวหำใดไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงเท่ำนั้น แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับต้น
ที่ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นเพ่ือพิจำรณำเสนอ เรื่องกล่ำวหำให้
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่ำวหำนั้น ๆ ไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่อำจใช้อ ำนำจตำม
มำตรำ 131/1 ได้ จึงเป็นกรณีที่กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไม่อำจกระท ำได้ทันที และอำจเกิด
ปัญหำของกำรท ำลำยพยำนหลักฐำนที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ และไม่อำจน ำมำพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งกำรกระท ำควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำได้ 
 ในส่วนของคณะกรรมกำร กคพ. ในมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ มีอ ำนำจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็น
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงำนสอบสวน ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำด้วย ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษตำมกฎหมำย อำจมีกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ได้ในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมกำร ป.ป.ช. แต่ใน
ส่วนของคณะกรรมกำร ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มิได้มี
กำรก ำหนดในเรื่องของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ปปง. หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เอำไว้ในลักษณะ
ที่ให้ถือว่ำเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพียงแต่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 12 ว่ำให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกรรมกำร 
อนุกรรมกำร กรรมกำรธุรกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ปปง และรองเลขำธิกำร ฯ เป็นเพียงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำเท่ำนั้น จึงถือว่ำบุคคลทั้งหลำยดังกล่ำวไม่อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 
131/1 ที่เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ได้ 
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 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ ขององค์กรต่ำงประเทศ ประกำรแรกของ CPIB ได้มี
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 16 แห่ง Prevention of Corruption Act ที่ก ำหนดไว้ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน 
CPIB หรือนักสืบพิเศษมีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ โดยอำศัยอ ำนำจที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนสอบสวนของ
ต ำรวจต่อควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ โดยปรำศจำกกำรสั่งกำรจำกอัยกำรได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ในเบื้องต้นของเจ้ำหน้ำที่ CPIB อำจกระท ำได้บำงอย่ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด แต่โดยหลักแล้วกฎหมำย
ฉบับนี้ ได้บัญญัติถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในคดีควำมผิดฐำนทุจริตกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำง
จะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนอัยกำรหรือศำลก่อน ซึ่งกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำน
ทำงนิติวิทยำศำสตร์อำจกระท ำได้ตำมมำตรำ 16 และตำมมำตรำ 19 ที่ก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรอำจมี
ค ำสั่งอนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน CPIB หรือนักสืบพิเศษด ำเนินกำรโดยอำศัยอ ำนำจกำร
สืบสวนสอบสวนของต ำรวจภำยใต้ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำได้ และในประกำรที่สองของ ICAC ได้มี
ก ำหนด ไว้อย่ำงชัดเจนในมำตรำ 10D และมำตรำ 10E Independent Commission Against 
Corruption Ordinance ที่ภำยหลังกำรจับกุมตำมมำตรำ 10 หรือถูกเรียกตำมมำตรำ 8(2)             
ตำมหมำยศำล คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยอำจด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งลำยนิ้วมือ 
หรือภำพถ่ำย รวมทั้งน้ ำหนักและส่วนสูงของบุคคลดังกล่ำว ซึ่งสิ่งเหล่ำนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงตัวบุคคลและเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ด้วย และยังสำมำรถให้ได้มำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวที่เรียกว่ำพยำนหลักฐำนประเภท non-intimate ที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ เช่น 
เส้นผม เลือด น้ ำลำย หรือข้อมูลพันธุกรรมเป็นต้น ตำมที่ระบุในมำตรำ 10E ซึ่งกำรให้ได้มำนั้นไม่
จ ำเป็นต้องได้รับควำมผิดยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวก็ได้ แต่จะต้องเป็นกรณีที่ควำมผิดของบุคคลที่ถูก
จับกุมเป็นควำมผิดร้ำยแรง โดยพิจำรณำจำกควำมผิดที่มีอัตรำโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ 7 ปี  
 จำกที่ท ำกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำง        
นิติวิทยำศำสตร์ จะต้องเป็นกำรกระท ำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำทั้งสิ้น และเป็นกำร
กระท ำที่ต้องใช้ขั้นตอนตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมถึงอัตรำโทษในควำมผิดที่จ ำเป็นจะต้องมี
กำรให้ได้มำหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะต้องเป็นกรณีที่เป็นควำมผิดร้ำยแรง ในส่วนของ
ประเทศไทยได้ก ำหนดอยู่ในมำตรำ 131/1 แห่งประมวลกฎหมำยกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำที่
ก ำหนดว่ำกำรให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์จะต้องเป็นคดีที่มีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเกิน
สำมปี หรือในส่วนของ ICAC ก ำหนดว่ำจะต้องควำมผิดที่มีอัตรำโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำเจ็ดปี ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพิจำรณำของศำล 
เนื่องจำกน้ ำหนักของพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์มีควำมชัดเจนและสำมำรถบ่งชี้ถึงกำรกระท ำ
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ควำมผิดได้ในบำงกรณี เช่น กำรปลอมลำยเซ็น ลำยพิมพ์นิ้วมือ หรือข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งเป็นที่รับฟังได้
มำกกว่ำพยำนหลักฐำนที่เป็นพยำนบุคคลหรือพยำนเอกสำร กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนี้ 
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไม่เคยมีกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวตำมมำตรำ 131/1 แต่อย่ำงใด ด้วยเหตุที่ไม่อ ำจ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่ำวหำได้ และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน จึงเป็นเหตุให้บำงกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นจะต้องใช้พยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือพิสูจน์ควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำมิอำจ
กระท ำได้เลย 
 ทั้งนี้ กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพยำนหลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ ไม่ว่ำจะได้มำจำก
ผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรให้ได้มำไว้ว่ำพนักงำนสอบสวนหรือคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เป็นกำรกระท ำท่ีละเมิดสิทธิเสรีภำพของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ แต่กำร
กระท ำดังกล่ำวโดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 131/1 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เป็น
กำรกระท ำเป็นไปตำมหลักทฤษฎีกำรควบคุมอำชญำกรรม ที่สำมำรถกระท ำได้และมีกำรก ำหนดเงื่อนไข
ของอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเอำไว้โดยพิจำรณำจำกผลกระทบของประชำชนหรือประโยชน์สำธำรณะ
มำกกว่ำประโยชน์บุคคล ซึ่งจะกระท ำได้เฉพำะแต่คดีที่มีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี ที่ตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยเห็นว่ำควำมผิดที่มีอัตรำโทษดังกล่ำวนั้น เป็นควำมผิดที่กระทบต่อประชำชนหรือ
ประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำที่จะรักษำสิทธิเสรีภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ 
 
