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คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

บทน�า
คู่มือการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

 กรมสอบสวนคดีพเิศษมภีารกิจเก่ียวกับการป้องกัน ปราบปรามและควบคมุคดีพเิศษที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย โดยด�าเนินการเฝ้าระวัง 
สืบสวนหาข้อเทจ็จริงและด�าเนนิคดีพเิศษทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมคีวามยากต่อการรวบรวมพยาน
หลักฐานและต้องใช้ความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนที่มีความหลากหลายในสาขาอาชพี 
นอกจากนีย้งัต้องอาศัยความร่วมมอืจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนเป็นแหล่ง
ส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญทางคดีพิเศษ

 ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านส่ิงแวดล้อม ยาเสพติด การฉ้อโกง การหลอกลวง       
การก่อการร้าย การถกูครอบง�าโดยผู้มอีทิธพิล การทจุริตคอรัปชัน่ทกุระดับ ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับชั้น แม้ภาครัฐจะพยายามดูแลความสงบสุขให้กับภาค
ประชาชน แต่ต้องยอมรับว่า อาชญากรมีแนวทางการประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับ   
ซับซ้อน และมีกลอุบายเพื่อปกป้องตัวเองได้แนบเนียนมากขึ้น ก่อให้เกิดอาชญากรรมใน    
รูปแบบที่หลากหลาย

 ในวิถีชีวิตของชุมชนแบบด้ังเดิม เป็นวิถีชีวิตแบบพึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
เราจะเห็นได้ว่าการด�าเนนิชวิีตของกลุม่คนในชนบท แม้เป็นชมุชนเลก็ๆ แต่สามารถรวมตวักัน
อย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือกันและกัน คอยสอดส่องดูแล มีการวางกลไกเฝ้าระวังและกลไก
การป้องกันแบบท้องถิน่ โดยผ่านวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ที ่ ซึง่การด�าเนนิชวิีตในลกัษณะเช่นนี้ 
สามารถเป็นเกราะป้องกันอาชญากรรมได้ระดับหนึง่ ดังนัน้การสร้างพนัธมติรและเครือข่ายเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส�าคัญของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยภาคประชาชนจะช่วยเหลือภาครัฐใน
การป้องกันอาชญากรรม เพราะภาคประชาชนสามารถทราบดีถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่      
ซึง่บางแห่งภาครัฐไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทัว่ถงึ ภาคประชาชนจงึเป็นกลไกในการน�าข้อมลู
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ

       กรมสอบสวนคดีพเิศษ เลง็เห็นถงึความส�าคญัของภาคประชาชนทีจ่ะช่วยลดปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่ โดยภาคประชาชนจะเป็นผู้คอยเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมส่ิงใดที่เป็น
สาเหตุของอาชญากรรม ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า ความร่วมมือของภาคประชาชนมีความ
ส�าคัญต่อความส�าเร็จ ผสมผสานกับความร่วมมือของภาคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และ   
มีประสบการณ์การเฝ้าระวัง มีแกนน�าเครือข่ายในพื้นที่ และเป็นกลไกส�าคัญในความร่วมมือ
กับภาครัฐ

       การด�าเนนิการร่วมกันทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชน มจีดุหมายร่วมกันคอื เพือ่ค้นหา
แนวทาง และกระบวนการความร่วมมอืเพือ่หาแนวทางการเฝ้าระวังในพืน้ทีเ่ป้าหมายและวิธกีาร
เฝ้าระวงัทีเ่หมาะสม เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษลง
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คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

อ�านาจหน้าที่และภารกิจ

 1. ก�าหนดนโยบาย แผน และโครงการกิจกรรมการพฒันาเครือข่ายภาคประชาชน 
   ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการกระท�าผดิคดีพเิศษกับเครือข่ายภาคประชาชนป้องกัน
    และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม
 2. เสริมสร้างสมรรถนะของเครือข่ายฯ ในการด�าเนินงานในกรอบเครือข่ายฯ
 3. พัฒนารูปแบบและวิธีการด�าเนินงานของเครือข่ายฯ
 4. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของเครือข่ายฯ ร่วม DSI
 5. ด�าเนนิการเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเครือข่ายฯ

นอกจากนี้ศูนย์เครือข่ายต้องด�าเนินงานในด้านอื่นๆอีก ดังนี้

 1. เสริมสร้างความเข้าใจ ภาพลกัษณ์ และกิจกรรม ก�าหนดกลไกความร่วมมอืระหว่าง
   ภาคประชาชนและกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. พัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือของภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ
   ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 3. สร้างกิจกรรมสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ทัง้ความสัมพนัธ์ทางพนัธกิจ และเชงิสังคม
 4. บรูณาการการท�างานกับหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่
   พัฒนาการเฝ้าระวังคดีพิเศษร่วมกัน
 5. ตดิต่อประสานงานกับผูเ้ก่ียวข้องในการด�าเนินโครงการ หรือการด�าเนนิการอืน่ใด 
   ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผล

 ซึง่มรีายละเอยีดในการจดัท�าและด�าเนนิโครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน        
ในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษ ตามแผนงานในกิจกรรมการเฝ้าระวังการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่เส่ียง และรักษาเครือข่ายให้คงอยู่และกิจกรรมการสร้างแหล่งข่าวเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจากภาคประชาชน
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คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

คดีพิเศษเป็นอย่างไร

คดีพิเศษเป็นอย่างไร???

คดีพิเศษ
 คดีอาญาตามทีก่�าหนดไว้ในบญัชท้ีายพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2547     
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551 หรือคดีอาญาทีไ่ด้ก�าหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)

ประเภทที่ 1
คดีพิเศษโดยผลของกฎหมาย
1. คดีที่มีความซับซ้อน ใช้วิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานเป็น
พิเศษ
2. คดีทีม่หีรืออาจมผีลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความมัน่คง ความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือ  
การคลังของประเทศ
3. คดีทีม่ลีกัษณะความผิดข้ามชาตทิีส่�าคัญ
หรือเป็นการกระท�าขององค์กรอาชญากรรม
4. คดีทีม่ผีูท้รงอทิธพิลทีส่�าคัญเป็นตวัการ 
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
5. คดีที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่
หรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
เป็นผู้ต้องสงสัยเมือ่มหีลกัฐานตามสมควร 
ว่าน่าจะได้กระท�าความผิดอาญา หรือเป็น
ผูถ้กูกล่าวหาหรือผูต้้องหา

ประเภทที่ 2
คดีความผดิทางอาญาอืน่ทีค่ณะกรรมการ   
คดีพเิศษ (กคพ.) มมีตใิห้เป็นคดีพเิศษ
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คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

การท�างานของ DSI

ใครท�า
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

ท�าอะไร
สืบสวน + สอบสวน

    พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ
    การประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท�าอย่างไร
    สนธิก�าลังกับหน่วยงานของรัฐ (ม.22)
    แสวงหาพยานหลักฐานเบื้องต้น (ม.23/1)
    แต่งตั้งที่ปรึกษา (ม.30)
    พนักงานอัยการ/อัยการทหารร่วมปฏิบัติหน้าที่ (ม.32)
    ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ (ม.33)

เครื่องมือในการท�างาน
    ค้นโดยไม่มีหมายค้น (ม.24)
    สั่ง/ขอให้เจ้าหน้าที่มอบเอกสาร/หลักฐานมาตรวจสอบ (ม.24)
    ดักฟัง/ดักข้อมูลข่าวสาร (ม.25)
    แฝงตัวและท�าหลักฐานเท็จ (ม.27)
    จัดการของกลาง (ม.28)
    มีและใช้อาวุธ (ม.29)
    ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวน (ม.31)

ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม - โทษหนัก 3 เท่า



6

คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

DSI

ประเภทอาชญากรรม

อาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมพิเศษ

เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ ปล้น ฆ่า

  องค์กรอาชญากรรม
  สังเกตยาก
  เครือข่ายข้ามชาติ
  รูปแบบ ซบัซ้อน มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
  ตวัอย่างอาชญากรรมพเิศษ เช่น คดีความผดิ
  เก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยการชกัชวน
  ให้เล่นแชร์ ซึ่งมีมูลค่าเสียหายมากกว่า 500    
  กว่าล ้านบาทขึ้นไป,คดีความผิดเก่ียวกับ
  การท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
  หรือคดีความผดิเก่ียวกับการคอรัปชัน่ เป็นต้น

DSI
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รู้เท่าทันอาชญากรรม

ประเภทของอาชญากรรม
 1. อาชญากรรมเป็นคร้ังคราว (Occasional Crime)
   - ไม่เจตนา ประมาท ป้องกันตวั ท�าผดิเป็นคร้ังคราว

 2. อาชญากรรมโดยสันดาน (Habitual Crime)
   - ปรับตวัเข้ากับสังคมไม่ได้ ถกูกดดัน ก่ออาชญากรรม ท�าผดิซ�า้ ตดินิสัย

 3. อาชญากรรมธรรมดา (Street Crime)
   - ลกั - ว่ิง - ชงิ - ปล้น (ทรัพย์)

 4. อาชญากรรมอกุฉกรรจ์ (Violent Crime)
   - ใช้ก�าลงัรุนแรง (ท�าร้าย, ฆ่า, ข่มขนื)

 5. อาชญากรรมมอือาชพี (Professional Crime)
   - เชีย่วชาญช�านาญเทคนคิเฉพาะด้าน (นกัเลง ตนีแมว เปิดตูน้ริภัย มอืปืนรับจ้าง    

     ก่ออาชญากรรมเป็นอาชพี)

 6. อาชญากรรมทางการเมอืง (Political Crime)
   - ใช้อ�านาจหน้าทีท่างการเมอืงอ�านาจรัฐ การกระท�าผดิ เช่น ทจุริตเชงินโยบาย        

     การซือ้ - การขายเสียง

 7. อาชญากรรมคอเชิต้ขาว (White Collar Crime)
   - ทุจริต คอรัปชัน่ โกงภาษ ีโดยอาศัยต�าแหน่ง หน้าทีใ่ช้อ�านาจ อทิธพิลแสวงหน้า

     ประโยชน์โดยมชิอบ

 8. อาชญากรรมองค์กร (Organized Crime)
   - กลุม่บคุคล วางแผน แบ่งหน้าทีโ่ครงสร้างด�าเนนิการเป็นขัน้ตอนกระบวนการ     

     (ยาเสพตดิ โสเภณ ี บ่อน มาเฟีย)
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อาชญากรรมคดีพิเศษของ DSI

องค์กรอาชญากรรม : การท�างานเป็นระบบ มกีารวางแผนล่วงหน้า มคีวามเข้มงวดซือ่สัตย์     
ต่อองค์กร สามารถตายแทนได้และมีตัวตายตัวแทนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล

สังเกตยาก : โดยเฉพาะเมื่อเร่ิมอุบัติขึ้นผู้กระท�าเฉลียวฉลาด เป็นผู้มีความรู้ มีบุคลิก
ภูมิฐาน ใช้เทคนิคและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีวิธีการเปลี่ยนแปลงผลของความ

ผิดหรือปิดบังความผิดโดยอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมาย

เครือข่ายข้ามชาติ : มีความสลับซับซ้อน การกระท�าความผิดไม่จ�ากัดอยู่ในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ส่วนมากเป็นเรื่องยาเสพติด อาวุธสงคราม การค้ามนุษย์

รูปแบบ : มีความสลับซับซ้อน มีผู้ประสานงานระหว่างนายใหญ่กับผู้ปฏิบัติการ ไม่เปิด

เผยตวั (นายใหญ่) เก่ียวกับเร่ืองราวข่าวสาร รอฟังค�าส่ัง (ผู้จ้าง) มรีะบบการตดัตอนค�าส่ัง

