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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕. 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. ....  เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  (ชุดทีม่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
เมื่อวันพุธที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

   ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. .... เสนอโดยพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....  ซึ่งพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร 
กับคณะ เปนผูเสนอ และเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป 
เนือ่งจากรางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับนั้น มีหลักการเดียวกัน โดยที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่ง 

รางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 
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รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ พรอมกันไป และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จาํนวน ๓๑ คน เพือ่พจิารณา โดยถือเอารางพระราชบัญญตัขิองคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา
และกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สองขั้นกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....  

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
 

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะ

เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศ
เปนอยางมาก แตปรากฏวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถใชบังคับเพื่อดําเนินคดีกับ
การกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติไดอยางมีประสิทธภิาพ ประกอบกับ
ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกร จงึสมควรกาํหนดลกัษณะความผดิใหครอบคลมุการกระทาํดงักลาว รวมทัง้กาํหนดวธิกีารสบืสวน 
สอบสวนการกระทําความผิดดังกลาวนั้นดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “องคกรอาชญากรรม” หมายความวา กลุมบุคคลต้ังแต ๓ คนข้ึนไปท่ีรวมตัวกัน

ชวงระยะเวลาหนึ่งและรวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําความผิดรายแรง และเพื่อ
ไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม  

   “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” หมายความวา องคกรอาชญากรรมที่มีการกระทํา
ความผิดซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   (๑) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 
     (๒) ความผิดท่ีกระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การส่ังการ การสนับสนุน 
หรือการควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหนึ่ง 
     (๓) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมท่ีมีการกระทํา
ความผิดมากกวาหนึ่งรัฐ 

   (๔) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แตผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง 
   “ความผิดรายแรง” หมายความวา ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดโทษจําคุก

ข้ันสูงตั้งแต ๔ ปขึ้นไป 
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   “พนักงานสอบสวน” หมายความรวมถึง ผู มีอํานาจในการสอบสวนหรือ
ไตสวนคดีอาญาตามกฎหมายอื่นดวย 

   “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความรวมถึง เจาหนาทีผู่ ม ีอํานาจหนาทีต่าม
กฎหมายอื่นและเจาหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายจากอัยการสงูสดุ ใหมีอํานาจสบืสวน สอบสวน หรอืปองกนั
และปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติดวย (มาตรา ๓)

   ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
       ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
       ใหอ ัยการสูงส ุดมีอ ํานาจออกระเบียบเพื ่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ นี  ้

โดยระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔ ) 
   ๓) บททั่วไป
     ๓.๑) ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ผูนั้นกระทําความผิดฐานมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
           (๑) เปนสมาชิกหรือเปนเครือขายดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ
          (๒) สมคบกันตั้งแต ๒ คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงอันเกี่ยวของกับ

องคกรอาชญากรรมขามชาติ
             (๓) มีสวนรวมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจกรรมหรือ

การดําเนินการขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมหรือโดย
รูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว

             (๔) จัดการ สั่งการ ชวยเหลือ ยุยง อํานวยความสะดวก หรือใหคําปรึกษา
ในการกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนิน
กิจกรรม หรือโดยรูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว 
(มาตรา ๕) 

     ๓.๒) ผูใดกระทําความผิดตามขอ ๓.๑) นอกราชอาณาจักร ผูนั ้นจะตองรับโทษ
ในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถา 

          (๑) ผูกระทําความผิดหรือผู รวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย 
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

           (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

            (๓)  ผู กระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั ้นเปนความผิด
ตามกฎหมายของรัฐทีก่ารกระทําเกิดขึ ้นในเขตอํานาจของรัฐนั ้น หากผู นั ้นไดปรากฏตัวอยู ใน
ราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

          ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา ๖) 
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      ๓.๓) ถาผูกระทาํความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาตคินหนึง่คนใด
ไดลงมือกระทําความผิดรายแรงตามวัตถุประสงคขององคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น ผูกระทํา
ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติที่อยูดวยในขณะกระทําความผิดรายแรง หรือ
รวมประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดรายแรงน้ัน รวมทั้งบรรดาหัวหนา ผูจัดการ 
และผูมีตําแหนงหนาที่ในองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น ตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดรายแรงนั้นทุกคน (มาตรา ๗) 