4.4 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 
 
 กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถึงว่ำมีควำมส ำคัญมำกต่อกำร
แสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต ด้วยเหตุผลประกำรส ำคัญที่ว่ำ
ปัจจุบันกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ทั้งในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ หรือกำรกระท ำควำมผิดใด ๆ ล้วนแล้วแต่มี
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำเกี่ยวข้อง หรือจะต้องกระท ำด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ร่องรอยของกำรกระท ำควำมผิดหรือพยำนหลักฐำนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ำมำพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดจึงอยู่ภำยในคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะคดีที่มีกำรกระท ำควำมผิดโดย
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจด ำเนินกำรขอให้ศำล
ออกหมำยเพ่ือค้นหรือยึดคอมพิวเตอร์และเข้ำถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ตำมมำตรำ 25 และมำตรำ 25/1 
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
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แก้ไขเพ่ิมเติม แต่จำกกำรศึกษำและกำรสอบถำมของผู้ศึกษำไปยังส ำนักงำน ป.ป.ช. ไม่ปรำกฏว่ำมีก ำร
ด ำเนินกำรขอให้ศำลมีหมำยในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช.      
แต่อย่ำงใด กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเท่ำที่ผ่ำนมำ มิได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
คงเพียงแต่ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนด้วยวิธีอ่ืน ๆ ทั้งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.      
มีอ ำนำจดังกล่ำว และเมื่อพิจำรณำประกอบกับกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์ตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่ำจะกระท ำได้
เฉพำะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยนั้นและต้ องเป็นกรณีที่เป็นควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติ ฯ ดังกล่ำว และจะต้องได้รับอนุญำตจำกศำลจึงจะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์
ตำมที่เห็นสมควรได้ ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจะมีแต่เฉพำะพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเท่ำนั้น มิได้รวมถึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สังกัดอ่ืน ๆ กำรเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยอำศัยกฎหมำยดังกล่ำว คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มิอำจ
กระท ำได้เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่อย่ำงใด และกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ ฯ นั้น
ในส่วนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก็มิได้เป็นกำรชัดเจนว่ำตำมมำตรำ 25 หรือมำตรำ 25/1 จะเป็นกำร
ขอให้ศำลมีหมำยหรืออนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์ได้ 
 เป็นประกำรเห็นได้ชัดว่ำในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมกำร 
ปปง. มีกำรบัญญัติไว้ชัดเจนในมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ที่ก ำหนดว่ำ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำบัญญัติของสถำบันกำรเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรสื่อสำร 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้หรืออำจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อำจยื่นค ำขอต่อศำลแพ่ง เพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์      
กำรสื่อสำรใด หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือประโยชน์แก่กำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมกฎหมำย และในส่วนของคณะกรรมกำร กคพ. หรือโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็ได้มีกำรบัญญัติถึงกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเอำไว้อย่ำงชัดเจนเช่นกัน ในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่ก ำหนดว่ำ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในกำรสื่อสำร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศใด ถูกใช้หรืออำจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรกระท ำ
ควำมผิดที่เป็นคดีพิเศษ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุมัติยื่นค ำขอต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ 
เพ่ือมีค ำสั่งให้ได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำว ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำในส่วนของกำรด ำเนินคดีอำญำของพนักงำน
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สอบสวนในควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือควำมผิดที่เป็นคดีพิเศษ ที่ทั้งหมด
เป็นคดีอำญำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรได้รับอนุญำตจำกศำล จะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์
ได้ และมีบทบัญญัติในกำรด ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจนว่ำต้องยื่นค ำขอหรือค ำร้องต่อศำลใด และชัดเจนว่ำ
เป็นกำรขอให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว แต่ในส่วนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กลับมิได้มีกำ ร
บัญญัติถึงกรณีดังกล่ำวไว้ทั้งท่ีควำมผิดฐำนทุจริตมักมีกำรใช้หรือกระท ำผ่ำนคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำร หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ัง อ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือกำรค้นหรือยึดพยำนหลักฐำนใด ตำมมำตรำ 
25 หรือมำตรำ 25/1 ก็มิได้บัญญัติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกำรขอให้มี กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน
คอมพิวเตอร์ 
 ในส่วนขององค์กรต่ำงประเทศอย่ำง CPIB ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์มิได้
มีระบุอยู่ใน Prevention of Corruption Act แต่อย่ำงใด แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เป็น
ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนักงำน CPIB หรือนักสืบพิเศษอำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้โดยอำศัย
อ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำได้ หรืออำจใช้อ ำนำจตำมที่ได้รับอนุญำตจำก
พนักงำนอัยกำรตำมมำตรำ 18 และมำตรำ 19 ได้ และในส่วนของ ICAC แม้ใน Independent 
Commission Against Corruption Ordinance จะมิได้ระบุถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน
คอมพิวเตอร์เอำไว้อย่ำงชัดเจน แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยอำจะเข้ำยึดและอำยัดคอมพิวเตอร์ที่
ถูกใช้หรืออำจถูกใช้ในกำรกระท ำควำมผิดโดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 10C ได้ ประกอบกำรกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์อำจกระท ำตำมมำตรำ 14 (1)(d) ซึ่งกระท ำโดยบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมกำร
เชื่อว่ำจะเป็นบุคคลที่รู้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรสอบสวนหรือฟ้องร้องด ำเนินคดีที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวน ให้บุคคลดังกล่ำวจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรืออำจ
ใช้อ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำก็ได้เช่นเดียวกัน และยังไม่ถึงขนำดที่จะเป็นกำร
ละเมิดสิทธิเสรีภำพในชีวิต ร่ำงกำย หรือควำมเป็นส่วนตัวเกินไป 
 จำกกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้บัญญัติถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน
คอมพิวเตอร์ไว้เป็นกำรชัดเจน แตกต่ำงจำกพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ควำมผิดในกฎหมำยทั้งสำมฉบับดังกล่ำว ก็เป็นควำมผิด
อำญำเช่นเดียวกับควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. รับผิดชอบ อำชญำกรที่กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เหล่ำนั้น เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมำก และมักใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      



163 
 

ในกำรกระท ำควำมผิด ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำ อีกทั้งข้อมูลเหล่ำนั้นมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดให้มีกำร
เข้ำถึงอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ง่ำยต่อกำรท ำลำยเพ่ือปกปิดกำรกระท ำควำมผิด       
แต่กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์เป็นกำรกระทบสิทธิเสรีภำพของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ 
กำรเข้ำถึงทั้งหมดตำมกฎหมำยของประเทศไทยจะต้องบัญญัติให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจและกำร
เข้ำถึงข้อมูลโดยศำลเป็นผู้พิจำรณำถึงเห็นอันควรเชื่อและควำมเหมำะสมของกำรเข้ำถึงข้อมู ล ควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542        
เป็นควำมผิดที่มีผลกระทบและมีควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก กำรบัญญัติให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นกำรกระทบสิทธิเสรีภำพของประชำชน เมื่อพิจำรณำถึงประโยชน์สำธำรณะต่อสิทธิ
เสรีภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ให้ได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และน ำมำเป็นพยำนหลักฐำนที่
ส ำคัญเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำและเป็นประโยชน์ต่อศำลในกำร
พิจำรณำพิพำกษำควำมผิดตำมที่ผู้ถูกกล่ำวหำถูกฟ้องเป็นคดี หรือเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต่อไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

 อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนขององค์กรที่มีหน้ำที่ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทุจริต 

ควรมีอ ำนำจที่มีมำกกว่ำอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนในคดีอำญำปกติ ทั้งนี้ ด้วยอ ำนำจแสวงหำ

พยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่หลักในกำรด ำเนินคดีฐำนทุจริต ไม่ว่ำต่อ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จะต้องมีอ ำนำจในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในมิติ   

ต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรด ำเนินคดีฐำนควำมผิดอำญำอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะในขั้นตอนใดในกระบวนพิจำรณำคดี    

ด้วยเหตุที่ควำมผิดฐำนทุจริตมีควำมซับซ้อนในรำยละเอียดแห่งกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงมำก และมูลเหตุ

ที่จูงใจให้บุคคลกระท ำควำมผิดก็ยังแตกต่ำงจำกควำมผิดฐำนอื่น ๆ ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ว่ำกำรแสวงหำ

พยำนหลักฐำนในคดีทุจริตจ ำเป็นต้องอำศัยอ ำนำจที่เป็นมำตรกำรพิเศษ ที่อำจะเป็นกำรก ำหนดอ ำนำจ

แสวงหำพยำนหลักฐำนตำมกฎหมำยที่เป็นกำรกระท ำถึงสิทธิและเสรีภำพของประชำชน โดยอำศัยทฤษฎี

กำรควบคุมอำชญำกรรม 

 เมื่อมีกำรพิจำรณำถึงอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนขององค์กรที่มีหน้ำที่ปรำบปรำม      

กำรกระท ำควำมผิดทุจริตในต่ำงประเทศ ที่องค์กรเหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จและยังเป็นองค์กรที่

ประเทศไทยน ำมำเป็นแม่แบบในกำรก่อตั้งและพัฒนำองค์กรของประเทศ พบว่ำอ ำนำจในกำรแสวงหำ

พยำนหลักฐำนของประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ทั้งในแง่ของกำรมีอ ำนำจ

อย่ำงต ำรวจ หรืออ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่ท ำให้เข้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำถึงพยำนหลักฐำนบำงอย่ำงที่

ส ำคัญได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือป้องกันมิให้พยำนหลักฐำนที่อำจใช้เป็นเครื่องมือในกำรพิสูจน์ควำมผิดของ

ผู้ต้องหำหรือผู้กระท ำควำมผิด โดยทั้งสองประเทศได้ให้ควำมส ำคัญในกำรค้นหรือจับกุมตัวผู้ต้องหำหรือ

ผู้กระท ำควำมผิดเป็นส ำคัญ เนื่องจำกกำรจับกุมหรือกำรค้นในทันที ท ำให้พยำนหลักฐำนยังคงสภำพหรือ

มิเสียไป โดยมีสภำพไม่แตกต่ำงไปจำกในช่วงขณะกระท ำควำมผิดแต่อย่ำงใด 
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 ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะทั้งที่มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 หรือกำรได้มำจำกกำรเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ไม่เป็นที่ปรำกฏเท่ำไรนักในกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