ตัวอย่าง : ฉ้อโกงประชาชน, ทุจริตคอร์รัปชั่น, ค้ามนุษย์, ทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม, ยาเสพติด, ผู้มีอิทธิพล, ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและบุคคลสูญหาย ฯลฯ
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ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

1. แฝงเร้น หรือใช้กิจการทีถ่กูกฎหมายบงัหน้า
2. ปกปิด/ท�าลายหลกัฐาน อย่างซบัซ้อน ค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลานาน
3. มลีกัษณะซ่อนเร้น/แอบแฝง (ยากต่อการสังเกต สืบสวน จบักุม พพิากษา)
4. ไม่มภีาพพจน์รุนแรง เขย่าขวัญ (สังคมจงึไม่แสดงความโกรธแค้น หรือต่อต้านรุนแรง)
5. ใช้ความรู้ความช�านาญ เทคโนโลย ีทนัสมยั มกีารวางแผนอย่างดี
6. มผีูม้อีทิธพิล ผู้มอี�านาจ อยูเ่บือ้งหลงั 
7. มีลักษณะร่วมกันเป็นองค์กรเชื่อมโยงเป็นขบวนการ (ทั้งในระดับท้องถิ่น - ระดับชาติ           
   - และระดับนานาชาตจินถงึข้ามชาต ิ )
8. มลูค่าความเสียหายสูงมาก (ส่งผลเสียหายต่อมหาชนและรัฐ)

ความรู้เก่ียวกับพยานหลกัฐาน
  พยานเอกสาร
 ความหมาย พยานที่เป็นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�าให้ปรากฏความหมายด้วย
อักษร ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐาน
แห่งความหมาย
 รวมถงึ เงินตรา ลายพมิพ์นิว้มอื ตราประทบัทีเ่กิดจากการสลกัวัสดุ เช่นไม้ หรือยาง 
เคร่ืองหมายการค้าเป็นต้น
 *เป็นพยานชัน้เอกทีศ่าลรับฟัง
 - พยานเอกสารทีน่่าเชือ่ถอืจะอยูใ่นหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน
 - ตวัเอกสารไม่อาจพสูิจน์ความผดิของผู้กระท�าผิดได้จะต้องแปลความหมายตวัเอกสาร
   เพือ่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และพยานหลักฐานอื่น

      การจดัการ
 - รวบรวมเอกสาร
 - จ�าแนกและจดัหมวดหมู่
 - การตรวจพสูิจน์และแปลความหมาย
 - การได้มาซึง่เอกสารอาจมาจากแหล่งข้อมลูภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในทางลบั

ข้อควรค�านงึเร่ืองพยานเอกสาร
 - เอกสารปลอม
 - เอกสารทีม่กีารแก้ไข ขดูลบ
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 - ที่มาของเอกสารต้องชัดเจน
 - ภาคประชาชนอาจหาพยานเอกสารได้ยาก
 - กรณีศึกษา คดีบุกรุกที่ดินของรัฐ, คดีปลอมเอกสาร, คดีน�้ามัน, คดีฉ้อโกง

พยานวัตถุ
 นยิามตามกฎหมายคือ ส่ิงของ ซึง่หมายถงึ สังหาริมทรัพย์ใด ซึง่อาจเป็นหลกัฐานใน       
คดีอาญาได้ ให้รวมทั้งจดหมายโทรเลขและเอกสารอื่นๆ
 (สังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และความหมาย
รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย) พยานวัตถุ
 - เป็นพยานที่มีความส�าคัญที่จะสามารถเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดได้ดี
 - ที่มาของพยานวัตถุต้องชัดเจน มีสิ่งที่จะยึดโยงไปยังบุคคลหรือสถานก็ได้
 - ต้องไม่มีแหล่งที่มาจากสิ่งผิดกฎหมาย

ข้อควรปฏิบัติหรอืระมัดระวงัส�าหรับพยานวัตถุ
      เมื่อพบพยานวัตถุ
 - อย่าน�ามือไปสัมผัส
 - ถ่ายภาพวัตถุพยานที่พบทั้งในมุมกว้างและมุมแคบ
 - น�าสิ่งของมากันไม่ให้คนไปเหยียบ
 - เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเก็บวัตถุพยาน
 - กรณีที่ทราบว่าวัตถุพยานอยู่กับบุคคล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่มาท�าการตรวจค้นเพื่อ
   ยึดไว้เป็นหลักฐาน
      หากมีการส่งมอบวัตถุพยานระหว่างเอกชนด้วยกันควรมีการท�าบันทึกการส่ง
มอบไว้โดยมีพยานบุคคลลงชื่อไว้ และพยานบุคคลนี้ควรเป็นที่เคารพ นับหน้าถือตา
ในสังคมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความ
      กรณีศึกษา คดีฆาตกรรม, คดียาเสพติด คดีลัก วิ่ง ชิง ปล้นทรัพย์

พยานบุคคล
      เป็นพยานที่ศาลให้ความส�าคัญน้อยที่สุด
      บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยค�าเมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอก
      การสร้างพยานบุคคลให้น่าเชื่อถือ
 - พยานบคุคลต้องให้การตามความเป็นจริงสอดรับกับพยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุ
 - บางคร้ังไม่สอดรับกับพยานเอกสาร ต้องวิเคราะห์ว่าเอกสารปลอม หรือพยาน
   ให้การเท็จ พยานบุคคลให้การสอดรับกับพยานคนอื่น
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 - พยานบุคคลให้ถ้อยค�าโดยมีพยานที่ไว้วางใจได้ร่วมฟังการให้ถ้อยค�าและลงนาม
   ก�ากับเป็นพยาน
 - สถานที่ในการซักถามควรเป็นสถานที่ที่พยานคุ้นเคยและปลอดภัย
 - ควรมีการบันทึกวีดิทัศน์ ถ้าสามารถหามาได้
 - การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคลกับเป้าหมาย

วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง เสียง

      ภาพวีดิทศัน์ ทีม่ทีัง้ภาพและเสียง เป็นพยานหลกัฐานทีดี่มากทีจ่ะใช้พสูิจน์ความผดิ
      ภาพวีดิทัศน์ จะบ่งบอกอากัปกริยาของเป้าหมายและเสียงจะเป็นตวัถ่ายทอดการกระท�า
      ภาพนิ่ง เป็นพยานหลักฐานในระดับหนึ่ง แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องการตีความ
      เสียง ใช้เป็นหลักฐานได้ไม่ดีเพราะอาจมีการเลียนกันได้
      กรณีศึกษา คดีฮั้วที่ จังหวัดกาญจนบุรี, คดีหมิ่นประมาท

ข้อควรระวัง
 - การตัดต่อภาพและเสียง
 - การตีความภาพนิ่งที่ผิดพลาด
 - การเลียนเสียง

เทคนิคและวิธีการในการรวบรวมพยานหลักฐาน
      การสงัเกตการณ์
 - ด้วยตนเอง
 - การใช้บุคคลอื่น
 - การศึกษาเป้าหมายก่อนด�าเนนิการ สถานที ่บคุคล เส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ 
   สาธารณะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เป็นต้น
 - การจดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้เป็นรายวัน
 - บันทึกภาพและเสียง
      การตรวจสอบเอกสาร
 - จากแหล่งที่มาของเอกสาร ทั้งแหล่งข้อมูลเปิด และแหล่งข้อมูลปิด
 - ตรวจสอบเครือข่าย
 - ตรวจสอบกิจกรรม หรือ สถานที่ที่เป้าหมายด�าเนินการ เก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน
   อย่างไรกับเครือข่าย
 - จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเป็นรายวัน
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      การซักถามและการสัมภาษณ์
 - จะต้องระมดัระวังในการซกัถามเป็นพเิศษ เพราะจะท�าให้เร่ืองราวทีจ่ะมกีารกระท�า
   ผิดถูกระงับไป ซึ่งอาจมีอันตรายต่อผู้ซักถาม
 - ประเมินผู้ที่จะถูกซักถามก่อน
 - ควรถามเร่ืองทัว่ไปก่อน และค่อยๆ ถามเข้าเร่ืองให้มคีวามรู้สึกกลมกลนืกับเร่ือง
   ที่จะถามทั่วไป
 - ถ้าไม่มั่นใจ ไม่ควรใช้วิธีนี้
      การใช้ผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าว
 - การส่งคนที่รู้จักเข้าไปท�างานเพื่อสังเกตการณ์
 - การให้ผู้ที่มีข่าวสนิทสนมกับแหล่งข่าวเข้าไปหาข่าวจากแหล่งข่าว
      การเข้าไปหาข่าวด้วยตนเอง
 - การเข้าไปท�างานด้วยตนเองและหาข่าวไปด้วย
 - การเข้าไปสัมพันธ์กับเป้าหมายโดยการแนะน�าของคนรู้จักเป้าหมาย
      การสะกดรอย
 - ติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายและเครือข่ายทั้งอย่างลับ และเปิดเผย
 - อาจเป็นวิธีการเสี่ยง
       การใช้กล้องวีดิทัศน์และภาพนิ่ง
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การข่าว

ข่าวกับข่าวกรอง
 ข่าว (Information) เป็นวัตถุดิบจากทุกรายละเอียดในการรวบรวมหลักฐาน จาก
การสังเกตการณ์ สะกดรอยข่าว ข่าวลือ รายงานต่างๆ หรือแหล่งข่าวอื่นๆ ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง ยืนยันหรือไม่ยืนยัน ตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็น
 ข่าวกรอง (Intelligence) เป็นผลทีเ่กิดจากการรวบรวมข้อมลู ซึง่ผ่านกลัน่กรองและ     
ถูกวิเคราะห์แล้ว บางกรณีการเพิ่มเติมข่าวสารเข้ามาเป็นผลมาจากการวิเคราะห์

ลักษณะของข่าว
 ลักษณะของข่าว แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
 ข้อเท็จจริง คือ ส่ิงที่เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ไม่ว่าด้วยตัวเอง หรือผู้อื่น ส่ิงได้รับมา
อาจจริงหรือเท็จก็ได้
 ข้ออนุมาน คือ การน�าข้อเท็จจริง มาปรุงแต่ง โดยอาศัยเหตุผลจากประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
 การเก็บรวบรวมข้อมลู (Data Collection) คือ การเข้าถงึข้อมลูทัง้ข้อมลูชนดิ เปิดเผย 
หรือ ข้อมูลทางลับ จากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งข่าวต่างๆ

จุดเริ่มต้นของการหาข่าว
 - การร้องทกุข์ของผู้เสียหาย การรายงานของผู้ประสบเหตกุารณ์ การร้องเรียนของ
   ราษฎรพลเมืองที่ดี
 - การรายงาน การตรวจสอบ ค�าร้องขอ จากหน่วยงานอื่น
 - การปฏิบัติงานประจ�าของเจ้าหน้าที่
 - การตรวจตรา ติดตามสังเกตการณ์ การสะกดรอย บุคคลหรือผู้ต้องสงสัย
 - การรับสารภาพหรือหักหลังกันของกลุ่มผู้กระท�าความผิด
 - การเปิดเผย ได้ยิน ได้ฟัง โดยบังเอิญ
 - รายงานข่าวจากหน่วยงานอื่น
 - จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ Internet ฯลฯ

 - การใช้สายลับ เจ้าหน้าที่อ�าพราง

แนวทางในการรวบรวมข่าว
 - การตรวจสอบข้อมูล
 - การสนทนาเพื่อแสวงหาข้อมูล

 - การเฝ้าตรวจและสะกดรอย
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 - การใช้ผู้ให้ข่าวหรือสายลับ

