


กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คำนิยม 
 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
เป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ในการก่ออาชญากรรมได้  
ซึ่งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ทำให้ยากแก่การระงับยับยั้ง 
ความเสียหายได้ทันท่วงที ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีแนวโน้มที่ผู้กระทำผิดจะนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทำผิดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจในการป้องกัน 
การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือให้การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สู ง  ซึ่ งการจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคม 
อาเซียน (ASEAN Economic Community) กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบงานการสืบสวน
สอบสวน สามารถกำหนดแนวทางในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และบูรณาการการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศได้ในอนาคต 

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณะทำงานศึกษาวิจัย ตลอดจนถึงผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ และร่วมกันจัดทำ
รายงานศึกษาวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ขอให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เพ่ือความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

         
พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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I



รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2564

คํานํา 

 

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหน้าท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนเคร่องมอในการกระท�าความ ิด มีอ�านาจหน้าท่ีในการปองกัน ปราบปราม 

และสบสวนสอบสวนด�าเนินคดีกับ ้กระท�า ิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์

และพิสจน์ความ ิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๔  ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการก�าหนดความ ิดคดีพิเศษเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ท่ี ่านมาพบว่า 

้ต้องหาหรอ ้กระท�าความ ิดมักจะใช้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเปนฐานในการกระท�าความ ิด 

และเปนท่ีหลบซ่อนตัวท�าให้ยากแก่การสบสวน สอบสวน รวมท้ังติดตามจับกุมเพ่อด�าเนินคดี ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเปนอย่างยิ่งท่ีประเทศในกลุ่มประเทศในอาเซียนจะต้องร่วมมอกันในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านต่าง  ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนร้เก่ียวกับรปแบบการสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน การศึกษาประเดนข้อกฎหมาย การสร้างเครอข่าย 

การประสานงาน การเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี การสร้างความร่วมมอในการเ าระวัง 

้กระท�า ิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การให้ความช่วยเหลอซ่ึงกันและกันในเร่องทางอาญา  

การแลกเปลี่ยน ข้อมลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี ้บังคับใช้กฎหมาย รวมท้ัง การ กอบรมทางวิชาการ และ

เทคนิคการสบสวนสอบสวนต่าง  เพ่อให้ภารกิจการปองกันปราบปรามคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ท่ีอย่ในความรับ ิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรลุ ลส�าเรจอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุ ลและความจ�าเปนดังกล่าวข้างต้น กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศจึงได้ริเริ่ม

จัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความร้ และก�าหนดมาตรการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม 

ASEAN Economic Community (AEC) ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยศึกษาดงานท่ีประเทศมาเลเซีย เม่อป  พ.ศ. ๒๕๕๙  

สาธารณรัฐสิงคโปร เม่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ สาธารณรัฐฟลิปปนส เม่อป พ.ศ. 2561 และจัดสัมมนา

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความร้ และก�าหนดมาตรการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม  

ASEAN Economic Community (AEC) เพ่อพั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หัวข้อ  

“การปรับตัวกับ Cyber Warfare ในอนาคต” และ “การเ ชิญหน้ากับ Cyber Crime เม่ือวันท่ี  

27 มิถุนายน 2561 พร้อมรับฟงความคิดเหนและข้อเสนอแนะ จึงได้รวบรวมข้อมลและศึกษา

คนควาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ซ่ึงข้อมลการวิเคราะห์จะเปนประโยชน์ในการพั นาบุคลากร 

เคร่องมอ และกระบวนการสบสวนสอบสวน รวมถึงการด�าเนินคดีเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

และอาชญากรรมอ่นท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

พันต�ารวจโท วิชัย  สุวรรณประเสรฐิ 

้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประธานคณะทํางานศึกษาวิจัย 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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II

คํานํา 

 

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหน้าท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนเคร่องมอในการกระท�าความ ิด มีอ�านาจหน้าท่ีในการปองกัน ปราบปราม 

และสบสวนสอบสวนด�าเนินคดีกับ ้กระท�า ิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์

และพิสจน์ความ ิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๔  ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการก�าหนดความ ิดคดีพิเศษเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ท่ี ่านมาพบว่า 

้ต้องหาหรอ ้กระท�าความ ิดมักจะใช้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเปนฐานในการกระท�าความ ิด 

และเปนท่ีหลบซ่อนตัวท�าให้ยากแก่การสบสวน สอบสวน รวมท้ังติดตามจับกุมเพ่อด�าเนินคดี ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเปนอย่างยิ่งท่ีประเทศในกลุ่มประเทศในอาเซียนจะต้องร่วมมอกันในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านต่าง  ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนร้เก่ียวกับรปแบบการสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน การศึกษาประเดนข้อกฎหมาย การสร้างเครอข่าย 

การประสานงาน การเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี การสร้างความร่วมมอในการเ าระวัง 

้กระท�า ิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การให้ความช่วยเหลอซ่ึงกันและกันในเร่องทางอาญา  

การแลกเปลี่ยน ข้อมลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี ้บังคับใช้กฎหมาย รวมท้ัง การ กอบรมทางวิชาการ และ

เทคนิคการสบสวนสอบสวนต่าง  เพ่อให้ภารกิจการปองกันปราบปรามคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ท่ีอย่ในความรับ ิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรลุ ลส�าเรจอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุ ลและความจ�าเปนดังกล่าวข้างต้น กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศจึงได้ริเริ่ม

จัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความร้ และก�าหนดมาตรการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม 

ASEAN Economic Community (AEC) ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยศึกษาดงานท่ีประเทศมาเลเซีย เม่อป  พ.ศ. ๒๕๕๙  

สาธารณรัฐสิงคโปร เม่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ สาธารณรัฐฟลิปปนส เม่อป พ.ศ. 2561 และจัดสัมมนา

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความร้ และก�าหนดมาตรการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม  

ASEAN Economic Community (AEC) เพ่อพั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หัวข้อ  

“การปรับตัวกับ Cyber Warfare ในอนาคต” และ “การเ ชิญหน้ากับ Cyber Crime เม่ือวันท่ี  

27 มิถุนายน 2561 พร้อมรับฟงความคิดเหนและข้อเสนอแนะ จึงได้รวบรวมข้อมลและศึกษา

คนควาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ซ่ึงข้อมลการวิเคราะห์จะเปนประโยชน์ในการพั นาบุคลากร 

เคร่องมอ และกระบวนการสบสวนสอบสวน รวมถึงการด�าเนินคดีเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

และอาชญากรรมอ่นท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

พันต�ารวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 

้อ�านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประธานคณะทํางานศึกษาวิจัย 
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าน : า าน า า า า ค า า า

ค น าค า น ASEAN Economic Community) า

า า า ค  า า น  
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การศึกษาวิจัย นครังนีมีวั ถุประสงคเ ื่อศึกษารปแบบการสืบสวนสอบสวนอา ากรรม
ทางคอม ิวเ อร องประเทศมาเลเ ีย สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส ทํา หสามารถ
เหน า รวมอา ากรรมท่ีเกิ ึน นแ ละประเทศ เปนแนวทางการ ําเนินค ี Guidance  รอมทัง
นํา อมลมาเ ื่อมโยงอยางเปนทางการและ มเปนทางการ รวมถึง ั นากระบวนการแลกเปลี่ยน
อมล าวสาร และประเ น านก หมาย นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร
นระ ับทวิ าคี และ หรือ หุ าคี สรางเครือ าย หเกิ ความสัม ันธท่ี ี และความรวมมือกับ

หนวยงานบังคับ ก หมาย องกลุมประ าคมอาเ ียน อีกทังรวมกันเ าระวัง ปองกัน และสนับสนุน
การ ําเนินการ ามก หมาย เ ื่อ ห มา ึ่ง กระทํา ิ  นการนีคณะทํางานจึง จั ทําโครงการ
แลกเปลี่ยนองคความรและกําหน มา รการแนวทาง นการบังคับ ก หมาย นกลุม  

   นการปองกันปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร าย  
การสนับสนุน องสํานักงานปลั กระทรวงยุ ิธรรม ครังแรกเม่ือปงบประมาณ ศ  ๒๕๕๙ รวมกับ
หนวยงานบังคับ ก หมาย นประเทศมาเลเ ีย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความ ิ
เก่ียวกับอา ากรรมทางเทคโนโลยี  ปอท  และกระทรวง ิจิ ทัลเ ื่ อเศรษฐกิจและสังคม  
ครังท่ีสองเม่ือปงบประมาณ ศ  ๒๕๖๐ รวมกับหนวยงานบังคับ ก หมาย นสาธารณรัฐสิงคโปร 
ครังท่ีสามเม่ือปงบประมาณ ศ  ๒๕๖  รวมกับหนวยงานบังคับ ก หมาย นสาธารณรัฐฟลิปปนส  
คณะทํางานจึง กําหน อบเ การศึกษาวิจัย โ ยเนนศึกษา อก หมาย แนวทางการประสานงาน
านการสืบสวนสอบสวน องประเทศ ทย เปรียบเทียบกับแ ละประเทศ ึ่งแ ละประเทศกจะมี

ลักษณะเ าะ ัวท่ีแ ก างกัน ังนี ประเทศมาเลเ ียจะมี กระทําความ ิ ประเ ท Nigerian Fraud 
แอบแ งอย นคราบ องนักศึกษา นจีเรีย หรือท่ีเรียกวา R  S  ท่ีมี เสียหาย นประเทศ ทย
จํานวนมากและสรางความเสียหาย นแ ละป ม ่ํากวารอยลานบาท สาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศ
ท่ีมีศักย า น านเทคโนโลยี และเปนประเทศท่ีเ รียม รอมรับมือ ัยอา ากรรมคอม ิวเ อร 
สาธารณรัฐฟลิปปนส เปนประเทศท่ีกําลังเ ิ ป หาอา ากรรมคอม ิวเ อร ป หาการคอรรัป ัน 
องวางทางราย  นสังคม การ อโกงทางโทรศั ทจากแกงคอลเ นเ อร T  Fraud) 

การ อโกงการ ือ ายสินคา าง  านอินเทอรเน  และป หากลุม กอความ มสงบทาง าค  
องประเทศ ท่ีมีส า ป หาคลายคลึงกับประเทศ ทย  

ลจากการศึกษา งาน นแ ละหนวยงาน องประเทศทัง  ประเทศ บวาแ ละประเทศ 
มี ัย านอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นรปแบบท่ีคลายคลึงกัน แ แนวทางการปองกันและรับมือ
แ ก างกัน ึ่งอาจจะเกิ จากปจจัย ืนฐาน น าน าง  เ น ความ รอม น านสาธารณปโ ค  
ระบบการสื่อสาร การคมนาคม ความเปนอย องประ า น บุคลากร องรัฐ ความ รอม านเทคโนโลยี 

บทคัดย่อ
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นการนีคณะทํางานจึง นําความรท่ี รับจากการศึกษา งาน องทัง  ประเทศ มา อยอ นการ 
จั สัมมนา นรปแบบ องการปาฐกถา ิเศษและการเสวนา  นหัว อ “การปรับ ัวกับ   
นอนาค ” และการเสวนา นหัว อ “การเ ิ หนากับ   นปจจุบันและป หาท่ีเกิ ึน
นอาเ ียน” รอมทังนํา อมล ังกลาวมาวิเคราะหการบรณาการบังคับ ก หมายเก่ียวกับ

อา ากรรมคอม ิวเ อรเปนหัว อ าง  ังนี 1  แนวโนม ัยคุกคามทางอา ากรรมคอม ิวเ อร
นปจจุบันและ นอนาค  ๒  การวิเคราะหหนวยงานและรปแบบการบริหารจั การอา ากรรม

คอม ิวเ อร ก หมาย   รายละเอีย องความรวมมือระหวางประเทศ องประเทศมาเลเ ีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสิงคโปร  กรณีศึกษาและแนวทางแก  ึ่ง จั ทํา ว น
รายงานการศึกษาวิจัย บับนี วย 

ลการวิจัยพบวา่ การ ั นาเทคโนโลยี หม  ทํา หประ า น อง ื่น ัวและ หความสําคั

นความม่ันคงปลอ ัย เบอรเ ิ่ม ึน เ ราะ ัยคุกคามอาจเกิ ึน เสมอ เ น ัยคุกคามท่ีเกิ กับ
ระบบ    สกุลเงิน ิจิทัล รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงิน านสมารทโฟน 
สิ่งเหลานีเปน ัย กล ัวท่ี มอาจคา คิ  ถาประ า น า ความรความเ า จจากการ เทคโนโลย ี
ะนันแนวทาง นการปองกันอา ากรรมคอม ิวเ อร คณะทํางานเหนวาควร หความรและสราง

ความ ระหนักรแกประ า น หากจะ ําเนินการเ ิงปราบปรามโ ยการสืบสวนสอบสวนเ ียงอยางเ ียว 
คง มเทาทันกับการกาวกระโ องเทคโนโลยี นการนีหนวยงาน าครัฐและหนวยงาน าคเอก น
ควร หความรวมมือกันแก ป หาท่ีอาจเกิ ึน ังจะเหน จากแนวทางการกําหน ยุทธศาส ร า ิ 
2  ป ท่ีมีเรื่องการจั การกับระบบฐาน อมล นา ห  การนํานวั กรรม เทคโนโลยี อมล นา ห  
ระบบการทํางานท่ีเปน ิจิทัลเ ามาประยุก  อยางคุมคาและป ิบั ิงานเทียบ กับมา รฐานสากล 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้ไม่สามารถท่ีจะปองกันปญหาทางเทคโนโลย ี

ได้อย่างครบถ้วนสมบรณ์ เพราะ ะนั้นแนวคิดท่ีส�าคัญ คอ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องเตรียมบุคลากร

และการบริหารจัดการ เพ่อให้เกิดการเรียนร้และพั นาองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

และน�าแนวทางป ิบั ิและกรอบมา รฐาน านการรักษาความม่ันคงปลอ ัย เบอร ท่ีอางอิงจาก 

 ในส่วน Detect และ Respond มาปรับใช้ พร้อมจัดทํา  D  อมล   

 ท่ีจะเปนการปองกันป หา นเ ิงรุก แจงเ ือน อมล หประ า น หรือองคกรท่ี กเปน
เปาหมาย เ ื่อเ รียมรับมือหรือหยุ ยังอาชญากรรมทางคอม ิวเ อร อยางทันทวงที ึ่งหลัก นการ

ําเนินการนัน จะ องคํานึงถึง  สวน คือ บุคลากร ) กระบวนการ Process  และเทคโนโลยี 
) ังนัน คณะท�างานจึงได้จัดท�าข้อเสนอแนะในด้านต่าง  ประกอบ วย ข้อเสนอแนะ

เ ิงนโยบายระ ับประเทศ ข้อเสนอแนะเ ิงนโยบายระ ับองคกร และข้อเสนอแนะเ ิงการนํา

หลักการบริหารมาประยุก    เม่ือนําหลักการ าง  มาประยุก  รวมกันจะทํา หสามารถ
ป ิบั ิงาน อยางมีประสิทธิ า  งานเครื่องมือ ิเศษ อยางคุมคา และสามารถนํา อมลท่ี มา
สนับสนุนหรือแลกเปลี่ยน อมลกับหนวยงาน าครัฐอ่ืน  เ ื่อเสริมการทํางานรวมกัน ห มี
ประสิทธิ า มากยิ่ง ึน ท่ีจะเปนท่ี ึ่ง ิง นการแก ป หาอา ากรรมคอม ิวเ อร หแกประ า น
และประเทศ า ิ อ ป 
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Abstract 

 

Title:  Research on the effectiveness of law enforcement on computer crimes  

in the ASEAN Economic Community, a case study of Malaysia, the Republic of Singapore 

and the Republic of the Philippines. 

Owner: Bureau of Technology and Cyber Crime, Department of Special Investigation. 

 

The purpose of this research is to study the inquiry of cybercrime of Malaysia, 

Singapore and The Philippines respectively which is to see an overview of crimes occurring 

in each country. It is to be a litigation guidelines and linked information both formal and 

informal way including the exchange of the intelligence and legal issues for prevention 

and suppression cybercrime in bilateral and/or multilateral. To build a good relation and 

cooperation with the law enforcement agencies in ASEAN countries in order to prevent 

and support in legal actions. 

In this regard, the working group has prepared a project of knowledge and guideline 

exchange program for law enforcements in ASEAN Economic Community (AEC), under  

the support of the office of the Permanent Secretary, Ministry of Justice. The first time 

cooperated in the fiscal year 2016 with Malaysian Law enforcements, Thailand Technology 

Crime Suppression Division (TCSD) and Ministry of Digital Economic and Society.  

The second time in the fiscal year 2017, cooperated with law enforcements in Singapore. 

The third time in the fiscal year 2018, cooperated with law enforcements in  

The Philippines. 

The working group defines the research scopes focusing on an underlining law and 

coordination process compared with each country which has a differentiation. In Malaysia, 

the perpetrators of Nigerian Fraud are hidden in the form of Nigerian students known as 

Romance Scam, those victims are mostly living in Thailand and damages are more  

a hundred million baht in each year.   The Republic of Singapore is a highly potential 

technology country and is anticipating cybercrimes. The Philippines is currently received 

floods of Cybercrime Threats, Corruptions, Income gap, Telecommunication Fraud, Online 

Shopping Scam and Insurgents in the south of country. 

 

 

 

Abstract
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The result of study visits in each department indicated that all three countries 

receiving similar cyber threats but using different Prevention Guidelines which caused by 

various fundamental factors such as readiness of Public Utilities, Communication System, 

Transportation, People well-being, Government Official and Technology. The working 

group then creates a seminar on the topic “Future Adaptation to Cyber Warfare” and 

a debate on the topic “Facing modern Cyber Crime and Problems in ASEAN”. Using such 

data to analyze for integration of law enforcement on cybercrimes are covered in the 

following lists; 

 1) Modern and Future in Cybercrime trends.  

2) Organizational Analysis and Computer Crime Law Management Model.  

3) Cooperation details between Malaysia, Singapore and Philippines and; 

4) Case studies and Solutions. 

The result of research indicates that people are being more aware of Cyber threats, 

as new technologies developed, because threats can always arise, for example, threat to 

digital currency and threat to mobile transaction which are unforeseen imminent dangers 

if people lack of understanding in technologies. The working group sees that people 

should be educated an awareness along with repression through investigation would be 

more effective. In doing this, government agencies and private sectors should cooperate 

in solving problems that may arise according to 20-years National Strategy including 

dealing with big data and applying digital working systems cost-effectively comparable to 

international standards. 

In conclusion, with technological advancement, prevention of cyber threats is 

difficult. Department of Special Investigation needs to prepare its personnel and 

management to keep up with changes referencing and applying NIST’s Code of Conduct 

and Standards on Cybersecurity in part Detect and Respond. And prepare Big Data, Cyber 

Threat Intelligence data that will proactively prevent problems, notify the public or the 

targeted organization to prepare to deal with or stop computer crimes in a timely manner, 

that action must take these 3 parts into account 1) People 2) Process 3) Technology. 

Therefore; the working group prepares the recommendations in various fields comprised 

of National Policy Recommendations, Corporate Policy Recommendations and 

Recommendations for the Implementation of Management Principles. It could be more 

effective when the principles are applied together with effectively use of special tools and 

exchange these information with other government agencies for efficient collaboration  

on solving computer crimes for people and nation in the future. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ค าม นมา ค ามสําคัญ อ ญ า 

ประ าคมอาเ ียน  ommunity  ประกอบ วยสมา ิก นเอเ ีย ะวันออกเ ียง  
รวม ๐ ประเทศ แก ประเทศ ทย มาเลเ ีย อินโ นีเ ีย ฟลิปปนส สิงคโปร บร น เวีย นาม ลาว มา 
และกัม า ทังนี จาก ลการหารือ นท่ีประ มุสุ ยอ อาเ ียน น วงท่ี านมา ทุกประเทศ างเหน องกัน
นการ ําเนินการ าง  าย กรอบความรวมมือประ าคมอาเ ียนทัง  เสาหลัก ึ่งรวมถึงการเรงรั

การ ั นาความรวมมือเ ื่อ หมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน มือ และเงินทุน  
อยางเสรี โ ยเป หมีการลงทุนจากประเทศสมา ิก สงถึงรอยละ ๐ ึ่งจะเหน วา น วง มก่ีป

ท่ี านมานี การประกอบธุรกิจทุกประเทศ นอาเ ียนนัน มีแนวโนมท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบอินเทอรเน มา  นการสนับสนุนและบริหารจั การธุรกิจกันอยางกวาง วางและแ รหลาย
มาก ึนเรื่อย  โ ยเ าะ นสวน องประเทศ ทยนัน รัฐบาลมีนโยบายสําคั นการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศหรืออินเทอรเน มา  นการ ับเคลื่อนเศรษฐกิจ   ึ่งลาสุ มีการ
ปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกระทรวง ิจิทัลเ ื่อเศรษฐกิจและสังคม
เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เ ื่อทําหนาท่ี ั นาโครงสราง ืนฐาน ิจิทัลประสิทธิ า สง 
หครอบคลุมทังประเทศ และเ ื่อ ับเคลื่อนเศรษฐกิจและสรางสังคมคุณ า วยเทคโนโลยี ิจิทัล 

แมวาการ ําเนินการ ังกลาว าง นจะเปนประโย นและเอือ อการ ยาย ัวทางเศรษฐกิจ 
ลอ จน วย หการ ิ อสื่อสาร องประ า นทัง นประเทศและระหวางประเทศนันเปน ปโ ยสะ วก

รว เรวและมีคา จายท่ีถกลง แ น ณะเ ียวกัน การ ําเนินการ ังกลาวกสง ล หอา ากร
สามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือและ องทาง นการประกอบอา ากรรม นรปแบบ หม  

 วยเ นกัน ึ่งรปแบบการกระทําความ ิ ทาง านอา ากรรมคอม ิวเ อรนัน  สามารถท่ีจะเกิ ึน
หรือควบคุมจากสถานท่ีแหง นโลกก  และการกระทําความ ิ ังกลาวมัก บวา มีสถานท่ี นการ
กระทํา ิ นระบบคอม ิวเ อรมากกวาหนึ่งประเทศและ ระยะเวลา นการกออา ากรรมท่ีรว เรว
โ ยมีการควบคุมระยะ กลจากเครื่องคอม ิวเ อร มีการ เทคโนโลยีหรือโปรแกรมท่ีมีความ ับ อน 
เ ื่อป บังอํา ราง ัว น อง กระทําความ ิ  อมลสําคั หลายอยางท่ี อง ประกอบการสืบสวน
สอบสวนและเ ื่อ เปน ยานหลักฐานมักจะถกจั เกบอย น างประเทศ หรือระบบคลาว  และรปแบบ
ององคกรอา ากรรมมีการ ั นา วยเทคโนโลยี ันสง ึ่งเกินกวาประเทศหนึ่งประเทศ  

จะสามารถ รวจจับ ควบคุม กํากับ หรือปองกันปราบปราม แ เ ียงลํา ัง จึงจําเปน องอาศัยเครือ าย
ความรวมมือระหวางประเทศ เ ื่อประโย นทังทาง านการสืบสวนสอบสวนและ ําเนินค ี ห มี
ประสิทธิ า  

กองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนหนวยงานบังคับ ก หมาย นสังกั กรมสอบสวนค ี ิเศษ 
กระทรวงยุ ิธรรม มี ารกิจหนาท่ี นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมท่ีเก่ียว องกับการ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนเครื่องมือ นการกระทําความ ิ  ามท่ีกําหน ว นก กระทรวงแบงสวน
รา การกรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม ศ  ๒๕๖๐ อ   คือ มีอํานาจหนาท่ี นการ

บทที่ ๑
บทนำ�
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ปองกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวน ําเนินค ีกับ กระทํา ิ ทางค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
รวมถึงการวิเคราะหและ ิสจนความ ิ ทางค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ าม ระรา บั ั  ิ
การสอบสวนค ี ิเศษ ศ  ๒๕  ประกอบกับก กระทรวง วา วยการกําหน ความ ิ ค ี ิเศษเ ิ่มเ ิม 
ามก หมายวา วยการสอบสวนค ี ิเศษ บับท่ี ๒  ศ  ๒๕๕๕ อ ๖  คือ ค ีความ ิ ามก หมาย

วา วยการกระทําความ ิ เก่ียวกับคอม ิวเ อร ทังนี ท่ี านมา บวา  องหาหรือ กระทําความ ิ
มักจะ ประเทศ นกลุมอาเ ียนเปนฐาน นการกระทําความ ิ และเปนท่ีหลบ อน ัวทํา หยาก  
แกการ ิ ามจับกุมเ ื่อ ําเนินค ี ังนัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีประเทศ นกลุมประเทศ 
นอาเ ียนจะ องรวมมือกัน นการบังคับ ก หมาย าน าง  แก การ หความรเก่ียวกับรปแบบ

การสืบสวนสอบสวนอา ากรรมทางคอม ิวเ อร องประเทศ นกลุมอาเ ียน ประเ น อก หมาย
นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร การสรางเครือ ายการประสานงาน  

การเสริมสราง หเกิ ความสัม ันธท่ี ี การสรางความรวมมือ นการเ าระวัง กระทํา ิ เก่ียวกับ
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร การ หความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน นเรื่องทางอา า การแลกเปลี่ยน
อมล าวสาร องเจาหนาท่ี บังคับ ก หมาย รวมทัง การ กอบรมทางวิ าการและเทคนิค 

การสืบสวนสอบสวน าง  เ ื่อ ห ารกิจการปองกันปราบปรามค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 
ท่ีอย นความรับ ิ อบ องกองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรลุ ลสําเรจอยางมีประสิทธิ า  

จากเห ุ ลและความจําเปน ั งกลาว าง น  กองค ี เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
กรมสอบสวนค ี ิเศษ จึง ริเริ่มจั ทําโครงการแลกเปลี่ยนองคความร และกําหน มา รการแนวทาง 
การบังคับ ก หมาย นกลุม     นการปองกันและปราบปราม
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร าย การสนับสนุน องสํานักงานปลั กระทรวงยุ ิธรรม ครังแรก 
เม่ือปงบประมาณ ศ  ๒๕๕๙ โ ย  ื่อโครงการวา “โครงการสัมมนาความปลอ ัย านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เ ื่อเสริมสรางแนวรวมและความรวมมือ องประ าคมอาเ ียน  ึ่งประกอบ ป วย  
๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี   การสรางเครือ ายกับหนวยงานบังคับ ก หมาย นประเทศมาเลเ ีย  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเ ีย เม่ือระหวางวันท่ี   -  มีนาคม ๒๕๕๙ และกิจกรรมท่ี  ๒   
การสัมมนากับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความ ิ เก่ียวกับอา ากรรมทางเทคโนโลยี 
ปอท  สังกั สํานักงาน ํารวจแหง า ิ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ณ กรมสอบสวนค ี ิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โ ย ลท่ี จากการ ําเนินโครงการ ังกลาว  
คือ กอ หเกิ ความรวมมือท่ีเปนรปธรรมมาก ึน ลอ จนเ ิ่ม องทาง นการ มา ึ่ง อมล าวสาร 
ทังจาก นประเทศและ างประเทศ ึ่งเปนประโย นโ ย รง อการสืบสวนสอบสวนและ ําเนินค ีเก่ียวกับ
อา ากรรมทางคอม ิวเ อรและอา ากรรมอ่ืนท่ีเก่ียว อง สําหรับ นปท่ีสอง องการ ําเนินโครงการ
หรือปงบประมาณ ศ  ๒๕๖๐ นัน สํานักค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับความเหน อบ ห ําเนิน 
“โครงการแลกเปลี่ยนองคความร และกําหน มา รการ แนวทางการบังคับ ก หมาย นกลุม  

   นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร เ ื่อ ั นาก หมายและกระบวนการยุ ิธรรม  ึ่งสาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศ 
ท่ี รับการยอมรับจากนานา า ิวาเปนประเทศท่ีมีความกาวหนา นการบริหารจั การการสืบสวน
สอบสวน และการ รวจ ิสจน ยานหลักฐานทางอิเลกทรอนิกส นค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 
นอกจากนี สาธารณรัฐสิงคโปรยังเปนท่ี ัง องหนวยงาน       



กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

3

3 
 

ึ่งเปนสวนงานหนึ่ง ององคการ ํารวจสากล ท่ี เป ทําการอยางเปนทางการแลวเม่ือเ ือนเมษายน 
ศ  ๒๕๕  ท่ี านมา โ ยมี ารกิจหนาท่ีเก่ียวกับการวิจัยและ ั นาอุปกรณและเครื่องมือ าง   

ท่ี  นการระบุอา ากรรมและ ัว น อง กระทําความ ิ  สนับสนุนงาน านการ รวจ ิสจน 
ทางคอม ิวเ อร ลอ จนการ กอบรมเก่ียวกับนวั กรรมและเทคโนโลยี หม  ท่ี วย นการสืบสวน
สอบสวนค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร ึ่งประโย นหลักท่ีจะ รับจากการ ําเนินโครงการ ังกลาว 
คือ การ ั นา ี ความสามารถและศักย า นการสืบสวนสอบสวน องเจาหนาท่ีบังคับ ก หมาย 
การ ยายความรวมมือ นการ กอบรมเจาหนาท่ี านการรวบรวม ยานหลักฐานทางอิเลกทรอนิกส
และการ รวจ ิสจนทางคอม ิวเ อร และการ ยายเครือ ายความรวมมือ นการปองกันและปราบปราม
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร นกลุมประเทศอาเ ียน 

สําหรับโครงการ อเนื่อง นปท่ีสามเม่ือปงบประมาณ ศ  ๒๕๖  นัน กองค ีเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ิจารณาแลว เหนควร ําเนินโครงการ อเนื่องจากปงบประมาณ ศ  ๒๕๖๐ คือ 
“โครงการแลกเปลี่ยนองคความร และกําหน มา รการแนวทางการบังคับ ก หมาย นกลุม ASEAN 

  หรือ  นการปองกันและปราบปรามการละเมิ ทรั ยสินทางป าและ
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส เ ื่อ ั นาก หมายและกระบวนการยุ ธิรรม  
ึ่งคา วาจะเ ินทาง ป งานและประ ุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียว องทาง านการปองกันและปราบปราม