ยกเว้นเฉพำะกรณีท่ีเป็นคดีส ำคัญ ๆ อย่ำงเช่นคดีทุจริตจ ำน ำข้ำว หรือคดีทุจริตบ่อบ ำบัดน้ ำเสียคลองด่ำน 

ในทำงปฏิบัติแล้วคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะใช้กำรท ำบันทึกข้อตกลง หรือมีหนังสือไปถึงหน่วยงำนเพ่ือให้

ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนมำกกว่ำที่จะได้อ ำนำจตำมกฎหมำย  

 ในภำพรวมแล้ว กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดย

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะประสบปัญหำในกรณีที่เป็นกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น 

ก่อนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติรับเรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริ ง ซึ่งในขั้นตอน

ดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเป็นเพียงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมิได้มี

หรือใช้อ ำนำจได้อย่ำงพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจที่เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมอำญำ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรอย่ำงพนักงำนสอบสวนหรือเสนอให้มีกำรใช้

อ ำนำจตำมมำตรำ 25 มำตรำ 25/1 และมำตรำ 26 ได้อย่ำงเต็มที่ ท ำให้กำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำนใน

เบื้องต้นต้องใช้เวลำ เป็นเหตุให้พยำนหลักฐำนที่ส ำคัญที่จะใช้ประกอบกำรไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือฟ้องร้อง

เป็นคดีต่อศำลสูญหำยหรือถูกท ำลำยไป และไม่อำจพิสูจน์หรือทรำบได้ว่ำสูญหำยหรือถูกท ำลำยโดย

บุคคลใด และในส่วนของกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท ำได้ เฉพำะแต่กรณีที่ เป็นเรื่องที่

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเท่ำนั้น กำรแสวงหำ

ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงมีอ ำนำจไม่เพียงพอที่จะท ำให้ได้มำซึ่ง

พยำนหลักฐำนที่ส ำคัญแก่คดี โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ำวได้ปรำกฏตำมสถิติข้อมูลคดีของส ำนักงำน 

ป.ป.ช.  
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 ผู้ศึกษำจึงเห็นว่ำควรมีกำรแก้ไขอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

ในกรณีที่เป็นกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในขั้นตอนก่อนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติ

รับเรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงให้เทียบเท่ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และรวมถึงให้มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแล

ของหน่วยงำนของรัฐอ่ืน โดยอำศัยอ ำนำจในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติ

ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ที่กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐสำมำรถ

กระท ำได้ตำมเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนดได้และให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง          

ไม่ต้องผ่ำนขั้นตอนของกำรขออนุญำตหรือท ำบันทึกข้อตกลง และหน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล

ข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจะต้องจัดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ซึ่งอำจก ำหนดล ำดับชั้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้น ตลอดจนกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่

ในคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงเช่นกำรเข้ำถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตำมพระรำชบัญญัติว่ำ

ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลอำจจะ

ก ำหนดให้จะต้องด ำเนินกำรโดยกำรพิจำรณำของศำลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือกฎหมำยของไทยที่มี

ปรำกฏไว้เช่นเดียวกันก็ได้ เพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในระดับต้น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 จำกกำรท ำกำรศึกษำในเรื่องของอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำน และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วน

บุคคลขององค์กรตำมกฎหมำยไทย ได้แก่ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ,  คณะกรรมกำร ปปง และ

คณะกรรมกำร กคพ. รวมถึงองค์กรต่ำงประเทศ ได้แก่ CPIB และ ICAC อำจจะเสนอให้มีกำรแก้ไข

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

 



167 

  (1) อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนเทียบเท่ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ

ส ำหรับเจ้ำพนักงำนระดับต้น 

       อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่จ ำเป็นต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเจ้ำพนักงำน

ระดับต้น หรือในข้ันตอนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนก่อนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติ

รับเรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่สวน  ในประกำรแรก คือ ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนระดับต้น มีอ ำนำจอย่ำง

พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ที่มีอ ำนำจจับกุม หรือค้น 

หรือคุมขังในบำงกรณี ในกรณีที่มีเหตุตำมที่กฎหมำยยกเว้นไว้ว่ำไม่จ ำต้องมีหมำยค้นหรือหมำยจับตำม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ รวมถึงให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือผู้บริหำรระดับสูงมีอ ำนำจ

ที่จะคุมขังผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้กระท ำควำมผิด ณ ศำล หรือส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้เพ่ือประโยชน์ในกำร

แสวงหำพยำนหลักฐำนหรือกำรไต่สวนพิจำรณำคดีของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตลอดจน อำจก ำหนดให้

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนระดับสูงของ มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำให้ผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกจับหรือ

ถูกคุมขังได้รับกำรประกันตัวหรือกำรปล่อยตัวชั่วครำวเช่นเดียวกับศำลยุติธรรมก็ได้ รวมถึงอ ำนำจในกำร

เข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนที่ ตลอดจนกำรค้น ยึด อำยัด ทรัพย์สินหรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรกระท ำควำมผิด ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

หรือตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ

ที่บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน ที่ให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเบื้องต้นที่สำมำรถกระท ำกำรดังกล่ำว

ในโอกำสแรกท่ีเข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุหรือสถำนที่กระท ำควำมผิด เพ่ือจัดให้มีกำรจัดเก็บพยำนหลักฐำนที่

เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดก่อนที่จะสูญหำยหรือถูกท ำลำยได้ 

       กำรจับกุมบุคคลผู้กระท ำควำมผิด ที่ได้มีกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ หรือกำรเข้ำ

ค้นตัวบุคคลเมื่อปรำกฏเหตุอันควรสงสัยนั้น อำจก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนระดับต้นของส ำนักงำน ป.ป.ช. ให้

มีอ ำนำจเช่นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ จึงท ำให้เจ้ำพนักงำนระดับต้น มีอ ำนำจที่จะจับกุมบุคคล

ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ หรือเข้ำค้นตัวบุคคลเมื่อปรำกฏเหตุดังกล่ำวได้ เนื่องจำก ในกำรแสวงหำ

พยำนหลักฐำนในเบื้องต้นที่มิได้กระท ำด้วยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. นั้น ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่หรือแสวงหำ

พยำนหลักฐำน ณ ที่เกิดเหตุ อำจพบหรือปรำกฏตัวบุคคลที่กระท ำควำมผิด หรือเกี่ยวกับกำรกระท ำ
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ควำมผิดได้ เมื่อมีอ ำนำจเช่นว่ำนั้น ก็จะท ำให้เจ้ำพนักงำนระดับต้นสำมำรถได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนที่ส ำคัญ

ในคดี เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต่อไปได้ 

       แต่ในส่วนของหมำยจับ หรือหมำยค้น ในกรณีที่ไม่ปรำกฏเหตุอันควรสงสัย ก็อำจ

ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนระดับต้นด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำต่อไป เนื่องจำกเป็นกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนในระดับหนึ่ง ตำมหลัก

ควำมชอบด้วยกระบวนกำรทำงกฎหมำย ในเหตุปกติ และมิได้มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนแต่ประกำรใด 

       กล่ำวโดยสรุป คือ กำรเพิ่มเติมอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนให้มีอ ำนำจเทียบเท่ำ

กับพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจส ำหรับเจ้ำพนักงำนระดับต้นที่ด ำเนินกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนใน

ขั้นตอนก่อนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติรับเรื่องกล่ำวหำไว้ด ำเนินกำรไต่ส่วน ให้ควรแ ก้ไข

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ในเรื่องของอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ ฯ ให้คล้ำยคลึง

หรือเป็นไปในแนวทำงเดียวกับมำตรำ 38 (1) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 หรือ มำตรำ 24 (1) แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่ก ำหนดให้มีกำร

เข้ำไปในเคหสถำน หรือสถำนที่ใด ๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตำมสมควร หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ำหำกเป็น

กำรเนิ่นช้ำหำกต้องด ำเนินกำรขอหมำยต่อศำลเพ่ือเข้ำค้นจะท ำให้พยำนหลักฐำนหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่

เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดจะถูกโยกย้ำย ซุกซ่อน ท ำลำย หรือท ำให้เปลี่ยนสภำพจำกเดิมไปได้ โดยอำจ

ก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดเป็นระเบียบหรือประกำศ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ถึงวิธีปฏิบัติ เป็นต้น 

 

  (2) อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ 

 

        อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่จ ำเป็นต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในประกำร

ต่อมำ คือ อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนที่ลักษณะที่เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลทุกอย่ำงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น 

