รายงานรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ว่าด้วยการให้อานาจดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)
ด้วยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีห นังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๔๕๕๒ ลง ๒๖ เม.ย ๖๐
แจ้งมติ ครม. เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๐ รับทรำบสรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ซึ่งมอบหมำยให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกันสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนักงำนศำล
ยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ว่ำด้วยกำรให้ อำนำจดักรับและเข้ำถึงพยำนหลั กฐำนของ
เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจในกำรสื บ สวนสอบสวนคดี อ ำญำ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรจั ด ท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำม
บทบัญญัติ มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และแนวทำงในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๘๑ ประกอบกับมำตรำ ๒๖๓)
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จึงได้จัดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิ จำรณำควำมอำญำ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ว่ำด้วยกำรให้ อำนำจดักรับและเข้ำถึงพยำนหลั กฐำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ) ในวันอังคำรที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อำคำร ๑ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ผู้มาประชุม ได้แก่ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทน
กระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้แทนสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ผู้แทนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรร ผู้แทนฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ผู้แทนสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ สรุปผลดังต่อไปนี้
ที่มาของกฎหมาย เรื่อง การดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
๑. ปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มเสนอกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของบุคคลต้องสงสัยในคดียุ่งยำกซับซ้อน เพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีอำญำ
๒. วิธี ก ำรในกำรด ำเนิ น กำรเบื้ อ งต้ น มี ก ำรสอบถำมควำมเห็ น หน่ ว ยงำน
ในสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๓. ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกำรสรุปควำมเห็นของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ แต่ยังมีควำมเห็นแตกต่ำงกันในรำยละเอียดบำงส่วน
๔. ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ เห็ น ควรให้ มี ก ำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น
ไปยังหน่ วยงำนภำยนอก จึงได้มีห นั งสื อสอบถำมไปยัง พนักงำนอัยกำร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงกลำโหม กรมรำชทั ณ ฑ์ กรมสอบสวนคดีพิ เศษ กรมคุ้มครองสิ ท ธิและเสรีภ ำพส ำนักงำนศำลยุติธ รรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สภำทนำยควำม สำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

-๒บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เคชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) บริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
วันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ได้จัดให้มีกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพและ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำศึกษำกรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
หัวข้อการสัมมนา คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลต้องสงสัยในคดี
ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีอาญา
โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำร ผู้ แ ทนส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำผู้ แ ทนส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด ผู้ แ ทนกรมสอบสวนคดี พิ เศษ
ผู้แทนมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจส่วนป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
และส่วนสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
วัน ที่ ๒๗ พฤษจิ กายน ๒๕๕๗ มี กำรประชุมคณะกรรมกำรพิ จำรณำร่ำง
กฎหมำยของส ำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติ ซึ่งแต่งตั้งตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๐/๒๕๕๗ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗
เพื่อพิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวครั้งที่ ๑ คณะกรรมกำร ฯ ประกอบด้วย
๑. รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ประธำนกรรมกำร
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำ
(ที่รับผิดชอบงำนกฎหมำยและคดี)
๒. ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
กรรมกำร
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำ
(ที่รับผิดชอบงำนกฎหมำยและคดี)
๓. ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรม
กรรมกำร
๔. ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
กรรมกำร
๕. ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กรรมกำร
๖. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมกำร
๗. ผู้แทนสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กรรมกำร
๘. ผู้แทนสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำร
๙. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำร
๑๐. ผู้บังคับกำรกองคดีอำญำ
กรรมกำร
สำนักงำนกฎหมำยและคดี
๑๑. ผู้บังคับกำรกองคดีปกครองและคดีแพ่ง กรรมกำร
สำนักงำนกฎหมำยและคดี
๑๒. ผู้บังคับกำรกองกฎหมำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. รองผู้บังคับกำรกองกฎหมำย
กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๔. ผู้กำกับกำร กลุ่มงำนกฎหมำย
กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๓๑๕. รองผู้กำกับกำร กลุ่มงำนกฎหมำย กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ เสนอร่ ำ งกฎหมำย
ยังสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ เนื้อหำ คือ เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น มำตรำ ๑๐๕/๑ แห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ
“มำตรำ ๑๐๕/๑ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งกำรสืบสวนและสอบสวน
คดีควำมผิดต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรม ควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อน
ซึ่งมีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี เจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือพนักงำนสอบสวนโดยอนุมัติของผู้บังคับกำรตำรวจหรือ
ผู้บัญชำกำรตำรวจขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้ำของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี อำจยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี
ผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจ เพื่อให้มีคำสั่งอนุญำตในกำรเข้ำถึงและได้มำ
ซึ่ ง ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรใด ๆ เช่ น กำรตรวจสอบหรื อ ดั ก รั บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล
กำรติดต่อสื่อสำร หรือข้อมูลทำงกำรเงินของบุคคลที่น่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดนั้นได้
หำกศำลพิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ ค ำร้ อ งดั ง กล่ ำ วมี พ ยำนหลั ก ฐำนตำมสมควร
อั น น่ ำ เชื่ อ ว่ ำ จะท ำให้ ได้ ม ำซึ่ งข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ ในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิ ด นั้ น
และไม่ ส ำมำรถรวบรวมพยำนหลั ก ฐำนได้ โ ดยวิ ธี ก ำรออกหมำยเรี ย กและกำรสื บ สวนสอบสวนตำมปกติ
หรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงยิ่งต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อคำนึงถึงผลกระทบของกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้ อมูลนั้น
ด้วยแล้ว ให้ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้เข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำว เป็นครำวๆละไม่เกินสำมสิบวัน ไม่เกินสำมครำว
ในกรณีมีเหตุอันสมควร อำจขยำยได้อีก แต่รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยศำลอำจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ
หรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค ำสั่ งเพื่ อ ให้ มี ก ำรเข้ ำ ถึ งและได้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล เท่ ำที่ จ ำเป็ น รวมทั้ งกำรก ำหนดมำตรกำร
เพื่อบรรเทำผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลจำกกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลนั้นได้
ให้ผู้ร้องขอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อศำลทุกสำมสิบวัน
คำสั่งอนุญำตของศำล ย่อมมีผลบังคับให้บุคคลที่ครอบครองหรือดูแลข้อมูลนั้น
ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมคำสั่งของศำลด้วย
ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มำตำมมำตรำนี้เป็นควำมลับ หำกไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำ
ควำมผิดตำมวรรคแรก ให้ ทำลำยข้อมูลดังกล่ำว ผู้ใดรู้ห รืออำจรู้ ควำมลับ กระทำกำรด้วยประกำรใด ๆ ให้ ผู้อื่นรู้
หรืออำจรู้ควำมลั บดังกล่ำว เว้น แต่ เป็นกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่หรือตำมกฎหมำย ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ
๒๕ มี น าคม ๒๕๕๘ ส ำนั ก เลขำธิก ำรคณะรัฐ มนตรี ส่ งร่ำง ฯ กลั บ มำยั ง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เพื่อให้ไปพิจำรณำทบทวนตำมควำมเห็นของส่ว นรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีควำมเห็นของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. กระทรวงกลำโหม เห็นชอบในหลักกำร
๒. กระทรวงยุติธรรม ไม่ขัดข้อง
๓. สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เห็นชอบ
๔. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เห็นชอบ

-๔๕. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ เห็ น ว่ ำ ซ้ ำซ้ อ นกั บ อ ำนำจหน้ ำ ที่
ของเจ้ำหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำยเฉพำะ เช่น อำนำจของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดี
พิเศษที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งรวมถึงคดีควำมผิดทำงอำญำ
ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ คดีที่มีลักษณะเป็นกำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรม หรือคดีควำมผิดทำงอำญำ
ที่มีควำมซับซ้อน
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เห็นว่ำ เจ้ำพนักงำนตำรวจมีคดีอื่น ๆ ที่จะต้องเข้ำถึง
พยำนหลักฐำนเพื่อคุ้มครองเหยื่ออำชญำกรรม นอกเหนือจำกคดีตำมกฎหมำยเฉพำะต่ ำง ๆ เช่น พ.ร.บ.กำรสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗, พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ.๒๕๕๖,
พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้น จึงมีมติให้ยืนยันเสนอร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ต่อไป
๖. สำนักงำนศำลยุติธรรม มีควำมเห็นดังนี้
๖.๑ กำรกำหนดประเภทคดีตำมร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑ ว่ำเป็นคดีควำมผิดต่อ
ควำมมั่นคงของรัฐต้องกำรให้ครอบคลุมถึงควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ทุกหมวดและควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยหรือไม่ เนื่องจำกประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค ๒ ควำมผิดลักษณะ ๑
ได้กำหนดควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรไว้ ๔ หมวด คือ หมวด ๑ ควำมผิดต่อองค์พระมหำกษัตริย์
พระรำชินี รัชทำยำทและผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ หมวด ๒ ควำมผิดต่อควำมมั่นคงของรัฐภำยในรำชอำณำจักร
หมวด ๓ ควำมผิ ดต่อควำมมั่น คงของรัฐภำยนอกรำชอำณำจักร หมวด ๔ ควำมผิ ดต่อสั มพันธไมตรีต่ำงประเทศ
ในขณะที่ ควำมผิ ดเกี่ย วกับ กำรก่อ กำรร้ ำยได้ แยกบั ญ ญั ติไว้ในลั กษณะ ๑/๑ ส่ ว นค ำว่ำ “องค์ ก รอำชญำกรรม”