 - การใช้เจ้าหน้าที่อ�าพราง

 - การตรวจค้น

คุณสมบัติของผู้แจ้งข่าว
 - ฉลาด มีไหวพริบและปฏิภาณดี

 - เป็นผู้ช่างสังเกตและจดจ�า

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกประเภท

 - มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความกล้า

 - ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่โกหก

 - ไม่เป็นคนโอ้อวด ขี้คุย

 - เป็นผู้ฟังที่ดี

การแจ้งข่าว
        ลักษณะการแจ้งข่าว
 - แจ้งทางวาจา เช่น พูดให้ฟัง โทรศัพท์แจ้ง

 - แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เขียนรายงาน ท�าบันทึกแจ้ง จดหมาย

ลักษณะการแจ้งข่าว
 กรณี ที่ท่านทราบข่าวเก่ียวกับอาชญากรรม ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุที่เร่งด่วน เช่น รู้ตัว     

หรือทราบแหล่งหลบซ่อนของคนร้าย เพ่ือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและ    

ปราบปรามอาชญากรรม ในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงดีคนหนึง่ ท่านอาจแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าทีไ่ด้

รับทราบ โดยวิธีดังนี้

 - ทางโทรศัพท์โดยแจ้งต่อหน่วยงานหรือ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน

 - ทางจดหมาย ท่านเขียนแจ้งข่าวได้ โดยท่านจะแจ้งในนามของท่านหรือไม่ก็ได้

 - พบเป็นการส่วนตวั ซึง่ท่านอาจจะสละเวลาไปพบเจ้าหน้าทีป่ระสานงานหรืออาจจะ

   ขอให้เจ้าหน้าทีป่ระสานงานไปพบท่านก็ได้ ทัง้ข่าวสารทีไ่ด้รับจากท่าน จะถอืว่า 

   เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก โดยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
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องค์ประกอบของข่าวที่แจ้ง
 ใคร  ผู้กระท�าความผิด

 ท�าอะไร  ผู้กระท�าผิดท�าอะไรอยู่

 อย่างไร  ผู้กระท�าผิดท�าอย่างไร

 ที่ไหน  สถานที่กระท�าความผิด

 เมื่อไหร่  วันเวลา หรือ ห้วง ที่กระท�าผิด

 เหตุใด  สาเหตุที่กระท�าความผิด

บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดคดี มี 4 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ผู้เสียหายที่ถูกกระท�า (ถ้าตายก็พูดให้ข้อมูลไม่ได้) และสภาพที่เกิดเหตุ

 กลุ่มที่ 2 ผู้กระท�าผิด ซึ่งอาจหนีไปแล้ว

 กลุ่มที่ 3 พยาน ซึ่งส่วนมากก็จะให้ข้อมูลได้ไม่หมด

 กลุ่มที่ 4 ผู้สืบสวน (ผู้รับแจ้ง) จะเป็นผู้ไม่รู้อะไรเลยในเบื้องต้น

แนวทางในการรวบรวมข่าว
 - การตรวจสอบข้อมูล

 - การสนทนาเพื่อแสวงหาข้อมูล

 - การเฝ้าตรวจและสะกดรอย

 - การใช้ผู้ให้ข่าวหรือสายลับ

 - การใช้เจ้าหน้าที่อ�าพราง

 - การตรวจค้น

       ข้อสังเกต
        โปรดอย่าแจ้งข่าวเทจ็ อนัเป็นการกระท�าทีไ่ม่ใช่พลเมอืงดี ทัง้อาจเกิดผลเสียหาย
ต่อส่วนรวมและตัวท่านเองด้วย ข่าวสารที่มีรายละเอียดมากเท่าใด ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นเท่านั้น
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การสังเกตและจดจ�า
การสังเกตและจดจ�า
 - เรามักจะมอง แต่ไม่เห็น และมักจะได้ยิน แต่ไม่ได้ฟัง

 - ใช้ตา เป็น กล้องวีดิโอ

 - ใช้หู เป็นเครื่องบันทึกเสียง

 - ใช้ใจ ให้เกิดความมุ่งมั่น จดจ่อ มีสมาธิ

 - เห็น ได้ยิน, จ�า, จด, บันทึก, รายงาน

การสังเกต จดจ�า ต�าหนิรูปพรรณบุคคล
 - สังเกต จดจ�า สิ่งที่ใหญ่ เห็นได้ง่าย ไปสู่ สิ่งที่เล็ก เห็นได้ยาก

 - สังเกต จดจ�า ลักษณะเด่น ต�าหนิไปสู่ ลักษณะ ปกติ ธรรมดา

 - พยายาม อย่าจดจ�าทกุส่ิง ทกุอย่าง แต่ให้จดจ�า บางส่ิงบางอย่าง ทีท่่านจดจ�าได้

   อย่างแม่นย�า

 - เมื่อพบเห็นเหตุการณ์แล้วให้รีบบันทึกรูปต�าหนิรูปพรรณที่ท่านเหน็ และจดจ�าได้

   ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันที

 - มอบรายละเอียด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่สามารถจดจ�าได้ง่าย และควรจดจ�าก่อน
 เพศ เป็นชาย หญิง กะเทย ทอม ดี้

 วัย เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ แก่ ฯลฯ อายุประมาณเท่าใด

 รูปร่าง สูง เตี้ย อ้วน ผอม สันทัด ฯลฯ

 ผิว ขาว ขาวเหลือง ด�า ซีด เหี่ยวย่น ฯลฯ

 เชื้อชาติ ดูจากใบหน้า เป็นคนไทย จีนลูกครึ่ง แขก ฯลฯ

 รูปหน้า รูปไข่ กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ

 ผม สั้น หงอก หนา หยิก ตัดทรงอะไร หวีอย่างไร ฯลฯ

 ตา  เลก็ โต พอง โปน ตาชัน้เดียว สองชัน้ ตาเข สวมแว่นตา แว่นกันแดด ฯลฯ

 หู กางใหญ่ เล็ก ติ่งหูแหลม ฯลฯ

 ปาก กว้าง แคบ ใหญ่ ริมฝีปากหนา ฯลฯ
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สิ่งที่เป็นจุดเด่น ผิดปกติ ต�าหนิ ที่อาจจดจ�าได้ง่าย
      ต�าหน ิแผลเป็น ไฝ ปาน หูด เนือ้ติง่ มลีกัษณะอย่างไร ขนาดเท่าใด อยูท่ีส่่วนไหน
       ของร่างกาย
      ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร อยู่ที่ส่วนไหน ของร่างกาย 
      ความพิการ ตาบอด หูหนาว ใบ้ แขนขาด้วน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ
      ท่าทางการเดิน เดินตัวตรง ตัวเอียง ขากะเผลก หลังค่อม
      ส�าเนยีงการพดู พดูช้า เร็ว ตดิอ่าง ส�าเนยีงเป็น คนไทย จนี ฝร่ัง หรือส�าเนยีง
  คนภาคใด ภาษาประเทศอะไร
      พฤตกิรรมเด่น สูบบหุร่ีจดั พดูเอามอืปิดปาก ตดิยาเสพตดิ เวลาพดูเอามอืล้วงกระเป๋า             
       การแต่งกาย จดจ�าเสื้อ กางเกง เช่น แขนสั้น-ยาว, ขาสั้น-ยาว, ฯลฯ
      แบบของเสื้อ กางเกง เช่น ยีน เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เครื่องแบบ นักศึกษา สีอะไร 
  ลายแบบไหน มีตัวเลขอะไรหรือไม่ รองเท้าที่สวมเป็นชนิดใด สีอะไร แบบใด
      เคร่ืองประดับ มเีคร่ืองประดับอะไรบ้าง ทีเ่ห็นได้ชดั เช่น แว่นตา นาฬิกา แหวน สร้อย 
       กระเป๋าถือ ฯลฯ

การสังเกต จดจ�า ยานพาหนะ มีหลักใหญ่ๆ ดังนี้
     - สังเกตจดจ�าในสิ่งที่ใหญ่ เห็นได้ง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก
     - สังเกตจดจ�าต�าหนิ รอยชน สติกเกอร์ จุดเด่นต่างๆ
     - พยายามสังเกต อย่าจดจ�า ทกุส่ิงทกุอย่าง แต่ให้จดจ�า บางส่ิงทีท่่านจ�าได้อย่างแม่นย�า
     - เมื่อพบเห็นเหตุการณ์แล้ว ให้รีบบันทึก ลักษณะเอาไว้ทันที
     - มอบรายละเอียด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมคดีพิเศษ

 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ  

ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการน้ัน International    

Association for Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 

5 ระดับดังนี้

 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ต�่าที่สุด    

แต่เป็นระดับท่ีส�าคัญทีสุ่ด เพราะเป็นก้าวแรกของการทีภ่าคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น 

เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมาย    

การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมลู ข้อเทจ็จริงและความคิดเห็นเพือ่ประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธต่ีางๆ 

เช่น การรับฟังความคิดเห็น การจดัเวทสีาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

 3. การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ

ร่วมเสนอแนะแนวทางที่น�าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูล  

ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถกูน�าไปพจิารณาเป็นทางเลอืกในการบริหารงาน

ของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ   

ประชาชนพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

 4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดย  

เป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง    

ต่อเนือ่ง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น

 5. การส่งเสริมการมีอ�านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับ   

สูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดส้ินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ 

โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ�านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
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 การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน อาจท�าได้หลายระดับและหลายวิธ ี ซึง่บางวิธี

สามารถท�าได้หลายอย่าง แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เข้ามามีส่วนร่วม  

ของประชาชน ค่าใช้จ่าย และความจ�าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม        

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองละเอยีดอ่อน จงึต้องมกีารพฒันาความรู้ ความเข้าใจในการ

ให้ข้อมลูสารทีถ่กูต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคดิเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามา

มส่ีวนร่วม รวมท้ังพฒันาทกัษะ และศักยภาพของข้าราชการทกุระดับคู่กันไปด้วย จากหลกัการ 

และความจ�าเป็นดังกล่าวท�าให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากระบวนการ

บริหารงานราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการท�างานของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
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ภารกิจหลักของเครือข่ายภาคประชาชน
ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

 1. การเฝ้าระวังในพืน้ทีไ่ม่ให้เกิดปัญหาในคดีส�าคญัๆ และใกล้ตวัประชาชน อาทเิช่น 

ฉ้อโกงประชาชน บกุรุกและท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ค้ามนษุย์ ผู้มอีทิธพิล 

ทจุริต คอรัปชัน่ ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา ยาเสพตดิ และการตดิตามบคุคลสูญหายโดยมี

แนวทางในการเสริมสร้างการเฝ้าระวัง ดังนี้

 - พัฒนาความสัมพันธ์ในชุมชนให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ดีงาม 

ระบบเครือญาติ อยู่ด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง เป็นพลังสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน     

การเฝ้าระวังและงานอืน่ๆ

 - ใช้กลไกทีม่อียูเ่ดิมให้เป็นประโยชน์ เช่น กลุม่อปพร. ต�ารวจบ้าน อาสาสมคัรต่างๆ 

ตัง้ด่าน ตัง้จดุตรวจ และเสริมสร้างให้มศัีกยภาพมากขึน้ เช่น เสริมสร้างความรู้ในด้านกฎหมาย 

การสังเกต จดจ�า ติดตามพฤติกรรม การบันทึกข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งสรรหาแกนน�าที่มี     