อา ากรรมทางคอม ิวเ อร รวมถึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับ แล  หบริการ นการ ิ อสื่อสาร 
ท่ีอย นสังกั กระทรวงยุ ิธรรม    สํานักงาน ํารวจแหง า ิฟลิปปนส 

    และกระทรวงเทคโนโลยีการ ิ อสื่อสารและ อมลสารสนเทศ 
      โ ย  หนวยงานหลักท่ีจะเ ินทาง

ปประ มุหารือ ประกอบ วย 
1 1 1 หนวยงาน      สังกั กระทรวงยุ ิธรรม       

ึ่งเปนหนวยงานสําคั ทาง านการสืบสวนสอบสวนท่ีกอ ัง ึนอยางเปนทางการเม่ือป ค ศ  ๙  
ศ  ๒ ๙๐  โ ยมี ารกิจหลัก คือ การสืบสวนสอบสวนค ีอา ากรรม าง  โ ยเ าะอยางยิ่ง    

ค ีท่ีอย นความสน จ องรัฐบาล รวมถึง หความ วยเหลือหนวยงานอ่ืน  นการสืบสวนสอบสวน
ามการรอง อ โ ยเปนหนวยงานกลางระ ับ า ิ นการประสาน อมลอา ากรรมเ ื่อประโย น 
นการ ําเนินค ีสําคั ท่ีมีความ ับ อน กอความเสียหายรุนแรง 

1 1 2 สวนแ นงาน      สังกั กระทรวงยุ ิธรรม 
ึ่งจั ัง ึน ามก หมายสาธารณรัฐ บับท่ี ๐ ๕ หรือ ระรา บั ั ิปองกันอา ากรรมทาง

คอม ิวเ อร ค ศ  ๒๐ ๒      2 12) โ ยมี ารกิจหลัก คือ 
เปน ประสานงานกลาง   นกรอบความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า
และการสง ราย ามแ น นค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อรและอา ากรรมอ่ืน  ท่ีเก่ียว องกับ
คอม ิวเ อร หคําปรึกษาทางก หมายและเทคนิค การจั ทําและสงวนรักษา อมล การเกบรวบรวม

ยานหลักฐาน ออกคมือ แนวทางป ิบั ิ ท่ีเก่ียว องกับการสืบสวนสอบสวนค ีอา ากรรม 
ทางคอม ิวเ อร การกคืน ยานหลักฐานทางอิเลกทรอนิกส และการวิเคราะห อมลการ รวจ ิสจน 
ามแนวทางป ิบั ิท่ีเปนมา รฐานสากล 
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1 1 3  หนวยงาน Anti -    สั งกั สํ านั กงาน ํ ารวจแหง า ิ
ฟลิปปนส ึ่งจั ัง ึนอยางเปนทางการเม่ือเ ือนมีนาคม ศ  ๒๕๕๖ โ ยมี ารกิจหลัก คือ สืบสวน
สอบสวนค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร ประเมินความเสี่ยง านความม่ันคงปลอ ัย องระบบ อมล
สารสนเทศและการ ิ อสื่อสาร จั ทําและ แลระบบฐาน อมลการ าวเก่ียวกับ   ิน หอง  
และอ่ืน  ท่ีถก โ ยองคกรอา ากรรม าง  จั การ กอบรมและสัมมนา านป ิบั ิการ อ าน
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร รวมถึงจั กิจกรรมการรณรงค อ านอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 

1 1 4 ศนยการประสานงานและสืบสวนอา ากรรมทางคอม ิวเ อร  
     กระทรวงเทคโนโลยีการ ิ อสื่อสารและ อมล

สารสนเทศ ึ่งเปนศนย  ท่ีจั ัง ึน าม ระรา บั ั ิปองกันอา ากรรมทางคอม ิวเ อร          
ค ศ  ๒๐ ๒     2 12  โ ยมี ารกิจหลัก คือ จั ทําแ นความม่ันคง
ปลอ ัยทางคอม ิวเ อรแหง า ิ และ หความ วยเหลือ นการปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร
านทางทีม อบสนองเรื่อง ุกเ ินทางคอม ิวเ อร      
หความรวมมือระหวางประเทศทาง านการ าว การสืบสวน และการ กอบรม ท่ีเก่ียว องกับการปองกัน 

ปราบปราม และ ําเนินค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร รวมถึงประสาน หการสนับสนุน และมีสวนรวม 
กับ าคธุรกิจ หนวยงานรัฐบาลทองถ่ิน และองคกร าคเอก น นการ ําเนินแ นงานการปองกัน
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร ลอ จน ห อเสนอแนะ นการออกก หมาย มา รการ และนโยบาย
าง  ามความเหมาะสม 

 
1.2 ั ร ส ค อ าน ิ ัย 

1 2 1 เ ื ่อศึกษารปแบบการสืบสวนสอบสวนอา ากรรมทางคอม ิวเ อร อง
ประเทศมาเลเ ีย สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส ทํา หสามารถเหน า รวม
อา ากรรมท่ีเกิ ึน นแ ละประเทศ เปนแนวทางการ ําเนินค ี  และการนํา อมล 
มาเ ื่อมโยงอยางเปนทางการ และอยาง มเปนทางการ 

1 2 2 เ ื่อ ั นาการแลกเปลี่ยน อมล าวสาร และประเ น านก หมายระหวางกัน 
นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นระ ับทวิ าคี และ หรือ หุ าคี  

สรางเครือ าย นการประสานการ ําเนินงานการปองกันปราบปรามอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 
และเสริมสราง ห เกิ ความสัม ันธ ท่ี ีและความรวมมือกับหนวยงานบังคับ ก หมาย อง 
กลุมประ าคมอาเ ียน 

1 2  เ ื่อรวมกันเ าระวัง ปองกัน และสนับสนุนการ ําเนินการ ามก หมาย เ ื่อ ห มา
ึ่ง กระทํา ิ  

 
1.3 อบ าร า ิ ัย 

คณะทํางาน ศึกษาวิจัย านการบรณาการการบังคับ ก หมายเก่ียวกับอา ากรรม
คอม ิวเ อร นกลุมประ าคมอาเ ียน โ ยเนนการศึกษา อก หมาย แนวทางการประสานงาน าน
การสืบสวนสอบสวน านอา ากรรมคอม ิวเ อรทังแบบทางการ และ มเปนทางการ องประเทศ ทย 
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เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเ ีย สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส เ ื่อนํา ปสการเ ิ่ม
ประสิทธิ า นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมคอม ิวเ อร นกลุมประ าคมอาเ ียน 

ประเทศท่ีมีศักย า น านเทคโนโลยี นแถบอาเ ียน แก สาธารณรัฐสิงคโปร และเปน
ประเทศท่ีเ รียม รอมกับ ัยอา ากรรมคอม ิวเ อร จึงเปนเห ุ ลหนึ่งท่ีทางคณะทํางานวิจัย วิจัย
และศึกษา งาน รอมทังสรางแนวทางการบรณาการการสืบสวนสอบสวนค ีอา ากรรมคอม ิวเ อร 
รวมกับหนวยงานบังคับ ก หมาย นประเทศ ทย 

ประเทศมาเลเ ีย เปนประเทศท่ีมี กระทําความ ิ อา ากรรมคอม ิวเ อรประเ ท 
Nigerian F  แอบแ งอย นคราบ องนักศึกษา นจีเรียท่ีมาศึกษา นประเทศมาเลเ ีย หรือท่ีเรียกวา 

 S  การกระทําความ ิ นลักษณะนีมี เสียหาย นประเทศ ทยเปนจํานวนมาก 
และสรางความเสียหาย อรายเปนจํานวนหลักแสนถึงหลักลานบาท นแ ละปความเสียหาย ม ่ํากวา
รอยลานบาท วยเห ุ ังกลาวทํา หทางคณะทํางานวิจัย องเ ินทาง ปศึกษาและสรางความสัม ันธ
ระหวางหนวยงานเ ื่อเกิ การบรณาการรวมกัน เ ื่อ หการสืบสวนสอบสวนค ี านอา ากรรม
คอม ิวเ อรประสบ ลสําเรจ นเ ิงปองกันและปราบปรามการกระทําความ ิ  

สาธารณรัฐฟลิปปนสกําลังเ ิ ป หาอา ากรรมท่ัว ป อา ากรรมคอม ิวเ อร         
ัยคุกคามทาง เบอร ป หาการคอรรัป ันประ า น องวางทางฐานะราย  องคน นสังคม และ

ป หากลุม กอความ มสงบ น ืนท่ีทาง าค  องประเทศ ึ่งส า ป หาคลายกันกับประเทศ ทย 
การนําเ ารถหร ิ ก หมาย และการกระทํา ิ น ลา หลักทรั ยสําหรับป หาอา ากรรม
คอม ิวเ อร แก การ อโกงทางโทรศั ทจากแกงคอลเ นเ อร  F        
การ อโกงการ ือ ายทางอินเทอรเน  

 
1.4 สมม ิ าน อ าน ิ ัย 

การบรณาการการบังคับ ก หมายเก่ียวกับอา ากรรมคอม ิวเ อร นกลุมประ าคมอาเ ียน 
1 1 ศึกษา อมล อก หมายท่ีเก่ียวกับอา ากรรมคอม ิวเ อร องกลุมประเทศอาเ ียน 

น านการสืบสวนและสอบสวน องหนวยงานบังคับ ก หมาย 
1 ๒ สรางความรวมมือระหวางประเทศจะเปนการเ ิ่มประสิทธิ า นการปองกัน

อา ากรรมคอม ิวเ อร 
1  การเรียนรและแลกเปลี่ยน อมลระหวางประเทศ นกลุมอาเ ียนจะนํา ปสการเ ิ่ม

ประสิทธิ า นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมคอม ิวเ อร 
 
1.5 ิ ี าร า ิ ัย 

ศึกษาวิจัยโ ยการศึกษา น อก หมายอา ากรรมคอม ิวเ อร องประเทศมาเลเ ีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส  เ ื่ อเปนแนวทาง นการเ ิ่มประสิทธิ า  การบรณาการ 
านการสืบสวนสอบสวนอา ากรรมคอม ิวเ อรกับหนวยงานบังคับ ก หมาย องประเทศ ทย 
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1.6 ท่ีคาด า ดรับ 

6 1 ความรเรื่องรปแบบอา ากรรมทางคอม ิวเ อร องประเทศมาเลเ ีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส เหน า รวมอา ากรรมท่ีเกิ ึน นแ ละประเทศ 
เปนแนวทางการ ําเนินค ี  และการนํา อมลมาเ ื่อมโยงอยางเปนทางการ และอยาง 
มเปนทางการ 

1 6 ๒ รับ อมล าวสาร และประเ น านก หมายระหวางกัน นการปองกันและปราบปราม
อา ากรรมทางคอม ิวเ อร องประเทศมาเลเ ีย สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐฟลิปปนส 
รวมถึง สรางเครือ าย นการประสานการ ําเนินงานการปองกันปราบปรามอา ากรรม 
ทางคอม ิวเ อร เสริมสราง หเกิ ความสัม ันธท่ี ีและความรวมมือกับหนวยงานบังคับ ก หมาย อง
กลุมประ าคมอาเ ียน 

1 6  ทราบรปแบบอา ากรรมคอม ิวเ อรเ ื่อเปนแนวทาง นการปองกันและ
สนับสนุนการ ําเนินการ ามก หมาย องแ ละประเทศ เ ื่อ ห มา ึ่ง กระทํา ิ  
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บทที่ 2
อม ทั่ อ สมาคม ร า า ิ  อ ีย ันออ ีย

2.1 ท่ีมา ค าม มาย อ ร าคมอา ียน

สมาคมประ า า ิแหงเอเ ีย ะวันออก ียง  (Association of South East Asian Nations
หรือ ASEAN) หรืออาเ ียน กอ ังเม่ือวันท่ี สิงหาคม ๒๕ ๐ หลังการลงนาม นป ิ ากรุงเท
(Bangkok Declaration) โ ยรัฐมน รีจาก 5 ประเทศ โ ยการจั ัง นครังแรกมีจุ ประสงคเ ื่อสงเสริม
และรวมมือ นเรื่องสัน ิ า ความม่ันคง เศรษฐกิจ องคความร สังคมวั นธรรม บน ืนฐาน
ความเทาเทียมกันและ ลประโย นรวมกัน องประเทศสมา ิก

2.1.1 ส า ท่ัว ป องอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นอาเ ียน
ความม่ันคง เบอร Cybersecurity) หมายถึง การ ประโย นจากเทคโนโลยี 

เ ื่อปกปองระบบเครือ ายคอม ิวเ อร รวมถึง อมล นโลกออน ลนจากการถกโจม ี โจรกรรม หรือ
การเ าถึงโ ย ม รับอนุ า 0

1

นโลกยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนองคประกอบสําคั องวิถี ีวิ
แทบทุก าน องมนุษย โลก เบอร กลายเปน าบสองคม เ ราะนอกจากจะมีประโย น อการ
เจริ เ ิบโ ทางเศรษฐกิจและยกระ ับคุณ า ีวิ องประ า น ยังกลายเปน ืนท่ีสุมเสี่ยง อการ
ถกคุกคาม อันทํา หรัฐ าง  องหันกลับมาทบทวนถึงความจําเปน นการรับมือกับ ัยคุกคาม
ความม่ันคงท่ี ิ ามมา รอมกับความเจริ กาวหนาทางเทคโนโลยี

สําหรับอาเ ียน ความม่ันคง เบอรเปนสวนหนึ่ง องความรวมมือ าย เสาหลัก
ประ าคมการเมือง ความม่ันคง โ ยกล กหลักท่ีเปนเวทีหารือและทบทวนความรวมมือ านความม่ันคง

เบอร คือ การประ ุมระ ับรัฐมน รีอาเ ียนวา วยอา ากรรม าม า ิ ASEAN Ministerial 
Meeting on Transnational Crime: AMMTC) และการประ ุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเ ียนวา วย
อา ากรรม าม า ิ ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime: SOMTC) ถึงแมวา
ความรวมมือ น วง นจะเนน ปท่ีการ อ านยาเส ิ เปนสําคั  แ นการประ ุม AMMTC ครังท่ี 3
เม่ือเ ือน ุลาคม 2544 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ท่ีประ ุม  กลงท่ีจะ นวกความรวมมือ านความม่ันคง

เบอร หเปนสวนหนึ่ง นแ นงาน เ ื่อจั ทําแ นป ิบั ิการอาเ ียนเ ื่อ อ านอา ากรรม าม า ิ 
(ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) เปนครังแรก สะทอนถึงการ ระหนักวา
อา ากรรม าม า ิมิ จําอยเ ียงอา ากรรมท่ี บเหน เ าะหนา เ น การกอการราย การคามนุษย
หรือการคาอาวุธสงครามเทานัน แ นป ิบั ิการ ังกลาว รับการรับรองโ ยท่ีประ ุม SOMTC ครังท่ี 2
ท่ีประเทศมาเลเ ีย นอีกหนึ่งป หหลัง นหัว อวา วยความม่ันคง เบอร แ นป ิบั ิการ บับนี จําแนก
ความรวมมือ องประเทศสมา ิกออกเปน 5 ประเ ท แก ความรวมมือ านการแลกเปลี่ยน อมล าวสาร
ความรวมมือ าน อก หมาย ความรวมมือ านการบังคับ ก หมาย ความรวมมือ านการ กอบรม

1กองบรรณาธิการจุลสาร “จับ าอาเ ียน”. (2559). อาเซียนกับความรวมมือดานความมั่นคงไซเบอรอาเซียนกับความรวมมือดานความมั่นคงไซเบอร.อาเซียนกับความรวมมือดานความมั่นคงไซเบอร คนเมื่อ 5 กรก าคม 256  

จาก: 2 16 6 -issue-0259
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และการ ั นา ี ความสามารถ และความรวมมือนอก มิ าค นเวลา อมาความรวมมือ าน
ความม่ันคง เบอร องอาเ ียน  ยายสการรับรองกรอบการทํางานรวม นการ ั นา
ี ความสามารถเ ื่อ อ านอา ากรรม เบอร โ ยมีเปาหมายเ ื่อสนับสนุนการ อสกับอา ากรรม
เบอรรปแบบ าง  นระ ับโลก รวมถึงการคณะทํางาน านอา ากรรม เบอร ึน ามม ิ อง

ท่ีประ ุม SOMTC ครังท่ี 13 ณ กรุงเวียงจันทน สปป ลาว เม่ือป 2556 คณะทํางาน ังกลาว
มีบทบาทสําคั อยางยิ่ง นการหา อสรุป หกับโร แมปวา วยการ อ านอา ากรรม เบอร
นอาเ ียน (ASEAN roadmap on combating cybercrime) ึ่งมีเปาหมายเ ื่อสงเสริมความรวมมือ

ระ ับ มิ าค นการรับมือ ัยคุกคาม เบอร ามแนวทางทัง 5 ประการ องแ นป ิบั ิการอาเ ียน
เ ื่อ อ านอา ากรรม าม า ิ

ความรวมมือ านความม่ันคง เบอรยังปราก อย นการประ ุมอาเ ียนวา วย
ความรวมมือ านการเมืองและความม่ันคง น มิ าคเอเ ียและแป ิฟก ASEAN Regional Forum: ARF)ความรวมมือ านการเมืองและความม่ันคง น มิ าคเอเ ียและแป ิฟก ASEAN Regional Forum: ARF)ความรวมมือ านการเมืองและความม่ันคง น มิ าคเอเ ียและแป ิฟก 
โ ยท่ีประ ุม ออกแถลงการณหลาย บับ เ ื่อเนนยําถึงความสําคั องการออกแบบกรอบความรวมมือ
านความม่ันคง เบอรระหวางประเทศสมา ิก นอกจากนี นป 2555 ท่ีประ ุม ARF ยัง ออก

แถลงการณท่ีระบุอยาง ั เจนถึงเปาหมาย าย น องอาเ ียน นการรับมือกับป หา ัยคุกคามทาง เบอร
อันรวมถึงการสรางมา รการสงเสริมความ วเนือเ ื่อ จระหวางกันอยางเปนรปธรรม

ความจริงจัง อง ัยคุกคามทาง เบอร น วงหลายปท่ี านมา กอปรกับการ ระหนักร
นความเ ื่อมโยงระหวางความม่ันคง เบอรกับความรวมมือ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทํ า ห ท่ี ป ระ ุ ม รั ฐมน รีอาเ ี ยน  าน โทรคมนาคมและเทคโน โลยี ส ารสน เทศ ASEAN 
Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครังท่ี 14 เม่ือเ ือนมกราคม 2558

บรรจุประเ นความม่ันคง เบอรลง นแ นแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องอาเ ียน
บับท่ี 2 ระหวาง ป 2559 - 256     2 2

แ นแมบท ังกลาว กําหน กลยุทธหลัก Strategic Thrusts) เ ิ่มเ ิมจากแ นแมบท
บับเ ิม 3 ประการ โ ยหนึ่ง นนัน คือ กลยุทธ านความปลอ ัยและหลักประกัน าน อมล าวสาร
ึ่งประกอบ วยการ ั นาหลักการ านความปลอ ัย อง อมลระ ับ มิ าค และสงเสริมความเ มแ ง

และประสิทธิ า องความรวมมือเ ื่อ อบสนอง อสถานการณ ุกเ ิน าน เบอรอยางทันทวงที 
โ ยมีเปาหมายเ ื่อเสริมสรางความเ ื่อม่ัน หกับเศรษฐกิจ ิจิทัล องอาเ ียนและปรับปรุงความรวมมือ
นการรับมือกับสถานการณ ุกเ ิน าน เบอร อง มิ าค หมีประสิทธิ า ยิ่ง ึน

นอกจากความรวมมือ าย น มิ าค อาเ ียนยัง ยายความรวมมือ านความม่ันคง
เบอรกับประเทศคเจรจา เ น ี่ปุน ทังสองประเทศ รวมกันออกแถลงการณรวมเ ื่อสงเสริม

ความรวมมือ านการ อ านการกอการรายและอา ากรรม าม า ิ รอมทังยืนยันวาจะสงเสริม
ความม่ันคงปลอ ัย องการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ อ านอา ากรรม เบอร
นรปแบบ าง  รวมทังยังรวมกันจั การประ ุมหารืออาเ ียน - ี่ปุน วา วยอา ากรรม เบอร

(ASEAN - Japan Cybercrime Dialogue) เ ื่อเปนเวทีหารือกรอบความรวมมือและสงเสริมศักย า
การรับมือกับ ัยคุกคาม เบอรระหวางกัน

ปจจุบันสถานการณ านความม่ันคง เบอร อง า ิอาเ ียนท่ีคอน างลอแหลม 
สง ล ความม่ันคง เบอรกลายเปนวาระเ ิงนโยบายท่ีสําคั องหลายประเทศ อาทิ มาเลเ ีย
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ึ่ง รับการจั อัน ับ หมีความเสี่ยงการกออา ากรรมทางอินเทอรเน สงเปนอัน ับ 6 องโลก เริ่ม
บังคับ มา รการ าง  ามนโยบายความม่ันคง เบอรแหง า ิ National Cyber Security Policy)
อยางจริงจัง ังแ  ศ  2549 กอนหนานี รัฐบาลมาเลเ ีย  ัง “คณะกรรมการ านการสื่อสารและ
มัล ิมีเ ียแหงมาเลเ ีย” (The Malaysian Communications and Multimedia Commission: 
MCMC) เ ื่อสอ สองการกระทําความ ิ เก่ียวกับคอม ิวเ อร าย ก หมายการสื่อสารและ
มัล ิมีเ ีย ศ  2541 รวมถึงมีการแก ระรา บั ั ิวา วยการยุยงปลุกปน เ ื่อควบคุมสื่อออน ลน
หเ มงว ยิ่ง ึนโ ย หอํานาจเจาหนาท่ีรัฐ นการป กันการเ าถึงเวบ ท่ีมีเนือหายุยงปลุกปน 

เปน ัย อความม่ันคง อง า ิ รอมเ ิ่มโทษ กระทํา ิ เปน 3 - 7 ป
ณะท่ีสิงคโปร ึ่งมุงม่ัน ั นาประเทศ ามโครงการ “ า ิอัจ ริยะ” (Smart Nation

Programme) โ ยมีเปาหมายหลักเ ื่อ เทคโนโลยียกระ ับคุณ า ีวิ องประ า นและสงเสริม
ลิ า องประเทศ ลงนาม นบันทึกความเ า จเ ื่อสงเสริมความม่ันคง เบอรกับอังก ษ รอมทัง

รวมมือกับบริษัท มโคร อฟทเ ื่อจั ังศนยอา ากรรม เบอรแหงแรก องอาเ ียนเม่ือป 2558
านฟลิปปนส ออกก หมายปองปรามอา ากรรม เบอร Cybercrime Prevention

Act) เม่ือป 2557 โ ยมีจุ ประสงคเ ื่อปองกันการโจรกรรมหรือลวง อมลทางอินเทอรเน  รวมถึง
ปองกัน ม หมีการเ ยแ ร า อนาจาร องเ กและเยาว น แมหลาย ายมองวาก หมาย บับ
ังกลาวมีเนือหาล ทอนเสรี า นการแส งความคิ เหน เนื่องจากรัฐบาลสามารถสั่งป เวบ  

และสอ สองกิจกรรมออน ลน องประ า น โ ย ม อง อหมายอนุ า จาก ุลาการกอน
ถึงแม า ิอาเ ียนจะ ระหนักถึงป หาความม่ันคง เบอรมาก ึน น วงหลัง 

แ นาสังเก วาการรับมือกับ ัยคุกคาม เบอร นระ ับประเทศยังเนนหนัก ปท่ีการปราบปราม
กระทํา ิ ท่ีสง ล อสถานะ องรัฐบาลเปนสําคั  ังเหน จากการบังคับก หมาย องประเทศ างท่ีสง ล อสถานะ องรัฐบาลเปนสําคั  ังเหน จากการบังคับก หมาย องประเทศ างท่ีสง ล อสถานะ องรัฐบาลเปนสําคั  ั

ท่ีมุงเปาเ ื่อการป กันการแส งความคิ เหนและวิ ากษวิจารณรัฐบาล ทํา หประเ นความ ั แยง
ระหวางการบังคับ ก หมาย านความม่ันคงกับสิทธิเสรี า องประ า น รับการหยิบยก ึนมา
ถกเถียงอยเสมอ และบ บังประเ นเก่ียวกับความม่ันคง เบอร นลักษณะอ่ืน  ึ่งยังคง มคอยคืบหนา
มากนัก ป หาหลักเกิ จากการท่ี า ิอาเ ียนหลายประเทศยังคง า แคลนบุคลากรท่ีมีความร
ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเ า จเก่ียวกับธรรม า ิ อง ัยคุกคาม
ความม่ันคง เบอรจริง  แมสมา ิกบางประเทศ เ น สิงคโปร และมาเลเ ีย จะมีความเ มแ ง
านความม่ันคง เบอรเปนลํา ับ น  องโลก แ ประเทศอ่ืน  โ ยเ าะกลุมประเทศ CLMV 

ยังคงมีมา รฐาน านความม่ันคง เบอรท่ี างกันอยมาก สิ่งนีสง ล หหลายประเทศยัง า นโยบาย
านความม่ันคง เบอรท่ีมีประสิทธิ า  ประเมินวา นป 2557 า ิสมา ิกอาเ ียนจํา องส เสีย

เงินรวมกันกวา 7.2 ันลาน อลลารสหรัฐ  ประมาณ 2.5 แสนลานบาท  นการสอ สองและ
ิ าม กระทําความ ิ เก่ียวกับคอม ิวเ อรและอา ากรรม เบอร

นอกจากนี หลายประเทศยังคงเปราะบาง อการโจม ีทาง เบอร ทังการเ าถึง
โ ย ม รับอนุ า การรบกวนการทํางาน องคอม ิวเ อร การ คอม ิวเ อรเ ื่อการหลอกลวง
และทําลาย อมล รวมถึงการสอ แนม อมลทางการเมืองและการทหารโ ยหนวยงานท่ีคา วา รับ
การสนับสนุนจาก า ิมหาอํานาจบางประเทศ
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อจํากั และความทาทายเหลานีอาจเริ่มแก  วยการรวมแลกเปลี่ยน อมล 
ความร และเทคโนโลยีท่ีจําเปน ทัง าย น มิ าคและรวมกับประเทศคเจรจานอก มิ าค การวางกรอบ
ความรวมมือระ ับ มิ าครวมกันอยางจริงจัง การ ั นาบุคลากร านความม่ันคง เบอร ังแ วัยเยาว
การสนับสนุนการเคลื่อนยายโ ยเสรี องบุคลากร านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ท่ีมีความรความสามารถ
านความม่ันคง เบอร รวมถึงอาจสนับสนุนการ กอบรม านความม่ันคงปลอ ัย อง อมลสวนบุคคล

และความม่ันคง เบอร หกับนักเรียนนักศึกษาและประ า นท่ัว ป
ปจจุบันประเทศ นแถบเอเ ียแป ิฟกกําลังเ ิ ัยคุกคามจากอา ากรรม นโลก

เบอร ท่ีกําลังสั่นคลอนเสถียร า ทางเศรษฐกิจ องหลายประเทศ น มิ าคนี ณะท่ีบรร า นํา
าคธุรกิจและเจาหนาท่ีรัฐบาล นเอเ ีย าง องการ หมีการปรับปรุงนโยบายเ ื่อ หสามารถรับมือ

การเปลี่ยนแปลงท่ีรว เรว องการโจม ีทาง เบอร สิงคโปรถือเปนหนึ่ง นประเทศ นํา องอาเ ียน 
น านการปองกัน ัยคุกคามจากการโจม ีหรือลอบเจาะลวง อมลทาง เบอร โ ยเม่ือเ ือน ุลาคม

ปท่ีแลว สิงคโปร เปนเจา า การประ ุมระ ับรัฐมน รี องอาเ ียน ท่ีมีวาระสําคั เรื่องการ ั นา
ศักย า องอาเ ียน นการรับมืออา ากรรมทางอินเทอรเน ณะเ ียวกัน คณะกรรมการ ั นา
เศรษฐกิจ องสิงคโปร หรือ EDB จับมือกับบริษัทเทคโนโลยี Honeywell องสหรัฐ  เ ื่อจั ังองสหรัฐ  เ ื่อจั ังองสหรัฐ  เ ื่อจั
ศนยความปลอ ัยทาง เบอรแหง หมประจํา าค ืนเอเ ียแป ิฟก ึ่งจะมีทังหองป ิบั ิการและ
การ กอบรม ิเศษ น านความปลอ ัยทาง เบอร นเ ือนมิถุนายน สิงคโปรและออสเ รเลีย ลงนามเศษ น านความปลอ ัยทาง เบอร นเ ือนมิถุนายน สิงคโปรและออสเ รเลีย ลงนามเศษ น านความปลอ ัยทาง เบอร
น อ กลงความรวมมือปองกันอา ากรรมทาง เบอร โ ยออสเ รเลีย กลงจะรวมมือกับจีนและ ทย
น านนี วย1

2

Tobias Freakin แทน านอา ากรรม เบอร องออสเ รเลีย  เจรจากับ
เจาหนาท่ี ทยเม่ือเรว  นี โ ย กลาววาความรวมมือระหวางประเทศ าง  นเอเ ีย คือ สิ่งสําคั
นการรับมือกับเครือ ายอา ากรรม เบอรกําลัง ยาย ัวอยางรว เรว นเอเ ีย คุณ Freakin ระบุวา 

เวลานีอา ากรและคนรายสามารถประยุก   อมลทางอินเทอรเน รว เรวกวารัฐบาล ังนัน
หากประเทศ าง  ากันนิ่งเ ยและยัง า ความรวมมือ นท่ีสุ กจะถกกลุมอา ากร เบอรและยัง า ความรวมมือ นท่ีสุ กจะถกกลุมอา ากร เบอรและยัง า ความรวมมือ นท่ีสุ กจะถกกลุมอา ากร เหลานี
แ งหนา ป กล

รายงาน องสํานักงานควบคุมยาเส ิ และอา ากรรม องสหประ า า ิ หรือ 
UNODC เ ือนวา อา ากรรมทาง เบอรกําลังเ ิบโ อยางรว เรว นเอเ ีย และ กลาย ปเปน
เครือ ายอา ากรรม าม า ิ นา ห นปจจุบัน ึ่งรวมถึง การลอบ โมย อมลสวนบุคคล
การโจม ี วย วรัสหรืออีเมลลอลวง ลอ จนการ อโกง าง  านทางเวบ  สื่อสังคมออน ลน 
หรือแอ นโทรศั ทมือถือ