ไม่นิยำมศัพท์ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ จึงควรบัญญัติให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติ
๖.๒ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของศำลก่อนจะมีคำสั่งอนุญำตตำมคำร้อง
ของเจ้ำพนักงำนต้องมีควำมชัดเจน โดยอำจเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้พนักงำนสอบสวน
หรื อพนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำที่ เข้ำถึงข้ อมู ล ในลั กษณะเดียวกั นตำมพระรำชบั ญ ญั ติก ำรสอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ.๒๕๔๗
พระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอำชญำกรรมข้ ำ มชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ และ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักกำรทำนองเดียวกับร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑
๖.๓ ตำมร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑ กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบของศำล
โดยให้ เจ้ ำพนั กงำนยื่ น คำร้องขอต่ออธิบ ดีผู้ พิพ ำกษำศำลอำญำหรือผู้ พิพ ำกษำหั วหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจ
เพื่อให้มีคำสั่งอนุญำตในกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลข่ำวสำรใด ๆ ดังนั้น กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมคำสั่ง จึงควรรำยงำนต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดซึ่งเป็นผู้ ออกคำสั่ง
เพื่อให้สอดคล้องกัน
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เห็นว่ำ ให้เพิ่มฐำนควำมผิดที่เจ้ำพนักงำน
ฝ่ำยปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีอำนำจยื่นคำร้องขอเข้ำถึงพยำนหลั กฐำนได้ตำมข้อสังเกตของสำนักงำนศำล
ยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น คดี ค วำมผิ ด ที่ เจ้ ำ พนั ก งำนฝ่ ำ ยปกครองหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจมี อ ำนำจยื่ น ค ำร้ อ งขอเข้ ำ ถึ ง
พยำนหลักฐำนได้ จึงได้แก่ คดีควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร คดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย
คดีควำมผิดที่มีลั กษณะเป็น องค์กรอำชญำกรรมและคดีควำมผิดที่มีลั กษณะยุ่งยำก ซับซ้อน ซึ่งมีอัตรำโทษจำคุก
อย่ำงสูงเกินสำมปี

-๕ในส่วนของนิยำมศัพท์ของคำว่ำ “องค์กรอำชญำกรรม” สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ เห็นว่ำ ให้เพิ่มนิยำมศัพท์ ในมำตรำ ๒ แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ โดยบัญญัติว่ำ
“องค์กรอำชญำกรรม” หมำยควำมถึง คณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลำหนึ่งและร่วมกัน
กระทำกำรใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดตำมกฎหมำย อันอำจมีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชำชน
๗. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด เห็นชอบกับหลักกำร แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
๗.๑ ควรกำหนดเงื่อนไขในกำรยื่นคำร้อง (ร่ำง ฯ มำตรำ ๓ เพิ่มควำมมำตรำ
๑๐๕/๑ แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ) โดยกำรกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ยื่นคำขอ
ได้เฉพำะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึ้น
สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ เห็ นว่ำ เพื่ อประโยชน์แห่ งกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน เพื่อเอำตัวผู้กระทำควำมผิ ดมำฟ้องลงโทษ และเพื่ อประโยชน์แห่ งกำรยับยั้งกำรกระทำควำมผิ ด
ในสั ง คมอย่ ำ งสั ม ฤทธิ์ ผ ล จึ งควรก ำหนดให้ เจ้ ำ พนั ก งำนฝ่ ำ ยปกครองหรื อ ต ำรวจมี อ ำนำจยื่ น ค ำร้ อ งขอเข้ ำ ถึ ง
พยำนหลักฐำนได้ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
๗.๒ ควรกำหนดให้หัวหน้ำของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ เป็นผู้อนุ มัติ
ในกำรยื่นคำร้องขอต่อศำล (ร่ำง ฯ มำตรำ ๓ เพิ่มควำมมำตรำ ๑๐๕/๑ แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ)
และกำหนดให้ครอบคลุมถึงหัวหน้ำของพนักงำนสอบสวนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มิใช่พนักงำนสอบสวนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจเท่ำนั้น
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเห็นว่ำ เหตุที่ร่ำ งมำตรำ ๑๐๕/๑ บัญญัติ
ให้ผู้บังคับกำรตำรวจหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้มีอำนำจอนุมัติในกำรยื่นคำร้องขอต่อศำลก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูง
ได้มีโอกำสกลั่นกรองให้เกิดควำมรอบคอบก่อน และได้แก้ไขร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑ วรรคหนึ่งให้ครอบคลุมถึงหัวหน้ำ
พนักงำนสอบสวนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มิใช่พนักงำนสอบสวนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ตำรวจด้วยแล้ว
๗.๓ ควรก ำหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ในกำรที่ ศ ำลจะพิ จ ำรณำอนุ ญ ำต
(ร่ำงฯ มำตรำ ๓ เพิ่มควำมมำตรำ ๑๐๕/๑ แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ) กล่ำวคือ กำรอนุญำต
ให้พิจำรณำผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบเหตุผลและควำมจำเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำควำมผิดหรือจะมีกำรกระทำควำมผิด
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่ำจะได้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
(๓) ไม่อำจใช้วิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพมำกกว่ำได้
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเห็นว่ำ ให้แก้ไขร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑ วรรคสำม
โดยกำหนดเงื่อนไขในกำรที่ศำลจะพิจำรณำอนุญำตตำมข้อสังเกตของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
๘. ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม
คือ กำรแก้ไขเพิ่มเติมอำนำจดังกล่ำว กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้ำงมำก ควรกำหนดให้เฉพำะควำมผิดต่อควำมมั่นคง
ของรัฐและควำมผิ ดที่มีลั กษณะเป็ น องค์กรอำชญำกรรมเท่ำนั้น รวมถึงผู้ มีอำนำจอนุญ ำตตำมกฎหมำยพิเศษอื่น
ให้อำนำจเฉพำะอธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ เพื่อจะได้มีมำตรฐำนกำรพิจำรณำที่เป็นแนวทำงเดียวกัน

-๖ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ เห็ น ว่ ำ เหตุ ที่ ร่ ำ งมำตรำ ๑๐๕/๑ บั ญ ญั ติ
ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจมีอำนำจขอเข้ำถึงพยำนหลักฐำนในควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อนซึ่งมีอัตรำ
โทษจำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปีด้วยนั้น เนื่องจำกต้องกำรคุ้มครองเหยื่ออำชญำกรรมมิใช่มุ่งให้อำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐเพียง
ฝ่ำยเดี ยวและกำรกำหนดให้ เป็ นคดีที่มีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสู งเกินสำมปี ก็เนื่องจำกต้องกำรวำงหลักเกณฑ์อัตรำโทษ
ให้เหมำะสมในกำรที่จะขอเข้ำถึงพยำนหลักฐำน จึงมีมติให้ยืนยันประเด็นนี้ตำมร่ำงกฎหมำยเดิม
ส่วนกำรบัญญัติให้อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล
จังหวัดที่มีเขตอำนำจเป็ น ผู้มีอำนำจพิจ ำรณำคำร้องขอดังกล่ ำวก็เพื่อให้ ใช้ได้ทั่วประเทศ หำกกำหนดให้ มีอำนำจ
เฉพำะอธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำก็จะไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมีมติให้ยืนยันประเด็นนี้ตำมร่ำงกฎหมำยเดิม
๙. สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
๙.๑ ร่ำง พ.ร.บ.ดังกล่ำว เป็นกำรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจดักฟัง
และเข้ำถึงพยำนหลักฐำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีเครื่องมือใน
กำรป้องกัน และปรำบปรำมผู้ กระทำควำมผิด และสำมำรถนำตัวผู้กระทำผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด สร้ำงควำมเชื่อถือให้กับประชำชนในสังคมโดยทั่วไปและสำมำรถยับยั้งกำรกระทำ
ผิดในสังคมได้อย่ำงสัมฤทธิผล ซึ่งกำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคคลที่กระผิดในลักษณะร้ำยแรงและสลับซับซ้อนดังกล่ำว
เพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำน ให้ได้มำซึ่งตัวผู้กระทำควำมผิดมำลงโทษตำมกฎหมำยโดยมีกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้
มำตรกำรพิเศษโดยองค์กรตุลำกร
๙.๒ แต่โดยที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ให้อำนำจเจ้ำพนักงำนในกำรดักฟัง
ข้อมูลที่ค่อนข้ำงกว้ำงขวำง ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องมีกำรกระทำผิดเกิดขึ้นจริง ๆ เพียงเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง
กำรสืบสวนและสอบสวนคดี ควำมผิดต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรม ควำมผิด
ที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อน ซึ่งมีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี เจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือพนักงำนสอบสวนก็อำจยื่น
คำร้องขอต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจ เพื่อให้มีคำสั่งอนุญำตในกำร
เข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลข่ำวสำรใด ๆ เช่น กำรตรวจสอบหรือดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำร หรือข้อมูลทำงกำรเงินของบุคคลที่น่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดนั้นได้ ซึ่งหลักกำร
ของร่ำง ฯ แม้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรได้ตัวผู้กระทำควำมผิดมำลงโทษตำมกฎหมำย แต่ก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในความผิด แต่มีส่วนร่วมในการถู กดัก
ข้อมูลด้วย ควรมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวด้วย
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประชุ ม คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำร่ำ งกฎหมำยของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำร่ำงกฎหมำย ฯ ดังกล่ำว เป็นครั้งที่ ๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสนอร่ ำ งกฎหมำยดั ง กล่ ำ วยั ง ส ำนั ก เลขำธิ ก ำร
คณะรัฐมนตรี มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เพิ่มนิยำมศัพท์ คำว่ำ “องค์กรอำชญำกรรม” เป็น (๒๓) ของมำตรำ ๒
แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ “องค์กรอำชญำกรรม” หมำยควำมถึง คณะบุคคลตั้งแต่สำมคนขึ้นไป
ที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลำหนึ่งและร่วมกันกระทำกำรใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดร้ำยแรงซึ่งมีอัตรำโทษจำคุก

-๗อย่ำงสูงเกินสำมปี และเพื่อได้มำซึ่งผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม อันอำจ
มีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
๒. แก้ไขฐำนควำมผิดในคดีที่จำเป็นต้องใช้วิธีกำรสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยำนหลักฐำนเป็นพิเศษ
๓. เพิ่มเติมให้พนักงำนฝ่ำยปกครองสำมำรถยื่นคำร้องขอต่อศำลได้
๔. ปรับเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรอนุญำตของศำล
ร่ำง
พระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..)
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้เพิ่มเติมควำมต่อไปนี้เป็น (๒๓) ของมำตรำ ๓ แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
“องค์กรอำชญำกรรม” หมำยควำมถึง คณะบุคคลตั้งแต่สำมคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลำหนึ่ง
และร่วมกันกระทำกำรใด โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อกระทำผิดร้ายแรงซึ่งมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสามปี และ
เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันอำจมีผลกระทบต่อควำม
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
มำตรำ ๔ ให้ เพิ่ ม ควำมต่อ ไปนี้ เป็ น มำตรำ ๑๐๕/๑ ของหมวด ๒ ของลั ก ษณะ ๕ จั บ ขั ง จาคุ ก
ค้น ปล่อยชั่วคราว แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำณำควำมอำญำ
“มำตรำ ๑๐๕/๑ ในกรณี จาเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลัก ฐานเป็น
พิเศษในคดี ควำมผิ ดเกี่ย วกับ ควำมมั่น คงแห่ งรำชอำณำจักร คดีควำมผิ ดเกี่ยวกับ กำรก่อกำร้ำย คดีควำมผิ ดที่ มี
ลักษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรม หรือคดีควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อนซึ่งมีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี
เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้น และมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดนั้น พนักงำนฝ่ำยปกครองโดยอนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือตำรวจหรือพนักงำนสอบสวนโดยอนุมัติของผู้บังคับกำรตำรวจขึ้นไป ซึ่งมีหน้ำที่สืบสวนสอบสวน
ควำมผิดนั้นแล้วแต่กรณี อำจยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ หรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจ
เพื่อให้มีคำสั่งอนุญำตในกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลข่ำวสำรใด ๆ เช่น กำรตรวจสอบหรือดักรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำร หรือข้อมูลทำงกำรเงินของบุคคลที่น่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดนั้นได้
คำร้องดังกล่ำว ต้องระบุเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรยื่นคำร้อง รำยละเอียดเกี่ ยวกับประเภทและ
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องกำร วิธีกำรที่ใช้ในกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลน้อยที่สุด
รวมทั้ง ระยะเวลำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินกำร

-๘หำกอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิจำรณำเห็นว่ำมีพยานหลักฐาน
ตามสมควรอันน่าเชื่อว่าจะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและไม่ อำจใช้วิธีกำรอื่นใด
ที่เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ ให้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดอำจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลเท่ำที่
จำเป็น รวมทั้งกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลจำกกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูล
นั้นได้ การอนุญาตตามวรรคนี้ให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิบุคคลหรือสิทธิอื่นใดด้วย
ให้ ผู้ ร้ องขอรำยงำนผลกำรดำเนิน กำรต่อ อธิ บดีผู้ พิ พากษาศาลอาญาหรือผู้ พิ พ ากษาหั วหน้า ศาล
จังหวัดทุกสำมสิบวัน
คำสั่งอนุญำตของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ย่อมมีผลบังคับให้
บุคคลที่ครอบครองหรือดูแลข้อมูลนั้นต้องให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมคำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดด้วย
ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มำตำมมำตรำนี้เป็นควำมลับ หำกไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดตำมวรรคแรก ให้ทำลำย
ข้อมูลดังกล่ำว ผู้ใดรู้หรืออำจรู้ควำมลับ กระทำกำรด้วยประกำรใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออำจรู้ควำมลับดังกล่ำว เว้นแต่
เป็ น กำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมหน้ ำ ที่ ห รื อ ตำมกฎหมำย ต้ อ งรั บ โทษจ ำคุ ก ไม่ เกิ น ห้ ำ ปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เกิ น หนึ่ ง แสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดกระบวนการในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งเป็น
การเฉพาะตัวแล้ว ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวดาเนินการตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้”
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
.................................
นำยกรัฐมนตรี
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตรวจพิจำรณำเสร็จ
การพิจารณาชั้นกฤษฎีกา
๑. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบ
๒. สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบ
๓. กระทรวงยุติธรรม ไม่ขัดข้อง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้เพิ่มนิยำมศัพท์
“องค์กรอำชญำกรรม” ปรับเงื่อนไขระยะเวลำในกำรอนุญำตของศำล เพิ่มเติมให้ พนักงำนฝ่ ำยปกครองสำมำรถ
ยื่นคำร้องต่อศำลได้ กำรแก้ไขฐำนควำมผิดในคดีที่จำเป็นต้องใช้มำตรกำรพิเศษในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน
๔. กระทรวงการคลั ง เห็ น ชอบ เนื่ อ งจำกเป็ น มำตรกำรในกำรแสวงหำ
พยำนหลั กฐำนโดยชอบด้ ว ยกฎหมำย เพื่ อ น ำตั ว ผู้ กระท ำผิ ด เข้ ำสู่ ก ระบวนกำรยุติ ธ รรมได้ อ ย่ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ
มีองค์กรตุลำกำรตรวจสอบกำรใช้มำตรกำรดังกล่ำว
๕. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ

-๙๖. สานักข่าวกรองแห่งชาติ เห็ นชอบในหลักกำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำนคดี
ร้ำยแรง เป็นกำรคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ มีกลไกถ่วงดุลตรวจสอบกำรใช้อำนำจโดยตุลำกำร
๗. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็ น ด้ว ยกับหลั กกำร
แต่ควรกำหนดให้ผู้ร้องขอต้องรำยงำนผลกำรทำลำยข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่เกี่ยวกับคดีต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือ
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด สคก.เพิ่มหลักกำรดังกล่ำวในวรรคเจ็ดแล้ว
๘. กระทรวงกลาโหม เห็ น ชอบในหลั กกำร แต่มี ข้อสั งเกต กรณี คดี อยู่ใน
อำนำจศำลทหำร กำรอนุญำตจะเป็นของผู้ใด
๙. กระทรวงมหาดไทย ให้ เพิ่ ม ถ้อ ยค ำ “พนั กงำนสอบสวนฝ่ ำยปกครอง
โดยอนุมัติของอธิบดีกรมกำรปกครอง” รวมทั้งเพิ่มถ้อยคำดังกล่ำวในบันทึกหลักกำรและเหตุผลด้วย สคก. ได้เพิ่มคำว่ำ
“พนักงำนฝ่ำยปกครอง” ซึ่งมีควำมหมำยครอบคลุมคำว่ำ “พนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง” แล้ว
๑๐. สานักงานศาลยุติธรรม
๑๐.๑ ควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อน อำจเกิดปัญหำในกำรตีควำม
และปัญหำเจ้ำพนักงำนใช้อำนำจมิชอบ ซึ่ง สคก. ได้แก้ไขให้คดีควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยกำหนดอัตรำโทษให้สูงขึ้น
๑๐.๒ ควำมผิ ด อำจจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ใช้ อ ำนำจเข้ ำถึ ง พยำนหลั ก ฐำนได้
ไม่มีขอบเขตกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่ง สคก. เห็นว่ำ ในวรรคสองและวรรคสำมใหม่ของร่ำงฯ ได้กำหนดขอบเขตกำรเข้ำถึง
และได้มำซึ่งเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรแล้ว ส่วนเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิด
ในวรรคเจ็ดใหม่ของร่ำง ฯ ได้กำหนดให้ทำลำยข้อมูลดังกล่ำวและต้องรำยงำนต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือ
ผู้พิพำกษำหั วหน้ ำศำลจังหวัดตำมระเบี ยบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้บัญ ชำกำรตำรวจแห่ งชำติ
แล้วแต่กรณีกำหนด
๑๐.๓ หลั ก เกณฑ์ ในกำรอนุ ญ ำตของศำล คื อ ศำลพิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ
มีพยำนหลักฐำนอันควรเชื่อว่ำจะได้ข้อมูล ฯ ควรแก้ไขเป็น
๑๐.๓.๑ มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำควำมผิดหรือจะมีกำร
กระทำควำมผิด
๑๐.๓.๒ มี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ำจะได้ ข้ อ มู ล ข่ ำวสำรเกี่ ย วกั บ กำร
กระทำควำมผิดจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว
๑๐.๓.๓ ไม่ อ ำจใช้ วิ ธี ก ำรอื่ น ที่ เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
มำกกว่ำได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ชี้แจงว่ำ หลักเกณฑ์ในกำรอนุญำตของศำล
ได้เพิ่มหลักกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยเฉพำะที่ให้เจ้ำพนักงำนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร เช่น พ.ร.บ. กำรสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๑๐ ๑๑. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่ำ อำจซ้ำซ้อนกับอำนำจหน้ำที่อื่น
ตำมกฎหมำยเฉพำะ และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้ปรับปรุงร่ำง ดังนี้
๑๑.๑ แก้ไขเพิ่มเติมกำรใช้อำนำจในกำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำน ต้องมีเหตุ
อันควรเชื่อว่ำเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรนั้น ถูกใช้หรืออำจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในกำรกระทำควำมผิด คดี ๔ ประเภท
๑๑.๒. พนักงำนฝ่ำยปกครองโดยอนุมัติของผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ
ตำรวจหรือพนั กงำนสอบสวนโดยอนุ มัติของผู้ บังคับกำรขึ้นไป อำจยื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิ พำกษำศำลอำญำหรือ
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจ เพื่อมีคำสั่งอนุญำตให้เข้ำถึงหรือได้มำซึ่งข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวได้
๑๑.๓ วรรคท้ำยของร่ำงฯ กฎหมำยใดกำหนดกระบวนกำรในกำรเข้ำถึง
และได้มำซึ่งข้อมูลข่ำวสำรเป็นกำรเฉพำะ ให้เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยดังกล่ำวดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้
๑๒. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เห็นว่ำ
๑๒.๑ ตำแหน่งที่วำง ควรกำหนดในหมวดสืบสวนสอบสวน
๑๒.๒ ให้ ก รุงเทพมหำนคร มี ศ ำลอำญำกรุงเทพใต้ ศำลอำญำธนบุ รี
ควรยื่นคำร้องต่ออธิบดีศำลอำญำกรุงเทพใต้ อธิบดีศำลอำญำธนบุรี ได้ด้วย
๑๒.๓ ให้ศำลมีอำนำจรับฟังพยำนหลักฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็นว่ำ
๑. หลักกำรในเรื่องนี้เกี่ยวกับกำรขอให้ศำลมีคำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์
โทรเลขส่งจดหมำย ไปรษณี ยบั ตร ฯ ให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรสอบสวน หลั กกำรนี้บัญญั ติอยู่ใน
มำตรำ ๑๐๕ ดังนั้น กำรกำหนดหลักกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูลข่ำวสำรตำมร่ำง มำตรำ ๑๐๕/๑ จึงเหมำะสมแล้ว
๒. ศำลที่มีอำนำจรับกำรยื่นคำขอ ควรคงร่ำง ฯ ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เสนอ
๓. กำรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรับฟังพยำน ฯ ร่ำงนี้ให้เจ้ำพนักงำน
ขออนุ ญำตศำลเพื่อเข้ำถึงพยำนหลักฐำน หำกศำลอนุญำต ข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวย่อมใช้เป็นพยำนหลักฐำนและ
ศำลสำมำรถรับฟังได้ จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่ม
สาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของ สคก.
๑. มีบทนิยำมคำว่ำ “องค์กรอำชญำกรรม” อยู่ในวรรคเก้ำของร่ำงมำตรำ ๑๐๕/๑
๒. ควำมผิ ดที่จะเข้ำถึงและได้มำซึ่งข้อมูล ข่ำวสำร ได้แก่ ควำมผิ ดเกี่ยวกับ
ควำมมั่น คงแห่ งรำชอำณำจั ก รหรื อคดี ควำมผิ ดเกี่ยวกับ กำรก่ อกำรร้ำย โดยจะต้ องเป็น ควำมผิ ด ตำมที่ ป ระมวล
กฎหมำยอำญำบัญญัติไว้เท่ำนั้น
๓. คดีควำมผิดที่มีลักษณะยุ่งยำกซับซ้อน แก้ไขเพิ่มให้มีอัตรำโทษจำคุกอย่ำง
สูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
๔. นอกจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้ว ได้กำหนดเพิ่มให้อธิบดีกรมกำรปกครอง
เป็นผู้อนุมัติให้พนักงำนฝ่ำยปกครอง ฯ ขออนุญำตศำลในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้

- ๑๑ ๕. คำขอเข้ำถึงข้อมูลต้องกระทบสิทธิส่วนบุคคลน้อยที่สุด หลักเกณฑ์ในกำร
อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลของศำล มีถึง ๓ ข้อ คือ
๕.๑ มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำควำมผิดหรือจะมีกำรกระทำควำมผิด
ตำมวรรคหนึ่ง
๕.๒ มีเหตุอันควรเชื่อว่ำจะได้เอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกระทำ
ควำมผิดตำมวรรคหนึ่งจำกกำรเข้ำถึงเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว
๕.๓ ไม่อำจใช้วิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพมำกกว่ำได้
๖. เจ้ำพนักงำนเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรเฉพำะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
สื บ สวน ส่ ว นข้ อ มู ล อื่ น ให้ ท ำลำยและรำยงำนศำล ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตำมระเบี ย บที่ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ ห รื อ
กระทรวงมหำดไทยกำหนด
๗. มีบทกำหนดโทษในร่ำงมำตรำใหม่คือ ๑๐๕/๒ เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจน
กรณีผู้กระทำกำรใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออำจรู้ข้อมูลข่ำวสำร คือ จำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ
นอกจำกนี้ได้กำหนดให้ผู้กระทำผิดที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๐๕/๑ วรรคหนึ่ง ต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นสำมเท่ำของโทษที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ร่ำง
พระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.....................................................................