เส้นทำงกำรเงิน กำรรำยงำนธุรกรรมของ คณะกรรมกำร ปปง. ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้ถูกกล่ำวหำหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้มีไว้เพ่ือกระท ำควำมผิดเป็นต้น โดยกำรพิจำรณำ

เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวให้กระท ำกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นหลัก และไม่จ ำเป็นต่อยื่นค ำขอ
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ต่อศำลเพ่ืออนุญำตให้ด ำเนินกำรเข้ำสู่ข้อมูลหรือให้ได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำว เนื่องจำกกำรแสวงหำ

พยำนหลักฐำนในเบื้องต้นบำงกรณีมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว เพ่ือให้ได้

พยำนหลักฐำนที่ส ำคัญมำเพ่ือพิสูจน์ควำมผิดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ต้องหำ และเป็นกำรเน้นกำรใช้ทฤษฎี

กำรควบคุมอำชญำกรรมมำกกว่ำกำรท่ีจะใช้ทฤษฎีควำมชอบด้วยกระบวนกำรทำงกฎหมำย 

 

        และในประกำรที่ส ำคัญ ในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในขั้นต้นของเจ้ำพนักงำน

ระดับต้นนั้น เห็นควรให้มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์ หรือประวัติข้อมูลอำชญำกรรม 

เนื่องจำกกำรตรวจสอบและแสวงหำพยำนหลักฐำนในมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องทรำบข้อมูลดังกล่ำว       

เพ่ือประกอบกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในชั้นต่อไป ก่อนที่จะด ำเนินกำรไต่สวนตำมกระบวนกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

        กล่ำวโดยสรุป คือ กำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูล

ข่ำวสำรส่วนบุคคล เห็นควรกระท ำได้โดยตรง ทั้งกำรอำศัยอ ำนำจในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล

โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 เป็นต้น และก ำหนดใน

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจ ำเป็นจะต้องจัดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ในระดับผู้บริหำรหรือระดับสูงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลและเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลต้อง

บุคคลเหล่ำนั้น ตำมเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินคดีของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและ

รำยละเอียดเป็นระเบียบหรือประกำศ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ถึงวิธีปฏิบัติ เป็นต้น 
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  (3) อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนโดยกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรม

ทำงกำรเงินของคณะกรรมกำร ปปง. 

 

       กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ได้ก ำหนดให้ธนำคำรหรือ

สถำบันทำงกำรเงินมีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงินภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด หรือต้องรำยงำนธุรกรรม

ทำงกำรเงินที่น่ำสงสัย โดยในกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่มีกำรรับส่งเงินกันไม่

ว่ำจะเป็นเงินสดหรือกำรโอนเงินผ่ำนสถำบันทำงกำรเงิน โดยในระหว่ำงห้วงเวลำในกำรกระท ำควำมผิด

ฐำนทุจริต ไม่ว่ำก่อนหรือหลัง จะต้องมีกำรส่งผ่ำนเงินระหว่ำงผู้กระท ำควำมผิดด้วยกันเอง หรือระหว่ำง

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับเอกชนกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรม 

ท ำให้กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และเจ้ำพนักงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

เนื่องจำกจะเห็นถึงเส้นทำงทำงกำรเงินและกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินบำงรำยกำรที่ผิดปกติ และอำจเป็น

เหตุให้สำมำรถแสวงหำถึงพยำนหลักฐำนอ่ืน หรือในกรณีผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้กระท ำควำมผิดไม่สำมำรถ

พิสูจน์ที่มำที่ไปของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้ก็แสวงให้เห็นว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดและได้รับ

ประโยชน์จำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตเกิดขึ้นแล้ว 

       คณะกรรมกำร ปปง. มีหน้ำที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทำงกำรเงิน ที่สถำบัน

กำรเงินได้รำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ปปง. ก ำหนด ซึ่งกำรรำยงำน

ธุรกรรมทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็นหน้ำที่ที่สถำบันกำรเงินมีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนแล้ว อีกทั้งข้อมูลที่ได้

รับมำก็ยังอยู่ในควำมครอบครองของคณะกรรมกำร ปปง. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ปปง. ที่เป็น

หน่วยงำนตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน เช่นเดียวกับคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่เป็นหน่วยงำนตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต โดยเมื่อทั้งสองหน่วยงำน

เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดฐำนอำญำแต่ต่ำงฐำนควำมผิดกัน แต่ข้อมูลที่ใช้หรือ

ข้อมูลที่ได้มำอำจเป็นประโยชน์ร่วมกันในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในส่วนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.    

จึงเป็นประโยชน์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวของคณะกรรมกำร ปปง. หรือส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ปปง. เช่นกันเพ่ือกำรตรวจสอบในแง่ของกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตด้วย และเมื่อกำร
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รำยงำนธุรกรรมทำงกำรเงิน เป็นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดไว้ให้ต้องกระท ำไว้โดยเฉพำะ จึงไม่จ ำเป็นที่

จะต้องยื่นค ำร้องขอต่อศำลเพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว เพียงแต่บัญญัติกฎหมำยในลักษณะที่ให้

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลที่เป็นรำยงำนธุรกรรมทำงกำร

เงินได้เช่นกัน โดยไม่จ ำต้องมีค ำร้องขอ หรือขอวำมอนุเครำะห์ไปยังคณะกรรมกำร ปปง. หรือส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ปปง. หรือคณะกรรมกำรธุรกรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือควำมสะดวกและคล่องตัวในกำร

แสวงหำพยำนหลักฐำนไม่ว่ำในชั้นของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนระดับต้น 

       อีกทั้งกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว ไม่จ ำเป็นต้องใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำร ปปง.        

หรือคณะกรรมกำรธุรกรรมตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินแต่อย่ำงใด            

แต่ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจที่จะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้เองโดยกำรก ำหนดให้

คณะกรรมกำร ปปง. จะต้องมีกำรจัดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้นได้ และไม่เฉพำะแต่

กรณีตำมมำตรำ 37/2 ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของคณะกรรมกำร ปปง. หรือ

คณะกรรมกำรธุรกรรม ที่ก ำหนดให้กำรเข้ำถึงข้อมูลจะกระท ำได้แต่เฉพำะกรณีกำรตรวจสอบทรัพย์สิน

และหนี้สินเพ่ือพิสูจน์ควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือกำรตรวจสอบควำม

เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจำกกำรยื่นบัญชี แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน หำกมีพฤติกำรณ์ปรำกฏ

หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่ง ทรัพย์สินและหนี้สินรำยกำรใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติกำรณ์

อันควรเชื่อได้ว่ำจะมีกำรโอน ยักย้ำย แปรสภำพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือปรำกฏพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรถือ

ครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นกำรมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ เท่ำนั้น แต่ให้รวมถึงกรณีกำรกระท ำ

ควำมผิดตำมกฎหมำยที่อยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งหมด เช่น กำรกระท ำควำมผิดต่อ

ต ำแหน่งหน้ำที่ หรือกำรกระท ำควำมผิดพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นต้น 

       กล่ำวโดยสรุป คือ เห็นควรแก้ไขมำตรำ 37/2 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก ำหนดให้

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของคณะกรรมกำร ปปง. หรือคณะกรรมกำรธุรกรรม       
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โดยอำศัยอ ำนำจของคณะกรรมกำร ปปง. หรือคณะกรรมกำรธุรกรรม ได้ โดยมิได้ก ำหนดแต่เฉพำะกรณี

กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อพิสูจน์ควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ

กำรตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจำกกำรยื่นบัญชี แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินเท่ำนั้น 

 

  (4) กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินของ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐระดับสูงหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  

 

       ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น กำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตเกี่ยวข้องกับกำรเงินหรือ

เงินสด จึงเห็นควรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เพื่อตรวจสอบที่มำของเงินที่ตกเป็นของผู้กระท ำควำมผิดและตรวจสอบ

ที่มำของเงินที่ผู้กระท ำควำมผิดได้จ่ำยโอนไปในห้วงเวลำแห่งกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิด    

ว่ำได้มีกำรรับประโยชน์ในรูปแบบของตัวเงินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืน ซึ่งอ ำนำจดังกล่ำวจะเห็นได้ถึงที่มำที่

ไปของทรัพย์สินในรูปแบบของเงินสดของผู้กระท ำควำมผิด ว่ำอำจได้มำซึ่งตัวเงินที่มำจำกกำรกระท ำ

ควำมผิดก็ได้ อีกทั้ง คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยังมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐระดับสูงหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอยู่แล้ว ในกรณีที่มีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

มีอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนจำกลักษณะดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐระดับสูงหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง

กำรเมือง ก็ไม่อำจที่จะปิดบังหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินได้ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินที่จะต้องมีกำรท ำ

กำรตรวจสอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอยู่แล้ว และมำตรกำรที่เป็น

อ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนตำมกรณีนี้ก็ยังสำมำรถตรวจสอบที่มำที่ไปของเส้นทำงทำงกำรเงินที่เป็น

เงินสด ทั้งในช่วงก่อนหรือหลังกระท ำควำมผิดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะได้ทรัพย์สินที่เป็นเงินสดนั้นมำ

จำกกำรกระท ำควำมผิดอีกด้วย 
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       ข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงิน ที่เป็นรำยละเอียดในกำรรับและโอนทรัพย์สินที่เป็น   

เงินสด เป็นข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงินที่สถำบันทำงกำรเงินจะต้องเก็บรักษำเอำไว้อยู่แล้วโดยเฉพำะตำม

กฎหมำย โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินที่กฎหมำยให้ต้องมีกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูลเอำไว้

แล้ว และกำรเข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินเป็นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหรือแสวงหำพยำนหลักฐำนใน

เบื้องต้น มิได้กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภำพของประชำชนแต่อย่ำงใด แต่เพ่ือเป็นกำรให้ทรำบถึงที่มำ

ของเงินที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐระดับสูงหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองที่เคลื่อนไหว ที่อำจเป็นทรัพย์สินใน

ลักษณะเงินสดที่ได้มำหรือเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต และอำจเป็นพยำนหลักฐำนที่ส ำคัญ      

ที่ใช้พิสูจน์ควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิด 

       ซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้ที่จะต้องมีกำรรำยงำนหรือกำรบันทึกเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำม

กฎหมำย และมิได้เป็นข้อมูลหำกน ำมำใช้เพ่ือพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดในควำมผิด

ฐำนทุจริตแล้ว เมื่อพิจำรณำถึงหลักกำรควบคุมอำชญำกรรมกับหลักกระบวนกำรควำมชอบด้วยกฎหมำย

แล้ว กำรที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงิน ก็มิได้เป็นกำรขัดต่อหลักกำร

แต่อย่ำงใด เนื่องจำกกำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต รัฐได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก และส่วนมำกมัก

ไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรพิจำรณำพิพำกษำผู้กระท ำควำมผิด เนื่องจำกกำรจะพิจำรณำพิพำกษำผู้กระท ำ

ควำมผิดจ ำเป็นจะต้องมีหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่ศำลจะพิจำรณำลงโทษผู้กระท ำควำมผิดได้           

ด้วยเหตุผลที่กำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต ไม่อำจแสวงหำพยำนหลักฐำนอื่นมำเพ่ือใช้พิสูจน์ควำมผิดของ

ผู้กระท ำควำมผิดได้แล้วนั้น ข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินที่บ่งชี้ถึงที่มำที่ ไปของทรัพย์สินในลักษณะเงินสด

ของผู้กระท ำควำมผิดที่ผู้กระท ำควำมผิดไม่อำจพิสูจน์ที่มำที่ไปได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ก็อำจน ำมำใช้

เป็นพยำนหลักฐำนเพ่ือพิสูจน์ว่ำผู้กระท ำควำมผิดได้กระท ำควำมผิดจริง และได้รับประโยชน์ที่เป็น

ทรัพย์สินในลักษณะเงินมำจำกข้อมูลเส้นทำงทำงกำรเงินนั้นก็ได้ 

       โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว ให้กระท ำโดยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของสถำบัน

กำรเงินได้โดยอำจก ำหนดให้มีกำรเข้ำถึงหรือสถำบันกำรเงินจะต้องจัดให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นกำรชัดเจน 

อย่ำงเช่น บันทึกข้อตกลงต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ท ำไว้กับธนำคำรต่ำง ๆ 

เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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       กล่ำวโดยสรุป คือ กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำถึงข้อมูลเส้นทำงทำง

กำรเงินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ควรแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก ำหนดให้

ส ำนักงำน ปปง. จะต้องจัดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เข้ำถึงธุรกรรมทำงกำรเงินที่

ได้รับงำนจำกสถำบันกำรเงินและส ำนักงำนที่ดินต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 15 แห่ง

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 

  (5) กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

       หำกมีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนระดับมีอ ำนำจในกำร

สืบสวน เพ่ือแสวงหำพยำนหลักฐำนอย่ำงพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจแล้ว เมื่อมีเหตุยกเว้นที่ให้มีกำร

ค้น หรือมีหมำยศำลให้กระท ำกำรค้นได้นั้น เมื่อได้มำซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่

กรณี กำรที่จะเข้ำถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในทันที จะเป็นประโยชน์ใน

กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริต ที่เป็น White Collar Crime 

ที่ผู้กระท ำควำมผิดมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญหรือมีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนอยู่ในระดับสูง มักจะใช้

คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบหรือใช้กระท ำควำมผิด ท ำให้ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพยำนหลักฐำนส ำคัญที่ใช้พิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิด และด้วย

เหตุผลที่จะต้องให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้นเป็นกำรเร็ว ด้วยเหตุที่ว่ำกำรท ำลำยข้อมูลในคอมพิวเตอร์

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์กระท ำได้โดยง่ำย เพียงกำรจัดกำรในไม่กี่ขั้นตอนโดยอำศัยตัวคอมพิวเตอร์หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เอง หรือโดยกำรท ำลำยทำงกำรภำพกับคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งนี้ 

กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวจึงไม่อำจที่จะรอให้ศำลออกหมำยค้น เพ่ือเข้ำค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจแสวงหำพยำนหลักฐำนโดยกำรเข้ำถึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ได้ค้นหรือตำมหมำยค้น โดยไม่ต้องขอหมำยค้นต่อศำล

หรือยื่นค ำร้องต่อศำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดคอมพิวเตอร์แล้ว จะเป็นประโยชน์ในกำร
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แสวงหำพยำนหลักฐำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเจ้ำพนักงำนระดับต้นเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ในคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อมูลที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตโดยตรงหรือเป็น

ข้อมูลที่เก่ียวกับหรือสำมำรถพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิได้ และประกอบกำรพิจำรณำ

ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต่อไป 

       กล่ำวโดยสรุป คือ เห็นควรแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก ำหนดให้มีกำรเข้ำถึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จ ำต้องขออนุญำตต่อศำล ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอัน

ควรสงสัยตำมสมควร หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ำหำกเป็นกำรเนิ่นช้ำหำกต้องด ำเนินกำรขอหมำยต่อศำลจะ

เป็นท ำให้พยำนหลักฐำนที่อยู่ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะสูญหำยหรือถูกท ำลำย       

แต่หำกเป็นกรณีที่ไม่ได้มีเหตุดังกล่ำว ควรแก้ไขโดยก ำหนดให้มีกำรขออนุญำตต่อศำลเช่นเดียวกับ     

มำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมำตรำ 25                  

แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่ก ำหนดให้กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวจะต้องได้รับ

อนุญำตจำกศำลก่อน 
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 พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารยูโอบี 

 จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารกรุงศรี

 อยุธยา จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารฮ่องกงและ

 เซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารอาคาร

 สงเคราะห์ (ปี พ.ศ. 2558) 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารเพ่ือการ

 ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารทิสโก้ 

 จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด 

 สาขากรุงเทพ ฯ (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารเกียรติ

 นาคิน จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารไอซีบีซี 

 (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรับ-ส่งข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินหรือ

 ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ ธนาคารแลนด์ 

 แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2558) 

บันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางใน

 ราชการ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประโยชน์

 ไม่ชอบในวงราชการ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 

 2542 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 ระหว่าง ส านักงานประกันสังคม กับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

 ทุจริต ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 
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บันทึกข้อตลกงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง กรม

 ที่ดิน กับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ 29 เมษายน 

 2556 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพของประชาชน ระหว่าง 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

 การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 

สถิติผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง เดือน เมษายน 2559 

 

OTHER MATERIALS 

 

Prevention of Corruption Act (Chapter 241) 

Independent Commission Against Corruption Ordinance (Chapter 204) 