จิตสาธารณะเพิ่ม

 - สร้างระบบประสานงานข้อมลูข่าวสารให้มปีระสิทธภิาพ การแจ้งข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ     

เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เวทีประจ�าเดือน เอกสาร/ประกาศ หรือส่ืออื่นๆ เพื่อให้

ประชาชนรู้เท่าทันเหตุการณ์

 - ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง เป็นหูเป็นตา ติดตามพฤติกรรม     

คนแปลกหน้าและเฝ้าระวังในทุกเร่ืองที่เป็นปัญหา เช่น การท�าลายทรัพยากร การล่อลวง    

การใช้อิทธิพลภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ฯลฯ โดยอยู่บนวิถีชีวิตตามปกติ (หาอยู่หากินไป 

เจออะไรก็มาปรึกษากัน)

 - การท�าฐานข้อมลูชมุชน ข้อมลูพืน้ฐาน ข้อมลูสถานการณ์ ข้อมลูเชงิประวัตศิาสตร์

 2. การแจ้งข่าว ข้อมลู และพฤตกิารณ์ หรือลกัษณะทีผ่ดิสังเกต ปรึกษาผ่านแกนน�า

หรือแจ้งมายงัศูนย์เครือข่ายและพนัธมติรภาคประชาชน ควรมรีายละเอยีด เช่น วัน/เดือน/ปี    

ชือ่และทีอ่ยู ่ หรือรหัสเครือข่ายลกัษณะและพฤตกิารณ์ของการกระท�าความผดิ ความเสียหาย 

(ถ้าทราบ) ชื่อผู้กระท�าความผิด (ถ้ามี) หรือผู้ต้องสงสัย ฯลฯ

 3. รวบรวมพยานหลกัฐาน โดยภาคประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่ามารถเก็บภาพรวบรวม

พยานหลักฐานหรือติดตามข้อมูลในเบื้องต้นได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ จะลงไปในพื้นที่ ดังนี้
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 - บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ เช่น การเข้าออกของคน

แปลกหน้าโดยการบนัทึกต�าหนรูิปพรรณสัณฐาน ข้อสังเกต ทะเบยีนรถ วันเวลาเข้าออก ฯลฯ

 - รวบรวมหลักฐานภาพถ่าย เอกสาร วัตถุพยาน พยานบุคคลที่เก่ียวข้องกับคดี

เท่าที่ท�าได้และให้ค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลัก (ห้ามเสี่ยงเด็ดขาด)

 - รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่ส�าคัญข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เช่น ถ้าเป็น

เร่ืองที่ดินเมื่อก่อนมีสภาพเป็นอย่างไร ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การใช้ประโยชน์ การ

ครอบครอง ฯลฯ
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DSI ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร

เส้นทางการเขียนค�าร้องเรียน
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23 
การเขียนค าร้องการเฝ้าระวังคดีพเิศษ 

ค ำร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจำรณำให้ควำมชว่ยเหลือ 
หรือขอให้ด ำเนินคดีอำญำตำมพระรำชบญัญตัิกำรสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

จดัท ำท่ี................................. 
วนัท่ี.......... เดือน .................. พ.ศ. ............ 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ด้วยข้ำพเจ้ำ...................................................................................... อำย ุ............. ปี............ 
เชือ้ชำติ...................... สญัชำต ิ.......................... หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน/หมำยเลขหนงัสือ
เดนิทำง.....................................................ออกโดย................................... มีควำมประสงค์จะย่ืนค ำร้อง
ตอ่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดงัมีข้อควำมจะกล่ำวตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำ มีภมูิล ำเนำ อยูบ้่ำนเลขท่ี ................................................ หมูท่ี่ .........................
ต ำบล ........................ อ ำเภอ ............................................. จงัหวดั ....................................................
ปัจจบุนัพกัอำศยัอยูท่ี่ .......................................................................................................................... 
..................................................... หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้ ............................................. 
  ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำประสงค์ย่ืนค ำร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจำรณำโดยมีข้อเท็จจริงของเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้
  (ให้ระบเุก่ียวกบัข้อเท็จจริงของเร่ืองท่ีเกิดขึน้โดยเรียงล ำดบัเหตกุำรณ์ ทัง้นีใ้ห้ระบรุำยละเอียด
เก่ียวกบัเวลำและสถำนท่ี บคุคล สิ่งของท่ีเก่ียวข้องและควำมเสียหำยท่ีตนเองได้รับเท่ำท่ีจะบอกได้ด้วย) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  ข้อ ๓. สถำนท่ีเกิดเหต ุ............................................................................................................. 
  ข้อ ๔. วนั เวลำ เกิดเหต ุ.......................................................................................................... 
  ข้อ ๕. มลูคำ่ควำมเสียหำย (ถ้ำมี) คิดเป็นเงินไทย จ ำนวน ...................................................บำท 
  ข้อ ๖. ผู้ ต้องหำ หรือผู้ ต้องสงสยั (ถ้ำมี) .................................................................................... 

ตรำดเีอสไอ 
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  24 
  ข้อ ๗. เคยย่ืนเร่ืองเดียวกนันีใ้ห้หนว่ยงำนอ่ืนด ำเนินกำรหรือไม ่(ให้ท ำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อท่ี
เลือก ข้อหนึง่ ข้อใด) 
       ไมเ่คยย่ืนเร่ืองกบัหนว่ยใดมำก่อน 
           เคยย่ืนเร่ืองควำมเป็นธรรมไว้กบัหน่วยงำน.................................................................................. 
           เคยร้องทกุข์/กลำ่วโทษให้ด ำเนินคดีอำญำ กบัหน่วยงำน ............................................................. 
       ................................................................................................................................................ 
           ผลกำรด ำเนินงำนเป็นอยำ่งไร (หำกทรำบควำมคืบหน้ำให้ระบ ุหำกไมท่รำบให้เขียนวำ่ไมท่รำบผล
กำรด ำเนินกำร) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  ข้อ ๘. กรณีท่ีเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้    
(ให้ท ำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อท่ีเลือก ข้อหนึง่ข้อใด) 
           พิจำรณำให้ควำมชว่ยเหลือหรือประสำนงำนกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำ/บรรเทำควำม 
           เดือดร้อน 
           ประสงค์ขอให้ด ำเนินคดีอำญำตำม พ.ร.บ. กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
           เน่ืองจำกข้ำพเจ้ำเห็นวำ่เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำและข้ำพเจ้ำมีสถำนะเก่ียวกบัเร่ืองดงันี ้ 
           (ให้ท ำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อท่ีเลือก ข้อหนึง่ข้อใด) 
           เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือได้รับควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในเร่ืองนี  ้
           ไมไ่ด้เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือได้รับควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรกระท ำควำมผิดทำง 
           อำญำในเร่ืองนีแ้ตเ่ป็นเร่ืองท่ีข้ำพเจ้ำรู้เห็นเหตกุำรณ์หรือทรำบข้อมลู 
  ข้อ ๙. กรณีประสงค์ขอให้ด ำเนินคดีอำญำตำม พ.ร.บ. กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้ำพเจ้ำมีเหตผุลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดงันี ้(เชน่ มีผู้ทรงอิทธิพลเก่ียวข้อง มีควำมซบัซ้อน หรือมี
ผลกระทบอยำ่งรุนแรงอยำ่งไร ให้ยกพฤตกิำรณ์แหง่คดีและ/หรือหลกัฐำนประกอบ) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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  25 
  ข้อ  ๑๐. พร้อมค ำร้องขอนีข้้ำพเจ้ำได้ย่ืนเอกสำร/หลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำประกอบด้วย 

(๑) เอกสำร จ ำนวน ............. แผน่ พร้อมลงลำยมือช่ือ/พิมพ์ลำยนิว้มือ รับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว 
(๒) หลกัฐำนคือ ...................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
  (ลงช่ือ).......................................  (ลงช่ือ)....................................... 
  (................................................)  (................................................) 
           ผู้ ร้องขอ                                       ต ำแหนง่........................ผู้ รับค ำร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพเิศษ 
ชัน้ 8 อำคำรศนูย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรตฯิ (อำคำรบี) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
www.dsipeoplenetwork.go.th, www.dsi.go.th 

www.facebook.com/ศนูย์เครือข่ำยฯ ดีเอสไอภำคประชำชน 
โทรศพัท์ : 02 142 2768-70  โทรสำร : 02 143 9021 
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ประชาชนสามารถมาร่วมกันเขียนแบบเฝ้าระวังพื้นที่

2. ท�าอะไร 
พฤตกิรรมความผดิ เช่น 
ใช้รถตูเ้ป็นพาหนะในการ

ลักพาตัว

7. ข้อมลูอืน่ทีเ่ป็น
  ประโยชน์ข้อมูล/
   พยานหลักฐาน
      ที่เป็นประโยชน์
       ในการด�าเนินการ    
            ของ DSI

3. ที่ไหน 
สถานทีท่ีก่ระท�า
ความผดิเกิดขึน้ เช่น 
เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 1  
  ต.หัวสูง อ.สวนผึ้ง    
     จ.ราชบุรี

     6. ข้อมูลการติดต่อ   
  จะตดิต่อผู้ร้อง/ผู้ให้ข้อมูล
 เพิ่มเติมได้อย่างไร เช่น 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

       4. ผลกระทบ
    ความเสียหาย/
ผลกระทบทีเ่กิดขึน้
เช่น ท�าให้ชาวบ้าน
รู้สึกหวาดกลัว

5. การด�าเนนิการ
ที่ผ่านมา ได้ท�าอะไร  
ไปแล้วบ้าง เช่น  
ผู้ปกครองของเด็ก 

ได้แจ้งความกับต�ารวจ 
ในท้องที่แล้ว

DSI
ด�าเนินการ

1. ใคร 
ผู้กระท�าความผิด 

เช่น กลุ่มชายฉกรรจ์
 5 คน
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แบบตดิตามการเฝ้าระวังพืน้ท่ี          รหัสสมาชิก..................................... 

 
 
 

แบบรายงานการเฝ้าระวังพืน้ท่ีและรักษาเครือข่าย 
(ศูนย์เครือข่าย DSI ภาคประชาชน) 

1) ช่ือหมูบ้่าน....................................................................รหสัหมูบ้่าน/ชมุชม...................................... 
ต าบล......................................อ าเภอ........................................จงัหวดั................................................ 
2) พฤตกิารณ์แหง่คดี / เหตกุารณ์ 

ประเภทคดี 
(ลักษณะหรือรูปแบบคดีพิเศษ) 

สถานการณ์ 

มี ไม่มี 
ปานกลาง 
(1-5 คดี) 

รุนแรง 
(6 คดีขึน้ไป) 

- การกู้ ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง         
- การเลน่แชร์         
- เสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐ         
- ค้ามนษุย์         
- ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม         
- ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา         
- ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์         
- ประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว         
- ความผิดว่าด้วยแร่     
- ความผิดว่าด้วยเคร่ืองส าอาง     
- ความผิดว่าด้วยยา, อาหาร     
- ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา     
- ยาเสพติด     
- บคุคลสญูหาย     
หมายเหต ุ.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

  ผู้มาติดตอ่ .................................. 
 วนัท่ี ........................................... 