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
......................................................................................................................................... ......................
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๑๐๕/๑ และมำตรำ ๑๐๕/๒ ของหมวด ๒ ค้น ของลักษณะ ๕
จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วครำว ในภำค ๑ ข้อควำมเบื้องต้นแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
“มำตรำ ๑๐๕/๑ ในกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำเอกสำรหรือข้อมูล ข่ำวสำรอื่นใดซึ่งส่ งทำงไปรษณี ย์
โทรเลข โทรศัพท์ โทรสำร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรสื่อสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศใด ถู ก ใช้ ห รื อ อำจถู ก ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรกระท ำควำมผิ ด ที่ เป็ น คดี ค วำมผิ ด เกี่ ย วกั บ ควำมมั่ น คง
แห่งรำชอำณำจักรหรือคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ คดีควำมผิดที่เป็นกำรกระทำ
ขององค์กรอำชญำกรรม หรือคดีควำมผิดที่มีควำมซับซ้อนซึ่งมีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป พนั กงำนฝ่ำย
ปกครองผู้มีห น้ำที่สื บสวนสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดีกรมกำรปกครองหรือตำรวจ

- ๑๒ ผู้มีหน้ ำที่สืบสวนสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับกำรตำรวจขึ้นไป แล้วแต่กรณีจะยื่นคำขอฝ่ำยเดียวต่ออธิบดี
ผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหั วหน้ำศำลจังหวัดที่มีเขตอำนำจเพื่อมีคำสั่ งอนุญ ำตให้ กำรเข้ำถึงและได้มำ
ซึ่งเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวก็ได้
คำขอดั งกล่ ำวต้ องระบุ เหตุผ ลและควำมจ ำเป็ น ในกำรยื่น คำขอ รำยละเอี ยดเกี่ย วกับ ประเภทและ
ลักษณะของเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรซึ่งให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลน้อยที่สุด วิธีกำรที่ใช้ในกำร
เข้ำถึงและได้มำซึ่งเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว รวมทั้งระยะเวลำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินกำร
กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดพิจำรณำถึง
ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด ประกอบกับเหตุผลและควำมจำเป็นดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำควำมผิดหรือจะมีกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง
(๒) มีเหตุอัน ควรเชื่อว่ำจะได้เอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิ ดตำมวรรคหนึ่ ง
จำกกำรเข้ำถึงเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว
(๓) ไม่อำจใช้วิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพมำกกว่ำได้
กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดสั่งอนุญำตได้
ครำวละไม่เกินเก้ำสิบวัน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรตำมคำสั่ง
ดังกล่ำวจะต้องให้ควำมร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำนี้ ภำยหลังที่มีคำสั่งอนุญำต หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ
เหตุผลหรือควำมจำเป็นไม่เป็นไปตำมที่ระบุหรือพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำ
หัวหน้ำศำลจังหวัดอำจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญำตได้ตำมที่เห็นสมควร
ให้ผู้ได้รับอนุญำตรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล
จังหวัดทรำบทุกสำมสิบวัน
กำรยื่ น ค ำขออนุ ญ ำต กำรอนุ ญ ำต และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรให้ ศ ำลทรำบให้ เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ
บรรดำเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำตำมวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษำเฉพำะเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรที่
เกี่ ย วกั บ กำรกระท ำควำมผิ ด ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ ง และให้ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรสื บ สวนหรื อ ใช้ เป็ น
พยำนหลักฐำนเฉพำะในกำรดำเนินคดีดังกล่ำวเท่ำนั้น ส่วนเอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรอื่นให้ทำลำยแล้วรำยงำนต่อ
อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำหรือผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัด ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
หรือผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติแล้วแต่กรณี กำหนด
ในกรณีที่กฎหมำยใดกำหนดกระบวนกำรในกำรเข้ำถึงและได้มำซึ่งเอกสำรหรื อข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรค
หนึ่งเป็นกำรเฉพำะแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยดังกล่ำวดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้
เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ “องค์กรอำชญำกรรม” หมำยควำมว่ำ ผู้กระทำรวมตัวกันตั้งแต่สำมคนขึ้น
ไปและร่ ว มกั น กระท ำควำมผิ ด ซึ่ งมี อั ต รำโทษจ ำคุ ก อย่ ำงสู งตั้ ง แต่ สิ บ ปี ขึ้ น ไป โดยมี ก ำรแบ่ งหน้ ำที่ กั น ท ำ มี ก ำร