Prevent of Bribery Ordinance (Chapter 201) 
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li.iJ.'a. vnnSnTJomsnirnirm'Wuinrhw^iitnimiW' (PKi Smart Card) vtiBfirmuman

so 7 rmuins

m8nirinjS^Tinfiu iiBrr

lurmnurm/nS fri^n^u il.iJ.^. ^r^fMiflini)5nioulun-n^iSuvnBriiniirMSu

^o 6

wmtf-mn.m ij.il.*. •^BiiSrinniJ'nrinitni5TiSn-n\'f (pki Smart

aijBfnuu^'imTrn^fi-nuiJBainti1u'o s viTon-ioldlijSi5nifiair

8n8rrnW (PKI Smart Card) Wil^jiiiuinfiuiiehn.Sm^H (PKI Smart Card) ^5B
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iSnun)!iJTffu8imii

(uiufin-]s lu-urin-m)
„.

iJurinl-^ u Tuti 12 iirwu w.i. 2550

9.2  tfiuhnu iJ.J.^. Iw wimmmS vmnnB

ii.iJ.ii. 9 ?a ^fiunnSn-iTfiwrfmjiim vI.iJ.-b.

so 10

9.1
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2.4 iuarnuiiT5mrmju'rini!'BUBnji 2.3 Rj^u

(PKl Smart Cartf) UR^ ^UBUUirt^'U5TtSrn-jW (PKI Smart Card) TBul^(User ID)

UR^iiftithu (Password) *cfBU>Mlfl78Jfi^uijirf^viUBSriSrmW (Contaci Smart Card

Reader) 4iu^w 1 ifliBJ K^^hiTruiu lJ.iJ.-a. Turni(rnnn^ru -̂i1nniiTn^ E-Mail

Address HB^^hiTnJlu lJ.U.'S. uar^i!ST)55BU^r^-iviuBSTi5rni\T (PKl Smart Caro)

'2.5...

u.tnumi/iT5!^u 2.2  IunniThi^iiiirn^BuinBfm IruIo^bwW (User   id) asr

im"b*^iu (Passwona) H^viTu^Tur^Tw tl.il.K. TtrnitemmrnM(ij^i!"iH 2.1    ^u i^o

)l1^Ufllmflutr2STlineiri1^^uirnStm^(PK! Smart  Card) iBTrf(User 10) ttRt

2.2  (huru^u il.iJ.ii.rB

mjuuin^nomimS ^*miuUii?m 5 nu \wnnj(rjr*nnrinij

Smart Card Reader

1.^ounuuuuanoTiHrmmStiliiu^rn-i^Vi^u  lfaneuinu

1.1

1,2

1.3^ouamwtr>uuuijuB9^nt;m/n5i^^\wh m f^^iu

1.4^

1.5

2.rrnriimwiinsluni'nianVinugaua

2.1  nTUtrnrinT:u^jTiftrHlt (User ID) iwit^nu (Password) us^fio^

(Unlfonn Resource Locators (URL)) ^^-miutf-mn-nu •J.tl.v. ma"t

/nnnuin
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-• -   14....

•fwiiB'UfnutnurmW'^Tu

3.4.2

u 22 ifioiViwuWii)ttwi:emStieun

I Smart Card) iwneJW (User ID) aurTv^inhu (Password)

3.S  uimhniMinin-nW (PK! Smart Card) fini|nTjWi-nwmie 1 fl

3.4.1

fh^uB^BJHriuilnu^ii

3.2m(ilm!Snsfiou''jthwuB8nimi*^^ (PKI Smart Card) Simimhu

(Password) fiiilSaulnii iHuSSnSSoiiinrln^^aBTiiTmW (PKI Smart Card) il^iT-nnoJ

muftontranen.] rvniantnnT maihrnurnunhw (Password) lviii

3.3mnW*Jihwu6T!5nTjlj (PKI Smart Card) ^igvnu ^u

Mn^^ni^ia^a^tt^lwniumnnniTinuminTdD^ii^h^i ^no E-mail  Address
nwnwinj (Discovery.Documsntc@rd.gp.th) y\*i

*iufMnum:nTJunTi iJ.ii.i. jejfiwuj(fouijni(mynmmolu 3

uiiis^yvno iwBtmuemmnTB0mrrjrhviuim5nTjW (PKI Smart Card) Ivui

3.4mtutoiiJ5uuuiJn-iHj;5r5fioirfnriT'uflSY;5nT]1'j (PKi Smart

Card)  fl

3.1  K^^BnMawjihYmaimSnTj'lii (Pto Smart Card) ^^ftwihrmuJMN

tmMiu (Password) liujiift^n

2.5  Itfif-runroi iJ.il.ii. uig^NuSniiiswirt-ncuoinimili (PKI Smart

Cart) in&umihw^SYiSrmW (PKI Smart Card) imWW (User 10) limn^ (Password)

tttriflSMlhwSHii-mu^SnSn-nW (Contact   Smart   Card Reader)

muamnm
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2.500 ^nn

\vat 1,200 vim

miHUH

2. mwifliB-^BTUuiBTliivi^BRT^irmW (Contact Smart Card

Reader) Bt^^ia xto'uiR^ininB^nuV .

1. mriWnrVi>iu8nBrmVl(PKI Smart    Card) Btuvno ^b

ilimUTItllMfillW

(Print   out)(PKt Smart  Card)

ifiiDJ^UTi (Prtnlar)

4.3.2(PKI Smart Cars) f

4.3

4.3.1

riivi\irn5n-rjW(PKi Smart Card) MTrvruSinE'ft^filinnnn:ini^^ousui."juiw.-!TionTs

asnu 4.2.3 Bt

4.2.4

uionls

4.2.1

4.2.2

4.2.3

(PKi Smart Card) VMAi (User ID) ufcn^^rra (Password) TlW^^

4.2  l^en-iR^njn-nlurru (og in) utfi teTD*nTBrWoiJiiinjjiiiji]Y<Biji

4.1  V.Ku8nBnBlT7î Ym(i8nSrm\tf (PKI Smart Card) ^^inr

J
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(urunRvx iSflnuainfi)

luurifnn)

dl/L^,^

Minu

<c>- a-'*^-





5>.m nmriSii Iv ^siu^Ufmihumrm'tutaSa-uauivifi Mia

TUiiian'5UWiii

iSuT

atjtni9innT!i iJiiIn-j^u -u.tJ.ii. u^tfaija^naiiM^i aiCf^^i. u.iin ii^

iJ.Md. Ko4iiu'

ttri^m

i ti.ii.n.

.o: irmmiu \S.\i.v.

jn.fi. o<ta:o

n. uasninmnn i

ri il.fl.

'̂UWTiioi|a^na'nM^uannsiJBTi3ina

^Bun iti iSav ^ uaznaiviiih^iiBiia

<••••
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X.O1

aa

msmnu

//ri A'

b.b ihutwiu il.lh. W ^
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IXA

(a^) yitin-rwrroajnwu Tj^nBU^^ia Tuvnifmsiiitnj tJisuiMfni^

visiuuv uofn-iwu (SiS)

)
() ntiasi5t)imiw*itiiJoiiHnafm>j3Ti5 innnunTi^i^miW

MUja3^j'nB^ai{hitin^

(•i)) ^a - ^aana na^wiia

(ob)

(
(•) unninu

(<r) vm^mi vh^nau-^j ^riu i-i\ja aiuia ^wift

(ij) virfraa^o lhsna^id vtsiiicmaifv

() iavitianaii^vis vmi uraYilaiinvi^u tanvi u.a. <n ^nm u.a. n.

. ^aua^hiifNiu MM.% lvfnwiiRiiiriBHvim^auflvreaija fia

211
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iSnw

1

bo

1.. ...ai.?^?.!!lli_-4..(ttiZ

ra^

:     u^rn

;    fmiu

—  i

[ "
i

i

i

_^Jin   ai^n^

BUI'+_

mnwuin t.
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J"^"Jj

j^     v

v!')^Y<wnjl^n

aiunj")ViVt^vj\^v']fi^ii;

;  ai^ , ^ i^

r

^^

enunmurHji]jvrijB^

f    f::  i". .   .
I cr®  j ai^rwn^wn^^nn^'oatn

__._]**

b<t
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lo...

(Smart Card) na-Mzwjvi^iijtnmii/p a*m3htJ^viT5nT5YiBii!ou ni5unT5iJnpi'3a^ in

tfa 01.

^it n'iuvitn oiotemo ^^^aliJuiitjn'JT "anun^^uviar^J^^iniijTifn^

iij^ nu aiiinj^ijficurf^ijm^iJa-intma^iJ^^JiJ^jjnTs^iii^nuv-JinS  \fiu

fja^^n latnsm^fioiK^'^unTs^la-imjuasiJ's^^vl'snjjnTsvi^^iuvi^inS   l

a^^^^ui pnuavnvino a^uiama^ ^-wawuuvun

'ii^uyi-nnS" Sntlioviii-i

viivu at

ujbiuvi b^ mtnou n.fi.

nn
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mmtrhmitiv • •" -  '---—^•—^ •

ifa <t.