เห ุการณการโจม ีทาง เบอรครัง ห หลาย อหลายครัง น วงหลัง  ทํา ห
หลายประเทศ นเอเ ีย หันมา ส จกับป หาอา ากรรมทาง เบอรมาก ึน รวมทังกรณีลาสุ
เม่ือเ ือน ษ าคม ท่ีมีการปลอยมัลแวรเรียกคา ถ Wanna Cry ออกมาโจม ีเครือ ายคอม ิวเ อร
ององคกร าง  มากกวา 2  เครื่อง น 150 ประเทศท่ัวโลกรวมทังประเทศ ทย

2ทรง จน สุ า ล. (256 ). 'อา ากรรมไซเบอร ' ัยคกคาม ม อง ร เ น บเอเ ีย ซ ก. คนเมื่อ 5 กรก าคม 256

จาก: https://www.voathai.com/a/asia- 61
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บริษัท รวจสอบ ัยคุกคามทาง เบอร Trend Micro รายงานวา การโจม ีทาง เบอร ทํา ห
เกิ ความส เสียทางเศรษฐกิจ นเอเ ียเปนมลคาหลายลาน อลลาร สวนท่ีฟลิปปนสนักวิเคราะห
านความปลอ ัยกลาววา าคธุรกิจ าง  จําเปน องเ ิ่มมา รการ นการรักษาความปลอ ัย

ทางอินเทอรเน มาก ึน ณะท่ีรายงานสํารวจ านความม่ันคงปลอ ัย องบริษัทท่ีปรึกษา 
Price Waterhouse Coopers (PwC) เรียกรอง หมีการเ ิ่มความรวมมือระหวางประเทศ เ ื่อรับมือ
กับเครือ ายอา ากรรม ังกลาว ึ่ งกําลังแ รกระจาย ปท่ัวโลก รอมกับอุปกรณสมัย หม 
เ น โทรศั ทมือถือ คอม ิวเ อร และแทบเล  รวมทังเทคโนโลยีท่ีเรียกวา Internet of Things 
หรืออุปกรณ าง  รอบ ัวเราท่ีสามารถเ ื่อมกับอินเทอรเน เ นกัน

2.1.2 ความรวมมือทางก หมายระหวางประ าคมอาเ ียน
การประ ุม ห สมั ารัฐส าอาเ ียนครังท่ี 40 ท่ี เ ิ่ งป ากลง เม่ือวัน ท่ี 

30 สิงหาคม 2562 มีการประ ุมกลุมยอย าย หัว อ “หุนสวนความรวมมือ านแนวป ิบั ิท่ี ี
านก ระเบียบ” ระหวางประเทศสมา ิกอาเ ียนโ ยมี สังเก การณจาก โ ยมี สังเก การณจาก 5 ประเทศ ประกอบ วย ประเทศ ประกอบ วย 

จีน เกาหลี  แคนา า รัสเ ีย และออสเ รเลีย ึ่งประเ น ังกลาวจะสง ล อความสามารถ นการแ ง ัน
และความเ มแ ง องอาเ ียน โ ยสอ คลองกับแ นแมบทวา วยความเ ื่อมโยงระหวางกัน นอาเ ียนและความเ มแ ง องอาเ ียน โ ยสอ คลองกับแ นแมบทวา วยความเ ื่อมโยงระหวางกัน นอาเ ียนและความเ มแ ง องอาเ ียน โ ยสอ คลองกั
และแ นงานประ าคมอาเ ียน ป 256  ึ่งประเทศ ทยคา หวังวาประเทศสมา ิกจะสนับสนุน
หมีความรวมมือ านหมีความรวมมือ านก หมายและก ระเบียบระหวางกัน และระหวางประเทศสมา ิกอาเ ียนกับจีน

อันจะเปนโอกาสท่ีจะ เรียนรและแบงปนประสบการณ น านแนวทางการป ิบั ิ ามก หมาย
าย นประเทศและ าย น มิ าค หมีความกาวหนา ล ัน อนความยุงยาก ล ความ ํา อน และ

ล าระเรื่อง องก ระเบียบ นอนาค  อันจะสง ล ี อ า รวม องประ าคมอาเ ียน2

3

2.2 น คิด าร ิ่ม ร สิท ิ า น ารบั คับ มาย

ปจจุบันโครงสราง องหนวยงานบังคับ ก หมาย ระบบก หมาย าย นและกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ อง มิ าคอาเ ียนท่ีมีอย นปจจุบัน มเ ียง อท่ีจะจั การกับป หาอา ากรรม
าม า ิ โ ยเ าะอยางยิ่ง น วงเปลี่ยน าน ปสประ าคมเศรษฐกิจอาเ ียนเม่ือป ศ 2558 
ังนันกระบวนการยุ ิธรรมทางอา าจึงจําเปน องถกปรับเปลี่ยน หเหมาะสมเ ื่อ หสามารถจั การ

กับอา ากรรม าม า ิรปแบบ หม  อยางมีประสิทธิ า  โ ยรัฐอาเ ียนควรกําหน
ยุทธศาส รวา วยความรวมมือระหวางประเทศ านกระบวนการยุ ิธรรมทางอา า เ ื่อล อจํากั
านก หมาย าย น องแ ละประเทศ และเสริมสรางความรวมมือ นการปองกันอา ากรรม าม า ิ

ระหวางหนวยงานบังคับ ก หมาย องอาเ ียน หมาก ึน ะนันการทํา หเกิ ันธกรณีทางก หมาย
รวมกันท่ีรัฐ รวมลงนามรับรองจะ องนํา ป ิบั ิอยางจริงจัง นลักษณะก หมายระหวางประเทศ
แบบ าง เ น สนธิสั า อนุสั า ิธีสาร และความ กลงระหวางประเทศรปแบบอ่ืน 3

4

3กรุงเท ธุรกิ จ . 2562 . อาเซียน10+5 กก ร เบียบเ ่ ม ีด  ง ั นการค า . คน เม่ือ 5  กรก าคม 256  จาก :

556
4 ิ ล กา จนกิจ. (2559). ความรวมมือร วาง ร เ วาดวยกร บวนการย รรม างอา าอาเซียน: อเ นอเ งย า ร

เ ื่อการเ รียมความ รอมเ า  ร าคมอาเซียน,เ ื่อการเ รียมความ รอมเ า  ร าคมอาเซียน,เ ื่อการเ รียมความ รอมเ า  ร าคมอาเซียน หนา 5
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2.3 อม ส า ท่ั ี่ย ับอา ญา รรมคอม ิ อร มายท่ี ี่ย อ อ
ร ท มา ีย 

2.3.1  านสังคมการเมือง ความม่ันคง และ านเศรษฐกิจ 
  มาเลเ ียเปนหนึ่ง นสมา ิกสมาคมประ า า ิแหงเอเ ีย ะวันออกเ ียง  หรือ
อาเ ียน (ASEAN  ท่ีมีเศรษฐกิจส สท่ีสุ  มาเลเ ียมีความอุ มสมบรณ องทรั ยากรธรรม า ิ และ
หลากหลาย ป วยประ ากร 4 เ ือ า ิและศาสนา มาเลเ ีย ังอยบริเวณ อน  องคาบสมุทร ทย
และทางเหนือ องอินโ นีเ ีย มาเลเ ียแบงออกเปน 2 มิ าค มาเลเ ีย ะวัน ก ประกอบ วย 
รัฐบนคาบสมุทรมลาย ึ่งเ ื่อมกับสิงคโปร วยทางหลวง และมาเลเ ีย ะวัน กประกอบ วยรัฐ าบาห
และ าราวักบนเกาะบอรเนียว แยกออกจากกันโ ยทะเลจีน  ายแ น ิ กับบร น และเกาะกาลิมัน ัน
องอินโ นีเ ีย นา ืนท่ี องมาเลเ ีย ห กวารัฐนิวเมก ิโกเลกนอย ืนท่ีสวน ห เปนเทือกเ า 

ปกคลุมหนาแนน ป วยปาเ รอนลอมรอบ วยท่ีราบ าย ง มาเลเ ียมีประ ากรประมาณ 26 ลานคน 
มาเลเ ีย ะวันออกมีประ ากรหนาแนนนอยกวา ง ะวัน ก ท่ี ังทางยุทธศาส ร องมาเลเ ีย 
อยบริเวณ องแคบมะละกา และ อน  องทะเลจีน  เปนทางแยก องการคา ะวัน กและ ะวันออก 

2.3.1.1 ระบบการเมืองการปกครอง 
มาเลเ ียเปนรัฐส าประ าธิป ยแหง า ิแบบอังก ษ โ ยมีกษั ริย

าย รัฐธรรมน  ึ่งประกาศ ามรัฐธรรมน บับ ค ศ  1 57 ประมุ องประเทศคือ ยัง ี เปอร วน 
อากง กษั ริย  ึ่งจะ รับเลือกมา ํารง ําแหนงคราวละ 5 ป โ ยเลือกมาจากทายาทบรร บุรุษสุล าน
ทัง  จากรัฐ าง  นคาบสมุทรมลายเทานันหัวหนารัฐบาลหรือนายกรัฐมน รี ท่ี รับเลือกมาจาก
สมา ิกส า แทนราษ ร และ อง รับการสนับสนุนจากเสียงสวน ห องสมา ิก นส า มาเลเ ีย 

ระบบ 2 ส า Dewan Rakyat ส า องประ า น  เปนส าลาง หรือส า แทนราษ ร  ประกอบ วย 
แทนทังหม  222 ท่ีนั่ง มาจาการเลือก ังเ ี่ยว ํารง ําแหนงวาระละ 5 ป สวน Dewan Negara 
ส าแหง า ิ  เปนส าสง หรือวุ ิส า มีสมา ิก 7  คน ํารง ําแหนงวาระละ  ป จํานวน  ท่ีนั่ง 
มาจากการเลือก ังจากส า องทัง 1  รัฐ และเ สห ันธรัฐ  Federal Territories) ทัง  เ  
และอีก  ท่ีนั่งมาจากการแ ง ัง องกษั ริย อํานาจส านิ ิบั ั ิเปนการแบงสรรระหวางก หมาย
รัฐบาลกลางและก หมาย องรัฐ รัฐบาลกลางจะรับ ิ อบ นความสัม ันธ ายนอก การปองกันประเทศ 
ความปลอ ัย นประเทศ สิทธิการเปน ลเมือง อง า ิ การคลัง การ าณิ ย และอุ สาหกรรม 
การสื่อสารและการ นสง แ ละรัฐจะมีส าเปน อง ัวเองควบคุมโ ยหัวหนาคณะรัฐมน รี นรัฐ 
ท่ีมี ปกครองเปนทายาทบรร บุรุษ หัวหนาคณะรัฐมน รีจะ องเปน าวมุสลิมมลาย ทังนี ึนอยกับ
ุล ินิจ อง ปกครองรัฐ สวนรัฐบาลรัฐ าง  จะรับ ิ อบ านการ ั นาโครงสราง ืนฐาน ท่ี ิน 

การแสวงหา ลประโย นจากทรั ยยากรธรรม า ิยกเวนปา ม มีสิทธิ นการเลือก ัง คือ ประ า น 
ทุกคนท่ีมีอายุครบ 21 ปบริบรณ 

มาเลเ ียแบงเ การปกครองออกเปน 13 รัฐ 11 รัฐอยบนคาบสมุทร 
สวนอีก 2 รัฐอยบนเกาะบอรเนียว  และสห ันธรัฐ  เ  (  Federal Territories) แก กัวลาลัเปอร 
ลาบวน และปุ ราจายา และรัฐ าง  แก ยะโ ร เก ะห กลัน ัน มะละกา เนกรีเ มบีลัน ปะหัง 
เประ ปะลิส ปนัง าบาห าลาวัก และ รังกาน แ ละรัฐแบงออกเปน Daerah อําเ อ  และ Mukim 
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ําบล  การบริหารอําเ อทําโ ยเจาหนาท่ีอําเ อ ึ่ง รับการแ ง ังมาจากรัฐบาล องรัฐนัน  
สุล าน หรือรา า นกรณี องรัฐปะลิส และยัง ี เปอร วน เบอ าร นกรณี องรัฐเนกรีเ มบีลัน  และ
วารา การ นกรณี องรัฐมะละกา รัฐปนัง รัฐ าบาห และรัฐ าราวัก ึ่ง  อํานาจเหมือนกษั ริย

อยางเ มท่ี 
รรคการเมือง าง  มี ืนฐานมาจากเ ือ า ิ และถึงแมวามี รรคการเมือง

ลงทะเบียนถึง  รรค แ มีเ ียงรัฐบาล รรค ันธมิ รกลุมเ ียวท่ีครองประเทศนับ ังแ รับ
อิสระ า  ันธมิ ร ังกลาวเรียกวา Barison National แนวหนาแหง า ิ  แก รรคองคการมลาย
สามัคคีแหง า ิ หรือ UMNO (United malay National Organization) ึ่งเปน ัวแทนเ ือ า ิมลาย 

รรคสมาคมมาเลเ ีย จีน หรือ MCA (Malasian Chinese Association) เปน รรค ัวแทนเ ือ า ิจีน 
และ รรคคองเกรสมาเลเ ียอินเ ีย หรือ MIC (Malaysian Indian congress  เปน รรค ัวแทนเ ือ า ิ
อินเ ีย และ รรคเลก  สวน ห มาจากรัฐ าบาห และรัฐ าราวัก ึ่งเปน รรค ัวแทน น ืนเมือง 

รรค ายคานหลัก แก รรคประ าธิป ย หรือ DAP (Democratic Action Party) ึ่งสวน ห  
มีเ ือสายจีน รรคอิสลามมาเลเ ีย หรือ PAS (Pan - malaysian Islamic party) ึ่งมีเ ือสายมุสลิมมลาย 
และ รรคความยุ ิธรรมประ า น People’s Justice Party) หรือ PKR (Parti Keadilan Rakyat) 
ึ่งมีหลายหลากหลายเ ือ า ิ ทัง  รรคการเมืองนีรวม ัวกันเปน รรค ันธมิ รอิสระ เรียกวา 

Pakatan Rakyat ันธมิ รประ า น  นการเลือก ัง ค ศ  2  และเรียกคะแนนเสียง มาก
อสมควร การประทวง อง าวเ ือ า ิอินเ ียเรียกรองการป ิบั ิอยางยุ ิธรรม กอ หเกิ เห ุการณ 

ท่ีเปนสาเห ุแหงการส เสียความสม ุล อความสัม ันธ องแ ละเ ือ า ิ รัฐบาล หมนําโ ย
นายกรัฐมน รี นาจิบ ัน รา ัค รวมการ อสครังนี วยเ ื่อเ ิ่มคะแนนเสียง อง รรค นฐานะ รรครวม
ายคาน ึ่ง หความสําคั กับเศรษฐกิจและความสัม ันธ านเ ือ า ิ 

มาเลเ ียเปนสมา ิก รวมกอ ังอาเ ียน และเปนแรงสนับสนุนสําคั น าน 
ความรวมมือระ ับ มิ าค มาเลเ ียเปนสมา ิกองคการสหประ า า ิ หรือ UN (United Nations) 
และ เ ารวมป ิบั ิ ารกิจเ ื่อรักษาสัน ิ า  หลายอยาง เ น การเคลื่อน หวกําลัง ล รอมอาวุธ 
นเลบานอน ิมอร ะวันออก ฟลิปปนส อินโ นีเ ีย ปากีสถาน เ ียรราลิโอน และโคโ โว มาเลเ ีย ยังเปน 
สมา ิก องเครื่องจักร  (Commonwealth  องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเ ีย - แป ิฟก 
หรือ APEC (Asia - Pacific Economic Cooperation  องคการความรวมมืออิสลาม หรือ OIC 
(Organization of Islamic Cooperation) กลุมประเทศ ม ก าย  หรือ NAM (Non - Aligned 
Movement) กลุมประเทศกําลัง ั นา  ประเทศ (the Developing 8 Countries) มาเลเ ียเปน
สมา ิกองคการคาระหวางประเทศ หรือ WTO (World Trade Organization) น ค ศ  1 5 

2.3.1.2 ระบบเศรษฐกิจ 
มาเลเ ียเปนหนึ่ง นกลุมท่ีมีเศรษฐกิจท่ีรุงเรือง และ ประกาศเปนประเทศ 

ท่ีมีราย ปานกลาง มีเศรษฐกิจแบบ ลา เสรีและ นวกเ ากับเศรษฐกิจโลก มาเลเ ีย รับประโย น
จากการ เปรียบ านท่ี ัง ึ่งอย กล องแคบมะละกา เสนทางเ ินเรือสายสําคั สายหนึ่ง องโลก 
ึ่งเ ื่อมเสนทางการคาระหวาง ะวันออกกับ ะวัน ก มาเลเ ียเคยมี ืนฐานเศรษฐกิจมาจากเกษ รกรรม

และเหมืองแร น ค ศ  1 7  และ เปลี่ยนแปลงเปน า ิอุ สาหกรรมเทคโนโลยี ันสง มาเลเ ียมีการ
ั นาโครงสรางอย น ัน ีและมีทรั ยากรธรรม า ิมากมาย ืนท่ีกวา 5 % องมาเลเ ียเลยเปนปา ม 
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ลิ ลหลัก แก ีบุก นํามันปาลม ยาง ารา ปโ เลียม ทองแ ง แรเหลก กา ธรรม า ิ และแร
อะลมิเนียม การบริการคิ เปน % อง GDP อุ สาหกรรมคิ เปน 2% และเกษ รกรรมคิ เปน 
10% อุ สาหกรรม าคการ ลิ  แก ลิ ัณ  อิเลกทรอนิกส าร รฟ และยานยน  
อุ สาหกรรม าคการบริการมีความสําคั เ ิ่มมาก ึน รวมถึงการเ ิบโ องธุรกิจอสังหาริมทรั ย 
การ นสง ลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม การจําหนายเ ื่อการคา การโรงแรมและการทองเท่ียว 
การบริการทางการเงิน บริการ าน อมลและคอม ิวเ อร และบริการ านสุ า  

มาเลเ ียมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเ ิบโ  6 - 8% และ 
GDP ราว 1 ันลาน อลลารสหรัฐ  น ค ศ  2  จนกระทัง อมาเศรษฐกิจ ทรุ ัวลง
น วงวิก ิการณทางการเงิน นเอเ ีย เม่ือรัฐบาลกําหน อั ราแลกเปลี่ยนริงกิ อ อลลารสหรัฐ  

เ ื่อรับมือเศรษฐกิจท่ีทรุ ัวลง เงินสกุลริงกิ องมาเลเ ียเปลี่ยนแปลงมาเปนแบบลอย ัว ังแ   
ค.ศ  2 6 มาเลเ ีย ทรุ ัวลงอยางหนักอีกครัง เม่ือเศรษฐกิจโลกอย น าวะ บเ า น วง  
ค.ศ. 2008 - 2009 แ กคอย  เริ่มฟน ัว ึนอยาง า  อมารัฐบาลเ ิ่มมา ราการกระ ุนเศรษฐกิจ
เ ื่อการเ ิบโ แบบกาวกระโ  อั ราเงินเฟอ อั ราการวางงาน และป หาความยากจนอย นระ ับ ่ํา 
รัฐบาลจั การป ิรปการเงินและการธนาคาร ธนาคาร นประเทศรวม ัวกันและคอย  เ าสการเป เสรี 
เ ิ่มสิ่ง ึง การลงทุนจาก างประเทศ โ ยเ าะอยางยิ่ง น านเทคโนโลยี ันสง เ น จั ังโครงการ
ทาง วนมัล ิมีเ ีย หรือ MSC (Multimedia Super Corridor) 

การสงออกยังเปนการ ับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ึ่งมีมลคาถึง 156 ันลาน
อลลารสหรัฐ  น ค.ศ. 2009 การสงออกนํามันและกา คิ เปน 40% องราย รวม องรัฐบาล 

นอกจากนียังมีสินคาสงออกหลักอ่ืน  แก อุปกรณอิเลกทรอนิกส สารก่ึง ัวนํา มและ ลิ ัณ 
จาก ม นํามันปาลม ยาง ารา สิ่งทอและเคมี ัณ  รัฐบาลปจจุบัน ําเนินงาน เ ื่อเลื่อนระ ับเศรษฐกิจ
เ ิ่มมลคาหวงโ การ ลิ เ ื่อล การ ึ่ง าการสงออก ึ่งสวนนีเปนการ วยสนับสนุนการลงทุน น าน
เทคโนโลยี ีว า  เ สั กรรม การ ลิ ินสวนยานยน  การทองเท่ียว การวิจัยและ ั นา การ ั นา
กําลังคน และการจั การสิ่งแว ลอม มาเลเ ียมีเ อุ สาหกรรมเสรี หรือ FIZ (Free Industrial Zone) 
13 เ  และเ การคาเสรี หรือ FCZ (Free Commercial Zone) 12 เ  ึ่งวั ถุ ิบ ลิ ัณ  
และอุปกรณ จะนําเ ามาโ ย ก ระเบียบการนําเ า าง  น ัน ่ําท่ีสุ  

ลักษณะเ น องเศรษฐกิจมาเลเ ีย คือ นโยบายเศรษฐกิจ หม หรือ NEP 
(New Economic Policy) ท่ีออกมา น ค.ศ. 1971 เ ื่อล ความแ ก างทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหวาง าวมลาย ึ่งเปนประ ากรสวน ห และ นกลุมนอย าวจีนโ ยหลัก  แลวเปนระบบยืนยัน
สิทธิประโย น โ ยมีเปาหมายเ ื่อถายโอน 30% องความร่ํารวย องประเทศ ปส าวมลาย 
Bumiputera ืนเมือง  นโยบายนีนํามา  โ ย โครงการท่ี หสิทธิประโย นแก าวมลาย านสิทธิ

ิเศษ นการ เปนเจา องท่ี ินและอสังหาริมทรั ย ธุรกิจ งาน ารา การ ลเรือน การศึกษา การเมือง 
ศาสนา และ าษา อมา น ค.ศ. 1991 นโยบายนี ถกเปลี่ยน ื่อเปน แ นนโยบายการ ั นา
แหง า ิ หรือ NDP (National Development Policy) มีการเปลี่ยนแปลงบางแ ยังคงยึ เปาหมายเ ิม 
แมวาความ มสม ุล านราย จะล ลงแลวก าม แ นับวายัง มบรรลุวั ถุประสงคหลัก มีการถกเถียง
นเรื่องนี ามมาหลายครังและหลาย ายเหนวานโยบายนีทํา หเกิ ความร่ํารวย นกลุมมุสลิม ันสง

เ ียงกลุมเลก  เทานัน ราวกับวานโยบายนีจะล น าวจีนและ าวอินเ ีย ึ่งมีนอยกวากลายเปน
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ลเมือง ันท่ี 2 นเ ือนเมษายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลจึงยกเลิก อกําหน านสิทธิประโย นบางประการ
อง าวมลาย 

โ ยรวมแลวรัฐบาลมาเลเ ีย ปรับปรุงบรรยากาศท่ีอํานวย อการลงทุน
โ ยอนุ า หเปนเจา องกรรมสิทธ  100% นอุ สาหกรรมการ ลิ  เป เสรี าคการเงิน และ
ยกเลิกการควบคุมเงินทุน นการลงทุน างประเทศ โครงการ น านโครงสราง ืนฐานหลายโครงการ 
ท่ี งบประมาณ องรับ เริ่ม น ึน กําลัง ือ องมาเลเ ียยังคงอย นลํา ับสงสุ องอาเ ียน 

2.3.1.3 ระบบก หมาย 
มาเลเ ียมีระบบ ุลาการแบบรวม ศาลทุกแหงรับอํานาจการ ิจารณาค ี 

ทังจากก หมายรัฐบาลกลางและ องรัฐ ระบบก หมาย องมาเลเ ียมี ืนฐานมาจากก หมายจารี
ประเ ณี องอังก ษ ามท่ีบั ั ิ ว นรัฐธรรมน  ึ่งถกกําหน ระหวางท่ีเปนอาณานิคม องอังก ษ 
และ รบัอิทธิ ลมาจากระบบก หมาย องอินเ ีย นกระบวน ิจารณาความค ีอา า และรัฐบั ั ิ 
วา วยเรื่องสั ารวมถึงระบบก หมายออสเ รเรีย น านก หมายท่ี ิน สา าอํานาจ ุลาการ 
มาเลเ ียมีศาลสห ันธรัฐเปนศาลสงสุ  ศาลอุทธรณ ศาลสง องคาบสมุทรมลาย าบาร และ าราวัก 
ศาลสห ันธรัฐนําโ ยกษั ริยท่ีมีอํานาจศาล ิเศษ น าน อ ิ าทระหวางรัฐกับรัฐ หรือระหวาง
รัฐบาลรัฐกับรัฐบาลกลาง ศาลสห ันธรัฐ ประกอบ วย ประธานศาลสงสุ   ิ ากษาหัวหนาศาล 2 คน 
จากศาลสง และ  ิ ากษาอ่ืน  อีก 7 คน ศาลสงมีอํานาจ ุลาการ นการ ิจารณาค ีอา ารายแรง 
และค ีแ งเปนสวน ห  ศาลเ ส ั่น (Session Court) จะ ิจารณาค ีเก่ียวกับ อ ิ าทระหวาง 
 หเ ากับ เ า และอุบั ิเห ุรถยน  ศาลแ วง ิจารณาค ีอา าท่ี ั สินโทษสงสุ มเกิ  12 เ ือน 

ศาลอุทรณ มีอํานาจเหนือการ ั สิน องศาลสงและศาลเ ส ั่น ศาล ิเศษมาเลเ ียเกิ ึนเม่ือ 
ค.ศ. 1993 เ ื่อจั การกับการกระทํา ิ ก หมาย อง นําประเทศ เ น นํา องรัฐยอย าง  
นสห ันธรัฐมาเลเ ีย  รวมทังกษั ริย ศาล ิเศษ ิจารณาค ีแ ง าง  จาก นํารัฐหรือ ท่ียื่นฟอง นํา

รัฐมีประธานศาลสงสุ เปน นํา และมี  วยเปน  ิ ากษาจากศาลสง 2 คน และบุคคลอ่ืนอีก 2 คน 
ท่ี รับการแ ง ังจากท่ีประ ุม นํา (Conference of Rulers) ท่ีมี ําแหนงหรือเคย ํารง ําแหนง
เปน  ิ ากษา 

มาเลเ ียเปนสมา ิกองคการทรั ยสินทางป าโลก หรือ WIPO (World 
Intellectual Property Organization) แ กมีป หาเรื่องการละเมิ ลิ สิทธิ มาเลเ ียมีก หมาย 
การเ นเ อรบางอยางท่ีเครงครั ท่ีสุ นโลก รัฐ ยายามควบคุมสื่ออยางมาก โ ยระบุวาเปนความม่ันคง
อง า ิและป หา านเ ือ า ิ การคายาเส ิ  และ กอาวุธ จะ รับโทษ ันรุนแรงอาจถึง ัน

ประหาร ีวิ  มาเลเ ียยัง มยอมรับอํานาจบังคับจากศาลยุ ิธรรมระหวางประเทศ หรือศาลโลก (ICJ: 
International Court of Justice) มาเลเ ียเปนสมา ิกท่ีมีประสิทธิ า ององคการคาโลก หรือ 
WTO และเ การคาเสรีอาเ ียน หรือ AFTA มาเลเ ีย ลงนาม อ กลง ันธมิ รการคากับ ี่ปุน 
(FAT: Federal Trade Agreements) ปากีสถานและนิว ีแลน  มาเลเ ียเ ารวมการคากับ 5 มิ าค 
นเ การคาเสรีอาเ ียน หรือ AFTA และเจรจา อรองเรื่องการคาเสรีโ ย รงกับประเทศอินเ ีย ิลี 

ออสเ รเรีย และเ การคาเสรีอาเ ียน – ยุโรป (ASEAN-EU FTA) และมาเลเ ียยังเปนสมา ิกองคกร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเ ีย - แป ิฟก หรือ APEC อีก วย 
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2.3.2 านอา ากรรมคอม ิวเ อรและก หมายท่ีเก่ียว อง 

มายมา ีย 
.ร.บ  563 

อา ญา รรมคอม ิ อร  2 4  

ส นท่ี 1 
บอ น 

1. ื่อยอ การริเริ่ม  

2. การ ีความ  

ส นท่ี 2 
ค าม ิด 

3. การเ าถึงเนือหาโ ย ม รับอนุ า   

4. การเ าถึงโ ย ม รับอนุ า โ ยมีเจ นาท่ีจะกระทําหรืออํานวยความสะ วก นการ
กระทําความ ิ เ ิ่มเ ิม  
5. การ ั แปลงเนือหา องคอม ิวเ อร   โ ย ม รับอนุ า  
6  การสื่อสารท่ี มถก อง 
7. การยกเลิกและ ยายามลงโทษเปนความ ิ  
8. อสันนิษฐาน 

ส นท่ี 3 
บทบัญญั ิ อ ํา นดท่ั  

9. อบเ การกระทําความ ิ าย  ระรา บั ั ินี  
10. อํานาจ นการคนหายึ และจับกุม 
11. ั วางการคนหา 
12. การฟองรอง 

มาย อ ร ท มา ีย 
.ร.บ  3 

ร รา บัญญั ิอา ญา รรมคอม ิ อร  2 4  
ระรา บั ั ิเ ื่อจั หมีการกระทําความ ิ เก่ียวกับการ คอม ิวเ อร นทางท่ี ิ มวา 

จะเปนการออกโ ย Seri aduka Baginda Yang di-Pertuan Agong โ ยคําแนะนําและความยินยอม
อง Dewan Negara และ Dewan Rakyat นการ ุมนุม นรัฐส าและโ ยอํานาจ ัง อ ปนี : 
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ส นท่ี 1 
บอ น 

่อยอ าร ริ่ม  
มา รา 1 
1  ระรา บั ั ินีอาจอางถึงเปน ระรา บั ั ิอา ากรรมคอม ิวเ อร ศ  25  
(2) ระรา บั ั ินี ห บังคับ ังแ วันท่ีนายกรัฐมน รีประกาศโ ยประกาศ นรา กิจจานุเบกษา 