      ๓.๔) พนกังานเจาหนาที ่สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถิน่ 
ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานฝายปกครอง พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการ
หรอืผูบรหิารหรือพนกังานรฐัวสิาหกจิ กรรมการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงาน
ของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญกระทําความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ตองระวางโทษเปน ๒ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
(มาตรา ๘) 

      ๓.๕) พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ผูใดกระทํา
ความผิดตอตาํแหนงหนาทีร่าชการอันเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดตามหมวดน้ี ตองระวางโทษเปน 
๓ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น (มาตรา ๙)

   ๔) การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
       ๔.๑) ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ

คดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้น
ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได  

        ใหพนักงานสอบสวนตอไปน้ีมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอัยการสูงสุด
หรือผูรักษาการแทน 

        (๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
        (๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลซึ่งไดรับความเสียหาย

ไดรองขอใหลงโทษผูตองหา 
        (๓) พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูมีอํานาจหนาที่สอบสวนหรอื

ไตสวนคดีอาญาตามกฎหมายอื่น 
        ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนดังกลาวรายงานขอเท็จจริงแหงคดีโดยยอ 

พรอมท้ังแนบคาํรองทกุขหรอืคาํกลาวโทษและเอกสารทีเ่ก่ียวของไปยงัอยัการสงูสดุหรอืผูรกัษาการแทน
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (มาตรา ๑๐) 

     ๔.๒) ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวน
คนใดเปนผูรบัผิดชอบทาํการสอบสวนแทน อยัการสงูสดุหรอืผูรกัษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงาน
อัยการคนใดทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

        ใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือ
ใหทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน มีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงาน
สอบสวน และใหมีอํานาจและหนาทีป่ระการอื่นทีก่ฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและหนาทีข่อง
พนักงานอัยการ 

       ทั้งนี้  ในกรณีทีพ่นักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

       ในการปฏบิตัหินาท่ีในคดคีวามผดิฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ
ใหพนักงานสอบสวนตามขอ ๔.๑) วรรคหนึ่ง มีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีดังกลาว และเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แลวแตกรณี 

       เมือ่พนกังานสอบสวนผูรบัผดิชอบเหน็วาการสอบสวนเสรจ็แลวใหทาํความเหน็
ตามมาตรา ๑๔๑ หรอืมาตรา ๑๔๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา สงพรอมสาํนวนไปยงั
อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (มาตรา ๑๑) 

     ๔.๓) ในคดีท่ีมีการกระทาํอันเปนกรรมเดยีวผดิตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่ง
จะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามขอ ๔.๑)  หรือขอ ๔.๕) หรือคดีทีม่ีการ
กระทําความผิดหลายกรรมตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันและความผิดกรรมใดกรรมหนึ่งจะตองดําเนินการ
โดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหพนักงานสอบสวนดังกลาวมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนสําหรับ
ความผิดอื่นดวย (มาตรา ๑๒)

    ๔.๔) ในกรณีทีผ่ ู กระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เปนเจาหนาทีข่องรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และอยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหพนักงาน
สอบสวนผูรบัผดิชอบดาํเนนิคดตีอไปตามพระราชบญัญตัน้ีิได เพยีงแตแจงใหคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ 

       อยางไรกต็าม การดาํเนนิการของพนกังานสอบสวนผูรบัผดิชอบดงักลาว ยอมไมตดั
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะดําเนินการ

        (๑) ไตสวนขอเท็จจริงเอง ในกรณีเชนวานี ้ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
สงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานทีไ่ดมาจากการสอบสวนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดทีอ่ยู ในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปยัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติอาจถือสํานวนการสอบสวนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการไตสวนขอเท็จจริงได หรือ

         (๒) มอบหมายใหพนักงานไตสวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบก็ได
(มาตรา ๑๓)
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

    ๔.๕) ในกรณีที่ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติเปนคดีพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษดวย เมื่ออัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเห็นสมควรอาจ
สงเรือ่งใหกรมสอบสวนคดีพเิศษดาํเนนิการตอไปก็ได แตถาคณะกรรมการคดพีเิศษตามกฎหมายวาดวย
การสอบสวนคดีพิเศษไดมีมติใหคดีดังกลาวตองดําเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหอัยการสูงสุด
หรือผูรักษาการแทนสงเร่ืองใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหนําความในวรรคหาของ
ขอ ๔.๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๔) 

    ๔.๖) เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระ
ทาํความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหอยัการสูงสดุโดยความเห็นชอบของหัวหนา
หนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของตกลงกนัเกีย่วกบัการปฏิบตัหินาทีใ่นคดรีะหวางหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ
ดังตอไปนี้