•Ja m. flTun-nt^amj^rraianinwttvi^inn aa^

S mj (?iij

(m)

ija lill^^mBibslinmoih-iau

ne b.

(si) jja^vint' mum.'

,.,215



2-\4-

ntnu

J&rfsri

.0^

Yitnu   n.^.a.

(incnibatuiun)

216

rfo b. fmuanianwjiinTfawna-iu ^ami^

(b) a'

awnnuviwm (vi-uwiuna

(m) ei^vif
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niflcitnn



... .  . ,,-J^:-..^...-^.^..;..

5 na

2.1

'. V

2.

8u

(IT2000)

13 n)

nvrat

cu wshbith 16 mnnu 2542 nT*m-mJn*4 nn

1SMTM
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W

fit
^ilnttihJjwwu un^isuuilefti} tnuriw^iiihi ^

30 **

^nirilufin'tt̂ nnB^

3) ^liBJjm^fnuijurnn^autu^ wsmTlfciiMsuwifltriniRaf

219
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f..
inn)ria

o

^ufi

(wmntxui** t̂&n )'

ihinnk

MJJL

^-itnnimnlnHM lu 2n'm 16 uvinu 2W2 cu

io.OOu
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Z.XO

/ar. tmvdt)

^munulmroiihis

) owjHYHati1tiu.fitv.iaH-in l

b.b

222





81U10AW

• nuu

224

mj&mi CntiasiSBwu

toamao

b. ismaihiiirwiu ihl.i.



(uvmm)

uas

•ssvm*

lunliunjaianvirauna'



-  .- .•   .^, •.".,•- JI,-.^^^^_^i^J_. -'^i,,,^^i-_^^ii

tMt^ nu ^mrxnvm Hm (uvrrmj)       win z nn 6

T^jjiTu aifi na - afia

yiinaifla^yia'iiJfwij vI.tJ.h.

voi-ma^

l.tJ.u /naltia\iiiiiB"iin^)nun{)inB

(11)

f(FIS) ^

uaEvlttnl'ai'HiiLSiJ wu flnaT^na\jnB"Tui^injjn{]iwia^naT)

S) vfa

(1)a^tfn^imaisnTsan^^^^a^ma^^mhnijnnyw^iwuv^^inS l^a inaa'nia^cy

J.tf. wSa'nniia'JuniJ a'lun-niji^^aa'̂v! 361 mjuwmn

^i 11000 ttwisliJ^ iiarrii "anun^nu vl.\).." H"\avm mj

(2)5U^fli^nivm ^nn^ (uvn^u) ta u^aaTs^tu UYiuatina w^a'Tui^iflSinjj Efujn^Tu^aovi

333 miuaau n^invminufi^

Xnein
(n)  ^^nur^u ^l.iJ.il.

'uiivln^wna^fmjj's'-jiiSBaiJiivi'^viiiiu w a*Turuiu vl.xl.n. (airurijinh) waTim. b.nqfl^n'itnj 2558
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m (uH-nu)    wiilnf

2.2

vi^nT5^U'n1aissuu8iiiBTiia'nti(usi|iBinu^a Download irlaiiaijavia'iijn'^iu il.^.fl.

^a^naivî n^aavi I^aWflawltwiu (Username) uaB^vfawnu (Password) Yfl^^ina"TUfuiii

2.1 a'TUfMTii iI.tJ.h.

XML ma^iJutru

^a^iiailaijainEnmjm^iiiS^fi^^ijyn^nTSWu (Finandal Information System: FIS) vif B^swjaiita

(e-maiD

wia^ ffnjanna'nvifanTsS^iB'l^i') ^siri'wa'iijn-n^ tI.iI.h.
(e-maiD

.^.n. unit

nuti'tivinTi8ina')

wnEnila-) i^^wu y^u ^iaaia

(Balance)aivi

CSV"

i XML vrfa ^^lu

uBufwa lawucy? mneuimiWsitmioji i

h1



3.4

3.5 8'5SBBnanii8'njiiyifi^^B5na^ttafnBvia^TJiiviniiBna-]ri3na a*njn-nn TJ.vl.if.

3.3 a*nur^Tu ^J.^J.u ^uihviw

n^a'uinjq

i^Eniru Iu^tJu^j'u xml vila^vlu^'u CSV ina^vJutJueiiln

i

3.2

f^uiia^iTn^yia'Tun-JTU •U.ii.n. ^8^hb vnnvcuin ^^8\ja

ihtihrru iJ.tJ.ti. Mfu 'binn^a') Umutrni vtiB^aijliJ^iJuuii (File Format) muvtl^^na'5

^.iJ.k. ^^^iuwnriaVf viBvru-Jn'UiS^^aijaa'wn

3.

3.1

vrMm^ilini!aiS^\)U8iilluan^tuKWEnfma'Tun'JTU iW.n. ^siiBUHBHliM'iii (Username)

5MaHTU (Password) "ivfmJBwms ^iuwBiihi Password Policy yistnjruiu iJ.tJ.ii mvnm

2.6 Ehurmu ^J.iI.u fuYRTiriTlKnTsmtwnTsaiifiii ^tiunEnj uasiIia'^'tia)javBan'5svinnT58Tjl

^.v. uasBinmi

2.5 sviim^a'^lrla'^^BijawanTsllDftU'iia^alviu.riifiwmii vl.tl.n. malu'ssEJKnsnYiriTwufl win

2.4

•UaJ.h. Biuliui^wMiivi)jmaianvi^8Qnanns?TUf^iii il/U.n. (ntiflsiBEj

fu - a^a^aifiuWrimBna^injvhiiviinEJiaii 3)

2.3 5inflT5iI^lTiaflTiiBifai|aniQtifn^a^jfi'uiiajijan\jSTuifa]jaiia'J5iniin'5 uas^isafi-a



ih

j
um^fwaau ^Uttm^^iBijaiiiinT5iiliBBaaininjinjBtiaEn WBmw^ii&uiviaiJ^W'STu vita

Vila

^uaw^^l^mviu^iTii^^aEi^au fln^anna'mvi^anT5Sia'l^T •s^^ii^^^^n-Jnu tJ.tJ.d. uas

6inpiT5 tnjim'5^isii^ivi^na1nTvia'iiJfn'3'ru tJ.iI.u ^TuI^aiiiwi^ v^via'Tun-snii il.iJ.K.

am^B^in
l.il.n.

j
swTj ma^KuuauWuantKus^EnnnUi^^vipm^mj ua^^^liJiDfiinej^mtififia

ana-j-^f Username uas Password ^na'

l

4.2 Eiinm^^^na^^anu^nw^awWmi(Username) uas^MaHiu (Password) vilfliwin^iunnu

u
4.  ft

4.1

3.6 a-iurum vl.1J.1i. ^na^^smnii^^ualvmur^^im^mijivi an^n muviu



L2^

Y181VI

TitflU

Mi)1..1.....^......^

11

tiatu

ntnu

nqntnn^i)

sinciTsn^ivm i-\im (uwnvu)

vwnimna^awi&mvuiyhi 2 (aa^) avu inianrHiqrm&wrewii waa^a^^huitasrt

t

9.  lanaTsuvuvha



^ tuitiunrru iJ.vl.n. TOai<r5^\)aBiHiBjjanTSTii

s^ni^

^wa*mjfMTu vl.tl.Tf. ?a-jDaw5^^a^^^aijam^Yin

fiTSffuin

fiBvian^l^^lum^mxvnw^KaB^fisia^mjil^KUiTi

sfrufnrnj iJ.^J.ti. uaxamminTsilti

i
I = flU^n^^aiuafl>i^fivivi        ;

G = ffuwTmo^wriHaaifhwH
F = fluw^^aiawi^^^rn

E = mjvn^baianijS^npiauuumnaiaii Juristic

D = flwn^^aian^ijflflauuuviinBiaiiwia'a/rro

C = Huvn^)aiainhB^i^^iJimiu

B = ffuvn^aiaii^TiaviiBij

A=nwnmataimfftyii

3. HUffuvn

2. ihsurnnTSRUtn

1.  lawviiwaa

231



LIO

^funaTUMiu il.vl.n. ^a^a^iEja^tauwij^i^

1.  la^vnTcy^

2. flaOtyS
3. •siSaihsuivrut^fl

4. ^vfaaim

5. laann

6. ^nmji^vfMivBS

7. •MaEJirmjuonrlamiajja (imi vhmawii

vam OTan/^^aa nun hua a'nuia ^w5

•siwliJi5wi38)

8. vta^njjijf'na-iM!!