าร ีค าม 
มา รา 2 
(1) น ระรา บั ั ินีเวนแ บริบทจะกําหน วเปนอยางอ่ืน - 

คอม ิวเ อร  หมายถึง อุปกรณประมวล ลอิเลกทรอนิกส แมเหลก ออป ิคอล 
เคมี ฟฟา หรือ อมลอ่ืน  หรือกลุม องอุปกรณท่ีเ ื่อม อหรือท่ีเก่ียว อง ังกลาว แส งฟงก ัน 
รรกะการคํานวณ การจั เกบ และการแส ง ล และรวมถึงสถานท่ีจั เกบ อมล   ทํางานรวมกับ

อุปกรณหรือกลุม องอุปกรณเ ื่อม อหรืออุปกรณท่ีเก่ียว อง ังกลาว แ มรวมเครื่อง ิม  ี หรือ
เครื่อง ิม  ี อั โนมั ิหรือเครื่องคิ เล แบบ ก า มือถือ หรืออุปกรณอ่ืน  ท่ีคลายกัน ึ่ง มสามารถ 
ังโปรแกรม หรือการสื่อสาร 

"เครือ ายคอม ิวเ อร  หมายถึง การเ ื่อม อโครง ายสายสั าณ และวงจรสื่อสาร
กับคอม ิวเ อรหรือคอมเ ลก  ึ่งประกอบ วย คอม ิวเ อรท่ีเ ื่อม อกัน ังแ สองเครื่อง ึน ป  

"เอา  ุ คอม ิวเ อร  หรือ เอา  ุ  หมายถึง คําสั่งหรือการเปน ัวแทน มวา 
จะเปน นรปแบบท่ีเปนลายลักษณอักษร ิม  า ฟลมกราฟกอะคส ิก หรือรปแบบอ่ืน  –  

(a) ลิ โ ยคอม ิวเ อร  
(b) แส งบนหนาจอคอม ิวเ อร หรือ  
(c) แปลอยางถก องจากคําแถลงหรือการเปน ัวแทนท่ี ลิ ึน ังนัน 

" อมล  หมายถึง การนําเสนอ อมลหรือแนวคิ ท่ีจั ทําหรือจั ทํา นรปแบบท่ี
เหมาะสมสําหรับ  นคอม ิวเ อร 

"ฟงก ั่น  รวมถึง รรกะการควบคุมการคํานวณ การลบ การจั เกบ และการคนคืน 
และการสื่อสารหรือการสื่อสารโทรคมนาคม ปยังจากหรือ าย นคอม ิวเ อร 

"สถานท่ี  รวมถึง ท่ี ินอาคารสิ่งปลกสรางท่ีเคลื่อนยาย  และ าหนะ   ทางบก
ทางนําและทางอากาศ  

"โปรแกรม  หมายถึง อมลท่ีแส งคําสั่งหรือ อความท่ีเม่ือ งาน นคอม ิวเ อรจะทํา
หคอม ิวเ อรทํางาน  

(2) เ ื่อความมุงประสงค อง ระรา บั ั ิน ีบุคคลจะ รับสิทธิ นการเ าถึงโปรแกรมหรือ
อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อร ถาหากคอม ิวเ อรทํา หการทํางาน   เกิ ึน 

(a) เปลี่ยนแปลงหรือลบโปรแกรมหรือ อมล 
(b) คั ลอกหรือยาย ปยังสื่อบันทึก อมลอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจั เกบ หรือ ปยัง

ําแหนงอ่ืน นสื่อบันทึก อมลท่ีจั เกบอย  
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(c) งาน หรือ  
(d) ทํา หคอม ิวเ อรถกสงออกจากคอม ิวเ อรท่ีแส งวามีการแส ง ล

หรือ นลักษณะอ่ืน  และการอางอิงถึงการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมล และเ ื่อเจ นา นการรักษา
ความปลอ ัยการเ าถึง ังกลาวจะถก ีความ ามนัน 
 (3) สําหรับจุ ประสงค องยอหนา 2) (C) บุคคล โปรแกรมหากฟงก ัน ท่ีทํา ห
คอม ิวเ อรทํางาน 

(a) ทํา หโปรแกรมทํางาน หรือ  
(b) เปนฟงก ัน องโปรแกรม 

  (4) สําหรับวั ถุประสงค องวรรค 2) (d) รปแบบท่ีโปรแกรมหรือ อมล   ถกสงออก 
และโ ยเ าะอยางยิ่งมันแส งถึงรปแบบท่ี นกรณี องโปรแกรมมันสามารถท่ีจะเปน ําเนินการ 
หรือ นกรณี อง อมลคอม ิวเ อรนัน มีความสามารถ นการประมวล ลท่ี มเปนสาระสําคั  
  (5) เ ื่อวั ถุประสงค อง ระรา บั ั ินีการเ าถึง อมลหรือโปรแกรม   ท่ีจั ึน 
นคอม วิเ อร ม รับอนุ า หากบุคคล    

(a) เ า มมีสิทธิควบคุมการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมลท่ีเปนป หา และ  
(b) เ า ม รับความยินยอมหรือเกินกวาสิทธิหรือความยินยอม   นการ

เ าถึงโ ยบุคคลท่ีมีป หากับโปรแกรมหรือ อมลจากบุคคล   ท่ี รับสิทธิ ังกลาว 
 6) การอางอิง น ระรา บั ั ินี ปยังโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อร
รวมถึงการอางอิงถึงโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นสื่อบันทึก อมลแบบถอ    ึ่งเปนเวลา
ท่ีอย นคอม ิวเ อร  
 (7) เ ื่อความมุงประสงค อง ระรา บั ั ินีการแก เนือหา องคอม ิวเ อร   
จะเกิ ึนถาโ ยการทํางาน องคอม ิวเ อร   ท่ีเก่ียว องหรือคอม ิวเ อรอ่ืน   

(a) โปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรท่ีเก่ียว อง หรือลบ;  
(b) โปรแกรมหรือ อมล   ท่ีมีการแนะนําหรือเ ิ่มเนือหา องมัน; หรือ  
(c) เห ุการณ   เกิ ึน ึ่งทํา หการทํางานปก ิ องคอม ิวเ อร   

 (8) การ ั แปลง   ท่ีอางถึง นสวนยอย 7) ม รับอนุ า หาก  
(a) บุคคลท่ีมีการกระทําทํา ห มมีสิทธิ นการ ิจารณาวาควรทําการแก

หรือ ม และ  
(b) เ า ม ยินยอม หมีการแก จากบุคคล   ท่ีมีสิทธิเ นนัน  

 (9) การอางอิง น ระรา บั ั ินี ปยังโปรแกรมรวมถึงการอางอิงถึงสวนหนึ่ง อง
โปรแกรม  

(10) การอางอิง น ระรา บั ั ินี ปยังคอม ิวเ อรรวมถึงการอางอิง ปยังเครือ าย
คอม ิวเ อร 
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ส นท่ี 2 
ค าม ิด 

าร า ส่อคอม ิ อร ดย ม ดรับอนญา  
 มา รา 3 
 (1) บุคคล องมีความ ิ ถา –  

(a) เ าทํา หคอม ิวเ อรทํางาน   โ ยมีเจ นาเ ื่อความปลอ ัย นการ
เ าถึงโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อร  ;  

(b) เ ามีเจ นาเ าถึงโ ยท่ี มมีอํานาจ และ  
(c) เ ารอยวาทํา หคอม ิวเ อรป ิบั ิหนาท่ีท่ีเปนจริง 

  (2) บุคคลจะ องมีเจ นากระทําความ ิ ามมา รานี มจําเปน องถกนํา ปท่ี – 
(a) โปรแกรมหรือ อมล   โ ยเ าะ 
(b) โปรแกรมหรือ อมล   หรือ  
(c) โปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง ก   

 (3) กระทําความ ิ ามความ นมา รานี องระวางโทษปรับ มเกินหาหม่ืนริงกิ หรือจําคุก
มเกินหาปหรือทังจําทังปรับ 

     าร า ท่ี ม ดรับอนญา ดยมี นาท่ี ร ทํา รออําน ยค ามส ด น าร ร ทําค าม ิด ิ่ม ิม 
            มา รา 4 

(1) บุคคลนันมีความ ิ ามมา รานีถาเ า กระทําความ ิ ามท่ีอางถึง นสวนท่ี 3  
โ ยเจ นา - 

(a) กระทําความ ิ ท่ีเก่ียว องกับการ อโกงหรือความ ม ื่อสั ย ึ่งเปน
สาเห ุหรือการบา เจบ ามท่ีกําหน ว นประมวลก หมายอา า ระรา บั ั ิ 574] หรือ  

(b) เ ื่ออํานวยความสะ วก นการกระทําความ ิ ังกลาว มวาจะ วย นเอง
หรือโ ยบุคคลอ่ืน   

(2) เ ื่อความมุงประสงค องสวนนีมันเปนสาระสําคั มวาจะเปนการกระทําความ ิ   
ึ่ งสวนนีมี ล นเวลาเ ียวกันเม่ือการเ าถึงท่ี ม รับอนุ า มีความปลอ ัยหรือ นโอกาส    
นอนาค  

(3) กระทําความ ิ ามมา รานี องระวางโทษปรับ มเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนริงกิ หรือ
จําคุก มเกินสิบปหรือทังจําทังปรับ 

ารดัด นอ า อ คอม ิ อร ด  ดย ม ดรับอนญา  
มา รา 5 
(1) บุคคลนันมีความ ิ ถาเ ากระทําการ   ท่ีเ ารวาจะทํา หเกิ การ ั แปลงเนือหา อง

คอม ิวเ อรเครื่อง   โ ย ม รับอนุ า  
(2) เ ื่อความมุงประสงค องสวนนีมัน มมีสาระสําคั ท่ีการกระทําท่ีเปนป หา ม มุง ปท่ี -  

(a) โปรแกรมหรือ อมล   โ ยเ าะ  
(b) โปรแกรมหรือ อมล   หรือ  
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(c) โปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง ก  
(3) เ ื่อความมุงประสงค องสวนนีมันเปนสาระสําคั มวาจะมีการ ั แปลงท่ี ม รับ

อนุ า หรือมีวั ถุประสงค เ ื่อถาวรหรือเ ียง ั่วคราว  
(4) กระทําความ ิ ามมา รานี องระวางโทษปรับ มเกินหนึ่งแสนริงกิ หรือจําคุก 

มเกินเจ ป หรือทังสองจําทังปรับ หรือ องระวางโทษปรับ มเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนริงกิ หรือ 
องระวางโทษจําคุก มเกินสิบปหรือทังจําทังปรับ หากการกระทํานันมีเจ นาทํา หเกิ การบา เจบ
ามท่ีกําหน ว นประมวลก หมายอา า 

ารส่อสารท่ี ิด าด 
มา รา 6 
(1) กระทําความ ิ จะ องมีความ ิ ถาเ าสื่อสารหมายเล รหัส รหัส านหรือวิธีการอ่ืน  

องคอม ิวเ อรโ ย รงหรือโ ยออม หกับบุคคลอ่ืนท่ี ม บุคคลท่ี รับอนุ า หทําการสื่อสาร  
(2) กระทําความ ิ ามความ นมา รานี องระวางโทษปรับ มเกินสองหม่ืนหา ันริงกิ

หรือจําคุก มเกินสามป หรือ ทังสองกรณี  

าร  ย อ ยายาม ท นค าม ิด 
มา รา 7 
(1) บุคคลท่ีสนับสนุนคณะกรรมการหรือ ท่ี ยายามกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินี

มีความ ิ นความ ิ นันและจะ องมีความเ ื่อม่ัน อการลงโทษท่ีกําหน วสําหรับความ ิ   
(2) บุคคลท่ีกระทําการ   ท่ี เ รียมการหรือ ําเนินการ อ ป องการกระทําความ ิ   

าย  ระรา บั ั ินีจะ องมีความ ิ นการกระทําความ ิ นัน และจะ องรับ ิ อบ อการลงโทษ
ท่ีกําหน วสําหรับความ ิ  โ ยมีเง่ือน วาการจําคุก   ท่ีกําหน จะ อง มเกินครึ่งหนึ่ง องระยะเวลา
สงสุ ท่ีกําหน วสําหรับความ ิ  

อสันนิ าน 
มา รา 8 บุคคลท่ีอย นความ แล องเ าหรือควบคุมโปรแกรม   อมลหรือ อมลอ่ืน  

ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรหรือเรียกคืนจากคอม ิวเ อร   ท่ีเ า ม รับอนุ า หมี นการ แลหรือ
ควบคุม องเ าจะถือวา รับการเ าถึงโปรแกรม ังกลาวโ ย ม รับอนุ า  อมลหรือ อมลเวนแ
จะมีการ ิสจน รงกัน าม 

ส นท่ี3 
บทบัญญั ิ อบ ท่ั อ ค าม ิด าม อบ อ ค าม ิด าม ร รา บัญญั ิน ี

มา รา 9  
(1) บทบั ั ิ อง ระรา บั ั ินีจะเก่ียว องกับบุคคล   มวาสั า ิหรือสั า  ิ

องเ าจะมี ลกระทบ ายนอกเ นเ ียวกับ นมาเลเ ีย และ นกรณีท่ีมีการกระทําความ ิ าม
ระรา บั ั ินีโ ยบุคคล นสถานท่ี นอกประเทศมาเลเ ียเ าอาจ รับการจั การ นสวน 

ท่ีเก่ียวกับความ ิ ังกลาวราวกับวา กระทํา นสถานท่ี   นมาเลเ ีย 
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(2) เ ื่อความมุงประสงค องสวนยอย 1) ระรา บั ั ินีจะ บังคับถาหากมีความ ิ
คอม ิวเ อร คอม ิวเ อรโปรแกรมหรือ อมลอย นมาเลเ ียหรือสามารถเ ื่อม อหรือสง ปยังหรือ 

โ ยหรือกับคอม ิวเ อร นมาเลเ ีย นเวลาวัส ุ 
(3) การ ําเนินการ   กับบุคคล   นสวนนี ึ่งจะเปนบาร นการ ําเนินค ี อบุคคล ังกลาว 

นความ ิ เ ียวกัน หากความ ิ ังกลาว กระทํา นประเทศมาเลเ ียจะเปนบารท่ีจะ ําเนินค  ี
อเ า าย ก หมายเปนลายลักษณอักษร องบุคคล นความ ิ เ ียวกันนอกประเทศมาเลเ ีย 

อํานา น ารคน า ยด าร ับ ม 
มา รา 10 
(1) เม่ือ ก ามท่ีปราก แก  ิ ากษา าม อมลและหลังจากการ สวน ามท่ีเ าคิ วา

จําเปน องมีเห ุอันควรเ ื่อ วา นสถานท่ี ก ามมีหลักฐาน องการกระทําความ ิ  การกระทําเ า
อาจโ ยหมายจับ ปยังเจาหนาท่ี ํารวจคน หรือสงกวา ําแหนง อง  รวจการ หอํานาจเจาหนาท่ีเ ามา
นสถานท่ีโ ยการบังคับถาจําเปนและมีการคนหายึ และกัก ัว ยานหลกัฐาน ังกลาว และเ าจะมีสิทธิ 

(a) มีการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง  
ก หรือมีการเ าถึง รวจสอบคอม ิวเ อร และอุปกรณหรือวัส ุท่ีเก่ียว อง ึ่งเ ามีเห ุอันควรสงสัย
วามีหรือถก  นการเ ื่อม อกับความ ิ าม ระรา บั ั ินี 

(b) องการ 
(i) เจาหนาท่ีมีเห ุอันควรสงสัยวามีการ คอม ิวเ อรหรือถก งาน

หรือโ ย ครหรือ นนาม อง ํารวจ 
(ii) บุคคล ท่ีรับ ิ อบหรือเก่ียว องกับการทํางาน องคอม ิวเ อร

อุปกรณหรือวัส ุเ ื่อ หความ วยเหลือ ามสมควรแกเ า ามท่ีเ าอาจ องการ สําหรับวั ถุประสงค
องวรรค ก ; และ  

(c) องการ อมล   ท่ีมีอย นคอม ิวเ อรและสามารถเ าถึง จากสถานท่ี 
เ ื่อ ลิ นรปแบบท่ีสามารถนําออก ป และท่ีสามารถมองเหน และ ั เจน 

(2) เม่ือ ก ามท่ีปราก อเจาหนาท่ี ํารวจระ ับสงกวา  รวจสอบ อง นวามีเห  ุ
อันควรเ ื่อ วา นสถานท่ี มีการปกป หรือวางหลักฐานการกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินี
และเจาหนาท่ี ํารวจมีเห ุ ลอันสมควร สําหรับความเ ื่อท่ีวา วยเห ุ ล องความลา า นการ รับ
หมายเรียกวั ถุ องการคนหานันนาจะทํา หเ า ิ หวังเ าอาจ และ นแง องอํานาจทังหม  
ท่ีกลาวถึง นสวนยอย 1) เ มและเ ียง อราวกับวาเ ามีอํานาจท่ีจะทําเ นนันโ ยออกหมายจับ าย 
หมว ยอย 

(3) เจาหนาท่ี ํารวจ   อาจจับกุมโ ย มมีหมายจับบุคคล   ท่ีเ าเ ื่ออยางสมเห ุสม ล
วา กระทําหรือกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินีและการกระทํา ิ อ ระรา บั ั ินีทุกครัง 
จะถือวาเปนการกระทําความ ิ ามวั ถุประสงค องก หมายสําหรับ เวลาท่ี บังคับกับกระบวนการ 
ทางอา า 
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าร ัด า ารคน า 
มา รา 11 
(1) บุคคลนันมีความ ิ ถาเ า 

(ก  ม ืน ั วางกี วางหรือมี ล อการเ  าสถาน ท่ี   าย 
ระรา บั ั ินีหรือ นการป ิบั ิหนาท่ี   าม ระรา บั ั ินี หรือความลา า องเจาหนาท่ี
ํารวจหรืออํานาจท่ี รับ  

(  มป ิบั ิ าม อเรียกรองทางก หมาย   องเจาหนาท่ี ํารวจท่ีป ิบั ิ
หนาท่ี าม ระรา บั ั ินี 

(2) กระทําความ ิ ามความ นมา รานี องระวางโทษปรับ มเกินสองหม่ืนหา ันริงกิ  
หรือ องระวางโทษจําคุก มเกินสามป หรือทังจําทังปรับ  

าร อ รอ  
มา รา 12 
การฟองค ี าม ระรา บั ั ินีจะ มกระทํา ึนเวนแ จะ รับความยินยอมจาก นักงาน

อัยการเปนลายลักษณอักษร 
 

2 4 อม ส า ท่ั ี่ย ับอา ญา รรมคอม ิ อร มายท่ี ี่ย อ อ
สา าร รั สิ ค ร 

2.4.1 านสังคมการเมือง ความม่ันคง และ านเศรษฐกิจ 
2.4.1.1 ระบบการเมืองการปกครอง 

 สิงคโปรเปนประเทศท่ีมีเสถียร า ทางการเมืองมากท่ีสุ นอาเ ียน และ
รัฐบาลปจจุบัน เ า ํารง ําแหนง ังแ รับเลือก เม่ือสิงคโปร ปกครอง นเอง น ค.ศ. 1959 
วงรวม ัวเ ากับมาเลเ ีย และเม่ือ รับเอกรา เ ม ัว น ค.ศ  1 65 สิงคโปรเปนสาธารณรัฐและ

ประ าธิป ยแบบส า โ ยเลือกประธานาธิบ ี นฐานะประมุ องประเทศ ึ่ง ํารง ําแหนงวาระละ 6 ป 
หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมน รี  ท่ีเปนหัวหนา รรค ึ่ง ท่ีนั่งสงสุ นส าสามารถ ํารง ําแหนง 

หลายวาระ รัฐมน รี บริหารจะ รับเลือกจาก นํา แ องมาจากสมา ิกท่ี รับเลือกเทานัน สิงคโปร
ระบบส าเ ียวมีสมา ิก 94 ท่ีนั่ง ึ่ง 9 ท่ีนั่ง จะถกระบุ ื่อเปน ัวแทน ายคาน เนื่องจากมีการออก

บทบั ั ิ ว น ค.ศ. 1984 เ ราะสิงคโปร มมี ายคานท่ีแทจริง ังแ ท่ี เปนอิสระ ท่ีนั่ง ายคาน 
ม มาจากการเลือก ัง แ ถกเสนอ ห สมัครท่ี รับคะแนนสงสุ หรือมากกวา 15% จากการเลือก ัง 
ึ่ง รับการแ ง ังโ ยประธานาธิบ ี น ําแหนงสมา ิกรับส าท่ี แ ง ัง หรือ NMP (Nominated 

Member of Parliament) และ รับเลือกจากคณะกรรมการ ิเศษท่ีแ ง ังโ ยรัฐบาล วกเ า รับ
สิทธิประโย น าง  เ นเ ียวกับสมา ิกท่ัว ป องรัฐส าแ มมีสิทธิออกเสียง น านรัฐธรรมน  
ท่ีเก่ียว องกับงบประมาณ มมีสิทธิ ม ววาง จรัฐบาล หรือ ับ ลประธานาธิบ ีออกจาก ําแหนง จะมี
การเลือก ังสมา ิกรัฐส าทุก  5 ป แ ายคาน (NMP) ํารง ําแหนงวาระละ 2 ปครึ่ง การเลือก ัง น
สิงคโปรเปนมา รการบังคับ สําหรับทุกคนท่ีมีอายุมากกวา 21 ป ึน ป ุลาการสิงคโปร ประกอบ วย 
ศาลสงสุ และศาลอุทธรณ รวมถึงศาลทองถ่ินและศาลแ วง หัวหนา  ิ ากษา  ิ ากษาอาวุโส 12 คน 
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จะ รับการแ ง ังจากประธานาธิบ ี และจากการแนะนํา องรัฐบาล แมวาสิงคโปรจะมี รรคการเมือง
หลาย รรค แ รรคกิจประ า น (PAP) จะ  ังรัฐบาลเสมอ ถกกลาวหาวาปองกันการเกิ ายคาน
ท่ีป ิบั ิงาน  การทํา ห ายคาน มมีความสําคั นัน บรรลุ ล มาจากมา รการท่ีรุนแรง เ น  
แบงเ เลือก ังอยาง มยุ ิธรรม ฟองรองค ีแ งวา ายคานหม่ินประมาท หรือ การ สราย และ

ยายามสรางความเสียหาย ห   ท่ีทํา ห าย รง ามลมละลาย สังเก การณ าว ะวัน ก 
มีความเหนวาระบบการเมืองสิงคโปรนันคอน ปทางอํานาจเ จการ แ เปนรัฐบาลท่ีมีประสิทธิ า  
มทุจริ  มีความปลอ ัย และสรางความกาวหนา หประ า น บรรยากาศทางการเมือง รับการ

ยอมรับจากหนวย าวกรองเศรษฐศาส ร (The Economic Intelligence Unit) วาเปนแบบลก สม 
คือ สม สานระหวางอํานาจเ จการกับประ าธิป ย สิงคโปร การปกครองโ ยการควบคุม 
นหลายแงมุม อง ีวิ รวมถึงสื่อ วย สิทธิบางอยาง เ น เสรี า นการ ุมนุมและการปราศรัย 

ยังคอน างจํากั สิงคโปร จั อย นอัน ับท่ี 82 จากทังหม  167 ประเทศ น ั นีความเปน
ประ าธิป ย ค ศ  2008 ึ่งจั อัน ับโ ยนิ ยสาร าว The Economist องลอน อน และ 
นค ศ  2009 องคกร สื่อ าว ร รมแ น Reporters without Borders) จั หสิงคโปรอย น

อัน ับท่ี 133 จากทังหม  175 ประเทศ น ั นี านเสรี า องสื่อมวล นท่ัวโลก น าน
ความสัม ันธกับ างประเทศ สิงคโปรเปนประเทศกลุมท่ี ม ก าย อยางเปนทางการ สิงคโปรเปน
สมา ิกองคการสหประ า า ิ หรือ UN (United Nations) กลุมประเทศ ม ก าย  หรือ NAM 
(Non - Aligned Movement) เปนประเทศสมา ิก รวมกอ ังอาเ ียน และเ ารวมเปนสมา ิก อง
เครือจักร อังก ษ สิงคโปร ํารง ําแหนงสมา ิกหมุนเวียน องคณะมน รีความม่ันคงแหง
สหประ า า ิ UN Security Council) น วง ค ศ  2001 - 2002 และยังเ ารวม น ารกิจเปน 
สังเก การณรักษาสัน ิ า นคเว  แองโกลา นามิเบีย กัม า และ ิมอร ะวันออก รวมกับสหรา

อาณาจักร ออสเ รเลีย นิว ีแลน  และมาเลเ ีย นฐานะสวนหนึ่ง องกลุม อ กลงการปองกัน
ประเทศรวมกัน 5 า ิ หรือ FPDA (Five Power Defence Arrangements) ึ่ งแบงปน อมล
ปรึกษาหารือ และ วยเหลือกัน นกรณีท่ีมีการรุกรานจาก ายนอก 

2.4.1.2 ระบบเศรษฐกิจ 
 สิงคโปรเปนประเทศสมา ิกอาเ ียนท่ีมีเสรี รวมทังมีความกาวหนาและ

ั นามากท่ีสุ นกลุมอาเ ียน สถาบันวิจัย ายอนุรักษนิยม องสหรัฐ Heritage Foundation) 
ประเมิน ั นี ีวั เสรี า ทางเศรษฐกิจ Index of Economic Freedom) น ค ศ  2010 องสิงคโปร
อยท่ี 6 2 ึ่งนับวามีความเสรีเปนอัน ับท่ี 2 องโลก สิงคโปรยังเปนหนึ่ง นประเทศเสือสี่ ัว Four 
Tigers) องเอเ ียรวมกับ องกง หวัน และเกาหลี  ึ่งมีอั ราการเ ิบโ ทางเศรษฐกิจท่ีโ เ น 
การเ ิบโ องเศรษฐกิจนีเกิ ึนจากนโยบาย องรัฐบาลท่ีสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน และบทบาท
หนาท่ี านบริษัทท่ีควบคุมโ ยรัฐบาล ึ่งเปนกล ก นการเ ิบโ องเศรษฐกิจ นโยบายท่ี รับ 
การมุงเนนจากรัฐบาล วยสงเสริมการ ั นาเศรษฐกิจ รวมถึงการกําจั คอรรัป ัน น ารา การ 

ลเรือน และธุรกิจสิงคโปร ระบบความกาวหนา องงานโ ย ึนอยกับความสามารถ องบุคคล 
นการสรรหาบุคลากรและเรื่องคา อบแทน จั ังสถาบันท่ีมีความม่ันคงและ หบริการประ า น  ี 

และจั เ รียมการศึกษาระ ับโลก กทักษะความ ํานา รวมกับการ ังเปาหมาย อง า ิและ 
ความ องการ อง ลา  ราย  องรัฐบาลคิ เปนประมาณ 6  อง ลิ ัณ มวลรวม นประเทศ (GDP) 
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ึ่งมาจากบริษัท ท่ีเ ื่อมโยงกับรัฐบาลหรือ GLC (Government - Link Company) ึ่งรัฐบาลเปน
หุนสวน และคอยควบคุมอย สิงคโปรมีการสนับสนุน หประ า นออมเงิน และกองทุนรวมเลียง ี
หรือ CPF (Central Provident Fund) หรือกคือแ นการออมเงิน าคบังคับ ึ่งทํา หรัฐบาลมีทุน 
ท่ีจําเปนสําหรับการลงทุน สิงคโปรมีกองทุนความม่ังค่ังแหง า ิ 2 ประเ ท คือ องคกรการลงทุน

าค รั ฐ ห รื อ  (Government Investment Corporation) แ ล ะ ก อ ง ทุ น เท ม า เส ก โ ล ิ ง ส 
ึ่ง ําเนินกิจการ นเ ิง าณิ ย 

 การลงทุนจาก าง า ิมีบทบาทสําคั อวิวั นาการเศรษฐกิจระ ับ น
องสิงคโปร ึ่ง องอาศัยรัฐบาลท่ีมีเสถียร า และความรวมมือ รวมถึงกําลังแรงงานท่ีมีทักษะ  
ึ่งทังสองอยางทํา หสิงคโปร รอมรับบริษัท าม า ิ การสรางแรงจง จ เ น การเสนอวันหยุ าษี

เสรี หแก นักลงทุน นการจั ังอุ สาหกรรมการ ลิ หรือการบริการ นสิงคโปร มีองคกร าม า ิจาก
สหรัฐอเมริกา ี่ปุน และยุโรปกวา 7  บริษัท นอกจากนันยังมีบริษัทจีน 1 5  บริษัท และ
บริษัทอินเ ีย นจํานวน อ  กับจีน รวมกันแลวคิ เปน 2 น 3 อง ล ลิ และการสงออก มีการ ั นา 
เ นิคมอุ สาหกรรม เ ื่อสิ่งปลกสรางท่ีจําเปนสําหรับการอุ สาหกรรม นา ห  นระยะแรก
สิงคโปร เนนท่ี ล ลิ  เ น ปโ รเคมี อิเลกทรอนิกส เครื่องจักรท่ีมีความแมนยํา แ ายหลังมุงเนน
นการ ลิ อุ สาหกรรมเทคโนโลยี ันสง และอุ สาหกรรมการบริการ รวมถึงการเงินและการธนาคาร 

แบบอยางการ ั นา องสิงคโปรมี ืนฐานมาจากการประสบความสําเรจ นการสราง ันธมิ ร าครัฐ
และเอก น ึ่งนโยบาย ระเบียบวาระ และการระ มทุน ทุกสิ่ง มุงเนน ปท่ีการ ั นาเศรษฐกิจ 
วยการบริหารจั การท่ีมีประสิทธิ า  ื่อสั ย และ หการสนับสนุนนโยบายเหลานี จึงสง ล หอั รา