ตราดเีอสไอ 
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1) รายงานพฤตกิารณ์คดี/เหตกุารณ์ 

กรณีท่ี 1 การกู้ ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง............................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 กรณีท่ี 2 การเลน่แชร์....................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 3 เสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐบาล..................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 4 ค้ามนษุย์........................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 6 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา................................................................................................ 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 7 ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์............................................................................................. 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 8 ประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 9 ความผิดวา่ด้วยแร่............................................................................................................. 
     ......................................................................................................................................................
 กรณีท่ี 10 ความผิดว่าด้วยเคร่ืองส าอาง............................................................................................ 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 11 ความผิดว่าด้วยยา, อาหาร............................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 12 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.............................................................................................. 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 13 ยาเสพติด........................................................................................................................ 
     ...................................................................................................................................................... 
 กรณีท่ี 14 บคุคลสญูหาย................................................................................................................. 
     ...................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

1. บันทึกข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มทางโทรศัพท์
2. ลงรับในสมุดรับค�าร้องเป็นหลักฐาน
3. วิเคราะห์ค�าร้องถึงความเป็นไปได้ ถ้ามีข้อมูล
    3.1 ท�าบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องให้กลุ่มงานเลขานุการและบริหารคดีพิเศษ
    3.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกับเครือข่ายอีกครั้ง
4. ติดตามค�าร้องว่ามีการด�าเนินการอย่างไร
5. แจ้งผู้ร้อง กรณี
    5.1 เข้าสู่คณะกรรมการคดีพิเศษ
    5.2 ไม่สามารถด�าเนนิการได้ เน่ืองจากไม่เข้าเงือ่นไขตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิศษ/
       พยานหลักฐานไม่เพียงพอ
    5.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง (เพื่อติดตามความคืบหน้า)
6. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับ

ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ชั้น 8 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
www.dsipeoplenetwork.go.th, www.dsi.go.th

www.facebook.com/ศูนย์เครือข่ายฯ ดีเอสไอภาคประชาชน
โทรศัพท์ : 02 142 2768-70

โทรสาร : 02 143 9021
Line id : Dsinetwork



30

คู่มือเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ

วงจรขับเคลื่อนงานเครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน

ค�าร้อง
จดหมาย
โทรศัพท์
ติดต่อด้วยตัวเอง
e-mail (อีเมล)
Line (ไลน์)

ศูนย์เครือข่ายฯ

ติดตามผล
การด�าเนินการ

แจ้งผู้ร้อง

  รับค�าร้อง
  ลงทะเบียน
  ลงสมุดควบคุม
  ลงสารบบคอมพิวเตอร์
  วิเคราะห์
  รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  และผู้ร้อง
  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ด�าเนินการต่อไป
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การรักษาเครือข่าย
 ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส�าเร็จย่อมมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้  
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด�าเนินการต่อไปได้และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุ
ผลส�าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ�าเป็นต้องรักษาความส�าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษา
ความส�าเร็จของเครือข่ายมีดังนี้

      การจัดกิจกรรมร่วมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
  เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชวิีตทีถ่ดถอยหากไม่มกิีจกรรมใดๆ ทีส่มาชกิของเครือข่าย
สามารถกระท�าร่วมกัน ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน 
สมาชกิของเครือข่ายก็จะไม่มโีอกาสปฏิสัมพนัธ์กันเมือ่การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชกิลดลงก็ส่ง
ผลให้เครือข่ายเร่ิมอ่อนแอ สมาชกิจะเร่ิมสงสัยในการคงอยูข่องเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่า
เครือข่ายล้มเลกิไปแล้ว ความยัง่ยนืของเครือข่ายจะเกิดขึน้ก็ต่อเมือ่ได้มกีารจดักิจกรรมทีด่�าเนนิ
การอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่กิจกรรมดังกล่าวเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท�าทีส่มาชกิ
ของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก�าหนด 
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชดัเจนทัง้ในแง่ของเวลา ความถี ่และต้องเป็นกิจกรรมทีน่่าสนใจ 
เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูสมาชิกให้ร่วมกจิกรรมดงักลา่ว ไมจ่�าเปน็ตอ้งเปน็กจิกรรมเดยีวทีใ่ชส้�าหรบั
สมาชิกทุกคนให้ส�ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและ  
แต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย เพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจ  
ของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังอยู่ในทิศทางที่จะท�าให้บรรลุ  
เป้าหมายของเครือข่ายกิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงาน   
ร่วมกัน การพบปะเพ่ือประเมนิผลร่วมกันประจ�าทกุเดือน ฯลฯ หรือจดัในรูปแบบทีไ่ม่เป็นทางการ 
เช่น จดักีฬาสันทนาการระหว่างสมาชกิ จดังานประเพณท้ีองถิน่ร่วมกันเป็นต้น ในกรณทีีเ่ครือข่าย
ครอบคลมุพืน้ทีท่ีก่ว้างขวางมาก ไม่ควรจัดกิจกรรมอยู่เฉพาะส่วนกลางควรกระจายจุดพบปะ
สังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก

      การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
  สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส�าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป   
ความสัมพนัธ์ทีดี่เสมอืนน�า้มนัทีค่อยหล่อลืน่การท�างานร่วมกันให้ด�าเนนิไปอย่างราบร่ืนเมือ่ใดที่
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกันหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน   
โดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ์ภาพระหว่างสมาชิกก็จะเร่ิมแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข  
อย่างทนัท่วงทีก็จะน�าไปสู่ความเส่ือมถอยและความส้ินสุดของเครือข่ายได้ ดังนัน้ควรมกีารจดักิจกรรม 
ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม�า่เสมอ
ไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น
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 นอกจากสมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ       
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตร
ต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด�าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่
นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัด
โครงสร้างองค์กรแบ่งอ�านาจหน้าที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน การก�าหนดเป้าหมายการท�างานที่
สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอการก�าหนดผู้น�าที่เหมาะสมการ
ก�าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น

      การก�าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
  สมาชกิจะยงัเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าทีย่งัมส่ิีงจงูใจเพยีงพอทีจ่ะดึงดูด   
ให้เข้าไปมส่ีวนร่วม ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดกลไกบางประการทีจ่ะช่วยจงูใจสมาชกิเกิดความสนใจ
อยากเข้าไปมส่ีวนร่วม ซึง่ตามทฤษฎีแรงจงูใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มส่ิีงจงูใจทีต่่างกัน ดังนัน้ควร
ท�าการวิเคราะห์เพือ่บ่งชีถ้งึแรงจงูใจทีแ่ตกต่างหลากหลายในแต่ละบคุคลแล้วท�าการจัดกลุม่ของ
ส่ิงจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทนเกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ    
อันจะน�าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส�าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง

  ถ้าจ�าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นส่ิงจูงใจควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงาน
มากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงาน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พฒันาเครือข่าย และควรมกีารท�าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจนเพือ่สร้างทกัษะผกูพนั
ระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียวทั้งน้ีเพื่อให้มี   
การปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด�าเนินการตามสัญญา

  ในกรณทีีต้่องการให้เกียรตยิศและชือ่เสียงเป็นส่ิงจงูใจโดยเฉพาะในงานพฒันาสังคม
ที่มักจะไม่มีค่าตอบแทนการด�าเนินงาน จ�าเป็นต้องหาส่ิงจูงใจอื่นมาชดเชยส่ิงตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อื่น (esteem needs) ที่อยู่
ในรูปของอ�านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคมเป็นส่ิงที่น�ามาจูงใจได้อาจท�าเป็นรูป 
“สัญลักษณ์” บางอย่างที่ส่ือถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น 
การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่าน้ีต้องมี
คุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิก    
เครือข่ายให้ร่วมมอืลงแรงเพือ่ไต่เต้าไปสู่ระดับทีสู่งขึน้ต่อไปซึง่จะช่วยให้เกิดความต่อเนือ่ง และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง

      การจัดหาทรัพยากรสนบัสนุนอย่างพอเพียง
  หลายเครือข่ายต้องหยุดด�าเนินการไปเน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานทีเ่พยีงพอทัง้ด้านวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ และบคุลากร ทีส่�าคัญคือเงนิทนุ  
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ในการด�าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด�าเนินการ   
ต่อไปได้เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับ    
การสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีการรายงานผลเป็นระยะ 
หากการด�าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้

      การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
  เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด�าเนินงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่    
เพิ่งเร่ิมด�าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค�าแนะน�าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้    
เครือข่ายสามารถด�าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น    
ควรมทีีป่รึกษาเพือ่ท�าหน้าทีช่่วยเหลอื ให้ค�าแนะน�า เป็นแหล่งข้อมลูให้ศึกษาค้นคว้า และช่วย
อบรมภาวการณ์เป็นผู้น�าให้กับสมาชิกเครือข่าย

      การสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
  องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส�าเร็จกลับต้องประสบความล้มเหลวอย่าง
รุนแรงเมือ่เวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึน้มารับไม้ผลดัต่อจากคนรุ่นก่อนเพือ่สานต่อ
ภารกิจของเครือข่าย จ�าเป็นต้องสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่
ส�าคัญคือเป็นทีย่อมรับนบัถอืและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ด�าเนินการให้คน
เหล่านีเ้ข้าร่วมกิจกรรมเพือ่เพิม่ประสบการณ์ในการท�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิแกนหลกั เพือ่สืบสาน
หน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป

                     นฐพร  บุญยะกร  
  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ
     ผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
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องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับการป้องกันงานของเครือข่าย
 ถ้าจะพดูถงึค�าว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิหลายคนอาจยงัไม่สามารถอธบิาย
ความหรือท�าความเข้าใจได้มากนักซึ่งสมาชิกเครือข่ายดีเอสไอหลายคนก็อาจยังไม่สามารถ
แยกแยะท�าความเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมาอธิบายความให้พอเข้าใจในสังเขป     
ถงึกระบวนการเหล่าองค์กรอาชญากรรม

 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิหมายความว่า คณะบคุคลตัง้แต่สามคนขึน้ไปทีร่วม
ตวักันช่วงระยะเวลาหนึง่และร่วมกันกระท�าการใด โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่กระท�าความผดิร้ายแรง
และเพือ่ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงนิทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถอุย่างอืน่ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม

 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ เป็นองค์กรอาชญากรรมทีม่กีารกระท�าความผดิทีม่ี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
    ๑) ความผดิทีก่ระท�าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึง่รัฐ
    ๒) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่งแต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ 
  การสนับสนนุ หรือการควบคมุการกระท�าความผดิได้กระท�าในอกีรัฐหนึง่
    ๓) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มี
  การกระท�าความผิดมากกว่าหนึง่รฐั
    ๔) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่ผลการกระท�าที่ส�าคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง 
  ลักษณะการกระท�าทีเ่ป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
    ๑) เป็นสมาชกิหรือเครือข่ายด�าเนนิงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
    ๒) สมคบกันตัง้แต่สองคนขึน้ไป เพือ่กระท�าความผดิทีร้่ายแรงอนัเก่ียวข้องกับองค์กร
  อาชญากรรมข้ามชาติ
    ๓) มีส่วนร่วมกระท�าการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจกรรมหรือ
  การด�าเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และ
  การกระท�า เน้นกิจกรรม รู้ถึงเจตนาที่จะกระท�าความผิดร้ายแรงขององค์กร
  อาชญากรรมข้ามชาติ
    ๔) จดัการ ส่ังการ ช่วยเหลอืยยุง อ�านวยความสะดวก หรือให้ค�าปรึกษาในการกระท�า
  ความผดิร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรม

 ตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น เครือข่ายหรือสมาชกิเครือข่ายของดีเอสไอ ทีม่พีืน้ทีห่รือ
ชุมชนอยู่ในบริเวณที่มีเขตติดต่อกับชายแดนหรือไม่ติดต่อก็ได้ เพราะอาชญากรรมเหล่านี้
สามารถทีจ่ะสร้างอาชญากรรมได้ทกุพืน้ที ่ แต่สามารถหลบหนีหรืออ�าพรางได้ง่ายในพืน้ทีใ่กล้
ชายแดน จะเห็นได้ว่าลกัษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตจิะท�างานตามลกัษณะโครงสร้าง
เครือข่าย ซึง่มกีารวางหรือจดัโครงสร้างทีท่�าให้การตดิตามสืบสวนข้อเทจ็จริงเป็นไปด้วยความ
ยากล�าบาก มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้าง พร้อมน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการก่อ     
คดีอาชญากรรมโดยเฉพาะในยคุปัจจบุนันี ้ขบวนการเหล่านีม้กีารเดินทางได้ง่ายมากขึน้ จงึท�าให้
โครงสร้างมีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายประเทศ และมีสมาชิก    
ทีพ่กัพงิอยูใ่นประเทศต่างๆมากมาย ในส่วนของประเทศไทยอาจมกีารแอบแฝงในพืน้ทีช่มุชน
คนต่างชาตมิาก อาท ิ เกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎร์ธาน,ี จงัหวัดภูเก็ต, พทัยา, จังหวัดชลบรีุ, 
จงัหวัดเชยีงใหม่ และหัวหินจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ เป็นต้น
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ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ผู้น�าสูงสุดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
อยู่ในต่างประเทศ ระดับ ๑

องค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติกลุ่ม ๑

ก่อวินาศกรรม
ต่างประเทศสาขา

ประเทศไทย

ภูเก็ต ชลบรีุ เชยีงใหม่ สุราษฎร์ธานี

ต่างประเทศสาขา

ประเทศไทย

ต่างประเทศสาขา

ประเทศไทย

ต่างประเทศสาขา

ประเทศไทย

การก่อการร้าย

ค้าอาวุธ

ฟอกเงิน

ผู้สั่งการหรือผู้น�าใน
ต่างประเทศ ระดับ ๒

องค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติกลุ่ม ๒

ค้ามนุษย์

ผู้มีอิทธิพล

ข่มขู่

การพนัน

 ประเภทของการกระท�าความผิดที่เรามักจะเห็นบ่อย เช่น การพนันบอล,การทุจริต
คอรัปชั่นขนาดใหญ่,การค้ามนุษย์,การค้าประเวณี,ยาเสพติดและอื่นๆ
 สมาชกิเครือข่ายดีเอสไอจะเป็นส่วนหนึง่ในการป้องกันและปราบปรามองค์กรเหล่าน้ีได้ 
เพราะท่านจะมีส่วนในการเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมของผู้กระท�าความผิดในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งด้านการค้ามนุษย์ แรงงานชาย หญิง และเด็ก,การค้าประเวณี,การลักลอบค้ายาเสพติด, 
การทุจริตคอรัปชั่น หรือการพนันบอลต่างๆ ในจังหวัดใหญ่หรือในพื้นที่ที่มีคนต่างถิ่นอาศัยอยู่
เป็นจ�านวนมาก อาจมีองค์กรอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ อาทิ การส่ังท�าบัตรเครดิตปลอม    
โดยผู้ส่ังการมกีารส่ังการมาจากต่างประเทศ และคัดลอกข้อมลูจากประเทศอืน่มาทีบ่ตัรเครดิต
ในไทยแล้วน�าบัตรไปใช้ในประเทศไทย หรือคนจากประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งถิ่นฐานหลอกลวง
หญิงไทยให้โอนเงินไปบญัชคีนร้าย ซึง่ในกรณนีีเ้ราจะเห็นได้บ่อยคร้ังมาก และไม่สามารถแก้ไขได้ 
ทั้งนี้เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะด�าเนินการและมีการพัฒนาการเร็วมาก บางคร้ังเมื่อทราบเร่ืองก็
สามารถหลบหนีและน�าเงินออกไปนอกประเทศแล้ว หรือยากต่อการติดตามได้ เพราะมี   
การเชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างกว้างขวางและผู้บงการได้วางโครงสร้างที่ยากต่อการติดตาม
 เราอาจจะมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว แต่การป้องกันหรือการเฝ้าระวังจะเป็นหนทาง        
ในการช่วยไม่ให้องค์กรเหล่านีเ้ตบิโตในประเทศของเรา เราสมควรทีจ่ะดูแลและร่วมกันป้องกัน
พื้นที่ของเรา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเร่ืองใกล้ตัวอย่างยิ่ง พลังสอดส่องจะเป็นเคร่ืองยืนยันเจตนาที่
ท�าร่วมกันมาเพื่อให้ประเทศนี้น่าอยู่และเป็นเมืองของการท่องเที่ยวและมีรอยยิ้มที่แท้จริง

                     นฐพร  บุญยะกร  
  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ
     ผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
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การสร้างเครือข่าย
 ตอน ก้าวย่างของเครือข่ายช้าๆแต่แข็งแกร่ง...เพื่อเฝ้าระวังคดีพิเศษ

Give me a hand join DSI people participation network.

 ค�าว่า “เครือข่าย” ฟังดูแล้วอาจจะเป็นค�าทีเ่ข้าใจแสนง่ายดาย แต่เมือ่เราได้ลงมอื
ท�าแล้วไม่ใช่ง่ายๆ อย่างที่คิดไว้เลย ถ้าไม่เข้าใจในความหมายของค�าว่าเครือข่ายแล้วจะ    
ก้าวย่างอย่างไรให้ถูกทางอาจจะเดินทางไขว้เขวได้ ผู้เขียนจึงต้องศึกษาถึงความหมายและ
ความส�าคัญของเครือข่าย ว่าหมายถึงอะไร ท�าอย่างไร จะรักษาอย่างไร ที่ผู้เขียนเข้าใจ   
ได้ง่ายๆ ค�าว่า “เครือข่าย” ก็คือกลุม่คนหรือองค์กร (ก็หน่วยงานน้ันแหละ) ทีส่มคัรใจหรือ
เต็มใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนั ท�ากจิกรรมร่วมกนั มีลักษณะโครงสร้างทีเ่ปน็
ไปด้วยความสมคัรใจ กิจกรรมทีท่�ามคีวามเท่าเทยีมกันให้เกียรตกัินมาแลกเปลีย่นกัน แต่มี
อสิระ อกีนยัยะหนึง่ เครือข่าย คือ คนทีม่ารวมตวักันทัง้ทีเ่ป็นหมูค่ณะ ข้าราชการ องค์กร
เอกชน นักวิชาการ มอีาชพีทีห่ลากหลายแตกต่างกัน แต่สามารถรวมตวักันได้ เพือ่แลกเปลีย่น
ข่าวสารภายใต้กฎเกณฑ์กตกิาร่วมกัน มอีสิระเสรีร่วมกันและในทางวิชาการความหมายของ
เครือข่าย (Network) คือการเชือ่มโยงของกลุม่คนหรือกลุม่องค์กรทีส่มคัรใจทีจ่ะแลกเปลีย่น
ข่าวสารหรือท�ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วย    
ความเป็นอสิระเท่าเทยีมกันภายใต้พืน้ฐานของความเคารพสิทธ ิเชือ่ถอื เอือ้อาทรซึง่กันและกัน

เครือข่าย กลุ่มคน กลุ่มสังคม ชุมชน

นิยามของเครือข่าย ความสัมพันธ์ ความเท่าเทียม มีอิสระ

ลักษณะเหมือนกัน มุมมอง เก้ือหนนุ แลกเปลีย่นวิสัยทศัน์ พึง่พาสนใจ/ผลประโยชน์    

 จงึเห็นว่าเครือข่ายทีแ่ขง็แรงมกีรอบการท�างานท�าให้ คน ชมุชน สังคม มคีวามสุข
ด้วยการพึ่งพาตนเอง เกิดการรวมตัวกันแล้วสร้างกลไกแกนน�าหลัก แกนน�ารอง และ
ประสานความร่วมมือในท้องถิ่น แต่ละพ้ืนที่ แล้วพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากภาครัฐ    
น�าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน สร้างก�าแพงความรู้ป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ
 การสร้างเครือข่ายทีแ่ท้จริงเพือ่การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่างสมาชกิ และ
การแบ่งปันข้อมลูข่าวสาร อาทเิช่น ข้อมลูด้านการวิจยัศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านอาชญากรรม 
ด้านเทคโนโลย ีและเคร่ืองมอืในการประกอบอาชพี หรือบางเครือข่ายก่อตัง้เพือ่สร้างจติส�านกึ
ร่วมกันทางสังคมและเพื่อผลักดันการก�าหนดนโยบายของรัฐ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
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พื้นที่ ชุมชนหลายแห่งมีวัตถุประสงค์หลายด้าน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งร่วมมือ
กันในการจัดการฝึกอบรมและวิจัยรวมทั้งผลักดันด้านนโยบายของรัฐการจัดการเครือข่าย  
รูปแบบของเครือข่ายมทีัง้การกระจายอ�านาจและเป็นศูนย์รวมอ�านาจ หรือมอีงค์กรเป็นแกนหลกั    
โดยมีการส่งข่าวถึงกันผ่านองค์กรแกนน�า ซึ่งเน้นการติดต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชิก       
ถ้าไม่เป็นทางการจะมีการส่งข่าวเป็นระดับซึ่งทั้งนี้จะมีการพัฒนาจนเป็นศูนย์มากขึ้น 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินงานด้านเครือข่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน มีสมาชิกจ�านวน ๖,๔๗๖ คน ทุกคนใช้วิธีการและแนวทางดังที่กล่าวมา     
แล้วมาท�างานร่วมกัน 

                     นฐพร  บุญยะกร  
  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ
     ผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน
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กระบวนงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ศูนย์เครือข่ายฯ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดชลบุรี

หน่วยบริการประชาชนและบริหารข้อมูลข่าวสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ศูนย์บริหารคดีพิเศษ (ตั้งอยู่ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ)

มาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มาร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เข้าใจและ
ไม่ร้องทุกข์

บันทึกแบบ
ให้ค�าปรึกษา

เก็บเร่ืองเป็น
หลกัฐาน

ส่งส่วน
อ�านวยการ

เก็บเร่ืองเป็น
หลกัฐาน

บันทึกแบบ
ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าให้
ท�าเป็น

หนงัสือมายงั
กรมสอบสวน
คดีพเิศษ

บันทึกแบบ
ร้องขอฯ

ประสงค์
ร้องทุกข์

เข้าใจและ
ไม่ร้องทุกข์

ประสงค์
ร้องทุกข์

ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย

ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์กรม
www.dsi.go.th

ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์กรม
www.dsi.go.th

ตอบรับทางอีเมล์ผู้ร้อง
แจ้งการรับเร่ืองไว้พจิารณา

Print out และน�ามา
ท�าความเห็นเสนอ ผอ.ศบพ.