ประสำนงำน มีกำรติดต่อสื่อสำร และมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์อันเป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง
มำตรำ ๑๐๕/๒ ผู้ใดรู้หรืออำจรู้เอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๐๕/๑ กระทำกำรด้วย
ประกำรใดๆให้ผู้อื่นรู้หรืออำจรู้เอกสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่หรือตำมกฎหมำย

- ๑๓ ถ้ำกำรกระทำวำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระทำโดยพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
ตำมมำตรำ ๑๐๕/๑ วรรคหนึ่ง ผู้กระทำต้องระวำงโทษเป็นสำมเท่ำของโทษที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
การดักรับ มีในกฎหมายเฉพาะ ดังนี้
๑. มำตรำ ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กร
อำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ.๒๕๕๖
๒. มำตรำ ๓๐ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
๓. มำตรำ ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
๔. มำตรำ ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
๕. มำตรำ ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙
เปรียบเทียบกฎหมายดักรับ
๑. พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.ป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติดให้โทษ ๒๕๑๙ ไม่มีบทบังคับให้ทำลำยข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
๒. ขณะที่ พ.ร.บ.กำรสอบสวนคดีพิ เศษ ๒๕๔๗ และ พ.ร.บ.ป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ ๒๕๕๖ และร่ำง ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๑๐๕/๑ มีบทบัญญัติ
บังคับให้ต้องทำลำยข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
๓. นอกจำกนี้ ร่ ำ ง ป.วิ .อำญำ มำตรำ ๑๐๕/๑ ยั ง ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ว่ ำ
เมื่อทำลำยข้อมูลข่ำวสำรแล้ว ให้รำยงำนผู้พิพำกษำ ฯ ด้วย และมีโทษสำหรับผู้ที่เปิดเผยข้อมูล และจะมีโทษเพิ่มขึ้น
หำกผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นเจ้ำหน้ำที่ ฯ ผู้ดักรับข้อมูลเอง
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการให้อานาจดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)
๑. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม เห็นชอบ
๒. ผู้แทนกระทรวงการคลัง เห็นชอบ
๓. ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
๔. ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย เห็ นชอบ เนื่ องจำกกระทรวงมหำดไทยใช้
กฎหมำยนี้ในกำรสอบสวนด้วย
๕. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบ
๖. ผู้ แ ทนส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
เห็นชอบ
๗. ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต คือ กำรคุ้มครอง
บุคคลที่ ๓ ที่อำจได้รับผลกระทบ

- ๑๔ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ได้ ชี้ แ จงว่ ำ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ เกี่ ย วกั บ กำรกระท ำ
ควำมผิ ด จะถู ก ท ำลำย ผู้ เปิ ด เผยควำมลั บ ดั งกล่ ำวจะมี ค วำมผิ ด และกำรใช้ อ ำนำจตำมมำตรำนี้ ต้ อ งเป็ น กรณี
ที่ไม่สำมำรถใช้วิธีกำรตำมปกติได้
๘. ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบ
๙. ผู้ แ ทนส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เห็ น ชอบ และได้ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ
ในชั้ น พิ จ ำรณำของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ ศำลอยำกให้ ศำลอำญำเพี ย งศำลเดี ย วเป็ น ผู้ อ นุ ญ ำต
เพื่อเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ
๑๐. ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ชื่นชมร่ำงกฎหมำยว่ำร่ำงดีกว่ำ พ.ร.บ.
ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์อำชญำกรรมข้ำมชำติ ข้อดี คือ อุดช่องว่ำงของกฎหมำยพิเศษฉบับต่ำง ๆ
มีหลักกำรที่กระทบสิทธิส่วนบุคคลน้อยที่สุด มีหลักกำรให้ทำลำยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลทั้งหมดเลยเห็นชอบ
๑๑. ผู้แทนสานักข่าวกรองแห่งชาติ เห็นชอบ ไม่มีกฎหมำยฉบับนี้ก็ยำกต่อ
กำรทำงำน
๑๒. ผู้แทนฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เห็นชอบ มีข้อสังเกต
เรื่อง เขตอำนำจศำล กรณีศำลอำญำกรุงเทพใต้ ศำลอำญำธนบุรี ว่ำควรมีอำนำจอนุญำตหรือไม่
ส ำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติ ชี้แจงว่ำ ศำลอำญำ ก็เพี ยงพอแล้ ว เหตุผ ล
เหมือนผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรมในข้อ ๙.
๑๓. ผู้แทนสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
๑๔. ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต คือ
๑๔.๑ ประเภทคดี ต ำมร่ ำ งมำตรำ ๑๐๕/๑ จะซ้ ำซ้ อ นกั บ กฎหมำย
สอบสวนคดีพิเศษ กรณีซ้ำซ้อนจะทำยังไง ใช้อำนำจซ้ำซ้อนกันหรือเปล่ำ
สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติได้ ชี้แจงว่ำ ไม่ซ้ำซ้อนกัน เพรำะเมื่อเป็นคดี
พิเศษแล้ว ตำรวจไม่ต้องดำเนินคดีนั้นต่อไป
๑๔.๒ จุดเริ่มของกำรใช้อำนำจเข้ำถึงพยำนหลักฐำน
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้ชี้แจงว่ำ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจจะมีอำนำจเข้ำถึง
พยำนหลักฐำนตำมบทบัญญัติดังกล่ำวได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ ไปจนถึงหลังเกิดเหตุ