การเ ิบโ องเศรษฐกิจอยท่ีประมาณ 8% น ค ศ . 1 6  - 1999 สิงคโปรฟน ัว  ีจาก
วิก ิการณทางการเงิน องเอเ ีย น ค ศ  1997 โ ย น ค ศ  2000 สิงคโปรกกลับมาสเสนทางเ ิม
อีกครัง กับอั ราการเ ิบโ องเศรษฐกิจถึง 9% อเนื่องจาก าวะเศรษฐกิจ ะลอ ัวท่ัวโลกอั รา 
การเ ิบโ จึงเ ลี่ยอยราว 3% น ค ศ  2001 - 2003 และ อมา นระหวาง ค ศ 2004 - 2007 อั รา
การเ ิบโ กยังสงถึง 8% ทุกปวิก ิการณทางการเงินโลก น ค ศ  2008 - 2009 กระทบสิงคโปร
บาง แ มีการ ยากรณวาเศรษฐกิจจะฟน ัว น ค ศ  2010 หรือนานกวานี รัฐบาล เป เสรีบริการ
ทางการเงิน การสื่อสาร โทรคมนาคม การ ลิ กระแส ฟฟา และ าคการคาปลีก เ ื่อกระ ุนเศรษฐกิจ
และการลงทุน น ค ศ  2009 สิงคโปร งบประมาณ 2 หม่ืนลาน นแ นกระ ุนเศรษฐกิจ องรัฐบาล 

สิงคโปรมีการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือ ายอินเทอรเน ีเยี่ยม 
รวมทังสายการบินและสนามบินท่ี ีท่ีสุ  ระบบ นสงสาธารณะและระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิ า  
ส า แว ลอมเมืองสีเ ียวท่ีมีความปลอ ัยและสะอา  รวมถึงการมีศักย า นการลงทุน ันยอ  

2.4.1.3 ระบบก หมาย 
ระบบก หมาย องสิงคโปรมี ืนฐานมาจากก หมายจารี ประเ ณี อง

อังก ษ ึ่ง  ังแ เปนอาณานิคม แมวาสถาบันก หมายสุ ทายท่ีเ ื่อมโยงกับอังก ษ ถก ั ออก น 
ค ศ  1994 หรือเม่ือศาลอุทธรณ องสิงคโปร มาแทนท่ีส าองคมน รีอังก ษ English Privy Council) 
นฐานะศาลอุทธรณ องประเทศก าม แ ก หมายอังก ษยังคงมีอํานาจอย นนาม เ นเ ียวกันกับ
ั นาการ นประเทศอ่ืน  ท่ี ก หมายจารี ประเ ณี สิงคโปรกมีแนวโนม นการรวมหัว อท่ีสําคั  
นก หมายรัฐบั ั ิระบบ ิจารณาค ีโ ยคณะลก ุน ถกยกเลิก น ค ศ  1 6  สิงคโปร ระบบ 

ศาล 3 ัน โ ยมีศาลระ ับลางจํานวนหนึ่ง ศาลสง และศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณเปนศาลสงสุ   
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นสิงคโปร ศาลอุทธรณและศาลสงถือวาเปนศาลระ ับสงสุ  ึ่ง ุลาการ ประกอบ วย หัวหนา  
 ิ ากษาและ  ิ ากษาศาลอุทธรณ  ิ ากษาศาลสง และคณะกรรมการ ิจารณาค ี ศาลสง 

มีหัวหนา  ิ ากษาเปนประธานและมี  ิ ากษาอุทธรณ  ิ ากษาทังหม รับการแ ง ังจาก
รัฐบาล ศาลแ วงรับ ิจารณาค ีสงสุ  6  อลลารสหรัฐ  และศาลเ รับ ิจารณาค ีสงสุ  
25  อลลารสหรัฐ  

สิงคโปรประสบความสําเรจ นการสะสางค ีสะสม 5 ปท่ีค่ังคางอย วย
การป ิรประบบศาลอยางครอบคลุม น ค ศ  1990 ปจจุบันนีการ ิจารณาค ีแ งสวน ห เวลา
ประมาณ 7 - 8 เ ือนนับ ังแ เริ่ม นฟองรอง และถึงแมวาจะมีการยื่นอุทธรณ โ ยปก ิแลวค ีจะจบ

าย นเวลา 1 ป ค ี าง  รับการ ิจารณาเรวและ มเกิ ความลา า มวา วยเห ุ ล  สิงคโปร 
มีสิทธิทางก หมายบางประการสําหรับการปกปองนักลงทุนท่ีแ งแกรงท่ีสุ นโลก โ ยสิงคโปรจั อย น
อัน ับท่ี 2 รองจากนิว ีแลน  น านการปกปองนักลงทุนสิงคโปรมีการบังคับ ทางสั าท่ีรว เรว
ท่ีสุ นโลก คือ 150 วัน คา จาย นการฟองรองหรือการเรียกรองทางสั าคิ เปน 25% 
กระบวนการ องบริษัท นการเลิกกิจการ ลมละลาย และการแส งความจํานง องทนายหรือ
เจาหนาท่ีนิ ิกรจะ ิจารณาโ ยศาลสง มนานมานีสิงคโปร มีการจั ัง ศาลแ งและการ าณิ ย
เ ื่อ ิจารณาค ีเก่ียวกับธุรกิจโ ยเ าะ การระงับ อ ิ าทแบบทางเลือก หรือ ADR (Alternative 
Dispute Resolution) เปนวิธีการท่ีนํามา กับหลาย  ค ีโ ยเ าะค ีการ าณิ ยระหวาง
ประเทศ สิงคโปรบังคับ ก หมายคุมครองทรั ยสินทางป าอยางเครงครั  เ นเ ียวกับก หมาย
สากลมีการจั ังแ นก หม นกรม ํารวจเ ื่อคอยสอ สอง การ ําเนินค ี อง กระทําความ ิ  

สิงคโปรจั อย นอัน ับท่ี 1 องโลก นการจั อัน ับความยากงาย นการ
ําเนินธุรกิจ จากรายงาน การ ําเนินธุรกิจ ค ศ  2010 โ ยธนาคารโลก เสรี า โ ยรวม นการ ําเนิน

ธุรกิจ รับความคุมครองอยาง ี าย ส า แว ลอมโ ยการกํากับ แล องสิงคโปร การเริ่ม นธุรกิจ 
เวลาเ ียง 3 วัน เทียบกับระยะเวลาโ ยเ ลี่ยท่ัวโลก คือ 35 วัน การ อ บอนุ า ทางธุรกิจ นสิงคโปร
เวลานอยกวาระยะเวลาโ ยเ ลี่ย องโลกมาก 18 ัน อน น 218 วัน  การลมละลายกสามารถ 

ทํา อยางเป เ ย สิงคโปรอย นอัน ับท่ี 4 องโลก นการจั อัน ับความยากงาย องการเริ่ม น
ธุรกิจ สิงคโปรมีการป ิรปเ ื่อการเริ่ม นธุรกิจ น ค ศ  2009 การ อ บอนุ า การกอสราง และ
การลงทะเบียนทรั ยสินนันงาย ึน รวมทังปรับปรุงกระบวนการเริ่ม นธุรกิจโ ย ระบบออน ลน  
โ ยเ ลี่ยแลวการเริ่ม นธุรกิจ เวลาเ ียง 3 วัน สิงคโปรจั อย นอัน ับ 2 องโลก นเรื่องความยาก
งาย นการ อ บอนุ า การกอสราง น ค ศ  2009 สิงคโปร นําการอนุมั ิการกอสราง ามระ ับ
ความเสี่ยงมา  และ นการจั อัน ับความยากงาย นการจางงาน สิงคโปรอย นอัน ับท่ี 3 รองจาก
ออสเ รเลียและสหรัฐอเมริกา สิงคโปรอย นอัน ับท่ี 9 องโลก น านความยากงาย นการ อสินเ ื่อ 
ึ่งสหรัฐอเมริกาอย นอัน ับท่ี 10 อีกทังสิงคโปรยังเปนหนึ่ง นประเทศท่ีสงออก งายท่ีสุ องโลก

โ ยการ นสง อหนึ่ง คอนเทนเนอรมีราคาถกมาก 
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2.4.2 านอา ากรรมคอม ิวเ อรและก หมายท่ีเก่ียว อง  

าร ร ทํา ิด มายคอม ิ อร ค าม อด ัยทา อิน ทอร น  
(บทท่ี A) 

การ ราก หมาย ังเ ิม: ระรา บั ั ิท่ี 1  ป 1993) 
บับปรับปรุงป 2 7 วันท่ี 1 กรก าคม 255  

ร รา บัญญั ิ ่อ มี าร ัด า ัสดคอม ิ อร ่อ อ ัน าร า รอดัด ท่ี ม ดรับอนญา  
รับรอ ค าม อด ัยทา บอร สํา รับ ร่อ ท่ี ี่ย อ  

ส นท่ี 1 
บทนํา 
่อยอ 

มา รา 1 ระรา บั ั ินีอาจอางถึงเปนความ ิ คอม ิวเ อรและการรักษาความปลอ ัย
ทางการ ีความ 

มา รา 2 
1  น ระรา บั ั ินีเวนแ บริบทจะกําหน เปนอยางอ่ืน -  

คอม ิวเ อร  หมายถึง อุปกรณอิเลกทรอนิกส  แมเหลก  ออป ิคอล  ฟฟา  หรืออ่ืน  
หรือ ฟงก ันลอจิคัลเล คณิ หรือหนวยเกบ อมล และรวมถึงเครื่องมืออํานวยความสะ วก นการจั เกบ
อมลหรือเครื่องมือสื่อสารท่ีเก่ียว องโ ย รงหรือทํางานรวมกับอุปกรณหรือกลุม องอุปกรณ  

ท่ีเ ื่อม อหรือเก่ียว อง ังกลาว แ มรวมถึงกลุมอุปกรณท่ีเ ื่อม อ หรือเก่ียว อง  
(a) เครื่อง ิม  ี หรือเครื่อง ิม  ี อั โนมั ิ  
(b) เครื่องคิ เล ก าแบบ ก า  
(c) อุปกรณท่ีคลายกัน ึ่ง มสามารถ ังโปรแกรม หรือ มมีอุปกรณเกบ อมล หรือ 
(d) อุปกรณอ่ืนเ นรัฐมน รีอาจประกาศกําหน นรา กิจจานุเบกษา 

คอม ิวเ อรเอา  ุ  หรือเ ียน ิม  า แทนความจริง - "เอา  ุ " 
“กราฟก” หมายถึง คําสั่งหรือการแส ง มวาจะ นรปแบบเ ียน  ิม   รป า  

กราฟก หรือ นรปแบบอ่ืน   ท่ีอางวาเปนปากคําหรือการนําเสนอความจริง 
(a) ลิ โ ยคอม ิวเ อร; หรือ      
(b) แปลอยางถก องจากรายงานหรือการนําเสนอ ึ่ง ลิ ัณ  น;  

บริการคอม ิวเ อร  รวมถึง เวลา องคอม ิวเ อร  การประมวล ล อมลและการ
จั เกบหรือการ ึง อมล ลิ ; 

"ความเสียหาย” หมายถึง ยกเว้นเพ่อจุดประสงค์ของมาตรา 13 การท�าให้เสียใด  

กับคอมพิวเตอร์หรอความสมบรณ์ของข้อมลโปรแกรมหรอระบบหรอข้อมลหรอ -   

(a) ทํา หเกิ การส เสียรวมอยางนอย 1  นมลคาหรือจํานวนเงินอ่ืน  
ามท่ีรัฐมน รีอาจประกาศโ ย นรา กิจจานุเบกษากําหน ยกเวนวาการส เสีย   ท่ีเกิ ึนหรือ

เกิ ึนมากกวาหนึ่งปหลังจากวันท่ีความ ิ นคําถามจะ มนํามา ิจารณา; 



กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

27

27 
 

(b) ั แปลงหรือทํา หเสีย หรืออาจปรับเปลี่ยนหรือล ทอนหรือวินิจ ัย
รักษาหรือ แลคนหนึ่งคนหรือมากกวานัน         

(c) สาเห ุหรือคุกคามมีการบา เจบทางรางกายหรือเกิ การเสีย ีวิ กับ
บุคคล   หรือ 

(d) คุกคามสุ า องประ า นหรือความปลอ ัย องประ า น  
อมล  หมายถึง การนําเสนอ อมลหรือแนวคิ ท่ีจั ทํา นรปแบบท่ีเหมาะสม

สําหรับ  นคอม ิวเ อร  
แมเหลก ฟฟาหรืออุปกรณอ่ืน  หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือ   ท่ี หรือ 

มีความสามารถ นการ  เ ื่อ ั วางการทํางาน องคอม ิวเ อร กําลังเ รียมหรือ 
"ฟงก ัน  รวมถึง รรกะการควบคุมการคํานวณการลบการจั เกบและการ ึงและ

การสื่อสารโทรคมนาคม ปยังจากหรือ าย นคอม ิวเ อร  
“สกั กัน  ท่ีเก่ียว องกับการทํางาน องคอม ิวเ อรรวมถึงการฟงหรือการทํางาน

องคอม ิวเ อรหรือการรับสารความหมายหรือเจ นา องมัน  
“โปรแกรมท่ีเม่ือ งาน นคอม ิวเ อรเครื่องคอม ิวเ อรจะทําหนาท่ีบันทึก

โปรแกรมคอม ิวเ อร  หมายถึง อมลท่ีแส งคําสั่งหรือ อความหรือ 
 (2) เ ื่อความมุงประสงค อง ระรา บั ั ินีบุคคลจะ รับสิทธิ นการเ าถึงโปรแกรม
หรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรหากโ ยการทํา หคอม ิวเ อรทําหนาท่ี   ก าม 

(a) แก หรือลบโปรแกรมหรือ อมล      
(b) คั ลอก ําแหนงอ่ืน นสื่อบันทึกท่ีจั เกบ หรือยาย ปยังสื่อบันทึก อมล

อ่ืนนอกเหนือจากท่ีจั เกบหรือ 
(c) งาน หรือ        
(d) ท่ีจะเอา  ุ จากคอม ิวเ อรท่ีมีการจั ึน มวาจะมีมันแส งหรือ 

นลักษณะอ่ืน  และการอางอิงถึงการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมล และการเ าถึง  จะ องอาน าม  
(3) เ ื่อจุ ประสงค องสวนยอย 2) (c) ฟงก ันจะทํา หคอม ิวเ อรทํางานโ ยมีเจ นาท่ี

จะรักษาความปลอ ัย หบุคคล ังกลาว โปรแกรม -   
(a) ทํา หโปรแกรมถก ําเนินการ หรือ     
(b) เปนฟงก ัน องโปรแกรม  

(4) เ ื่อจุ ประสงค องสวนยอย 2) (d) รปแบบท่ี อมลโปรแกรม   ถกสงออก และ
โ ยเ าะอยางยิ่งวามันหมายถึง รปแบบท่ี นกรณี องโปรแกรมมันมีความสามารถ นการเปน 
ําเนินการหรือ นกรณี อง อมลความสามารถ นการประมวล ลโ ยคอม ิวเ อร  นัน มมีสาระสําคั   

(5) เ ื่อวั ถุประสงค อง ระรา บั ั ินีการเ าถึง   โ ยบุคคล   ปยังโปรแกรม
หรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อร ม รับอนุ า หรือทําโ ย มมีอํานาจถา   

(a) เ า มมีสิทธิควบคุมการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมลท่ีเปนป หา และ (b)  
เ า ม รับความยินยอมจากเ า นการเ าถึงโปรแกรมหรือ อมลจากบุคคลท่ีมีสิทธิ  
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(6  การอางอิง น ระรา บั ั ินี ปยังโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อร
รวมถึงการอางอิงถึงโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นสื่อบันทึก อมลแบบถอ    ึ่งเปนเวลา
ท่ีอย นคอม ิวเ อร และคอม ิวเ อรจะถือวาเปนโปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นสื่อ ังกลาว  

(7) เ ื่อความมุงประสงค อง ระรา บั ั ินีการแก เนือหา องคอม ิวเ อร    
จะเกิ ึนหากโ ยการทํางาน องฟงก ัน   องคอม ิวเ อรท่ีเก่ียว องหรือคอม ิวเ อรอ่ืน  
 (a) โปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรท่ีเก่ียว องนันมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือลบ  
 (b) โปรแกรมหรือ อมล   จะถกเ ิ่มเ า ป นเนือหา องมัน หรือ  
 (c) การกระทํา   ท่ีเกิ ึน ึ่งทํา หการทํางานปก ิ องคอม ิวเ อร   
เสียหายและการกระทํา   ท่ีกอ หเกิ การแก ังกลาวจะถือเปนการทํา หเกิ ึน 
 (8) การ ั แปลง   ท่ีอางถึง นสวนยอย 7) ม รับอนุ า หาก -   
 (a) บุคคลท่ีมีการกระทําทํา ห มมีสิทธิ นการ ั สิน จวาควรทําการแก หรือ ม และ 
 (b) เ า ม รับความยินยอม หแก จากบุคคล   ท่ีมีสิทธิเ นนัน  
 (9) การอางอิง น ระรา บั ั ินี ปยังโปรแกรมรวมถึงการอางอิงถึงสวนหนึ่ง องโปรแกรม 

ส นท่ี 2 
าคค าม ิด 

าร า นอ าคอม ิ อร ดย ม ดรับอนญา  
มา รา 3 
(1  าย หัว อยอย 2  บุคคล   เจ นาท่ีทําเ ื่อ หคอม ิวเ อรทําหนาท่ี    

เ ื่อวั ถุประสงค นการเ าถึงการรักษาความปลอ ัยการโ ย มมีอํานาจ นโปรแกรมหรือ อมล   
ท่ี ถืออย นคอม ิวเ อรเครื่อง ก ามจะ องมีความ ิ  ความเ ื่อ ม่ัน อการถกปรับ มเกิน  
5  อลลาร หรือการจําคุก มเกิน 2 ป หรือทังจําทังปรับ และ นกรณีท่ีมีครังท่ีสองหรือ 
ครัง อ ปหรือปรับ มเกิน 1  อลลาร หรือจําคุก มเกิน  ป หรือทังจําทังปรับ 

2  หากความเสียหาย   เกิ ึนเนื่องจากความ ิ ามมา รานีบุคคลท่ีถก ั สินวา 
มีความ ิ องระวางโทษปรับ มเกิน 5  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 7 ป หรือทังจําทังปรับ 

 เ ื่อจุ ประสงค องสวนนีมันเปนสาระสําคั ท่ีการกระทําท่ีเปนป หา ม กํากับท่ี – 
(a) โปรแกรมหรือ อมล        
(b) อมลโปรแกรมทุก นิ  หรือ      
(c) โปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง ก  

า ด ยค าม ั ท่ี ร ทํา รออําน ยค ามส ด น าร ร ทําค าม ิด 
มา รา 4 
(1) บุคคล   ท่ีทํา หคอม ิวเ อรทําหนาท่ี   เ ื่อวั ถุประสงค นการเ าถึงรักษา

ความปลอ ัยโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง   โ ยมีเจ นาท่ีจะกระทํา
ความ ิ  ึ่งสวนนีมี ล บังคับความ ิ เก่ียวกับทรั ยสินการ อโกงความ ม ื่อสั ย 
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(2) มา รานีจะนํา ป หรือท่ีกอ หเกิ อัน ราย อรางกายและมีโทษ อความเ ื่อม่ันท่ีมี
โทษจําคุก มนอยกวา 2 ป 

(3) บุคคล ท่ีกระทําความ ิ ามมา รานี องระวางโทษปรับ มเกิน 5  อลลาร 
หรือจําคุก มเกิน 10 ปหรือทังจําทังปรับ 

(4) เ ื่อจุ ประสงค องสวนนี มสําคั วา -      
(a) มวาการเ าถึงท่ีอางถึง นสวนยอย 1) จะ รับอนุ า หรือ ม รับอนุ า ; 
(b) ความ ิ ท่ีสวนนีมี ล นเวลาเ ียวกันเม่ือการเ าถึงนันปลอ ัยหรือ นเวลาอ่ืน  

ารดัด ัสดคอม ิ อร ดย ม ดรับ ารอนญา  
มา รา 5 
1  าย หัว อยอย 2  บุคคล   ท่ีกระทําการ   ท่ีเ ารวาจะทํา หเกิ การ ั แปลง

เนือหา องคอม ิวเ อร   โ ย ม รับอนุ า จะ องมีความ ิ และจะ องระวางโทษปรับ มเกิน 
10  อลลาร หรือการจําคุก มเกิน  ป หรือทังจําทังปรับ และ นกรณีท่ีครังท่ีสองหรือ ั สินวา
มีความ ิ ายหลัง ครัง อมามีโทษปรับ มเกิน 2  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 5 ป หรือทังจําทังปรับ 

(2) หากความเสียหาย   เกิ ึนเนื่องจากความ ิ ามมา รานีบุคคลท่ีถก ั สินวา 
มีความ ิ องระวางโทษ ปรับ มเกิน 5  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 7 ป หรือทังจําทังปรับ 

(3) สําหรับสวน องวั ถุประสงคมีความสําคั อยางยิ่งท่ีการกระทําท่ีเปนป หา ม มุง ปท่ี 
(a) โปรแกรมหรือ อมลเ าะ    
(b) โปรแกรมหรือ อมลประเ ท   หรือ  
(c) โปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเ าะเครื่อง   

(4) จุ ประสงค องสวนนี มวาจะเปนการ ั แปลงหรือ ัง จ ท่ีจะเปนแบบถาวรหรือ ั่วคราว 

าร รอ ารส ัด ันบริ ารคอม ิ อร ดย ม ดรับอนญา  
มา รา 6 
(1) าย หัว อยอย 2) บุคคล   ท่ีร ีวา -     

(a) การเ าถึงการรักษาความปลอ ัยโ ย มมีอํานาจ ึ่งคอม ิวเ อรเครื่อง   
เ ื่อวั ถุประสงค นการ มาโ ย รงหรือโ ยออม       

(b) โ ยสาเห ุ   ทังทาง รงหรือทางออม การสกั กันโ ย มมีสิทธิอํานาจ
โ ย รง หรือการทํางาน องคอม ิวเ อรโ ยอุปกรณอ่ืน หรือวิธีการ องแมเหลก ฟฟา หรือ  

(c) การ หรือสาเห ุท่ีจะนํา ป โ ย รงเ ื่อความมุงประสงค นการกระทํา
ความ ิ จะ องมีความ ิ  และจะ องรับ ิ นความ ิ ท่ี องโทษ มวาทาง รงหรือทางออม
คอม ิวเ อรหรืออุปกรณอ่ืน เปนความ ิ ามวรรค a  หรือ b) เกิน  1  หรือถกจําคุก 
เปนระยะเวลา มเกิน 3 ป หรือทังจําทังปรับ และ นกรณีครังท่ีสอง หรือ ั สินวามีความ ิ ายหลัง 
องปรับ 2  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 5 ป หรือทังจําทังปรับ 

2  หากความเสียหาย   เกิ ึนเนื่องจากความ ิ ามมา รานีบุคคลท่ีถก ั สินวา 
มีความ ิ องระวางโทษปรับ มเกิน 5  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 7 ป หรือทังจําทังปรับ 
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 เ ื่อวั ถุประสงคแหงมา รานี เปนสิ่งสําคั ท่ีการเ าถึงท่ี ม รับอนุ า หรือการสกั กัน
ม กํากับท่ีเ าะ 

(a) โปรแกรมหรือ อมลเ าะ        
(b) โปรแกรมหรือ อมลประเ ท   หรือ     
(c) โปรแกรมหรือ อมลท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเ าะเครื่อง ก  

าร ัด า าร คอม ิ อร ดย ม ดรับอนญา  
มา รา 7 
(1) บุคคล   ท่ีมีเจ นาหรือ มมี อแก ัว ามก หมาย      

(a) รบกวนหรือ ั วางหรือ ั วางการ คอม ิวเ อรอยางถกก หมาย หรือ 
(b) ั วางหรือปองกันการเ าถึงหรือล ทอนประโย นหรือประสิทธิ ล อง

โปรแกรม หรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรจะ องมีความ ิ และ องระวางโทษปรับ มเกิน 
1  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 3 ป หรือทังจําทังปรับ และ นกรณีท่ีมีครังท่ีสองหรือมีความเ ื่อม่ัน
ายหลังจะ องเสียคาปรับ มเกิน 2  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 5 ปหรือทังจําทังปรับ 

(2) หากสวนความเสียหาย   บุคคลท่ีถก ั สินวามีความ ิ องระวางโทษปรับ มเกิน 
5  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 7 ป หรือทังจําทังปรับ 

าร ด ยร ัส าร า ดย ม ดรับอนญา  
มา รา  
(1) บุคคล   ท่ีเจ นาเป เ ยรหัส านรหัสการเ าถึงหรือ วิธีการอ่ืน นการเ าถึง 

โ ย มมีอํานาจ ึ่งโปรแกรมหรือ อมล   ท่ีเกบ ว นคอม ิวเ อรเครื่อง ก ามจะ องมีความ ิ  
ถาเ าทําเ นนัน    

(a) เ ื่อ ลประโย นโ ยมิ อบ        
(b) เ ื่อจุ ประสงคท่ี ิ ก หมาย หรือ     
(c) รวามันมีแนวโนมท่ีจะส เสีย ิ ลา หกับบุคคล   

(2) บุคคล ท่ีมีความ ิ ามหมว  1) จะ องรับ ิ นความ ิ ท่ีปรับ มเกิน 1  
อลลาร หรือจําคุก นระยะท่ี มเกินกวา  ป หรือทังจําทังปรับ และ นกรณีท่ีมีครังท่ีสองหรือมีการ
ั สินความ ิ ายหลังจากนัน ครัง อ ปจะถกปรับ มเกิน 2  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 5 ป 

หรือ ทังจําทังปรับ 
มา รา 9 
(1) นกรณีท่ี รับการเ าถึงคอม ิวเ อรท่ี รับความคุมครอง นระหวางการกระทํา

ความ ิ ามมา รา  5  6 หรือ 7 ถก ั สินวากระทําความ ิ ังกลาวจะ อง รับโทษ 
ามท่ีกําหน ว นสวนนัน องระวางโทษปรับ มเกิน $100  หรือจําคุก มเกิน 2  ป หรือ 

ทังจําทังปรับ 
2  เ ื่ อจุ ประสงค องสวนยอย 1  คอม ิ วเ อรจะ  รับการป ิบั ิ นฐานะ 

คอม ิวเ อรท่ี รับการปองกัน  หาก ท่ีกระทําความ ิ รหรือสมควรทราบวามีการ คอม ิวเ อร
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หรือโปรแกรมหรือ อมลโ ย รง นการเ ื่อม อ วยหรือจําเปนสําหรับ – การลงโทษ ันสงสําหรับ
ความ ิ ท่ีเก่ียว องกับคอม ิวเ อรท่ี รับการปองกัน 

(a) ความปลอ ัย  รัวและความสัม ันธระหวางประเทศ องสิงคโปร; 
 (b) การมีอยหรือเอกลักษณ องแหลง อมลลับท่ีเก่ียว องกับการบังคับ 

ก หมายอา า 
(c) การ หบริการท่ีเก่ียว องโ ย รงกับโครงสราง ืนฐาน านการสื่อสาร 

การธนาคารและบริการทางการเงินสาธารณปโ คการ นสงสาธารณะหรือโครงสราง ืนฐานกุ แจ
สาธารณะ หรือ 

(d) การปองกันความปลอ ัยสาธารณะรวมถึงระบบท่ีเก่ียว องกับบริการ
ุกเ ินท่ีจําเปน เ น ํารวจ การปองกัน ลเรือน และการบริการทางการแ ทย 

(3) เ ื่อความมุงประสงค องการ ําเนินค ี ามมา รานีจะถกสันนิษฐาน วกอนจนกวา 
จะมีการ ิสจนวา ถกกลาวหามีความรท่ีจําเปน ึ่งอางถึง นสวนยอย 2) หากมี นสวนท่ีเก่ียวกับ
คอม ิวเ อรโปรแกรม หรือ อมลคําเ ือนทางอิเลกทรอนิกส หรืออ่ืน  ท่ีแส งแก ถกกลาวหาระบุ
วาการเ าถึงคอม ิวเ อร โปรแกรม หรือ อมล โ ย ม รับอนุ า จะ รับโทษเ ิ่ม าย หัว อนี 

าร  ย อ ยายาม อ ท นค าม ิด 
มา รา 10 
(1) บุคคล   ท่ีสนับสนุนหรือเปน ัวการหรือเปน ท่ี ยายามกระทํา หรือกระทําการ 

  ท่ีเ รียมการ หรือเ ื่อ ําเนินการ อการกระทําความ ิ   าม ระรา บั ั ินีจะมีความ ิ
นความ ิ นัน และจะ องรับ ิ อบ อการลงโทษท่ีกําหน วเปนความ ิ  

(2) สําหรับความ ิ ท่ี าย หัว อนีสถานท่ีท่ีการกระทําเกิ ึนนัน ม สาระสําคั  

ส นท่ี 3 
บด ด ท่ั  

าร ร ทําค าม ิด าม ร รา บัญญั ินี 
มา รา 11 
1  าย หมว  2  บทบั ั ิ อง ระรา บั ั ินีจะมี ลบังคับ  นสวนท่ีเก่ียวกับ

บุคคล   มวาจะเปนสั า ิหรือเปน ลเมืองนอกหรือ าย นสิงคโปร 
2  นกรณีท่ีมีการกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินีโ ยบุคคล ก าม นสถานท่ี  

นอกสาธารณรัฐสิงคโปรบุคคลนันอาจ รับการจั การเ นเ ียวกับวามีการกระทําความ ิ ท่ีเกิ ึน
าย นสิงคโปร 

 เ ื่อความมุงประสงค องมา รานี ระรา บั ั ินีจะ บังคับหากมีการ า น
ก หมาย ังกลาว 
 (a)  องหา นเวลาสําคั อยท่ีสิงคโปร; หรือ     

(b) คอม ิวเ อร โปรแกรม หรือ อมล อย นสิงคโปร ามเวลาสําคั  
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อํานา า  
มา รา 12 
ศาลแ วงหรือ  ิ ากษาศาลมีอํานาจ ั สินความ ิ ทังหม าม ระรา บั ั ินี และแม

จะมีสิ่ง ท่ี ั กับประมวลก หมายวิธี ิจารณาความอา า  6  กจะมีอํานาจกําหน
บทลงโทษหรือการลงโทษเ มรปแบบ ามความ ิ าม ระรา บั ั ินี 

อ ค ร อบ อ ค าม ิด 
มา รา 12 A 

 บั าการ ํารวจหรือบุคคลท่ี รับอนุ า  อาจ  ุล ินิจประกอบ รวจสอบ 

การกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินี ึ่งกําหน หเปนความ ิ อันยอมความ  โ ยการรวบรวม