แจ้งผลการพจิารณา
ให้ผูร้้องทราบผ่านทางอเีมล์

ร้องทกุข์ผ่านสายด่วน 1202

ร้องทกุข์ผ่านสายด่วน 1202
กรมสอบสวนคดีพเิศษ

ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย
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กระบวนงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้องทุกข์เป็นหนังสือ
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

บัตรสนเท่ห์

ผอ.ศบพ.ปรท.อสพ.สั่ง

ข้อมูลไม่พอ

ยุติ/เก็บ
เป็นข้อมูล

ยุติ/เก็บ
เป็นข้อมูล

สั่งหน่วยงาน
ภายใน/
ภายนอก
ด�าเนินการ

สั่งหน่วยงาน
ภายใน/
ภายนอก
ด�าเนินการ

ข้อมูลไม่พอข้อมูลไม่พอ ข้อมูลไม่พอ

มีผู้ร้อง-หน่วยงาน

เสนออธิบดีสั่งการ

แจ้งผู้ร้องทราบ

ส่วนอ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ
(ตั้งอยู่ชั้น 9 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ)

ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ

ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์-แจ้งการรับเรื่องไว้พิจารณา

ตรวจเรื่องเดิม-ท�าความเห็นตามระเบียบบริหารคดีฯ ข้อ 17

ร้องทุกข์เป็นหนังสือ
ต่อหน่วยงานภายในกรม
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รู้ทันการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตของชาวต่างชาติ

 พฤติการณ์หลอกหลวงของชาวต่างชาติ (Scammer) ทาง Social (โซเซียล) 
Facebook (เฟสบุ๊ค) Line (ไลน์) Instagram (อินสตาแกรม) ในการหลอกลวงหญิงไทย     
จะมีรปูแบบหลักอยู่ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กบัเหยื่อแต่ละคน ว่าจะถูกชาวต่างชาติ (Scammer) 
ยกเรื่องเหตุการณ์ใดขึ้นมาแอบอ้าง

ตัวอย่างที่ 1

1.เริ่มความสัมพันธ์
FACEBOOK/TAGGED

2.กระชับความสัมพันธ์
โทรศัพท์ + EMAIL

3.ขอแต่งงาน

4.แจ้งว่าส่งของให้

5.ให้โอนค่าธรรมเนียม

6.แจ้งเลขบัญชี

Profile หลอก

ชาวต่างชาติ เหยื่อ

Profile

มีหลักฐานประกอบ
• ใบส่งของ
• ใบรายการสินค้า

เงิน ทอง 
แหวนเพชร

Iphone Ipad

มีหลักฐานการรับเงิน
ค่าธรรมเนียม

แกงค์

อ้าง จนท.ศุลกากร
จนท.บริษทัส่งของ

โอนเงิน
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ตัวอย่างที่ 2

1.เริ่มความสัมพันธ์
FACEBOOK

2.เล่าเรื่องธุรกิจ
การเดินทางท�าธุรกิจ

3.ทีต่่างประเทศ (ธรุกิจ) มปัีญหาที ่1
ขอให้ช่วยโอนเงนิ 

4.ปัญหาที ่2 ค่าท�าเอกสาร
(เร่ืองราวต่อเนือ่ง) ให้โอนเงนิ

5.ปัญหาที ่3 เดินทางออกจาก
มาเลเซียไม่ได้ ให้โอนเงิน

7.กลบัถงึบ้าน ซาบซึง้ทีช่่วย
จงึส่งของมาให้

8.แจ้งว่ามพีสัดุมาถงึ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีม

9.แจ้งว่ามพีสัดุมค่ีามาก
ต้องจ่ายค่าด�าเนนิการ

10.ข่มขูห่ากไม่โอนจะประจาน

6.ปัญหาที่ 4-5-6
มีเหตุการณ์ให้โอนเงิน เช่น
ไม่สบาย-ถูกขโมยของ-

แท็กซี่ที่นั่งมาถูกจับ-วีซ่าหมดอายุ

ชาวต่างชาติ เหยื่อ

เจ้าของ

โอนเงิน

• Staff ทีต่่างประเทศ 
• คนไทยทีรู้่จกั
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การเดินทางของเครือข่ายดีเอสไอ
 เดิมการท�างานภายในมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันภายในองค์กรเพื่อการพัฒนา      
แต่มิได้หมายความว่าการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันภายในจะสามารถช่วยแก้ไขการด�าเนินงานได้
ทั้งหมด หน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ต่างท�าหน้าที่ของตน ไม่เก่ียวข้องกัน 
เพือ่ให้หน่วยงานของตนอยูร่อด แม้จะมกีารท�างานทีซ่�า้ซ้อนกันในแต่ละพืน้ทีก็่ตาม แต่ละหน่วยงาน
ก็มีการส่งข่าวสารข้อมูลไหลเวียนกันอยู่ภายในหน่วยงานของตน และข้อมูลข่าวสารมีค่อนข้าง
จ�ากัด การท�างานใช้แนวทางหลกัการเฉพาะทีเ่คยใช้อย่างใดอย่างหน่ึง เป็นไปตามนโยบายของ
องค์กร มไิด้มหีรือไม่เคยตดิต่อช่วยเหลอืกิจการของกันและกัน ไม่เคยให้ค�าปรึกษาหารือซึง่กัน
และกันก็มีอยู่มากมาย การท�างานลักษณะเช่นนี้ เมื่อต้องการที่จะพัฒนา ทั้งทางเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม การวิจัย ข้อเสนอโครงการ หรืออื่นๆที่เก่ียวข้องในกิจกรรมการพัฒนาบุคคล
หรือองค์กรก็จะใช้ส่ิงต่างๆที่พอจะหาได้ใกล้มือ และอาจมีการออกแบบใหม่ หรือสร้างขึ้นใหม่
ถ้าจ�าเป็น ซึง่ต้องเสียเวลาค้นหายาวนาน สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ แลกเปลีย่นข้อมลู
ข่าวสาร รวมท้ังบทเรียนและประสบการณ์กับบคุคลหรือองค์กรทีอ่ยูน่อกหน่วยงานหรือองค์กร
ของตน มคีวามร่วมมอืซึง่กันและกัน การจ�าแนกเครือข่ายทีด่�าเนนิงานในพืน้ทีห่นึง่ มทีัง้เครือข่าย
ระดับประเทศ เครือข่ายระหว่างประเทศ เครือข่ายระดับภมูภิาค เครือข่ายระดับจงัหวัด ระดับต�าบล 
ระดับหมูบ้่าน เป็นไปตามสภาพของความจ�าเป็น หรือความส�าคัญของพืน้ที ่ หรือระดับปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็ได้ ความเป็นจริงแล้วการสร้างเครือข่ายที่แท้จริงเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างสมาชิก และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร อาทิ ข้อมูลด้านวิจัยศึกษา ฝึกอบรม ด้าน
อาชญากรรม ด้านเทคโนโลย ี เคร่ืองมอืในการประกอบอาชพี หรือบางเครือข่ายก่อตัง้เพือ่สร้าง
จิตส�านึกร่วมกันทางสังคม และหรือเพื่อผลักดันการก�าหนดนโยบายของรัฐ เพื่อพิทักษ์ผล
ประโยชน์ของพื้นที่ ชุมชนหลายแห่งมีวัตถุประสงค์หลายด้าน ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งร่วมมือกันในการจัดการฝึกอบรมและวิจัย รวมทั้งผลักดันนโยบายของรัฐการจัดการเครือ
ข่าย รูปแบบของเครือข่าย มทีัง้การกระจาย และรวมศูนย์อ�านาจ หรือมอีงค์กรเป็นแกนหลกั 
โดยมกีารส่งข่าวถงึกันผ่านองค์กรแกนน�า โดยเน้นการตดิต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชกิ ถ้าไม่
เป็นทางการจะมีการส่งข่าวเป็นระดับ ซึ่งทั้งนี้จะมีการพัฒนาจนเป็นศูนย์มากขึ้น การก่อตั้ง
เครือข่ายที่เป็นการวางแผนของหน่วยงานราชการ การร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ 
องค์กรพฒันาเอกชน หรือหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่ห้การอดุหนนุเงนิทนุเครือข่ายต้องมกีารวาง
รากฐาน การก่อตัง้ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็และการตดิต่อสัมพนัธ์กัน
ของสมาชิกที่ต่างก็มีอ�านาจอิสระของตน 
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ผลการท�างานเราได้ประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายดีเอสไอ

 การท�างานของเราจะเห็นผลจากผลงานทีส่มาชกิด�าเนนิการ ส่วนประโยชน์ระยะยาว
จะเกิดในรูปของประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดวิธีการท�างานและระบบที่
เก่ียวข้อง ซึง่เครือข่ายทีเ่กิดจากการพฒันามปีระโยชน์หลายประการขึน้อยูกั่บวัตถปุระสงค์ของสมาชกิ 
และกิจกรรมมดัีงนี ้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ เคร่ืองมอื 
และส่ือผ่านการประชมุ การทดลองปฏิบตักิาร การประชาสัมพนัธ์ รวมทัง้การให้ความร่วมมอื
กันในการด�าเนินโครงการ การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กัน ทั้งที่เป็นบุคคลหรือ
องค์กร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานและการท�างานที่ไม่ซ�้าซ้อน    
มกีารพฒันาก้าวหน้า รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคมในวงกว้างยิง่ขึน้ สามารถเชือ่มโยงการตดิต่อ
ส่ือสารของกลุม่คน บคุคลทีม่าจากต่างระดับ ต่างองค์กร มวิีธกีารท�างาน การจดัการองค์กร 
ให้มีการท�างานที่สอดคล้องกัน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจกันมากข้ึน 
น�าไปสู่การท�างานร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย เครือข่ายที่มาต่างกัน ความคิดต่างกัน 
แต่สามารถตอบสนองความต้องการเดียวกัน สามารถสร้างความต้องการของวัตถุประสงค์
เดียวกัน เสนอต่อรัฐและได้รับการสนองตอบจากรัฐ และช่วยชีปั้ญหาและประเด็นการพฒันา
ที่ซับซ้อนของชุมชน สร้างความสนใจและชี้ให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และสร้างความน่าสนใจ  
จากทีเ่คยเป็นศูนย์ไปตามระดับจนถงึความสนใจทีเ่ป็นทีย่อมรับในวิถทีีถ่กูต้อง การทีผู้่ประสานงาน 
หรือเลขานกุาร คณะท�างาน และคณะกรรมการ จะมกีารด�าเนินการในกิจกรรมเพือ่รวมอ�านาจ 
เร่ิมควบคุมเข้ามาด�าเนินการมากกว่าการประสานงานและการด�าเนินในกิจกรรมของสมาชิก   
ซึง่ลกัษณะเช่นนีจ้ะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง ขณะทีผู้่ประสานงาน เลขานกุาร หรือ
คณะกรรมการเร่ิมมกีารเข้ามายดึพืน้ที ่ ทัง้ทางการตดิต่อส่ือสาร การประสานงาน การส่งข่าว 
หรือจดหมายข่าวทั้งหมด สมาชิกบางคนจะรู้สึกเหนื่อยหน่าย และเร่ิมอ่อนแอ บางคร้ัง    
ไม่สามารถรู้ได้ เพราะฝ่ายเลขา หรือส�านักงานมกิีจกรรมทีเ่ข้มแขง็ แต่ทัง้นีเ้ป็นช่วงทีต้่องระวัง
มากที่สุด เพราะทั้งฝ่ายผู้ประสานงานจะเร่ิมเชื่องช้า การติดตามและประเมินผลมีน้อยมาก 
เนือ่งจากโครงสร้างอยูอ่ย่างหละหลวม ระบบโครงสร้างไม่ชดัเจน การประเมนิผลจะไม่สามารถ
ท�าได้ครอบคลุม บางคร้ังการประเมินที่เป็นรูปแบบการวิพากษ์  มักไม่ได้รับการยอมรับของ
เครือข่าย เพราะอาจจะทนต่อเสียงการวิพากษ์ไม่ได้ บางคร้ังการประเมนิอาจออกมาในรูปแบบ
ของการส�ารวจความคิดเห็นของสมาชกิ ทบทวนข้อมลูข่าวสารทีม่แีละหลกัฐานการเปลีย่นแปลง 
การตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนและบันทึกการตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิง บางแห่ง   
ใช้การประเมินภายในแบบมีส่วนรวม การวิเคราะห์ข้อจ�ากัดและโครงการจากบุคคลภายนอก 
แม้บางคร้ังผลการประเมนิจะออกมาในทางบวก แต่มไิด้หมายความว่าผลทีไ่ด้น้ันมคีวามส�าเร็จ
ตามที่ตั้งไว้ไม่ ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถใช้ได้ในการวัดผลการด�าเนินงาน อาจจะวัดและ
ประเมนิจากจ�านวนจดหมายข่าว จ�านวนจดหมายตอบรับ การจดัการประชมุ ฯลฯ แต่ตวัเลข
เหล่านัน้ไม่ได้บ่งบอกถงึคณุภาพสมาชกิทีแ่ขง็ขนั จ�านวนสมาชกิ 100 คน ย่อมดีกว่าสมาชกิ
จ�านวน 1,000 คน ในบัญชีรายชื่อการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้นเพียง 1 คร้ัง   
หรือการเผยแพร่ข่าวสารทีม่คุีณค่าต่อสมาชกิย่อมดีกว่าการประชมุเร่ืองเดิมๆ ทีเ่ดิม การประเมนิผล
จึงเป็นเรื่องยาก
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แล้วเราจะสร้างเครือข่ายเพื่ออะไร
 การจัดตั้งเครือข่าย ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการก�าหนดทิศทางกิจกรรมหลัก
และประเภทของบคุคลและองค์กรทีจ่ะเข้ามาเป็นสมาชกิทีแ่ขง็ขนั การก�าหนดวัตถปุระสงค์ควร
ให้สมาชกิจ�านวนมากมส่ีวนร่วมในกระบวนการก�าหนดด้วย เพือ่ป้องกันการครอบง�าจากกลุม่คน
บางกลุ่ม รวมทั้งสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วน และด�าเนินการร่วมกันได้