   (๑) วิธีปฏิบัติระหวางหนวยงานเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 
การดําเนินการเก่ียวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การคน หรือ
การปลอยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบ การสงมอบคด ีและการดําเนินการอื่น
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหวางหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดอาญา

        (๒) ขอบเขตความรบัผดิชอบของพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจ เจาหนาทีอ่ืน่
ของรัฐ พนกังานสอบสวน และพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิีใ้นการสืบสวนและสอบสวนคดี 
ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐแตละแหงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ผลกระทบของการกระทําความผิด และประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดอาญาไดอยางทั่วถึง ในการนี้อาจกําหนดใหกรณีใดตองดําเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวยก็ได

        (๓) การแลกเปล่ียนขอมลูทีเ่กีย่วของกับการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ

   (๔) การสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัในการปฏบิตัหินาที่
ที่เกี่ยวของกับการสืบสวนและสอบสวนคดี

   (๕) เรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ

        เมื่อมีขอตกลงดังกลาวแลว ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติตามขอตกลงนั้น 
ถาขอตกลงดังกลาวเปนการกําหนดหนาที่ในระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเจาพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหถือวาการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของเปนการดําเนินการ
ของผูมีอํานาจหนาที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๕)

     ๔.๗) ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ อัยการสูงสุดอาจขอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื่น
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ของรัฐใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาทีไ่ดตามความเหมาะสม โดยให
หวัหนาหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาท่ีอ่ืนของรฐัดังกลาวใหความชวยเหลอืสนับสนุน หรอืเขารวมปฏบิตัิ
หนาที่ตามสมควรแกกรณี (มาตรา ๑๖) 

     ๔.๘) เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้

          (๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่อืน่ใด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดตามสมควร
วามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทํา
ความผิด หรือใชเพื่อใหไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด หรือมีบุคคล วัตถุ และสิ่งของซึ่งอาจใช
เปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ไดซุกซอนอยูในเคหสถานหรือสถานที่ดังกลาว ประกอบกับมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาหากปลอยใหเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรพัยสนิหรอืพยานหลกัฐานดงักลาวอาจ
ถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

         (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี 
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

         (๓) คนบุคคล หรอืยานพาหนะที่มีเหตุสงสยัตามสมควรวามีทรพัยสนิซึ่งมไีวเปน
ความผิดหรอืไดมาโดยการกระทาํความผดิ หรอืไดใชหรอืจะใชในการกระทาํความผดิ หรอืซึ่งอาจใชเปน
พยานหลักฐานไดซุกซอนอยู

         (๔) ยึดหรอือายดัทรพัยสนิซึ่งมไีวเปนความผดิหรอืไดมาโดยการกระทาํความผดิ
หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด

         อยางไรก็ตาม การใชอํานาจตาม (๑) ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาทีผ่ ู คนปฏิบติัตามระเบียบทีอ่ยัการสูงสุดกําหนดโดยแสดงความบริสุทธิก์อนการเขาคน
และใหแสดงบัตรประจําตัวและเอกสารที ่ใหอํานาจในการตรวจคน รวมทั ้งเหตุอันควรเชื ่อ
ทีท่ําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คนนั้น เวนแตไมมี
ผูครอบครองอยู ณ ทีน่ัน้ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย ๒ คนซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาทีไ่ดขอรองมาเปนพยาน ในกรณีดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีผู่คน
สงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนัน้ใหแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ดังกลาวทันทีทีส่ามารถ
กระทาํได และหากเปนการคนในเวลากลางคนื จะตองมขีาราชการอยัการซึ่งรบัเงนิเดอืนตั้งแตชั้น ๓ ข้ึนไป 
หรอืขาราชการพลเรอืนต้ังแตระดับชาํนาญการขึ้นไป หรอืขาราชการตาํรวจตาํแหนงตั้งแตสารวตัรหรอื
เทียบเทาขึ้นไปเปนหัวหนาในการดําเนินการ

         พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีตํ่าแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจ
หนาทีต่ามที่ไดกําหนดไวทัง้หมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ 
ใหเปนไปตามระเบยีบที่อัยการสงูสดุกําหนด โดยทาํเอกสารมอบหมายใหไวประจําตวัพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น (มาตรา ๑๗)