จากบุคคล องสงสัยวามีความ ิ รวม มเกิน  อลลาร 

๒  รัฐมน รีอาจกําหน ระเบียบความ ิ ึ่งอาจทบ น 

คําส่ั าย ิน ด ย 
มา รา 13 
(1) กอนท่ีบุคคล ึ่งถก ิ ากษาวามีความ ิ าม ระรา บั ั ินีศาลอาจมีคําสั่ง หเ า ําระ

เงินจํานวนรวมท่ีศาลจะกําหน โ ยวิธี เ ยแกบุคคล   สําหรับความเสียหาย   ท่ีเกิ ึนกับ
คอม ิวเ อรโปรแกรมหรือ อมล องเ า โ ยความ ิ ท่ีประโยคถกสง าน 

(2) การเรียกรอง   โ ยบุคคลสําหรับความเสียหายท่ียั่งยืน วยเห ุ ล องความ ิ จะถือวา 
มีความ ึง อ จ น อบเ องจํานวนเงิน   ท่ี รับการจาย หเ า าย คําสั่ง องการ เ ย 
แ คําสั่งจะ มกระทบกระเทือนสิทธิ การรักษาทางแ งสําหรับการกคืนความเสียหายท่ีเกินจํานวนเงิน
คา เ ยท่ีจาย ามคําสั่ง 

(3) คําสั่ง องคา อบแทน ามมา รานีจะ รับการ ําระคืน นฐานะหนี ลเรือน 

ารออม ่อ ารสบส น ดย ําร า นาท่ีบั คับ มาย 
มา รา 14 
มมีสิ่ง น ระรา บั ั ินีท่ีหามมิ หเจาหนาท่ี ํารวจ มีอํานาจ ามความหมาย อง

มา รา  แหงประมวลก หมายวิธี ิจารณาความอา าป 2 1  หรอืเจาหนาท่ีบังคับ ก หมาย 
ท่ี รับมอบอํานาจจากการสอบสวน ามก หมาย าย ก หมาย   

อํานา อ า นาท่ี ําร น าร า คอม ิ อร อม  
มา รา 15 ถกยกเลิกโ ย ระรา บั ั ิ 2 ป 2 5] 

มา ร าร อ ํา นดดานค าม อด ัย อ บอร 
มา รา 15 A 
(1) นกรณีท่ีรัฐมน รี ึง อ จวามีความจําเปนเ ื่อวั ถุประสงค นการปองกัน รวจจับหรือ

อบโ การคุกคาม อความม่ันคง องประเทศการบริการท่ีจําเปน หรือการปองกันสาธารณรัฐสิงคโปร
หรือความสัม ันธระหวางประเทศ องสิงคโปรรัฐมน รีอาจรับรองโ ย บรับรอง ามมอบอํานาจหรือ
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สง อบุคคลหรือองคกร   ท่ีระบุ น บรับรอง อางถึง นสวนนีเปนบุคคลท่ีระบุ  เ ื่อ มา รการ
ังกลาวหรือป ิบั ิ าม อกําหน ังกลาว ามท่ีจําเปนเ ื่อปองกัน รวจจับหรือ อบโ การคุกคาม

คอม ิวเ อรหรือคอม ิวเ อรบริการ หรือคอม ิวเ อรหรือบริการคอม ิวเ อร   
(2) มา รการและ อกําหน ท่ีอางถึง นสวนยอย 1) อาจรวมถึง แ มจํากั เ ียง -  

(a) การ โ ยบุคคลท่ีระบุอํานาจท่ีอางถึง นสวน 39 (1) (a) และ b) และ 
(2) (a) และ b) และ  2    และ c) องประมวลก หมายวิธี ิจารณาความอา า  6  

(b) กําหน หรืออนุ า บุคคลท่ีระบุเ ื่อ ีนําบุคคลอ่ืนเ ื่อ ห อมล    
ท่ีจําเปน นการรวม - ระบุ รวจจับหรือ อบโ การคุกคาม ังกลาว     

(i)  อมลท่ี เก่ี ยว  องกับการออกแบบการกํ าหน คาโปรแกรม
คอม ิวเ อรหรือบริการคอม ิวเ อร และหรือการทํางาน องคอม ิวเ อรเครื่อง ก   

(ii) อมลท่ีเก่ียว องกับความปลอ ัย องคอม ิวเ อรโปรแกรม
คอม ิวเ อรหรือบริการคอม ิวเ อร 

(c) การจั หา หรัฐมน รีหรือเจาหนาท่ีสาธารณะท่ี รับอนุ า จากเ า อมล 
  รวมถึง อมลเรียล ทม  ท่ี รับจากคอม ิวเ อรท่ีควบคุมหรือ ําเนินการโ ยบุคคลท่ีระบุหรือ
รับจากบุคคลท่ีระบุจากบุคคลอ่ืน ามมา รการหรือ อกําหน ามวรรค b) จําเปน องระบุ รวจจับ

หรือ อบโ การคุกคาม   รวมถึง - 
(i) อมลท่ีเก่ียว องกับการออกแบบการกําหน คาหรือการทํางาน อง

คอม ิวเ อรโปรแกรมคอม ิวเ อรหรือบริการคอม ิวเ อร และ     
(ii) อมลท่ีเก่ียว องกับความปลอ ัย องคอม ิวเ อรโปรแกรม

คอม ิวเ อรหรือบริการคอม ิวเ อร และ 
(d) มอบ หรัฐมน รีหรือการ ยายามรักษาความปลอ ัย องคําอธิบาย 

ท่ีระบุ ว น บรับรอง าย สวนยอย 1) ท่ีเก่ียว องกับคอม ิวเ อรท่ีควบคุมหรือ ําเนินการโ ยบุคคล
ท่ีระบุ หรือเจาหนาท่ีสาธารณะท่ี รบัอนุ า จากเ ารายงานการ า น 

(3) มา รการหรือ อกําหน   ท่ีอางถึง นสวนยอย 1) และทิศทาง   ท่ีกําหน  
โ ยบุคคลท่ีระบุเ ื่อจุ ประสงค นการ มา รการ ังกลาวหรือป ิบั ิ าม อกําหน ังกลาว -  

(a) จะ มมอบสิทธิ   นการ ลิ หรือการเ าถึง อมล าย สิทธิ 
ามก หมาย และ   

(b) าย วรรค a  จะมี ลแมจะมี อ ก ันหรือ อจํากั   ท่ีกําหน
หรือสิทธิ ิเศษหรือ มิคุมกันท่ีกําหน โ ยหรือ าย ก หมายสั าหรือก องการ ําเนินการ 
ทางวิ า ี   รวมถึงการจํากั การเป เ ย อมลท่ีกําหน โ ยก หมาย ก องการ ําเนินการ
อยางมืออา ี  

(4) บุคคลท่ีระบุ ึ่ง มมี อแก ัว ามสมควร มสามารถ มา รการ   หรือป ิบั ิ 
าม อกําหน ท่ีรัฐมน รีกําหน าย สวนยอย 1) องมีความ ิ และจะ องถกปรับ มเกิน 

5  อลลาร หรือ องระวางโทษจําคุก มเกิน 10 ปหรือทังจําทังปรับ   
(5) บุคคล   ท่ี มมี อแก ัวท่ีเหมาะสม  
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(a) ั วางบุคคลท่ีระบุ นการรับมา รการ   หรือป ิบั ิ าม อกําหน  
  าย สวนยอย 1) หรือ 

(b) ลมเหลว นการป ิบั ิ ามทิศทางท่ีกําหน โ ยบุคคลท่ีระบุเ ื่อวั ถุประสงค
องบุคคลท่ีระบุการ มา รการ ังกลาว หรือป ิบั ิ าม อกําหน ังกลาว   จะ องมีความ ิ

และจะ องรับ ิ อบ อความ ิ ท่ี องปรับ มเกิน 5  อลลาร หรือจําคุก มเกิน 10 ป  
หรือ ทังจําทังปรับ 

6  มี อยกเวนความรับ ิ ทางแ งหรือทางอา าท่ีเกิ ึนสําหรับ -    
 (a) บุคคลท่ีระบุสําหรับการทําหรือละเวนการกระทํา   หากบุคคลท่ีระบ ุ

ทําหรือละเวนการกระทํา โ ยสุจริ และเ ื่อวั ถุประสงคหรือหรือเปน ลมาจากมา รการหรือ
ป ิบั ิ าม อกําหน   าย สวน 1 ; หรือ  
 (b) บุคคลท่ีกระทําการโ ยสุจริ และเ ื่อจุ ประสงคหรือเปน ลมาจาก 
การป ิบั ิ ามทิศทางท่ีกําหน  โ ยหรือป ิบั ิ าม อกําหน ังกลาว ละเวนการกระทํา    
หากบุคคลนัน กระทําหรือละเวนท่ีจะทําหรือบุคคลท่ีระบุ เ ื่อจุ ประสงค นการ มา รการ ังกลาว  

(7) บุคคล ัง อ ปนีจะ มถก จํากั  การเป เ ย อมล ามก หมายสั าหรือก อง 
การประกอบวิ า ี   

(a) บุคคลท่ีระบุ ึ่งโ ยสุจริ จ รับ อมล   เ ื่อจุ ประสงค นการ ําเนิน
มา รการ   าย สวนยอย 1) หรือสวนยอยนันป ิบั ิ าม อกําหน   าย หรือเป เ ย
อมล   อรัฐมน รีหรือเจาหนาท่ีสาธารณะท่ีรัฐมน รีมอบหมายป ิบั ิ าม อกําหน   
าย สวนยอยนัน      

(b) บุคคลท่ีระบุ ึ่งโ ยสุจริ จ รับ อมล   หรือเป เ ย อมล   โ ยสุจริ
จ หกับบุคคลท่ีระบุ โ ยเปน ป ามทิศทางท่ีกําหน โ ยบุคคลท่ีระบุเ ื่อจุ ประสงค นการ มา รการ
  าย สวนยอย 1) หรือป ิบั ิ าม อกําหน   าย สวนยอยนัน 

(8) บุคคล อ ปนี แก:         
(a) บุคคลท่ีระบุ ึ่งบุคคล ห อมล ามทิศทางท่ีกําหน โ ยบุคคลท่ีระบุ 

เ ื่อจุ ประสงค นการ มา รการ   าย สวนยอย a) หรือป ิบั ิ าม อกําหน   าย 
สวนยอยนนั     

(b) บุคคลท่ีบุคคลท่ีระบุ ห อมล าม อกําหน   าย สวนยอย a) 
จะ อง ม หรือเป เ ย อมลยกเวน -        

(i) รับอนุ า เปนลายลักษณอักษรจากบุคคลท่ี รับ อมลหรือ 
นกรณีท่ี อมลนันเปน อมลลับ องบุคคลท่ีสาม โ ย รับอนุ า เปนลายลักษณอักษรจากบุคคลท่ีสาม 

(ii) บริการ อบโ หรือคอม ิวเ อร ัยคุกคาม อเ ื่อวั ถุประสงค 
นการปองกัน รวจจับบริการคอม ิวเ อรหรือคอม ิวเ อรหรือคอม ิวเ อร    

(iii) เ ื่อเป เ ย อเจาหนาท่ี ํารวจหรือเจาหนาท่ี มีอํานาจ ามก หมาย
อ่ืน  ึ่ง อมล   ท่ีเป เ ยการกระทําความ ิ าม ระรา บั ั ินีหรือก หมายอ่ืน ท่ีเปน 
ลายลักษณอักษร หรือ 
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(iv) เ ื่ อ ห เปน ป าม อกําหน องศาลหรือ อ กําหน อง
ระรา บั ั ินีหรือก หมายอ่ืน ท่ีเปนลายลักษณอักษร 

  บุคคล ท่ี า นหมว   จะมีความ ิ และ องรับ ิ นความ ิ ท่ี องโทษปรับ มเกิน 
10  อลลารหรือจําคุก มเกิน 12 เ ือน หรือทังจําทังปรับ  
 1  เม่ือมีการเป เ ยความ ิ นหลักส รหรือ ามการ อํานาจ   าย หัว อนี - 

(a) มมี อมลสําหรับความ ิ นันจะ องยอมรับ นหลักฐาน นกระบวนการ 
ทางแ งหรือทางอา า และ 

(b) มมี ยาน นกระบวนการทางแ งหรือทางอา า     
(i) เ ื่อเป เ ย ื่อท่ีอยหรือรายละเอีย อ่ืน  อง แจงท่ี ห อมล

เก่ียวกับความ ิ นัน หรือ  
(ii) เ ื่ อ อบคําถาม   หากคํา อบจะนํา ปสหรือมีแนวโนม 

ท่ีจะนํา ปสการคน บ ื่อท่ีอยหรือรายละเอีย อ่ืน  อง แจง  
(11) หากหนังสือเอกสาร อมลหรือเอา  ุ คอม ิวเ อรท่ียอมรับ นหลักฐานหรือ 

มีแนวโนมท่ีจะ รวจสอบ นการ ําเนินค ีทางแ งหรือทางอา า   ท่ีมีรายการ   ท่ีมี ื่อหรือ
คําอธิบาย   หรืออาจนํา ปสการคน บ องเ าศาล ทํา หรายการเหลานันถกปกป จากการ หรือ
ถกลบลางเทาท่ีจําเปนเ ื่อปกปอง แจงจากการคน บ  

(12) นสวนยอย 1) "บริการท่ีจําเปน  หมายถึง -      
(a) บริการท่ีเก่ียว องโ ย รงกับโครงสราง ืนฐานการสื่อสารการธนาคาร

และการเงินสาธารณปโ ค การ นสงสาธารณะโครงสราง ืนฐาน การ นสงทางบก การบินการ นสง 
หรือโครงสราง ืนฐานกุ แจสาธารณะ หรือ  

(b) บริการ ุกเ ิน เ น ํารวจปองกัน ลเรือน หรือบริการสุ า  

าร ับ ม อ า นาท่ี ําร ดย มมี มาย ับ 
มา รา 16 
เจาหนาท่ี ํารวจอาจจับกุม โ ย ม องมีหมายจับบุคคล   ท่ี องสงสัยวามีความ ิ  

าม ระรา บั ั ินี 
 

2  อม ส า ท่ั ี่ย ับอา ญา รรมคอม ิ อร มายท่ี ี่ย อ อ
สา าร รั ิ นส 

2.๕.1 านสังคมการเมือง ความม่ันคง และ านเศรษฐกิจ 
2.๕.1.1 ระบบการเมืองการปกครอง 

รัฐบาลฟลิปปนส รปแบบ ัวแทนระบอบประ าธิป ย ามระบบ อง
สหรัฐอเมริกา แ มีสิ่งหนึ่งท่ีแ ก างกันมาก คือ สหรัฐอเมริกาเปนสห ันธสาธารณรัฐ โ ยมีอํานาจ
สําคั สงวน วสําหรับรัฐ แ สําหรับฟลิปปนสเปนระบบเอกรัฐ ึ่งรัฐบาลแหง า ิ มอาจถกทาทาย
อํานาจโ ยหนวยงานทองถ่ิน รัฐธรรมน ฟลิปปนส รับการปรับปรุงแก ถึง 4 ครัง น ค.ศ. 1987 
หลังก อัยการศึกสินสุ ลง รอมกับการลมสลาย องระบบการปกครอง องมารกอส ประธานาธิบ ี
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เปนประมุ องรัฐ และเปนหัวหนา ายบริหารมาจากการเลือก ังวาระละ 6 ป ส านิ ิบั ั ิเปน  
2 ส า และ ุลาการอิสระ สมา ิกวุ ิส า 2  ท่ีนั่ง จะ รับเลือกมา ํารง ําแหนงวาระละ 6 ป 

ํารง ําแหนง ิ อกัน สงสุ  2 วาระ  ึ่งครึ่งหนึ่ง องสมา ิกวุ ิส าจะมีการเลือก ัง หมทุก   
 ป สมา ิกส า แทนราษ รฟลิปปนสมีสมา ิกสงสุ  25  ท่ีนั่ง  มาจากการเลือก ังจาก 

เ เลือก ัง าง  และ 2  ท่ีเหลือมาจาก ัวแทน นบั ีราย ื่อ อง รรคทุกท่ีนั่ง ํารง ําแหนง
วาระละ  ป โ ย ํารง ําแหนง ิ อกัน สงสุ   วาระ การเลือก ัง แทนครึ่งหนึ่ง องจํานวนท่ีนั่ง  

 ป ฟลิปปนสมี รรคการเมืองหลัก  รรค และมี รรคเลก  อีกหลาย รรค ศาลสงสุ อง
ฟลิปปนสมีอํานาจ นการ รวจสอบประเ นเก่ียวกับรัฐธรรมน  ศาลสงสุ ประกอบ วย หัวหนา  ิ ากษา 
และ  ิ ากษาสมทบอีก 1  คน  ิ ากษา มจําเปน องเ ารวมการ ั สินทุกคน น านการบริหาร 
ฟลิปปนสแบงออกเปนเ  17  จังหวั  80) นคร (120) เทศบาล 1 5  และบารัง กย ประมาณ 

2  หมบาน) 
ฟลิปปนสยังคงมีการสรบ าย นจาก 2 ายอยาง อเนื่อง ายแรก  

คือ รรคคอมมิวนิส ฟลิปปนส หรือ       และกองกําลัง
ิ อาวุธ าย าย หรือกคือกองกําลัง หม องประ า น หรือ     มีความ องการ

ป ิวั ิประ าธิป ยแหง า ิ    โ ย ําเนินการ นเ ืนท่ี นบท 
สวนอีก าย คือ กลุมกองกําลังสรบ  กลุม น าค  ท่ี องการจั ังรัฐมุสลิมท่ีเกาะทาง อน  อง 
หมเกาะมิน าเนา สหรัฐอเมริกา เ ามามีสวนรวม นการ วยเหลือรัฐบาลฟลิปปนส อสกับกลุมกบ
อาบ ยาฟ หรือ     และกลุมกบ เจมาห หรือ    โ ย
ประสบความสําเรจอยางเปนรปธรรม และ มี อ กลงหยุ ยิงกับ ายแบงแยก ินแ น หรือแนวรวม
ปล ปลอยอิสลามโมโร หรือ      น ค ศ  2  น าน
ความสัม ันธกับ างประเทศ ฟลิปปนส ปลก งความรวมมืออัน กล ิ กับประเทศเ ื่อนบานโ ยเ าะ
ประเทศสมา ิกอาเ ียน การเปนประเทศสมา ิกรวมกอ ังอาเ ียนนับเปนบทบาทสําคั อยางหนึ่ง 
และยังเปนสมา ิก อง  รวมถึงเปนสมา ิกคณะมน รีความม่ันคง   สมา ิก
องคกรความรวมมือเศรษฐกิจเอเ ีย - แป ิฟก  และกลุมประเทศ ม ก าย  หรือ  

   ฟลิปปนสเ ารวมการ ยายามรักษาสัน ิ า น ิมอ ะวันออก นฐานะ 
กองกําลัง อง  และปจจุบัน มีกองกําลังทหาร น างประเทศถึง  ารกิจ 

2 ๕ 1 2 ระบบเศรษฐกิจ 
หลังจากสงครามโลกครังท่ี 2 สินสุ ลง ฟลิปปนสมีการ ยาย ัวทาง

เศรษฐกิจมาก ึน และกลายเปนหนึ่งประเทศท่ีเศรษฐกิจแ งแกรงท่ีสุ นเอเ ีย อยาง รก าม 
หลังจากนันเศรษฐกิจ องฟลิปปนสกทรุ ัวลง และกลายเปนประเทศท่ียากจนท่ีสุ น มิ าค 
เนื่องจากระยะเวลาอันยาวนาน องการบริหารจั การท่ี ม  ล และ มมีประสิทธิ า  ความวุนวายและ
ความ ัน วนทางการเมือง รวมทังการจั สรรทรั ยากรท่ี า แคลนอยาง ิ ลา  ลา มีการ ก า
โ ย  าย เ ียงนอยราย ึ่งมาจากสมัยท่ีสหรัฐอเมริกาปกครอง ืนท่ีการเกษ รรวมอย นท่ี ิน นา
ห เทานัน และมีนโนบายอั รา าษีศุลกากรสง เ ื่อปองกันการนําเ าและออกจํากั  เ ื่อปองกัน
ม ห าว าง า ิเปนเจา องท่ี ินและสินทรั ยอ่ืน  นโยบายนีทวีความรุนแรงมาก ึนจากการระบา
องคอรรัป ัน และราย จาก าษียังคงอย ่ํ าเ ียง 15  อง ลิ ัณ มวลรวม นประเทศ (GDP)  
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มีการลงทุนและโครงสราง ืนฐาน มเ ียง อ และการ ั นาทางเศรษฐกิจ มสม ุล โ ยเ รอบ  
มะนิลา ห ล ลิ ออกมาคิ เปน 6  จาก ล ลิ ทังหม องประเทศ ึ่ง มาจากประ ากรเ ียง 
12  เทานัน ป หานีเปน ลมาจากเศรษฐกิจหยุ ะงัก นยุค องมารกอส ทํา หเกิ าวะเศรษฐกิจ
ก ่ําอยางรุนแรง น วงกลาง ค ศ  1  และเกิ ความ มเสถียร า ทางการเมือง น วงการ

ปกครอง องอากีโน ค ศ  1 6 - 1992) การเ ิบโ ทางเศรษฐกิจระยะยาวถก ั วางโ ย
โครงสราง ืนฐานท่ีลมเหลว กําแ งการคาและการลงทุน และการ า ศักย า นการแ ง ัน มลคา
กวาครึ่ง อง  นันมาจาก าคบริการ 5  าคอุ สาหกรรม 1 7  สวน าคการเกษ ร 
ปา ม และการประมง เปน  สวนท่ีเหลือ 1  กําลังแรงงานกวา 11  มีความจําเปน อง ป
ทํางาน างประเทศ แลวสงเงินกลับมาจุลเจือครอบครัว ึ่ ง น ค ศ  2 7 คิ เปนมลคาถึง  
1  ันลาน อลลารสหรัฐ  นับเปน 1  องมลคา GDP 

การป ิรปเศรษฐกิจหลายครัง นสมัยประธานาธิบ ีรามอส เ ื่อเรียก
เสถียร า กลับคืนมา และเศรษฐกิจฟลิปปนสกเริ่มมีเสถียร า มาก ึน แมวา น ค ศ  1 7 
วิก ิการณทางการเงิน  ั วางการเ ิมโ อย วงหนึ่ง เสถียร า องเศรษฐกิจมหา าค อง
ฟลิปปนสเริ่มฟนกลับคืนมาอีกครัง แ การเ ิบโ นระยะยาวยังคงเปนท่ีกัง า เนื่องจากยัง า
โครงสราง ืนฐานและการศึกษา GDP เ ิบโ  7 1  น ค ศ  2 7 ึ่งถือวาสงสุ นรอบ  ป 
น ค ศ  2  อั ราการเ ิบโ อง  ทรุ ัวลงมาอยท่ี 7  ึ่งเปนเห ุมาจาก าวะเงินเฟอ

สงประกอบกับการ ะลอ ัว องอุปสงคการสงออกท่ัวโลก นอกจากนัน าคการบริการเ ิบโ ึน 1  
น ค ศ  2  และเ ิบโ ึน 2  น ค ศ  2  าคการ ลิ เ ิบโ ึนเลกนอย แมวาการสั่ง ือ 

จะล ลง น รมาสท่ี  การกอสรางมีการเ ิบโ ท่ีแ งแกรง ณะท่ีเหมืองแร งานโลหะ และ
เกษ รกรรมคอน าง บเ า 

ฟลิปปนส า ุลงบประมาณทุกป ังแ  ค ศ  1  แ แนวโนม น วง 
1  ปหลังนันเริ่ม ี ึน การ า ทุนเปน ลโ ย รงมาจากการ งบประมาณฟุมเฟอย และการเกบรวบรวม 
ท่ี มมีประสิทธิ า  ฟลิปปนส ยายามล อั ราสวนหนีสิน การเ ิ่ม าษี หม  ึ่ง วย บาง  
การเกบ าษีมลคาเ ิ่ ม (VAT  น ค ศ  2 5 และเ ิ่ ม ึนจาก 1  เปน 12% และ ยาย 
หครอบคลุมยิ่ง ึน มีการ ก หมายเ ื่อเ ิ่มราย  หรัฐโ ย ระบบการเกบ าษี ามเกณ 

ประสิทธิ า การทํางาน แ รัฐยังคง า ุลอย แมจะมีความ ยายามรักษา ุลงบประมาณมาถึง 5 ป
ิ อกัน การจาย า ุลเปนเรื่อง า ุลเปนเรื่องสําคั นการรับมือกับวิก ิการณทางเศรษฐกิจ  
น คศ  2  ฟลิปปนส า ุล  อง  และ า ุล 2  น คศ  2  แหลงราย อีกแหง
ท่ี องการปรับปรุง คือ อุ สาหกรรมเ ิงสกั  มีการประเมินวาฟลิปปนสครอบครองแรธา ุท่ี ม  
เปนมลคาถึง  ันลาน อลลารสหรัฐ  อุ สาหกรรมเหมืองแรล ลงจาก  เหลือเ ียง 1%  
อง  แมวาฟลิปปนสเคยเปนประเทศท่ี ลิ แร ันนํา น วง ค ศ  1 7  - 1  น ค ศ  2  

ศาลสงสุ ออกก วาบริษัท าง า ิจะ รับอนุ า หทําสั ากับรัฐบาลฟลิปปนส เ ื่อเ ามา 
ทําอุ สาหกรรมเหมืองแรและอุ สาหกรรม าน ลังงาน นปจจุบันบริษัท าง า ิ รับอนุ า หเปน
เจา องหุนและการลงทุน  1  นธุรกิจ นา ห  เ ื่อการสํารวจ ั นา การนําแรธา ุ นํามัน 
และกา  มา ประโย น 
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GDP องฟลิปปนสเ ิบโ  1.1% น ค.ศ. 2009 และ 3.5% น ค.ศ. 2010 
รัฐบาลมีแ นท่ีจะกระ ุนเศรษฐกิจอยางรว เรว โ ย แ นกระ ุนเศรษฐกิจมลคาประมาณ  
7 ันลาน อลลารสหรัฐ  งบประมาณท่ีจะ  นสวนเ ิ่มสวัส ิการ ปรับปรุงโครงสราง ืนฐาน 
หล หยอน าษี แกประ า นและองคกรเอก น ฟลิปปนสเริ่มมีศักย า ท่ีเริ่มแ งแกรง ึน

โ ยเ าะ านอุ สาหกรรมเหมืองแร การ ลิ กา ธรรม า ิ อุ สาหกรรมการ ลิ  กระบวนการ 
องการจางท่ี ม ธุรกิจหลัก องบริ ษัท หรือ BPO (Business Process Outsourcing) และ 

การทองเท่ียว าวะเงินเฟอและป หาการวางงานยังคงเปนป หาหลัก โครงสราง ืนฐาน อง รับ
การ ั นา รวมทังการป ิรปเ ื่อเ ิ่ม ล ลิ และความสามารถ นการแ ง ัน ราย จาก าษี องเ ิ่ม ึน 
และการแกป หาความยากจนเปนสิ่งท่ี อง หความสําคั สงสุ  องเป เสรีทางการคาเ ื่อกระ ุน
การลงทุน เ ื่อเ ิ่มการแ ง ันและ ล ลิ  ึ่งจะ วย หเศรษฐกิจเ ิบโ ยิ่ง ึน การป ิรปเศรษฐกิจ 
จะ วยล คา จาย นการ ําเนินธุรกิจและกําจั อุปสรรค นการเ ิบโ องเศรษฐกิจ 

2.๕.1.3 ระบบก หมาย 
ก หมาย องฟลิปปนสนันสวน ห มีรากฐานมาจากก หมาย องสเปน 

และก หมายแองโกล - อเมริกา สเปน บังคับ หประเทศ นอาณานิคม ประมวลก หมายแ งและ
อา า องสเปน และอเมริกันยังคงระบบก หมายนี ว น วงท่ีปกครองฟลิปปนส แมวาระบบก หมาย
องอเมริกันจะมี ืนฐานมาจากจารี ประเ ณีก าม อยาง รก าม มา รฐาน นการ ิจารณาค ี 
องศาลสงสุ ฟลิปปนส  กรวมกับระบบก หมายจารี ประเ ณี น ค.ศ. 1930 ประมวลก หมาย

อา า รับการปรับปรุง หม และก หมายแ ง บับ หม ประกาศ  น ค.ศ. 1950 ประมวล
ก หมายฟลิปปนสประกาศ หลังจาก  านการ ิจารณาจากส านิ ิบั ั ิ  ก หมายจารี
ประเ ณี   นก หมายรัฐธรรมน  ก หมายหุนสวนบริษัท าษี แรงงาน ก หมายอ่ืน   
ท่ีเก่ียว องกับธุรกิจ นฟลิปปนส มมีการ ิจารณาโ ยคณะลก ุน ระบบ ุลาการ องฟลิปปนส
ประกอบ วย ศาลสงสุ  ศาลอุทธรณ ศาลเ  ศาลอุทธรณ าษี ศาลนคร และเทศบาล  ิ ากษา 
จะ รับการแ ง ังจากประธานาธิบ ี โ ยความเหน อบ อง าย ุลาการเน ิบัณ ิ ส า ึ่งจะทําหนาท่ี
จนถึงอายุ 70 ป ศาลระ ับลาง ประกอบ วย ศาลอุทธรณ ึ่งแบงออกเปน 17 หมว  ศาลทองถ่ิน 
และศาลเ  ระบบศาลทองถ่ินท่ี มเปนทางการเ ื่อยุ ิ อ ิ าทนอกระบบศาล ศาล ิ เศษ 
Sandiganbayan ศาล อ านการรับสินบน  ึ่งจั ัง ึน น ค.ศ. 1979 ประกอบ วย ประธาน  ิ ากษา
และ  ิ ากษาสมทบ 8 คน ึ่ง ิจารณาเ าะค ีการละเมิ ก หมาย อ านสินบน (Anti - Graft Act) 
และรัฐบั ั ิคอรรัป ัน (Corrupt Practice Act) รัฐบั ั ิความร่ํารวยท่ี มสามารถ ีแจง  
(Unexplained Wealth Act) และความ ิ อา าอยางอ่ืน หรือความ ิ อา าท่ีกระทําโ ยเจาหนาท่ี
รัฐหรือลกจางท่ีเก่ียว อง รวมถึงลกจาง นกิจการ องรัฐ หรือบริษัทท่ีควบคุมโ ยรัฐ วย น ค.ศ. 1985 
มีการจั ังระบบก หมายอิสลาม ารีอะห  แยกออกมา างหาก นเ าค  โ ย ิจารณาค ี
เก่ียวกับครอบครัว ความเก่ียว อง ามสั า นหม าวมุสลิม  ิ ากษาจังหวั  3 คน และ 
 ิ ากษาเ อรกิ  มีอํานาจ ิจารณาค ี นเ หลายทองท่ี  จํานวน 6 คน เปน ายควบคุม 