 การด�าเนินกิจกรรมเครือข่าย ต้องมีการประเมิน หรือทบทวนกิจกรรมทุกระยะ   
เพื่อให้ได้ทราบว่า ผลการด�าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ และมีส่ิงใดที่ต้องการด�าเนิน
กิจกรรมทุกคร้ังทกุกิจกรรมมคีวามชดัเจน สร้างความน่าสนใจ และดึงดูดการท�างานให้มากขึน้ 
การด�าเนินกิจกรรมที่เป็นลักษณะธรรมดา ซ�้า และไม่น่าสนใจ จะไม่ค่อยสามารถเรียกร้อง
ความตืน่เต้นเร้าใจได้มาก ทัง้นีก้ารด�าเนนิกิจกรรมทกุคร้ังอาจเป็นแนวคิดของผู้เป็นสมาชกิเอง
หรือร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยน ร่วมมือกัน

 การด�าเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง จะสามารถท�าให้ความสัมพนัธ์ทัง้กลุม่ แกนน�าเลขฯ 
คณะท�างานประสานกันอย่างต่อเนื่อง มีแนวคิด และวิธีการท�างานจากการประชุมและ 
ปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง เกิดความแน่นแฟ้น และร่วมกันด�าเนินงานร่วมกัน

 เมื่อเกิดความสัมพันธ์ และความต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือความส�าเร็จที่ด�าเนินการ
ร่วมกันกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรมและวิธีการท�างานควรด�าเนินไปในลักษณะ
ประชาธปิไตย และท�าให้สมาชกิรู้สึกได้ว่าพวกเขาสามารถมบีทบาทในการดังกล่าว ควรเปิดทาง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างอาจก�าหนดกรอบอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่มีลักษณะบังคับ  
ให้สมาชกิและองค์กรแกนสามารถแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
คัดค้านและมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและการด�าเนนิงานโดยให้เกียรตทิกุคนเป็นหุ้นส่วน 
เกิดความร่วมมือน�าไปสู่ความส�าเร็จ

เราท�าอะไรกัน
 เครือข่ายทีม่แีกนน�าและองค์กรเป็นผูส้นับสนนุย่อมท�าให้เกิดแนวคิดการท�างานอย่างมี
จุดมุง่หมายมทีศิทางเดียวกัน อาชญากรรมคดีพเิศษ เป็นค�าถามหลกัทีน่�าแนวคดิการเฝ้าระวัง
ของอาชญากรรมคดีพิเศษ มาคบคิดร่วมกัน มาวางแผน มาด�าเนินการ โดยใช้วิถีของชุมชน
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีทิศทางและเป้าหมาย คือความเชื่อมั่นในองค์กรภาคประชาชน  
ในการจัดการปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน
 - อวดความรู้ผ่านเวทีถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ 
   ในกระบวนการของกฎหมายที่เป็นภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้
   กระบวนการขับเคลื่อนที่ลงสู่ชาวบ้านหรือเครือข่ายได้เข้าใจและสะท้อนปัญหา
   ออกมาอย่างถูกต้องจากองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 - การประชมุชีแ้จง แลกเปลีย่นความคิดเห็น เผือ่ถ่ายทอดประสบการณ์การเฝ้าระวัง
   ร่วมกนั มีข้อแนะน�าและวิธีการของแต่ละชุมชนมาแลกเปลี่ยน เพื่อน�าวิธีการที่
   สามารถด�าเนินการได้ไปปรับใช้
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 - การสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันต้องอาศัย
   ความเข้าใจอนัดีต่อกัน ร่วมกันท�างานแบบพนัธมติร ใช้การมส่ีวนร่วมอย่างแท้จริง 
   เปิดโอกาสยอมรับวิธีการและความคิดเห็นที่หลากหลาย การแก้ไขปัญหาคือการ
   เรียนรู้ และการเรียนรู้จะน�ามาซึ่งการจัดการกับปัญหา เมื่อเราวิเคราะห์ปัญหา
   ร่วมกัน จะท�าให้เครือข่ายเฝ้าระวังรับรู้ปัญหาและวางกฎร่วมกัน มข้ีอตกลงร่วมกัน 
   DSI จะเป็นผูผ้ลกัดันแผนและเสริมสร้างความเข้าใจ ทกุคนล้วนมจีติส�านกึร่วมกัน 

ทบทวนฟังเองบ่อยๆ
 - รู้จักเครือข่ายอย่างอิสระ ปราศจากการครอบง�า
 - แบ่งปัน เกื้อกูล และช่วยเหลือ
 - สร้างเงื่อนไขอย่างมีส่วนร่วม
 - มองเครือข่ายและมองตัวเอง
 - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาระยะยาว
 - หมั่นวิจัยชุมชน เพื่อหาทางพัฒนา
 - ท�าอย่างไรแล้วมคีวามสุข ไม่หวังผลตอบแทน สร้างความท้าทาย ซมึซบั และผูกพนั 
   เชื่อมั่นพลังของเครือข่าย

พัฒนาตัวเองบ้างนะ
 - จัดท�าข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสมบูรณ์
 - ศึกษาดูงานที่มีประสิทธิภาพ
 - มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ
 - พัฒนาแนวทางและแนวคิด
 - ขยายผลให้เป็นเครือข่ายฯต้นแบบ
 - มีช่องทางที่หลากหลายมีความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย
 - วางระบบข้อมูลเพื่อด�าเนินการ มีเส้นทางข้อมูลที่จะได้รับการด�าเนินการ

เมื่อพื้นที่มีปัญหาแบบชาวบ้าน
 - ส�ารวจข้อมูลในเชิงลึก และรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
 - ค้นหาแกนน�าจากเวทีประชาคม
 - พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง (ตั้งจุดสกัด) เดินเวรยาม อบรมกลุ่มเส่ียง รณรงค์
   ประชาสัมพันธ์
 - สรุปแผนการด�าเนนิงานท�างานร่วมกันกับแกนน�าทีม่จิีตอาสา และร่วมสร้างพฒันา
   กลไกในการท�างานในพืน้ที ่ มส่ีวนร่วมชมุชนและร่วมกันแก้ปัญหาในชมุชนพฒันา
   ความคิดของตนเองในการท�างาน และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับผู้มปีระสบการณ์
   ด้านต่างๆ และอย่าลืมพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเสริมทักษะให้เข้มแข็ง 
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เครือข่ายจะยืนยาว เมื่อเราได้เดินตามแนวทางนี้
 - พัฒนายุทธศาสตร์ภาคประชาชน สร้างกลไก ภาคจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล
 - บูรณาการและขนายผลอย่างเป็นระบบ
 - เสริมศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 - พัฒนาระบบข้อมูล และรายงานผล
 - อบรมเสริมความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือการท�างาน
 - จัดสรรทรัพยากรการท�างานเครือข่ายการเฝ้าระวังให้เหมาะสม
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
 - หมั่นเยี่ยมเยียนสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย
 - ยึดมั่นและแลกเปลี่ยนหัวใจร่วมกัน
 - ผูกสัมพันธ์ รักในเกียรติ และดูแลอย่างญาติมิตร 

อย่าลืมนะ การรักษาเครือข่ายยาก แต่เราก็ท�า
 - เรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 - เรารักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และระหว่างสมาชิกเครือข่าย
 - เราก�าหนดกลไกสร้างรายการจูงใจ
 - เราจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
 - เราให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา
 - เราสร้างผูน้�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนือ่งและเมือ่เรารักษากันและกันไว้ เราจึงช่วยกันรักษา 
   และเฝ้าระวังคดีพิเศษอย่างเข้มแข็ง และเราจะร่วมกันดูแลผลประโยชน์ของ
   ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

    คู่มือการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
    อาชญากรรมคดีพิเศษ 2553
   ศูนย์เครือข่ายดีเอสไอ
           นฐพร บุญยะกร
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DSI Application เข้าถึงความยุติธรรมง่ายๆ
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นน้ันผู้ร้องเรียนต้องเข้ายื่นเร่ืองร้องทุกข์ที่กรมสอบสวน   
คดีพิเศษและผลการตรวจสอบมีมูลจนได้รับอนุมัติเป็นคดีพิเศษ โดยดีเอสไอจะจัดส่งรหัส  
เข้าใช้ดีเอสไอแอปพลเิคชัน่เป็นตวัเลข 6 หลกัให้ผูม้ส่ีวนได้ เสียทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์
หรืออีเมล์พร้อมแนะน�าวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งมีช่องทางให้ผู้ร้องเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็น รวมถงึสอบถามข้อมลูได้อกีด้วยโดยวิธกีารตรวจสอบข้อมลูในดีเอสไอแอปพลเิคชัน่ 
สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย โดยท�าการใส่รหัสอ้างองิ 6 หลกัทีไ่ด้รับจากกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
และตวัเลข 13 หลกัของบตัรประชาชนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกับเร่ืองนั้นๆ ก็สามารถเข้าไป
ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าในการด�าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอได้  
โดยไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามและไม่ต้องเดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพียงแค่มี
อินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบได้ในทันที

 ขั้นตอนการเข้าถึงความยุติธรรมผ่าน DSI Application
DSI เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ผ่านระบบ Google Play Store 
ให้สามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนที่ตนเกี่ยวข้องส�าหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องร้องทุกข์มา
แล้วเพียงค้นหาค�าว่า “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ใน Google Play Store

โดยรับชมวิธีติดตั้ง ได้ที่ 
https://www.dsi.go.th/view.aspxMtid=T0000902
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รูปกิจกรรมงานเครือข่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
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ภาคผนวก
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

1. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
2. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
3. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
4. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ
  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์
6. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
7. คดีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
8. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
9. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
10. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
11. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
12. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
   ราชอาณาจักร
13. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
14. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
15. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
16. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
17. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
19. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
20. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
21. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
22. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23. คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
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24. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
25. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
26. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
27. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
28. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
29. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
30. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
31. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
32. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
33. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
34. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
35. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
36. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
37. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
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