9. via^jvi^nialn

10. YiaBwruTU            ;

11. mezimflm
12. auia                 [

13. wvli^l^ucy^^

14. atnusijf^i!               j

15. Tvm^lmjq!^
16. TOijaipaiJnjirnij

17. iamJfii?iayiiBij              ;

18. MinBivm

T'wjaTiwunrm^in'rsiiTiwitnj

F = vni

NF = liimj                           ;

nh ='UiSu^nTS^aija
v^a^anifiBijWOiilO^iu^^aana^KWii^

aniJ^Tu tl.iJ.D. uasatnvufrmlu

^iramn^^^j^srnmTUVH^l^^Y^lriHfrww

iv^^^iawutfiaTiB^^rjiiaa'uifaija

5. Tiajja^EiaKiaB^ijtij^^

4. TuntnmmaQU

3. amiisn-nws-^aaii

2. TwaennfiTS

l. tatmviwaa

(ianaT3uinjvfiEminotaii 2)

232



U\\

3. MJT1B11HJ

2. ^autyifviin^mia^

l. u^nTutyuyiinB^^a^

\jfmawm j<^ ^jj

23. •mjnaivi^

22. aura

21. wjfriWPmi
20. IP Address

19. nfesirMmwrma^

18. Ti^^g ATM/ADM

17. •sv^^wjfnrruwjuyinipn^ii:
16. ^wia-mvm-n^rmij

15. wJiBianiln

14. ^-nnwlufMivraa

13. ^ivrmwunaii

12. ^'-nnuMu^nn

11. HB-WNvnEj^n^ij

10. T^iB^n^^i^tiJa'iByrw

9. TOim^laiiwui^^ncwn
8. lawuiyflBuliJtlaiByn^
7. ^W^5U1fl1^^U>l'M

6. ^a^cy^laii^uniw^

5. iBvuiySamlrifiuM^
4. ihsuwsnBim

3. ramhnwm

2. Tuvm^ian-n

1. vwiBiaiiq^fmij

maKst-iAwni iW.i nMwrn8BNm*i23<

7. fc^irmH&imjMi

6. feymaanSminnh^nni

-2-



Z.2,1

•234

,-..  pEO]UMOg  ..

^ -6 ^k
c K ^

l
F

"S
o
c

i!

^
•3

1
I

•s

a.

I









WB^Jrurtli miurjiT^MwwTii mi nm-nnanilwi ^wm dnrmi)  wh 2 m 6

- a^naijaWTMiTu

iraibsIafliHunni'U^^iJwm'snw'iijfn'^'i ua-j

Vila

^unan^ ifauaijfiflaviia^wijfifia

oasvliinlTitTiiiLSii wu /nalnauiii^a'mjTiimun{)viuiEiH'jna'n

(•a)    ointrn insi^Ti^is1viflm>J^'3u5alvifm^u

lU.vl.'n. lu^Juuuaianyi'sa^ina H

i (FIS)

\f\trn

(n)  ^wum -U.iJ.ti.j

Ti "swnTS" andnaviw

^ mj

^BtjYi

(1)^TUf^TUflaisn'5'5iJnT5\la'jniittasiJ^n\jiJ'si^fiT5yj^iu^^inS Ina inaa^a^cy viawan

unhSfmnnfiirrs'sijn'n iJ.iJ.ti. HSa'-iu-i^awnj a"TUfuiu^aEJvi 361 niruuuvriji RT

aiuiai2a^ir\j1 ^riwuwiji 11000 ^^ali^ iian^n "^iur
(2)tiinm^n^n^lvio 4"\m (avntiu) \m inoa'5^fn^i
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•hhiu

tuvxaim

ntnw

na^tin)

unnEirnntusnTmrm ^.O.n.

•wtrru

t

^aJ&
.̂ rr".:;.^......'r/.^33!rrr...!..__ a^8 .

aa^

^ntiasvusavu

239
9.  iafwrauwj*h8





iJ.iJ.il.

ft{y^

a*Tuin-jTu iJ.il.u

y^!|( 2542
aKvmnlm'miirai wu /nEiMiiB'uiiiwa*nvn^inun{|vi^iB^na'-r)

(ii)  BWfrn na-)yi^iBii?fmuij28'lTjm^fuq

il.il.u lu^vluuuaianvi^BiJna mvims'u

(FIS) vil

Vila

(n)

(1)
j^aa 361 nviunuviiji t

e'luiauja^iniiTu? 3nrimjvmji 11000 S-iwalOu mifrii "^^ruhmj ^J.rl.fl." ^ibwS^ mj

(2)  sunBi'sn'j'JtyiB ^nn^ (uvrnivi) Ib inaani^ i^navisf^ii wua'TUiiia'ainjj ^^vM-wM^tyn

j-"5VWT5"

^imJiujuaianvnsiina

.iJ.^f. (snrnrihjiri) uis^un.^.winsniou 2558







(II)  ouifm
J.tJ.u. 1u^0uu\jatanyi'5ailna Hiwn^waTsaniyi^^

(FIS) vi^a'ssDiia'u'l^

'STU - a'^BJja^svrin-jnu auivlvinT5iii^ihKfivisfl-m

iuaii •5^JJvi•^

(n)  etTun^Tu ^.tJ.^.i
iiiiifiii    uas

(1)
rl.iJ.ii. H^^B'tinsKNinji a*Tun-5ivi^BBvi 361 otiviviuviiii ^^T

^ 11000 ^bsItJ^ ^^anh
(2)  5vnprnYiYiT5iYi

3000 Eiuimna^aBTi iwwaima m^^w^fn n^-aiviTiijvn'Ufi'510900 5^wa'l'LluiEjnin "sinfrvs"

an^navivw

.iJ.ij. (airojOutn) uj87UYi.J?..viqi>i3niHiJ 2558

uumrfaftnawmirftinia244







X4-S

wc\h-iuOi-a*rnw^^ii*n-i mi wnfm^wumww ^^it bm-nu)    van 2mi

m
•nunu anvi vt - ana

u (FIS)

iiJiim'5au1') ^nu

vtrmflfmii 2542

Vila

1.   fn^imtmu

i'wutSu wu

(ii)  tnnmi wna^^s

(n)  a^niJfn^TU rW.ii.
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HSa'-TiriiiawiJj ^njrH-TUWBtiyi 1222 cnruwisnyyi 3 ttm^MlwvrH iwitninnn n^ivrmjvnu^

limluwiaianYi'saiJna

hl.n. (airnrihnii) iua7uvli..iHqfi^mEru 2558

^rfl







.^-,,,—^...,..^.-^^.

naO') ifaijaijfmaviiB'uSijfifi

iJ.iJ.il. ^ma^lvfuri

malmiBuiwis*iW9niiin{]iajiB

uunnfann^^") I^aiiaTSKa'npi'ty ^rii

(•)    tnrwrn nna^^

vif aiiaiia'UfiflaYiinH^fla<i1vfuri!?Tijn-nu tJ.iJ.il.

i (FIS)

Tjvisn^TB 2542

j
iuau roiiM

Mia

I^avl

(n)
'Si^iaaij"iiBiJann^viiqi5n'si!ijyn-afn^i^iiviiB"0B]javn'jijn!^vi!a'iiBjja^jfinaviinu^^^a^ lias

(1)^ni(n^nuflwsn'5ini^^^a^nuuas^hnuihn^nn'5iviiHii^fl'ifl T^a tiiEiE^ia^
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.vI.ti. w2B"iu^^auiij stiun^iu^ap 361 numiuYitn ihuavhvmEi

i^! wdnuwn^^ 11000 ^-ndaiil^^ iioirii ••a'liJiN'ni il.vl.n." diovru^ mj
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^aavl 1 aifn^^iaia an^ ouviaTM^1 am-i^^vnius it^anvi's n^iYiiNiJvniifii 10120

(atrmiiinh) waitm. b.Yiqpi^rnmj 2558
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    ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ นาย วรัทภพ ปริยานนท์ 
วันเดือนปีเกิด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
วุฒิการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2550 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 36 สภาทนายความ 
เนติบัณฑิตไทย สมัย 65 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ผลงานทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง อ านาจแสวงหาพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการด าเนินคดีทุจริต : ศึกษา
อ านาจการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ประสบการณ์ท างาน 

2554 ถึง 2558  
นิติกร ส านักเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร 
2558 ถึง ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 

 