ระบบก หมายอิสลาม ศาล ิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ ศาลอุทธรณ าษี ประกอบ วย ประธาน  ิ ากษา
และ  ิ ากษาสมทบ 2 คน มีอํานาจ ิจารณาการอุทธรณ นการ ั สิน จ องคณะกรรมการ าษี
สรร ากร คณะกรรมการ าษีศุลกากร เก่ียวกับป หาเ าะกรณีก หมายธุรกิจเปนก หมายเ าะ  
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เรียกวาประมวลก หมายเ ิง าณิ ยฟลิปปนส โ ยลักษณะแลวเปนก หมายแบบ ะวัน ก โ ย ังเ ิม
เปน องสเปน  ครอบคลุมเรื่องสั าการป ิบั ิ าม าระ ก ัน การ อ านการ ก า และออก
หลักทรั ย การเงินและการธนาคาร การเรียกรองความปลอ ัยและคุณ า อง ลิ ัณ   
การโ ษณาและหลักการ าย รัฐบั ั ิการลงทุน อง าง า ิ ค.ศ. 1991 และประมวลก หมาย
มา รการลงทุน ค.ศ. 1987 ควบคุมกระบวนการ และมีเง่ือน าย หัว อท่ีวา บุคคลท่ี ม  
มีสั า ิฟลิปปนสสามารถลงทุนและ ําเนินกิจการ าย นประเทศ าครัฐท่ี ิ อกับนักลงทุน

างประเทศคือ คณะกรรมการลงทุนฟลิปปนส หรือ BOI (Philippines Board of Investment)  
การป ิรป น ค.ศ. 2009 วย หรับสินเ ื่อ นการเริ่ม นธุรกิจงาย ึน 

ฟลิปปนสจั อยอัน ับคอน าง ่ํา น อมล องธนาคารโลก และถกจั
อัน ับความยากงาย นการ ําเนินธุรกิจ น ค.ศ. 2010 อยอัน ับท่ี 144 จากทังหม  183 ประเทศ 
และอย นอัน ับ ่ําลง ปอีก นการจั อัน ับความยากงาย นการเริ่ม นธุรกิจ คืออยอัน ับ 162  
ถาเทียบกับกลุมประเทศอาเ ียน 9 ประเทศแลว ฟลิปปนสถือวามาเปนอัน ับสุ ทาย ัน อน นการ
เริ่ม นธุรกิจ นฟลิปปนสมี 15 ัน อน วยกัน ึ่ง เวลาประมาณ 52 วัน และคา จายประมาณ 
28% องราย เ ลี่ย อหัว องประ ากร การ อ บอนุ า กอสราง อง เวลานาน โ ยเ ลี่ย
ประมาณ 200 วัน การเลิกจาง นักงานนันคา จายคอน างสง โ ยคา เ ยการเลิกจางนันสงเทากับ
เงินคาจางถึง 91 สัป าห ฟลิปปนสอย นอัน ับท่ี 127 น านความยากงาย น าน อสินเ ื่อ  
โ ยมีระ ับความคุมครอง ่ํา และมี อมลนอยสําหรับ ท่ีสน จลงทุน นประเทศ การบังคับ สั า
เรียกรองสิทธิก เวลามากเ นเ ียวกัน เวลาเ ลี่ยถึง 842 วัน และคา จาย นการเรียกรองสิทธิ
อครังคิ เปน 26  องมลคาการเรียกรองทังหม  อั รา าษีคือ 30% องกํา ร 

ก หมาย านทรั ยสินทางป า (Intellectual Property) นฟลิปปนส
กําหน หเปนสิทธิสวนบุคคล นการลงทะเบียนคุมครองและบังคับ สิทธินันอย นการรับ ิ อบ อง 
ถือสิทธิเอง ฟลิปปนสมีการคุมครองทรั ยสินทางป ายาวนานท่ีสุ นอาเ ียน ึ่งเปน ลมาจาก

ก หมายสมัย าย การปกครอง องสเปน หลังจาก วงการคุมครองทรั ยสินทางป า านคําสั่ง
าย การปกครอง องมารกอส ฟลิปปนสเปน า ิแรก นอาเ ียนท่ีนําเอกสารมา รการทรั ยสิน 

ทางป าแบบครอบคลุม ามแบบองคกรทรั ยสินทางป าโลก หรือ WPO (World Intellectual 
Property Organization) ค .ศ . 1995 มา   มา รการนี ครอบคลุ มเรื่ องสิ ทธิ บั ร ลิ ั ณ 
อรรถประโย น เครื่องหมายการคา และสิ่งบง ีทาง มิศาส ร ลิ สิทธิ การออกแบบอุ สาหกรรม  
การออกแบบ ัง มิ องวงจรรวม และ อมลท่ี มเป เ ย อยาง รก าม การบังคับ ก หมาย 
ทางทรั ยสินทางป านันยังคง มเ มท่ี และระบบ ุลาการมักวินิจ ัย อ ิ าทคอน าง า  

2.5 2 านอา ากรรมคอม ิวเ อรและก หมายท่ีเก่ียว อง 

อบั คับท่ี สา าร รั มาย  1 1  รอท่ีร ั ัน น ่อ 
ร รา บัญญั ิ อ ันอา ญา รรมทา บอร อ  2 12  

ามอํานาจหนาท่ี องกระทรวงยุ ิธรรม กรมมหา ทย และรัฐบาลทองถ่ิน และกรม
วิทยาศาส รและเทคโนโลยี าม ระรา บั ั ิสาธารณรัฐหมายเล  10175 หรือท่ีรจักกัน นนาม 

ระรา บั ั ิปองกันอา ากรรมทาง เบอร องป 2555" มีการประกาศ ก และ อบังคับ
อ ปนี ป บิั ิ ามบทบั ั ิ อง ระรา บั ั ิ ังกลาว 
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ม ด 1 อ ํา นด บอ น 
มา ราท่ี 1 หัว อ - ก เหลานีจะเรียกวาก การ ําเนินการและ อบังคับ องสาธารณรัฐ

หมายเล  10175 หรือ ระรา บั ั ิปองกันอา ากรรมทาง เบอร องป 2012" 
มา ราท่ี 2 การประกาศนโยบาย – รัฐ ระหนักถึงบทบาทท่ีสําคั องอุ สาหกรรม อมล 

และการสื่อสาร เ น การ ลิ เนือหาการสื่อสารโทรคมนาคมการกระจายเสียงการ าณิ ยอิเลกทรอนิกส 
และการประมวล ล อมล นการ ั นาทางสังคม และเศรษฐกิจโ ยรวม องรัฐ 

รัฐยัง ระหนักถึงความสําคั องการจั หาส า แว ลอมท่ีเอือ อการเรงความเรว นการ
ั นาและการประยุก  อยางมีเห ุ ลและการ ประโย นจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เ ื่อ ห รับการแลกเปลี่ยนและ หรือการสง อมลอยางเสรีงายและเ า จ และความจําเปน นการ
ปกปองและปกปองความสมบรณ องคอม ิวเ อรคอม ิวเ อรและระบบสื่อสารเครือ ายและ
ฐาน อมล และการรักษาความลับความสมบรณและความ รอม อง อมลและ อมลท่ีจั เกบจาก 
การ  นทางท่ี ิ การละเมิ  และการเ าถึงท่ี ิ ก หมายทุกรปแบบ ก หมายการกระทําหรือ 
การ ําเนินการ ังกลาว 

รัฐจะ อง อํานาจท่ีเ ียง อ นการปองกันและ อสกับความ ิ ังกลาวอยางมีประสิทธิ า  
โ ยอํานวยความสะ วก นการ รวจสอบการสอบสวนและการ ําเนินค ีทัง นระ ับประเทศและ
ระหวางประเทศ 

มา ราท่ี 3 คําจํากั ความ อง อกําหน  – อกําหน อ ปนีถกกําหน ังนี 
a) การเ าถึง หมายถึง คําสั่งการสื่อสารกับการจั เกบ อมล นการ ึง อมล

จากหรือ ประโย นจากทรั ยากร   องระบบคอม ิวเ อรหรือเครือ ายการสื่อสาร; 
b) ระรา บั ั ิ หมายถึง ระรา บั ั ิ องสาธารณรัฐหมายเล  

10175 หรือ ระรา บั ั ิปองกันอา ากรรมทาง เบอร องป 2012" 
c) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การ ั แปลงหรือเปลี่ยนแปลง อมลหรือ

โปรแกรมคอม ิวเ อรท่ีมีอย นรปแบบหรือสาร; 
d) Central Authority หมายถึง DOJ - Office of Cybercrime 
e) า อนาจารเ ก หมายถึง การกระทําท่ี ิ ก หมายหรือ องหาม 

ึ่ งกําหน และลงโทษโ ย ระรา บั ั ิสาธารณรัฐ บับ ท่ี  9775 หรือ ระรา บั ั ิ 
า อนาจารเ ก อ านการกระทํา องป 2009" ท่ีกระทํา านระบบคอม ิวเ อร  โ ยมีเง่ือน วา 

การลงโทษจะ องเปนหนึ่ง 1) ระ ับท่ีสงกวาท่ีกําหน ว น ระรา บั ั ิสาธารณรัฐ บับท่ี 9775 
f) การรวบรวม หมายถึง การรวบรวมและรับ อมล 
g) การสื่อสาร หมายถึง การสง อมล านสื่อ อมลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(1CT) รวมถึง อมลเสียง วิ ีโอ และรปแบบอ่ืน  
h) เจาหนาท่ี มีอํานาจ หมายถึง ศนยสอบสวนและประสานงานอา ากรรม 

เบอรหรือสํานักงาน DOJ - Cybercrime แลวแ กรณี 
i) คอม ิวเ อร หมายถึง อุปกรณอิเลกทรอนิกส  แมเหลก  ออป ิคัล  เคมี ฟฟา  

หรือการประมวล ล อมลหรืออุปกรณสื่อสารอ่ืน  หรือการจั กลุม องอุปกรณ ังกลาวท่ีมี
ความสามารถ นการ ําเนินการทาง รรกะคณิ ศาส รการกําหน เสนทางหรือฟงก ันการจั เกบ 
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สิ่งอํานวยความสะ วกหรืออุปกรณ ท่ีเก่ียว องโ ย รงกับหรือ งานรวมกับอุปกรณ ังกลาว 
ครอบคลุมอุปกรณคอม ิวเ อรทุกประเ ทรวมถึงอุปกรณท่ีมีความสามารถ นการประมวล ล อมล 
เ น โทรศั ทมือถือ สมารทโฟนเครือ ายคอม ิวเ อร และอุปกรณอ่ืน  ท่ีเ ื่อม อกับอินเทอรเน  

j) อมลคอม ิวเ อร หมายถึง การเปน ัวแทน อง อเทจจริง อมลหรือ
แนวคิ นรปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการประมวล ล นระบบคอม ิวเ อรรวมถึงโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
ท่ีจะทํา หระบบคอม ิวเ อรทํางาน และรวมถึงเอกสารอิเลกทรอนิกสและ หรือ อความ
อิเลกทรอนิกส นระบบคอม วิเ อร น นืท่ีหรอืออน ลน 

k) โปรแกรมคอม ิวเ อร หมายถึง ุ คําสั่งท่ี ําเนินการโ ยคอม ิวเ อร
เ ื่อ ห  ลลั ธท่ี องการ 

l) ระบบคอม ิวเ อร หมายถึง อุปกรณหรือกลุม   องอุปกรณเ ื่อม อ
หรืออุปกรณ ท่ีเก่ียว อง ึ่ งอยางนอยหนึ่งอยาง ึ่ง ามโปรแกรมจะทําการประมวล ล อมล 
โ ยอั โนมั ิ ครอบคลุมอุปกรณทุกประเ ทท่ีมีความสามารถ นการประมวล ล อมล รวมถึง 
แ มจํากั เ าะคอม ิวเ อรและโทรศั ทมือถือ อุปกรณท่ีประกอบ วย าร แวร และ อฟ แวร 
อาจประกอบ วยสวนประกอบอิน ุ เอา  ุ และหนวยเกบ อมล ึ่งอาจแยก างหากหรือเ ื่อม อ
กับเครือ ายหรืออุปกรณอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน นอกจากนียังรวมถึงอุปกรณจั เกบ อมลคอม ิวเ อรหรือสื่อ 

m) อมลเนือหา หมายถึง เนือหาการสื่อสาร องการสื่อสารความหมายหรือ
ความหมาย องการสื่อสารหรือ อความหรือ อมลท่ีถกสื่อความหมายโ ยการสื่อสารนอกเหนือจาก
อมลการจราจร 

n) โครงสราง ืนฐานท่ีสําคั  หมายถึง ระบบคอม ิวเ อรและ หรือเครือ าย 
มวาจะเปนทางกาย า หรือเสมือนและ หรือโปรแกรมคอม ิวเ อร อมลคอม ิวเ อรและ หรือ
อมลการจราจรท่ีมีความสําคั อประเทศนี ึ่งการ รความสามารถหรือทําลายหรือรบกวนระบบ

และทรั ยสิน ังกลาว จะสง ลกระทบท่ีเลวราย อความม่ันคงความม่ันคง อง า ิหรือทางเศรษฐกิจ
สุ า และความปลอ ัยสาธารณะแหง า ิหรือการรวมกัน องสิ่งเหลานัน 

o) ความปลอ ัยทาง เบอร หมายถึง การรวบรวมเครื่องมือนโยบาย 
แนวทางการจั การความเสี่ยงการกระทําการ กอบรมแนวป ิบั ิท่ี ีท่ีสุ การรับรองและเทคโนโลย ี
ท่ีสามารถ เ ื่อปกปองส า แว ลอม นโลก เบอร และทรั ยสิน ององคกรและ   

p) แ นการรักษาความปลอ ัยทาง เบอรแหง า ิ หมายถึง แ นป ิบั ิ
การท่ีครอบคลุม ึ่งออกแบบมาเ ื่อปรับปรุงความปลอ ัย และเ ิ่มความยื หยุน หกับโลก เบอร
องโครงสราง ืนฐานและบริการ มันเปนวิธีการจากบนลงลางสความปลอ ัยบนโลก เบอรท่ีมี 

คําแถลงนโยบาย นวงกวางและกําหน ุ วั ถุประสงคและลํา ับความสําคั ระ ับ า ิท่ีควรทํา
าย นระยะเวลาท่ีกําหน  

q) Cybersex หมายถึง การมีสวนรวมโ ยจง จการบํารุงรักษาการควบคุม
หรือการ ําเนินงาน มวาทาง รงหรือทางออม   องการจั แส งนิทรรศการอวัยวะเ ศหรือกิจกรรม
ทางเ ศ   วยความรัก คร วยความ วยเหลือ องระบบคอม ิวเ อร 

r) หมายถึง คอม ิวเ อรหรือเครือ ายคอม ิวเ อรสื่ออิเลกทรอนิกสท่ี  น
การสื่อสารออน ลน 
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s) ฐาน อมล หมายถึง การเปน ัวแทน อง อมลความร อเทจจริงแนวคิ
หรือคําแนะนําท่ีจั ทําประมวล ลหรือจั เกบหรือ จั เ รียมประมวล ลหรือจั เกบ นลักษณะท่ีเปน
ทางการและมีวั ถุประสงคเ ื่อ  นระบบคอม วิเ อร 

t) หลักฐาน ิจิทัล หมายถึง อมล ิจิทัลท่ีอาจ เปนหลักฐาน นกรณีการรวบรวม
อมล ิจิทัล อาจ ําเนินการโ ยการยึ สื่อเกบ อมล  หบริการ อมล  การแ ะหรือ รวจสอบการรับสง
อมลเครือ ายหรือการทําสําเนา ิจิทัล เ น า นิ ิวิทยาศาส ร สําเนา ฟล ล  องจั เกบ อมล  

u) หลักฐานทางอิเลกทรอนิกส หมายถึง หลักฐานการ งาน ึ่ง รับการอนุมั ิ
โ ยก องหลักฐานท่ีมีอย นการสืบหา นกระบวนการ ิจารณาค ีความจริงเก่ียวกับเรื่อง องความจริง
ท่ี รับหลักฐานบันทึก สง ถาย เกบ ประมวล ล ึง หรือ ลิ อิเลกทรอนิกส  

v) Forensics หมายถึง การประยุก  เทคนิคการสืบสวนและการวิเคราะห 
ท่ีสอ คลองกับมา รฐาน หลักฐานและ  นหรือเหมาะสมสําหรับศาล องก หมายหรือบริบท 
ทางก หมายอ่ืน   

w) า ทางนิ ิวิทยาศาส รหรือท่ีเรียกวาสําเนาทางนิ ิเว  หมายถึง สําเนา 
ท่ีแนนอน อง  หบริการ อมล รวมถึงการหยอน ืนท่ีท่ี ม ถกจั สรรและ ืนท่ีท่ี ม   มีเครื่องมือ
ทางนิ ิวิทยาศาส รสําหรับการทํา า เหลานี เครื่องมือสวน ห ลิ อมล เ น คาแ  เ ื่อ หม่ัน จ
ถึงความสมบรณ อง า   

x) Hash หมายถึง อัลกอริทึมทางคณิ ศาส รท่ีสราง ึนจาก อมล ิจิทัล  
ฟล ิสกทางกาย า หรือ ิสก แบบลอจิคัล  ังนันการสราง ลายนิวมือ ิจิทัล  หรือ ิจิทัล ีเอนเอ  

สําหรับ อมลนัน เปนอัลกอริทึมทางเ ียว ังนันจึง มสามารถเปลี่ยนหลักฐาน ิจิทัลโ ย ม องเปลี่ยน
คาแ  ท่ีเก่ียว อง  

y) อมลระบุ ัว น หมายถึง ื่อหรือหมายเล   ท่ีอาจถก เ ียงอยางเ ียว
หรือ รวมกับ อมล อ่ืน เ ื่อระบุ ัวบุคคล บุคคลหนึ่งโ ยเ าะรวมถึงรายการ   อ ปนี 

1. ื่อ  วันเ ือนปเกิ  หมายเล บ ับ ี่  หมายเล หนังสือเ ินทางหรือ
หมายเล ประจํา ัว เสีย าษี 

2. อมล บโอเม ริก ท่ี ม ํากัน เ น ลายนิวมือ หรือการเปน ัวแทน
ทางกาย า เ าะอ่ืน   

3. หมายเล ประจํา ัวอิเลกทรอนิกสท่ี ม ํากันท่ีอยหรือรหัสเสนทาง และ 
4. อมลท่ีระบุ ัว นทางโทรคมนาคมหรืออุปกรณเ าถึง  

z) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ระบบท่ีมี วสําหรับ
และสามารถสรางสงรับจั เกบหรือประมวล ล อความ อมลอิเลกทรอนิกสหรือเอกสาร
อิเลกทรอนิกส และรวมถึงระบบคอม ิวเ อรหรืออุปกรณ อ่ืน  ท่ีคลายกันโ ยหรือท่ี อมล 
ถกบันทึกหรือจั เกบและ ัน อน   ท่ีเก่ียว องกับการบันทึกหรือจั เกบ อมลอิเลกทรอนิกสหรือ
เอกสารอิเลกทรอนิกส 

aa) การสกั กัน หมายถึง การฟงบันทึก รวจสอบหรือเ าระวังเนือหา อง
การสื่อสาร รวมถึงการจั หาเนือหา อง อมล มวาโ ย รง านการเ าถึง และการ ระบบคอม ิวเ อร 
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หรือโ ยออม านการ อุปกรณ ักฟงอิเลกทรอนิกสหรืออุปกรณ ักฟงทางอิเลกทรอนิกส นเวลา
เ ียวกันท่ีมีการสื่อสารเกิ ึน 

bb) โ ส เนือหาอินเทอรเน  หมายถึง บุคคลท่ีเปนเจา า หรือ เสนอ 
ท่ีจะโ ส เนือหาอินเทอรเน นฟลิปปนส 

cc) หนวยงานบังคับ ก หมาย หมายถึง สํานักงานสืบสวนกลางแหง า ิ 
(NBI) และ ํารวจแหง า ิฟลิปปนส PNP) าย มา รา 10 อง ระรา บั ั ิ 

dd)  แ ง ั งเ ิม  หมายถึง บุคคล ท่ีสรางหรือเปน ท่ีมา องคําแถลง
อิเลกทรอนิกสหรือโ ส อิเลกทรอนิกสท่ีถกโจม ีโ ย ระบบคอม ิวเ อร 

ee) การเกบรักษา หมายถึง การเกบรักษา อมลท่ีมีอยแลว นรปแบบ 
การจั เกบ รับการคุมครองจากสิ่งท่ีจะทํา หคุณ า หรือส า ปจจุบัน องการเปลี่ยนแปลงหรือ
เสื่อมส า  เปนกิจกรรมท่ี วย ห อมลท่ีเกบ วปลอ ัยและปลอ ัย 

ff)  หบริการ หมายถึง  
1. หนวยงาน องรัฐหรือเอก นท่ี หบริการแก   วยความสามารถ 

นการสื่อสาร วยระบบคอม ิวเ อร และ  
2. หนวยงานอ่ืน ท่ีประมวล ลหรือเกบ อมลคอม ิวเ อร นนาม อง

บริการสื่อสาร ังกลาวหรือ  บริการ ังกลาว 
gg) อมล องสมา ิก หมายถึง อมล   ท่ีอย นรปแบบ อง อมลคอม ิวเ อร

หรือรปแบบอ่ืน ท่ีจั ึนโ ย  หบริการท่ีเก่ียว องกับสมา ิก องบริการ อง น นอกเหนือจาก
อมลการจราจรหรือเนือหาและสิ่ง อ ปนีสามารถท่ีจั ัง ึน  

ประเ ท องบริการสื่อสารท่ี  อกําหน ทางเทคนิคท่ี รับและระยะเวลา
องบริการ  

อมลประจํา ัว องสมา ิก ปรษณีย หรือท่ีอยทาง มิศาส ร โทรศั ท และ
หมายเล การเ าถึงอ่ืน  ท่ีอยเครือ ายท่ี รับมอบหมาย   อมลการเรียกเกบเงิน และการ ําระ
เงินท่ีมีอยบน ืนฐาน อง อ กลงการบริการ หรือการจั การหรือ อมลอ่ืน ท่ีมีอยบนเวบ  อง
การ ิ ังอุปกรณสื่อสารท่ีมีอยบน ืนฐาน อง อ กลงการบริการหรือการจั การ 

hh) อมลการจราจรหรือ อมลท่ี ม เนือหา หมายถึง อมลคอม ิวเ อรอ่ืน  
นอกเหนือจากเนือหา องการสื่อสาร รวมถึงแ มจํากั เ ียงท่ีมา อง นทาง ปลายทาง เสนทาง 
เวลา วันท่ี นา ระยะเวลา หรือประเ ท องบริการ ืนฐาน และ 

ii) การ มมีสิทธิ หมายถึง  i) การ ําเนินการท่ี ําเนินการโ ย มมีอํานาจมาก
เกิน ป; หรือ ii) การ ําเนินการท่ี มครอบคลุมโ ยการปองกันทางก หมาย อแก ัวคําสั่งศาลเห ุ ล
หรือหลักการท่ีเก่ียว อง าย ก หมาย 

ม ดท่ี 2 
าร ร ทําท่ีมี ท บท ท ทา อา ญา รรม 

มา ราท่ี 4 ความ ิ อา า เบอร – การกระทํา อ ปนีเปนความ ิ ฐานอา ากรรม เบอร 
ท่ีมีโทษ าม ระรา บั ั ิ 
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A. ความ ิ อการรักษาความลับความสมบรณและความ รอม อง อมลคอม ิวเ อร
และระบบจะถกลงโทษ วยการจําคุก Prision นายกเทศมน รีหรือปรับ มนอยกวาสองแสนเปโ  
(P200,000.00) สงสุ ถึงอั ราสงสุ อความเสียหายท่ีเกิ ึนหรือ ทังสองยกเวนท่ีเก่ียวกับหมายเล  5 
นท่ีนี 

๑. Illegal access – การเข้าถึงท้ังหมดหรอบางส่วนของระบบคอมพิวเตอร์

โดยไม่ถกต้อง 

๒. Illegal Interception การสกัดก้ันด้วยวิธีการทางเทคนิคและไม่ถกต้องของ 

การส่ง ่านข้อมลคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ใช่แบบสาธารณะไปยังจากหรอภายในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึง 

การปล่อยคล่นแม่เหลกไฟฟาจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีข้อมลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว: อย่างไรกตาม

จะต้องไม่ ิดกฎหมายส�าหรับเจ้าหน้าท่ีลกจ้างหรอตัวแทนของ ้ให้บริการท่ีใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการส่งการส่อสารเพ่อสกัดก้ันเปิดเ ยหรอใช้การส่อสารนั้นตามปกติในการจ้างงานในขณะท่ีมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมใด  ท่ีจ�าเปนต่อการให้บริการหรอการปกปองสิทธิหรอทรัพย์สินของ ้ให้บริการ

ยกเว้นบริการหลังนั้นจะไม่ใช้บริการการสังเกตหรอตรวจสอบแบบสุ่มนอกเหนอจากวัตถุประสงค์ของ

การตรวจสอบคุณภาพเชิงกลหรอบริการควบคุม 

๓. การแทรกแซงข้อมล – การแก้ไขโดยเจตนาหรอโดยประมาทการท�าลาย 

การลบหรอการเส่อมสภาพของข้อมลคอมพิวเตอร์เอกสารอิเลกทรอนิกส์หรอข้อความข้อมล

อิเลกทรอนิกส์โดยไม่มีสิทธิรวมถึงการแนะน�าหรอส่งไวรัส 

๔ . การแทรกแซงระบบการเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาหรอการขัดขวาง 

โดยประมาทหรอการรบกวนการท�างานของคอมพิวเตอร์หรอเครอข่ายคอมพิวเตอร์โดยการปอนส่ง 

ส่งท�าลาย ท�าลาย ลบ เส่อมสภาพ แก้ไข หรอระงับข้อมลคอมพิวเตอร์หรอโปรแกรมเอกสาร

อิเลกทรอนิกส์หรอข้อความข้อมลอิเลกทรอนิกส์ หรอสิทธิอ�านาจรวมถึงการแนะน�าหรอการส่งไวรัส 

๕. การใช้อุปกรณ์ในทางท่ี ิดซ่ึงจะถกลงโทษด้วยการจ�าคุกนายกเทศมนตรี 

ส่วนท่ีถกปรับหรอปรับไม่เกินห้าแสนเปโซ (P500,000.00) หรอท้ังสองอย่างกระท�า ่านการกระท�า

ดังต่อไปนี้ 

a. การใช้การ ลิตการขายการจัดหาการน�าเข้าการกระจายหรอการท�าให้

เปนอย่างอ่นโดยเจตนา และโดยไม่มีสิทธิใด  ต่อไปนี้ 

i) อุปกรณรวมถึงโปรแกรมคอม ิวเ อรออกแบบหรือปรับ  
เปนหลักเ ื่อจุ ประสงค นการกระทําความ ิ   าย ก นี; หรือ 

ii) รหัส านคอม ิวเ อรรหัสการเ าถึงหรือ อมลท่ีคลายกัน 
ึ่งระบบคอม ิวเ อรทังหม หรือบางสวนสามารถเ าถึง โ ยมีเจ นาท่ีจะ เ ื่อจุ ประสงค นการ

กระทําความ ิ   าย ก นี 
b การครอบครองรายการท่ีอางถึง นวรรคยอย 5 (a) (i) หรือ ii) 

าง น วยความ ัง จท่ีจะ อุปกรณ ังกลาวเ ื่อจุ ประสงค นการกระทําความ ิ   าย สวนนี  
โ ยมีเง่ือน วาจะ มมีความรับ ิ ทางอา า   เกิ ึนเม่ือการ การ ลิ การ ายการจั หา 
การนําเ าการจั จําหนายมิ ะนันทํา หมีอยหรือครอบครองอุปกรณคอม ิวเ อรหรือ อมลท่ีอางถึง
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นสวนนี หากมีการลงโทษอยาง อยางหนึ่งท่ีระบุ ว นสวนท่ี 4 (A) กับโครงสราง ืนฐานท่ีสําคั  
การลงโทษ องการรวม ั่วคราวหรือปรับอยางนอยหา Hund แ ง ันเปโ  P500,000.00) สงสุ
เทากับความเสียหายสงสุ ท่ีเกิ ึน หรือทังสองจะถกกําหน  

B. ความ ิ เก่ียวกับคอม ิวเ อร ึ่งจะถกลงโทษ วยการจําคุกนายกเทศมน รีเมือง 
หรือปรับอยางนอยสองแสนเปโ  (P200,000.00) สงสุ ามจํานวนท่ีเหมาะสมกับความเสียหาย 
ท่ีเกิ ึนหรือทังสองอยาง ังนี  

1. การปลอมแปลงท่ีเก่ียว องกับคอม ิวเ อร 
a. การปอน อมลการเปลี่ยนแปลงหรือการลบ อมลคอม ิวเ อร   

โ ย มถก องสง ล หเกิ อมลท่ี ม รับอนุ า โ ยมีเจ นาท่ีจะ ิจารณาหรือ ําเนินการ 
เ ื่อวั ถุประสงคทางก หมายราวกับวาเปน อมล จริง มวา อมลนันจะสามารถอาน หรือ ม หรือ 

b. การกระทํา องการ  อมลคอม ิวเ อรอยางรเทาทัน ึ่งเปน
ลิ ัณ  องการปลอมแปลงท่ีเก่ียว องกับคอม ิวเ อร ามท่ีกําหน ว นท่ีนีเ ื่อวั ถุประสงค 
นการ ยายเวลาการออกแบบท่ีหลอกลวงหรือ ม ื่อสั ย  