     ๔.๙) ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง
และสิ ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ เพื ่อประโยชนในการปฏิบัติ
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จุลนิติ

หนาที่การสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติใหพนักงาน
อยัการ พนกังานสอบสวนและพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญตันิีม้แีละใชอาวธุปน เครือ่งกระสนุปน 
ยุทธภัณฑ และอุปกรณเกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยเทาที่จําเปน ทั้งนี้ การมีและใชอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน ยุทธภัณฑ และอุปกรณเกี่ยวของดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่อัยการสูงสุด
กําหนด (มาตรา ๑๘)

    ๔.๑๐) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารซึ่งสงทางไปรษณีย 
โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือสื่อทางเทคโนโลยีใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพื่อใหไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดฐานมี
สวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พนักงานสอบสวนซึ่งไดรับอนุมัติจากอัยการสูงสุดหรือผูไดรับ
มอบหมายอาจยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งเอกสาร
หรือขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได

         ทัง้นี ้การอนุญาตดังกลาว ใหพจิารณาผลกระทบตอสทิธสิวนบคุคลหรือสทิธอิืน่ใด
ประกอบเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้

       (๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐาน 
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ

       (๒) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดฐาน    
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

       (๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
  การอนุญาตดังกลาว ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกิน 

๙๐ วนัโดยกาํหนดเงือ่นไขใด ๆ  กไ็ด และใหผูทีเ่ก่ียวของกบัขอมลูขาวสารในสิง่ทีส่ือ่สารตามคาํสัง่ดงักลาว
จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร

       เมื่อพนักงานสอบสวนไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงาน
การดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

       อนึ่ง บรรดาขอมูลที่ไดมา ใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดซึ่งไดรับอนุญาต และใหใชประโยชนในการสืบสวน หรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะใน
การดําเนินคดีดังกลาวเทานั้น สวนขอมูลขาวสารอื่นใหทําลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่อัยการสูงสุดกําหนด (มาตรา ๑๙)

       ๔.๑๑) หามมิใหบุคคลใดเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีไดมาเน่ืองจากการดําเนินการ
ตามขอ ๔.๑๐) เวนแตเปนขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการกระทาํความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติซึ่งไดรับอนุญาตตามขอ ๔.๑๐) และเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายหรือ
ตามคําสั่งศาล (มาตรา ๒๐) 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   ๔.๑๒)  ในกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดฐาน
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหอัยการสูงสุดมอบหมายใหบุคคลใดจัดทําเอกสารหรือ
หลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอําพราง เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อัยการสูงสุดกําหนดในระเบียบ

       การปฏิบัติการอําพราง หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะ
หรอืวัตถปุระสงคของการดําเนนิการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปในทางอื่น หรอืเพื่อมใิหรูความจรงิเกี่ยวกบั
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

       การจัดทาํเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอาํพรางดังกลาวใหถือวา
เปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๒๑)

   ๔.๑๓)  ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาต ิใหพนักงานสอบสวนหรอืพนกังานเจาหนาที่ผูไดรบัอนญุาตเปนหนงัสอืจาก
อัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดซึ่งไดรับมอบหมาย มีอํานาจใหมีการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม

          การเคล่ือนยายภายใตการควบคุม หมายความวา วิธีการอนุญาตใหของผิดกฎหมาย
หรอืตองสงสัยผานออกไปจาก ผาน หรอืเขาไปสูเขตแดนของรฐัหนึ่งหรอืมากกวารฐัหนึ่ง โดยการรบัรูและ
อยูภายใตการติดตามดูแลของเจาหนาทีผู่ มีอํานาจ เพือ่การสืบสวนสอบสวนความผิดและเพือ่ระบุ
ตัวบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทําความผิดนั้น

         หลักเกณฑ วธิกีารและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนยาย
ภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ยัการสูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ในระเบียบดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย

        การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการกระทําของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๒๒)

   ๔.๑๔) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีอ่าจใชเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผูตองสงสัยวากระทําความผิด
หรือจะกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ เพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหา 
และรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อัยการสูงสุดกําหนด (มาตรา ๒๓)

   ๔.๑๕) ใหการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตาม
พระราชบัญญัตินี ้ เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(มาตรา ๒๔) 

๕) ความรวมมือที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดี  
   ในระหวางการสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

หากผูตองหาใหขอมูลเองโดยสมัครใจตอพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเปนขอมูล
ทีส่ําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระทําความผิด
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอหัวหนาหรือผูมี
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จุลนิติ

บทบาทสําคัญในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกขอมูลดังกลาวไวในสํานวน
การสอบสวน แลวเสนอสํานวนการสอบสวนตออัยการสูงสุด

  ถาอัยการสูงสุดเห็นวาขอมูลที่ไดรับจากผูตองหาเปนขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งตามความในวรรคหน่ึง ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจใชดุลพินิจออกคําสั่งไมฟองผูตองหาน้ัน
ทุกขอหาหรือบางขอหาก็ได

   ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว หากการใหขอมูลดังกลาวในวรรคหน่ึงไดกระทําในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาล ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจออกคําสั่งถอนฟอง ถอนอุทธรณ ถอนฎีกา 
หรอืไมอทุธรณ ไมฎกีา ในความผดินัน้ทัง้หมดหรอืบางสวนแลวแตกรณ ีทัง้นี ้ภายใตบงัคบัของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๕)

   ทั้งนี้ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๖)

 ๖)  บทกําหนดโทษ
    ๖.๑)  ผูใดกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแต ๔ ปถึง ๑๕ ป หรือปรับตั้งแต ๘๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๒๗)

  ๖.๒) ผูใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความผิด
ฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนการ
กระทําอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๑๐ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

       (๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูเสียหายหรือ
พยาน เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือไมไปศาล 
เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมใหขอเท็จจริง
หรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทาํความผิด

       (๒) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบ 
ประการอื่น เพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ 
หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ 
หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด

       (๓) ทาํใหเสยีหาย ทาํลาย ทาํใหสญูหาย หรอืไรประโยชน เอาไปเสีย แกไข เปลีย่นแปลง 
ปกปด หรอืซอนเรนเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรอืปลอม ทาํ หรอืใชเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  
อันเปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
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        (๔) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกพนักงานเจาหนาที่ 
เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใด เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ดวยหนาที่ หรือ

       (๕) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น 
ตอพนักงานเจาหนาที ่ เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนเพื่อ
จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ (มาตรา ๒๘) 

  ๖.๓) เจาของหรอืผูครอบครองเคหสถานหรอืสถานที่อ่ืนใด ตามขอ ๔.๘) (๑) ซ่ึงไมยอมให
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีเ่ขาไปในเคหสถานหรือสถานที่อื่นนั้นตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)

  ๖.๔) ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงบัญชี เอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามขอ ๔.๘) (๒) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๐)

  ๖.๕) ผูใดฝาฝนขอ ๔.๑๑) ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

    ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนพนักงาน
เจาหนาที ่หรือพนักงานอัยการซึ่งเขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที ่หรือผูซึ่งเขารวมปฏิบัติ
หนาที่ตามขอ ๔.๗) หรือขอ ๔.๑๐) ผูกระทําตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง (มาตรา ๓๑)

  ๖.๖) ผูใดปฏิบัติหนาทีต่ามขอ ๔.๑๒) กระทําการนอกเหนือวัตถุประสงคในการสืบสวน
สอบสวนตามพระราชบญัญัตน้ีิ เพื่อแสวงหาประโยชนอนัมิชอบสาํหรบัตนเองหรอืผูอ่ืนใหผูน้ันไมไดรบั
การคุมครองตามขอ ๔.๑๒) วรรคสาม ถาการกระทาํน้ันเปนความผดิอาญาใหตองระวางโทษเปน ๒ เทา
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น (มาตรา ๓๒)

  ๖.๗) ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหายหรือ
ทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรอืบันทกึขอมลู หรอืทรพัยสนิที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่
ยึดหรืออายัดไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
(มาตรา ๓๓)

  ๖.๘) นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลมีอํานาจดังตอไปนี้

  (๑) ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของนิติบุคคล
      (๒) หามประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยมีกําหนดเวลา

ไมเกิน ๕ ป 
      ในกรณีท่ีการกระทําความผดิของนติบิคุคลตามวรรคหนึ่งเกดิจากการสั่งการหรอืการ

กระทาํของบุคคลใด หรอืไมส่ังการ หรอืไมกระทาํการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทาํของกรรมการ ผูจดัการ 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

จุลนิติ

หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลน้ัน บคุคลดงักลาวตองระวางโทษจาํคกุตัง้แต 
๔ ปถึง ๑๕ ป หรือปรับตั้งแต ๘๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 
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