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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรมีกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการมีส่ว นร่ว มในองค์ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และร่วมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทําความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิด
ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
(๒) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรีย ม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน
หรือการควบคุมการกระทําความผิดได้กระทําในอีกรัฐหนึ่ง
(๓) ความผิด ที่กระทําในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิด
มากกว่าหนึ่งรัฐ
(๔) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง
“ความผิดร้ายแรง” หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดโทษจําคุกขั้นสูงตั้งแต่
สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอัย การสูงสุด หรือผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ
แต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามการกระทําความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
อัยการสูงสุดมีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดําเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ
(๓) มีส่วนร่วมกระทําการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดําเนินการ
ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทํา
ความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
(๔) จัดการ สั่งการ ช่ว ยเหลือ ยุยง อํานวยความสะดวก หรือให้คําปรึกษาในการกระทํา
ความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรม หรือ
โดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
ผู้นั้นกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
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มาตรา ๖ ผู้ใดกระทําความผิด ตามมาตรา ๕ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ถ้าผู้กระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคนหนึ่งคนใด
ได้ลงมือกระทําความผิดร้ายแรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ผู้กระทําความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่อยู่ด้วยในขณะกระทําความผิดร้ายแรง หรือร่วมประชุม
แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทําความผิดร้ายแรงนั้น รวมทั้ง บรรดาหัวหน้า ผู้จัด การ และผู้มี
ตําแหน่งหน้าที่ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ต้องระวางโทษตามที่ได้บัญ ญัติไว้สําหรับความผิด
ร้ายแรงนั้นทุกคน
มาตรา ๘ ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ
หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิด ชอบ
ในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทําความผิด
ตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
หมวด ๒
การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดําเนินคดีต่อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ เพียงแต่แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
การดําเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดอํานาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะดําเนินการ
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงเอง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งสํานวนการสอบสวน
และพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจถือสํานวนการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ หรือ
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(๒) มอบหมายให้พนักงานไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พนักงานสอบสวน
ทํา การสอบสวนต่ อไปได้ เว้น แต่ คณะกรรมการคดี พิเ ศษได้ มี ม ติใ ห้ ค ดีดั ง กล่า วต้ องดํ า เนิ น การโดย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ การดําเนินการเกี่ยวกับ
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การค้น หรือการปล่อยชั่วคราว การสืบสวน
การสอบสวน การเปรีย บเทีย บ การส่งมอบคดี และการดําเนิน การอื่นเกี่ย วกับคดีอาญาในระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา
(๒) ขอบเขตความรั บผิ ด ชอบของพนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ตํา รวจ เจ้า หน้ าที่ อื่ น ของรั ฐ
พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการสืบสวนและสอบสวนคดี ทั้งนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผลกระทบของการกระทําความผิด และประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา
ได้อย่างทั่วถึง ในการนี้อาจกําหนดให้กรณีใดต้องดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด้วยก็ได้
(๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(๔) การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนและสอบสวนคดี
(๕) เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการสื บ สวนสอบสวนคดี ค วามผิ ด ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ
เมื่อมีข้อตกลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีป่ ฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ถ้าข้อตกลง
ดั งกล่ าวเป็ นการกํ าหนดหน้ าที่ ในระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ เป็ นพนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อตํ ารวจ หรื อ
พนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่า
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการของผู้มีอํานาจหน้าที่สืบสวน
และสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
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อาจขอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่ว ม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจําเป็น
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่น ของรัฐตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ให้ความช่ว ยเหลือ
สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบตั ิหน้าที่ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ใ นการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิ ด ฐานมีส่ว นร่ว ม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่อื่นใด เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีทรัพย์สิน
ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือใช้เพื่อ
ให้ได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิด หรือมีบุคคล วัตถุ และสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการดําเนิน คดี ได้ซุกซ่อนอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่ดังกล่าว ประกอบกับมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่า
หากปล่อยให้เนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวอาจถูกโยกย้าย ซุกซ่อน
ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ
มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
(๓) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มา
โดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ได้ซุกซ่อนอยู่
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบหรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (๑) (๒) และ (๓)
การใช้อํานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามข้อบังคับ
ที่อัยการสูงสุดกําหนดโดยแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและให้แสดงบัตรประจําตัวและเอกสารที่ให้อํานาจ
ในการตรวจค้น และเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน
หรือสถานที่ค้น นั้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่น อย่างน้อยสองคน
ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องมาเป็นพยาน ในกรณีดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ดังกล่าว
ทันทีที่สามารถกระทําได้ และหากเป็นการค้นในเวลากลางคืน จะต้องมีข้าราชการอัยการชั้น ๓ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นหัวหน้าในการดําเนินการ
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อ
ตามวรรคสอง และสําเนาบัน ทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ยึด หรืออายัดต่อศาลจังหวัด ที่มีอํานาจ
เหนือท้องที่ที่ทําการค้น หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้น สุด
การตรวจค้น เพื่อเป็นหลักฐาน
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พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ต ามที่ได้
กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับที่อัย การสูงสุด กําหนด โดยทําเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัว พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น
มาตรา ๑๕ การเก็บรักษาและจัดการทรัพ ย์สิน ที่พ นักงานสอบสวนได้ยึด หรืออายัด ไว้ต าม
มาตรา ๑๔ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกําหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ
แก่ท างราชการมากกว่าการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น พนักงานสอบสวนอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
บุคคลใดรับทรัพ ย์สิน นั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โ ดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้นําทรัพ ย์สิน นั้น
ออกขายทอดตลาดหรือนําไปใช้ประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้อัยการสูงสุดทราบก็ได้
การให้ผู้มีส่ว นได้เสียหรือบุคคลใดรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนําทรัพ ย์สิน ออก
ขายทอดตลาดหรือการนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ที่อัยการสูงสุดกําหนด
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สิน ที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพ ย์สินนั้นพร้อมทั้ง
ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกําหนด ให้แ ก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ในจํานวนเงิน
ที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกําหนด
มาตรา ๑๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การสืบสวน
สอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้มีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
เพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์
เกี่ยวข้องดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข
โทรศัพ ท์ โทรสาร คอมพิว เตอร์ เครื่อ งมื อ หรื ออุ ปกรณ์ ในการสื่ อสาร สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ
สื่อทางเทคโนโลยีใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พนักงานสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่ง
อนุญาตให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบเหตุผล
และความจําเป็นดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิด หรือจะมีการกระทําความผิด ฐานมีส่ว นร่ว มใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
โดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้ที่เกี่ย วข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่สื่อสารตามคําสั่งดังกล่าว
จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเหตุผลความจําเป็นไม่เป็น ไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ย นแปลงไป อธิบดีผู้พิพ ากษาศาลอาญา
อาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดําเนินการให้อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ
บรรดาข้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวน หรือใช้เป็น พยานหลักฐานเฉพาะใน
การดําเนินคดีดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นให้ทําลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุด
กําหนด
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดที่ดําเนินการตามมาตรา ๑๗ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มา
เว้น แต่เป็ น ข้อมูลข่า วสารเกี่ย วกับการกระทําความผิด ฐานมี ส่ว นร่ว มในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และเป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล
มาตรา ๑๙ ในกรณีจําเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดฐานมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี มอบหมายให้บุคคลใดจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอําพราง เพื่อประโยชน์
ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อัยการสูงสุดกําหนดในข้อบังคับ
การปฏิบัติการอําพราง หมายความว่า การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์
ของการดําเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน
การจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอําพรางตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทํา
โดยชอบด้วยกฎหมาย
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มาตรา ๒๐ ในกรณีจําเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอั ยการสู งสุ ด ผู้ บั ญชาการตํ ารวจแห่ งชาติ หรื อผู้ ซึ่ งได้ รั บมอบหมาย แล้ วแต่ กรณี มี อํ านาจให้ มี
การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม
การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม หมายความว่า วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย
ผ่านออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่เขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้
การติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการกระทําความผิดนั้น
หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขในการขออนุ ญาต การอนุญ าต และการเคลื่อนย้ายภายใต้
การควบคุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุด กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ในข้อบังคับดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจด้วย
การกระทําและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทําของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา ๒๑ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดหรือ
จะกระทํ า ความผิ ด ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ เพื่ อ สื บ สวน จั บ กุ ม แสวงหา
และรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกําหนด
มาตรา ๒๒ ให้ ก ารกระทํ า ความผิ ด ฐานมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมวด ๓
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดี
มาตรา ๒๓ ในระหว่างการสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระทําความผิด ขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีต่อหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทสําคัญ
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พ นักงานสอบสวนบัน ทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในสํานวนการสอบสวน
แล้วเสนอสํานวนการสอบสวนต่ออัยการสูงสุด
ถ้าอัย การสูงสุดเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ต้องหาเป็นข้อมูลที่สําคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ตามความในวรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุดมีอํานาจใช้ดุลพินิจออกคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้น ทุกข้อหาหรือ
บางข้อหาก็ได้
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว หากการให้ข้อมูลดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้กระทําในระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล ให้อัยการสูงสุดมีอํานาจออกคําสั่งถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา
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ในความผิดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา ๒๔ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ศาลจะลงโทษผู้น้นั น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการดําเนินคดีความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระทํา
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือไม่ไปศาล เพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอัน เป็น เท็จหรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความใน
การดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด
(๒) ใช้กําลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืน ใจ หลอกลวง หรือกระทําการอัน มิชอบประการอื่น
เพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาล
เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้น ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอัน เป็น เท็จ หรือไม่ให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด
(๓) ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ
อันเป็นเท็จในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด
(๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
ในตําแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือ
(๕) ใช้กําลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่
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มาตรา ๒๗ เจ้าของหรือผู้ค รอบครองเคหสถานหรือ สถานที่อื่น ใด ตามมาตรา ๑๔ (๑)
ซึ่งขัดขืนไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ในเคหสถานหรือสถานที่อื่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๘ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งบัญชี เอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามมาตรา ๑๔ (๒)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานอัย การซึ่งเข้าร่วมสอบสวนหรือเข้าร่ว มปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ซึ่งเข้าร่ว มปฏิบัติหน้าที่ต าม
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ ผู้กระทําต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๐ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ กระทําการนอกเหนือวัตถุประสงค์
ในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
ให้ผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการกระทํานั้นเป็นความผิดอาญา ให้ต้องระวางโทษ
เป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๑ ผู้ใดยักย้าย ทําให้เสีย หาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญ หายหรือ
ทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดหรืออายัดไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
บุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอัน เป็น หน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัด การ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๕ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับ
การประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อ
ดําเนินคดีกับการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์ก ร
จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทําดังกล่าว รวมทั้งกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวน
การกระทําความผิดดังกล่าวนั้นด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