2. การ อโกงท่ีเก่ียว องกับคอม ิวเ อร –  
การปอน อมลการเปลี่ยนแปลงหรือการลบ อมลคอม ิวเ อร หรือ

โปรแกรมหรือการรบกวนการทํางาน องระบบคอม ิวเ อรโ ย ม รับอนุ า กอ หเกิ ความเสียหาย
ังนัน วยเจ นา อโกง  หหาก มมีความเสียหายเกิ ึน โทษท่ีเปนโทษจะ องล ลงหนึ่งอั รา  

3. การ โมย อมลประจํา ัวท่ีเก่ียวกับคอม ิวเ อร  
การ มาการ การ  ิ วั ถุประสงคการถายโอนการครอบครอง 

การเปลี่ยนแปลงหรือการลบ อมลท่ีระบุวาเปน อง อ่ืน มวาจะเปนทางธรรม า ิหรือทางก หมาย
โ ย มมีสิทธิ  มี ววาหาก มมีความเสียหาย   imposable จะ องล ลงหนึ่งอั รา 

C. ความ ิ เก่ียวกับเนือหา  
1. บุคคล ก ามท่ี บวามีความ ิ ฐานลามกอนาจาร องเ กจะ องถกลงโทษ

าม ระรา บั ั ิ ท่ี กําหน ว น ระรา บั ั ิหมายเล  9775 องสาธารณรัฐหรือ
ระรา บั ั ิ อ านการลามกอนาจาร องเ ก นป 2  มีเง่ือน วาการลงโทษจะ องเปน 

หนึ่งระ ับท่ีสงกวาท่ีกําหน ว นก หมายสาธารณรัฐ บับท่ี 9775 หากกระทํา านระบบคอม ิวเ อร 
มา รา 5 อา ากรรมอ่ืน  - อมล อ ปนีเปนความ ิ ทางอา าอ่ืน  ท่ีมีโทษ าม

ระรา บั ั ิ  
1. Cyber – squatting การ มา ึ่ง ื่อโ เมน านอินเทอรเน โ ย มสุจริ  

เ ื่อ ลกํา รทํา หเ า จ ิ  ทําลาย ื่อเสียง และกี กัน อ่ืนจากการจ ทะเบียน ื่อเ ียวกัน หาก ื่อโ เมน
นันเปน 

a. ท่ีเหมือนกันหรือคลายกันสับสนกับหนวยงาน องรัฐ นเวลาท่ี ื่อโ เมน
ท่ีมีอยจ ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีการลงทะเบียนท่ีเหมาะสม; 

b. สําคั หรือ นลักษณะ   ท่ีคลายกับ ื่อ องบุคคลอ่ืนท่ี ม  
จ ทะเบียน นกรณี อง ื่อสวนบุคคล; และ 

c. มาโ ย มถก องหรือมีทรั ยสินทางป าอย นนัน 
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2. Cyber - squatting จะ องถกลงโทษ วยการจําคุกมากกวา 5 ป ึน ป 
(Prision Mayor) หรือปรับอยางนอยสองรอย ันเปโ  P200,000.00) จนถึงจํานวนสงสุ ท่ีเทียบเทา
กับความเสียหายท่ีเกิ ึน หรือทังสองอยาง  หากวามีความมุงม่ัน อวิก โครงสราง ืนฐาน, การลงโทษ
องการรวม ั่วคราวหรือปรับอยางนอยหารอย ันเปโ  P500,000.00) ถึงจํานวนสงสุ เทียบเทา

กับความเสียหายท่ีเกิ ึน หรือทังสองจะถกกําหน  
3. Cybersex การมีสวนรวมอยางจง จการบํารุงรักษาการควบคุมหรือ 

การ ําเนินงาน มวาทาง รงหรือทางออมจากการจั แส งนิทรรศการอวัยวะเ ศหรือกิจกรรมทางเ ศ
  ท่ีมีความ คร วยความ วยเหลือจากระบบคอม ิวเ อร บุคคล ก ามท่ี บวามีความ ิ  
เบอรเทก จะ องถกลงโทษ วยการจําคุกนายกเทศมน รีสวนหนึ่ง หรอืปรบัอยางนอยสองแสนเปโ  

(P200,000.00) แ มเกินหนึ่งลานเปโ  P1,000,000.00) หรือทังสองอยาง 
Cybersex ท่ี เ ก่ี ยว  อง กับ เ กจะถกลงโทษ ามบทบั ั ิ เ ก่ี ย ว กับ 

า อนาจารเ ก อง ระรา บั ั ิ นกรณีท่ีการบํารุงรักษาการควบคุมหรือการ ําเนินงาน อง 
เบอรเทก นันเปนความ ิ ท่ีมีโทษ าม ระรา บั ั ิสาธารณรัฐ บับท่ี 9208 ึ่งแก เ ิ่มเ ิม 

การ ําเนินค ี าม ระรา บั ั ินีจะ องปราศจากอค ิ อความรับ ิ   หรือก หมาย ิเศษ
รวมถึง RA บับท่ี 9208 สอ คลองกับมา รา 8 นท่ีนี 

4. Libel การกระทําท่ี ิ ก หมายหรือ องหาม องการหม่ินประมาท ามท่ี
กําหน ว นมา รา 355 แหงประมวลก หมายอา าท่ีแก แลว, 3. การหม่ินประมาทท่ีแก
เ ิ่มเ ิม, กระทํา านระบบคอม ิวเ อรหรือวิธีการอ่ืน ท่ีคลายคลึงกัน ึ่งอาจมีการวางแ น 
นอนาค  ระยะเวลาสงสุ นการเรียกเกบเงินนายกเทศมน รี นหรือปรับ ังแ หก ันเปโ  

(P6,000.00) จนถึงระยะเวลา ัน ่ําสงสุ ท่ีกําหน โ ยศาลหรือทังสองนอกเหนือจากการ ําเนินการ
ทางแ ง ึ่งอาจนําโ ย ายท่ีถกละเมิ  มี ห, วาบทบั ั ินีมี ลเ าะกับ เ ียน น บับ อง 
การโ ส หรือการกลั่นแกลงทางออน ลนและ ม หกับ อ่ืนเ ียงแค รับการโ ส และ อบสนอง อมัน 

5. other offences ความ ิ อ่ืน  การกระทํา อ ปนีจะเปนความ ิ ท่ี อง
ระวางโทษจําคุก มเกินหนึ่ง 1) ระ ับ ่ํากวาโทษท่ีกําหน วสําหรับความ ิ  หรือปรับอยางนอย 
หนึ่งแสน ัน P100,000.00) แ มเกินหาแสนเปโ  P500,000.00) หรือทังสอง  

A. บุคคล ก ามท่ีจง จสนับสนุน วยเหลือหรือ ก  วยเหลือหรือ
วยเหลือ นการกระทําความ ิ ทางอา าทางการเงิน นการกระทําความ ิ   ท่ีระบุ น
ระรา บั ั ิจะ องรับ ิ เวนแ นสวนท่ี 4 (c) (2) น า อนาจาร องเ กและ 4 (c) (4)  

บน Libel ออน ลน 
B. ยายามกระทําความ ิ ทางอา า - บุคคล ท่ี ยายามกระทํา

ความ ิ   น ระรา บั ั ิโ ยเจ นาจะ องรับ ิ ยกเวนสวนท่ี 4 (c) (2) นสื่อลามกเ กและ 
4 (c) (4) บน Libel ออน ลน 

นีสิน าร ท อ่น  
มา รา 6 ความรับ ิ องบริษัท – เม่ือ ก ามท่ีการลงโทษท่ีกําหน ว นท่ีนีมีความมุงม่ัน

อยางรเทาทัน นนาม องหรือเ ื่อประโย น องนิ ิบุคคลโ ยบุคคลธรรม าทําหนาท่ีเปนรายบุคคล 
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หรือเปนสวนหนึ่ง องอวัยวะ องนิ ิบุคคลท่ีมี ําแหนง นํา าย น าม บน  a) อํานาจการเปน ัวแทน
องนิ ิบุคคล; (b) อํานาจ นการ ั สิน จ นนาม องนิ ิบุคคล หรือ c) มีอํานาจ นการควบคุม าย น

นิ ิบุคคล หนิ ิบุคคลและจะ องรับ ิ อบคาปรับเทากับคาปรับอยางนอยสองเทาท่ีปรับ  นมา รา 7 
สงสุ มเกินสิบลานเปโ  P10,000,000.00) 

หากคณะกรรมการ องการกระทําท่ีมีโทษ   ท่ีกําหน วนีเปน ป เนื่องจากการ า
หรือควบคุมโ ยบุคคลธรรม าท่ีอางถึงและอธิบาย ว นวรรคกอน เ ื่อประโย น นการกํากับ แล อง 
นิ ิบุคคลโ ยบุคคลธรรม าท่ีทําหนาท่ี าย อํานาจ อง น นิ ิบุคคลจะ องรับ ิ อบคาปรับ
เทากับอยางนอยสองเทา องคาปรับท่ีกําหน ม  นมา รา 7 สงสุ มเกิน หาลานเปโ  
(P5,000,000.00) 

ความรับ ิ ท่ีกําหน ว นนิ ิบุคคลจะ อง มมีอค ิ อความรับ ิ ทางอา า องบุคคล
ธรรม าท่ี กระทําความ ิ   

มา รา 7 การละเมิ ประมวลก หมายอา าท่ีแก านการแก โ ย านและการ  อมล
อา ากรรมทังหม ท่ีกําหน และลงโทษ ามประมวลก หมายอา าท่ีแก และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ท่ีแก เ ิ่มเ ิม และก หมายอา ากรรม ิเศษ ท่ีกระทําโ ย านและ วยการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะถกครอบคลุมโ ยบทบั ั ิท่ีเก่ียว อง อง ระรา บั ั ิ  หากวาการลงโทษ 
จะถกกําหน หเปนหนึ่ง 1) ระ ับสงกวาท่ีกําหน วโ ยประมวลก หมายอา าท่ีแก เ ิ่มเ ิม  
ึ่งแก เ ิ่มเ ิมและก หมาย ิเศษแลวแ กรณี อาจจะ  

มา รา 8 ความรับ ิ ามก หมายอ่ืน - การฟองค ี าม ระรา บั ั ินี มเปนการ
กระทบกระเทือน อการละเมิ ความรับ ิ องบทบั ั ิ   องประมวลก หมายอา าท่ีแก
เ ิ่มเ ิมหรือก หมาย ิเศษ  โ ยมีเง่ือน วาบทบั ั ินีจะ ม บังคับกับการฟองรอง กระทํา
ความ ิ าม 1) ทังสองมา รา 4 (c) (4) อง RA 10175 และมา รา 353 องประมวลก หมาย
อา า  ท่ี แก ; และ 2) ทั งสองสวน  4 (c) (2) องอาร เ อ  10175 และร  9775 หรื อ 

ระรา บั ั ิ า อนาจารเ ก อ านการกระทํา องป 2009" 

ม ด 3 
ารบั คับ ารดํา นิน าร 

มา รา ๙ สํานักสืบสวนแหง า ิ NBI) และมา รา 9 เจาหนาท่ี รักษาก หมาย ํารวจ
แหง า ิฟลิปปนส PNP) จะ องรับ ิ อบ อการบังคับ ก หมายท่ีมีประสิทธิ า และประสิทธิ ล
องบทบั ั ิ อง ระรา บั ั ิ NBI และ PNP จะจั หนวยงานอา ากรรม เบอรหรือ

หนวยงาน ท่ีจะ ําเนินการโ ย  รวจสอบ ิเศษเ ื่อจั การเ าะกรณีท่ีเก่ียว องกับการละเมิ
ระรา บั ั ิ 

NBI จะสรางสวนอา ากรรม เบอรเ ื่อ หมีหัวหนาเปนหัวหนาอยางนอยท่ีสุ  PNP  
จะสรางหนวย อ านอา ากรรม เบอรโ ยอยางนอย อํานวยการ ํารวจสํานักงาน DOJ-
Cybercrime (00C) ท่ีสราง ึน าย  ระรา บั ั ินีจะประสานงานความ ยายาม อง NBI และ 
PNP นการบังคับ บทบั ั ิ อง ระรา บั ั ิ 
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มา รา 10 อํานาจและหนาท่ี องหนวยงานบังคับ ก หมาย - NBI และ PNP หนวย
อา ากรรม เบอรหรือสวนแบงจะมีอํานาจและหนาท่ี ัง อ ปนี   

a. รวจสอบอา ากรรมทังหม ท่ีเก่ียว องกับระบบคอม ิวเ อร 
b. ทําการกคืน อมลและการวิเคราะหทางนิ ิเว นระบบคอม ิวเ อรและหลักฐาน

ทางอิเลกทรอนิกสอ่ืน  ท่ีถกยึ  
c. กําหน แนวทาง นการ รวจสอบการกคืนหลักฐานทางนิ ิเว และการวิเคราะห

อมลทางนิ ิวิทยาศาส ร หสอ คลองกับแนวป ิบั ิมา รฐานอุ สาหกรรม  
d. หการสนับสนุน านเทคโนโลยีแกหนวยสืบสวน าย น PNP และ NBT รวมถึง

การคนหาการยึ  การเกบรักษาหลักฐาน และการกคืน อมลทางนิ ิวิทยาศาส รจากสถานท่ีเกิ เห ุ
และ 

e. ระบบอา ากรรมท่ี  นการกออา ากรรม ั นาความสัม ันธระหวาง
าครัฐ าคเอก น และหนวยงานบังคับ ก หมาย นการจั การกับอา ากรรม เบอร 

f. รักษาฐาน อมลท่ีจําเปนและเก่ียว องสําหรับสถิ ิและ หรือวั ถุประสงค นการ
ิ าม รวจสอบ 

g. ั นาศักย า าย นองคกรเ ื่อป ิบั ิหนาท่ี ังกลาวท่ีจําเปนสําหรับการบังคับ
 ระรา บั ั ิ ั่วโมง 

h. สนับสนุนการกําหน และบังคับ แ นความม่ันคงทาง เบอรแหง า ิ และ 
i. ป ิบั ิหนาท่ีอ่ืน ามท่ี ระรา บั ั ิกําหน  

มา รา 11 หนาท่ี องเจาหนาท่ี รักษาก หมาย – เ ื่อ หม่ัน จวาลักษณะทางเทคนิค 
องอา ากรรม เบอรและการปองกันนัน รับความสน จและ ิจารณา ัน อนท่ีเก่ียว องกับ

ความรวมมือระหวางประเทศหนวยงานบังคับ ก หมายโ ยเ าะแ นกคอม ิวเ อรหรือเทคโนโลยี
อา ากรรมหรือหนวยงานท่ีรับ ิ อบ นการสืบสวนอา ากรรม เบอร และรายงานปก ิรวมถึง
การเ รียมการลวงหนาหลังการป ิบั ิการและ ลการสอบสวนและเอกสารอ่ืน  ท่ีอาจจําเปน อง 
กับกระทรวงยุ ิธรรม DOJ) Office of Cybercrime สําหรับการ รวจสอบและ รวจสอบ หนวยงาน
บังคับ ก หมายจะ องป ิบั ิ ามแนวทางคําแนะนําและกระบวนการท่ีออกและประกาศ  
โ ยเจาหนาท่ี มีอํานาจ นทุกเรื่องท่ีเก่ียว องกับอา ากรรม เบอรและ แบบฟอรมและแมแบบ 
ท่ีกําหน รวมถึง แ มจํากั เ ียงคําสั่งการสงวนหวงโ  เ ื่อคนหายินยอม หแส ง ัว น องบั ี
ออน ลนและรอง อการ รวจสอบทางคอม ิวเ อร 

มา รา 12 การ แลรักษาและการเกบรักษา อมลคอม ิวเ อร ความสมบรณ อง อมล
การจราจรและ อมลสมา ิกจะ องเกบรักษาและเกบรักษา วโ ย  หบริการเปนระยะเวลาอยางนอย 
หก 6) เ ือนนับจากวันท่ีทําธุรกรรม อมลเนือหาจะถกเกบรักษา ว นทํานองเ ียวกันเปนเวลา 
หก 6) เ ือนนับจากวันท่ี รับคําสั่งจากหนวยงานบังคับ ก หมายท่ี องการเกบรักษา ว 

หนวยงานบังคับ ก หมายอาจสั่ง ห ยายเวลาเ ียงครังเ ียวสําหรับอีกหก 6) เ ือน   
หเม่ือ อมลคอม ิวเ อรท่ีถกเกบรักษาสงหรือจั เกบโ ย  หบริการจะถก เปนหลักฐาน นกรณี 

การกระทํา องบริการ ังกลาวเทานัน  หบริการท่ีมีสําเนาเอกสารสง อ ปยังสํานักงานอัยการ 
ถือเปนการแจง หเกบรักษา อมลคอม ิวเ อร วจนกวาจะมีการยุ ิค ีและ หรือ ามคําสั่ง องศาล 
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แลวแ กรณี  หบริการท่ี รับคําสั่ง หเกบรักษา อมลคอม ิวเ อรจะ องรักษาคําสั่ง ือและ 
การป ิบั ิ ามนันเปนความลับ หมว ท่ี 13 การรวบรวม อมลคอม ิวเ อร หนวยงานบังคับ 
ก หมายเม่ือมีการออกหมายศาลจะ รับอนุ า หรวบรวมหรือบันทึกโ ยวิธีการทางเทคนิคหรือ
ทางอิเลกทรอนิกสและ  หบริการจะ องรวบรวมหรือบันทึกโ ยวิธีการทางเทคนิคหรือ 
ทางอิเลกทรอนิกสและ หรือ หความรวมมือและ 

มา รา 13 การรวบรวม อมลคอม ิวเ อร หนวยงานบังคับ ก หมายเม่ือมีการออก
หมายศาลจะ รับอนุ า หรวบรวมหรือบันทึกโ ยวิธีการทางเทคนิคหรือทางอิเลกทรอนิกสและ 
 หบริการจะ องรวบรวมหรือบันทึกโ ยวิธีการทางเทคนิคหรือทางอิเลกทรอนิกสและ หรือ ห 

ความรวมมือและ วยเหลือ นการรวบรวม หรือบันทึก อมลคอม ิวเ อรท่ีเก่ียว องกับการสื่อสาร 
ท่ีระบุสงโ ยระบบคอม ิวเ อร ศาลจะ องออกหมายจับ ามมา รานี หออกหรือ รับเม่ือมีการ 
ยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรหลังจากการ รวจสอบ าย คําสาบานหรือการยืนยัน อง สมัครและ

ยานท่ีเ าสามารถ ลิ และการแส งวา  1) มีเห ุอันควรเ ื่อวา อา ากรรมท่ีแจกแจง ว นท่ีนี
มีการกระทําเกิ ึนหรือกําลังจะเกิ ึน (2) มีเห ุอันควรเ ื่อ วาหลักฐานท่ีจะ รับนันมีความสําคั
อความเ ื่อม่ัน องบุคคล   หรือเ ื่อแกป หาหรือเ ื่อปองกันอา ากรรม ังกลาว และ 3)  
มมีวิธีอ่ืน ท่ี รอมสําหรับการ รับหลักฐาน ังกลาว 

มา รา 14 การเป เ ย อมลคอม ิวเ อร เม่ือ รักษาก หมาย รับหมายศาลจะ องออก
คําสั่ง หบุคคลหรือ  หบริการเป เ ยหรือสง าย นเจ สิบสอง 72) ั่วโมงหลังจาก รับคําสั่ง
ังกลาว อมล องสมา ิก อมลการจราจรหรือ อมลท่ีเก่ียว อง น ัวเ า การครอบครองหรือ 

การควบคุมท่ีเก่ียว องกับการรองเรียนท่ีถก องอยางเปนทางการ docketed และมอบหมาย หสอบสวน 
โ ยหนวยงานบังคับ ก หมายและการเป เ ย อมลท่ีจําเปนและเก่ียว องกับวั ถุประสงค อง 
การสอบสวน หนวยงานบังคับ ก หมายจะ องบันทึกคํารองเรียนทังหม ท่ีสาบาน ว นระบบ 
การเ ื่อม ออยางเปนทางการ 

มา รา 15 คนหายึ และ รวจสอบ อมลคอม ิวเ อร นกรณีท่ีมีการออกหมายจับคนหา
และยึ เจาหนาท่ีหนวยงานบังคับ ก หมายจะ องมีอํานาจและหนาท่ี ัง อ ปนี  าย นระยะเวลา 
ท่ีระบุ น บสําคั แส งสิทธิเ ื่อทําการสกั กัน ามท่ีกําหน ว นก นีและ ปท่ี   

1. คนหาและยึ อมลคอม ิวเ อร 
2. รักษาความปลอ ัยระบบคอม ิวเ อรหรือสื่อบันทึก อมลคอม ิวเ อร  
3. แมและเกบสําเนา อง อมลคอม ิวเ อรท่ีปลอ ัย 
4. รักษาความสมบรณ อง อมลคอม ิวเ อรท่ีเกบ วท่ีเก่ียว อง  
5. ทําการวิเคราะหทางนิ ิเว หรือ รวจสอบสื่อบันทึก อมลคอม ิวเ อร  
6. ทํา ห มสามารถเ าถึงหรือลบ อมลคอม ิวเ อรเหลานัน นคอม ิวเ อรท่ีเ าถึง

หรือคอม ิวเ อรและเครือ ายการสื่อสาร  
b. หนวยงานบังคับ ก หมายอาจสั่ง หบุคคล   ท่ีมีความรเก่ียวกับ 

การทํางาน องระบบคอม ิวเ อรและมา รการ นการปกปองและเกบรักษา อมลคอม ิวเ อร นนัน
เ ื่อ ห อมลท่ีจําเปนเ ื่อ หสามารถ ําเนินการ คนหา การยึ  และ รวจรางกาย  
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c. หนวยงานบังคับ ก หมายอาจ อ ยายเวลาเ ื่อ ําเนินการ รวจสอบ 
สื่อบันทึก อมลคอม ิวเ อรและสงคืน  แ จะ มนานกวาสามสิบ 30) วันนับจากวันท่ีศาลอนุมั ิ 
มา รา 16 การ แล อมลคอม ิวเ อร อมลคอม ิวเ อรทังหม รวมถึงเนือหาและ อมลการจราจร 
ท่ีถก รวจสอบ าย หมายจับท่ีเหมาะสม 

จะ อง าก าย นศาล นบรรจุ ัณ ท่ีป นึก าย นสี่สิบแป  48) ั่วโมง
าย น 48 ั่วโมง โ ยหนังสือรับรอง 

มา รา 16 การ แล อมลคอม ิวเ อร – อมลคอม ิวเ อรทังหม รวมถึงเนือหาและ
อมลการจราจรท่ี รวจสอบ าย หมายจับท่ีเหมาะสมจะ อง าก าย นศาล น า นะบรรจุ 

ท่ีป นึก าย นสี่สิบแป  48) ั่วโมง รอมกับหนังสือรับรอง องหนวยงานบังคับ ก หมาย 
ท่ี ําเนินการระบุวันท่ีและเวลาท่ีครอบคลุม โ ยการ รวจสอบและหนวยงานบังคับ ก หมายท่ีอาจ
เ าถึงเงิน ากทามกลาง อมลอ่ืน  ท่ีเก่ียว องหนวยงานบังคับ ก หมายจะ องรับรอง วยวา 
สําเนาทังหม หรือสวนหนึ่งสวน นัน ถกทํา ึนหรือถาทํา ววามีการทํา ําหรือสําเนาทังหม ังกลาว
นแ คเกจท่ี าก วกับศาล หีบหอท่ี ากนันจะ อง มเป ออกหรือมีการบันทึก ําหรือ เปนหลักฐาน

หรือเนือหาท่ีเป เ ยยกเวน ามคําสั่ง องศาล ึ่งจะ ม รับยกเวนเม่ือมีการเคลื่อน หวโ ยมีการแจงเ ือน
และโอกาสท่ีจะ รับ บุคคลหรือบุคคลท่ีมีการบันทึกการสนทนาหรือการสื่อสาร 

มา รา 17 การทําลาย อมลคอม ิวเ อร เม่ือ นกําหน ระยะเวลา ามท่ีกําหน นสวนท่ี 
12 และ 15 หรือจนกวาค ีจะถึงท่ีสุ และ หรือ ามคําสั่ง องศาลแลวแ กรณี  หบริการและ
หนวยงานบังคับ ก หมายแลวแ กรณี จะ องทําลาย อมลคอม ิวเ อร นทันทีท่ีถกเกบรักษาและ
รวจสอบคําสั่งหรือรับประกัน 

มา รา 18 ก ิเศษ หลักฐาน   ท่ี รับโ ย มมีหมายจับท่ีถก องหรือเกินอํานาจ อง 
สิ่งเ ียวกันจะ มสามารถยอมรับ สําหรับการ ําเนินการ   อหนาศาลหรือศาล   ก องศาล
จะมีการ งานเ ิ่มเ ิม นการ ําเนินการ าม ระรา บั ั ิ  

มา รา 19 การ มป ิบั ิ าม - มป ิบั ิ ามบทบั ั ิ นหมว ท่ีสี่ อง ระรา บั ั ิ
และก  7 และ 8 องหมว ท่ี 7 นี โ ยเ าะคําสั่งจากหนวยงานบังคับ ก หมายจะ องถกลงโทษ
ามคําสั่ง องประธานาธิบ ีหมายเล  1829 (มี ื่อวา การ ั วางการลงโทษ นฐานะท่ีเปน 

ความเ า จและการฟองรองค ีอา า  โ ยจําคุกระยะเวลาสงสุ  หรือปรับหนึ่งแสนเปโ  
(P100,000.00) หรือทังสองอยางสําหรับการ มป ิบั ิ ามคําสั่ง องเจาหนาท่ี รักษาก หมาย 

มา รา 20 อบเ องความรับ ิ อง  หบริการ ยกเวนท่ีระบุ วเปนอยางอ่ืน นมา รานี 
มมีบุคคลหรือ าคีจะ องรับ ิ ทางแ งหรือทางอา า   ท่ีเก่ียว องกับ อมลคอม ิวเ อร 

ท่ีบุคคลหรือ ายท่ีทําหนาท่ีเปน  หบริการเ ียงการเ าถึงหากความรับ ิ ังกลาวเกิ ึนเม่ือ   
a. าระ ก ันและความรับ ิ องคกรณี าย  อมลคอม ิวเ อร  
b. การเ ยแ ร ี ิม หรือแจกจาย อมลคอม ิวเ อร ังกลาวหรือคําแถลง   ท่ีทํา ึน

น อมลคอม ิวเ อร ังกลาวรวมถึงการละเมิ สิทธิ นการ หสิทธิ นหรือท่ีเก่ียว องกับ อมลคอม ิวเ อร
ังกลาว  โ ยมีเง่ือน วา   
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1.  หบริการ มมีจริง ความรหรือ ม ระหนักถึง อเทจจริงหรือสถานการณ 
ท่ีปราก วาการเ ยแ ร ี ิม หรือเ ยแ รเนือหา ังกลาวนัน ิ ก หมายหรือเปนการละเมิ สิทธิ    
ท่ีมีอย นหรือเก่ียว องกับเนือหา ังกลาว  

2.  หบริการ ม รับ ลประโย นทางการเงินโ ย รงจากกิจกรรมท่ี ิ
ก หมายหรือละเมิ ; และ  

3.  หบริการ มกระทําการละเมิ   หรือการกระทําท่ี ิ ก หมาย
โ ย รง ม ักจงหรือทํา หบุคคลหรือ รรคอ่ืนกระทําการละเมิ หรือการกระทําท่ี ิ ก หมายอ่ืน  
และ หรือ ม รับ ลประโย นทางการเงินโ ย รงจากกิจกรรมท่ีละเมิ หรือการกระทําท่ี ิ ก หมาย
องบุคคลหรือ รรคอ่ืน  หเ ิ่มเ ิม มมีอะ ร นสวนนีจะมี ล 

i. าระ ก ัน   ท่ีเกิ ึนจากสั า 
ii. าระหนาท่ี อง  หบริการ าย การออก บอนุ า หรือระบอบ

การปกครองอ่ืน  ท่ีจั ัง ึน าย ก หมาย  
iii. าระ ก ัน   ท่ีกําหน าย ก หมาย   หรือ 
iv. ความรับ ิ ทางแ ง อง าย ายหนึ่ง นกรณีท่ีความรับ ิ

ังกลาวเปน ืนฐานสําหรับการบรรเทาความเสียหายโ ยศาล ึ่งออกโ ยก หมาย   ท่ีกําหน ห 
 หบริการ  หรือละเวนจากการกระทําท่ีจําเปน นการลบบลอกหรือป ิ เสธการเ  า ถึง
อมลคอม ิวเ อร   เกบรักษาหลักฐานการละเมิ ก หมาย 

ม ด 4 
อํานา า  

มา รา 21 เ อํานาจศาล – ศาล ิจารณาค ีสวน มิ าคจะมีเ อํานาจศาลเหนือ 
การ า นบทบั ั ิ อง ระรา บั ั ิรวมถึงการ า นโ ยสาธารณรัฐฟลิปปนส โ ย มคํานึงถึงสถานท่ี 
องคณะกรรมาธิการ เ อํานาจศาลจะ องอย าย องคประกอบ   ท่ีเกิ ึน าย นสาธารณรัฐ 

ฟลิปปนสหรือกระทําการ ระบบคอม ิวเ อร   ท่ี ังอยทังหม หรือบางสวน นประเทศหรือ 
เม่ือคณะกรรมาธิการ ังกลาวเกิ ความเสียหาย   อบุคคลธรรม าหรือนิ ิบุคคลท่ี นเวลาท่ีมี 
การกระทําความ ิ เกิ ึน นฟลิปปนส  

มา รา 22 สถานท่ี - การ ําเนินการทางอา าสําหรับการละเมิ ระรา บั ั ิอาจถกยื่น อ 
RTC องจังหวั หรือเมืองท่ีอา ากรรม เบอรหรือองคประกอบ   องมันมีการกระทําหรือ 
นกรณีท่ีสวน สวนหนึ่ง องระบบคอม ิวเ อรท่ี อยหรือ นกรณีท่ีความเสียหาย บุคคลธรรม าหรือ 

นิ ิบุคคลเกิ ึนโ ยมีเง่ือน วาศาลท่ีมีการฟองค ีอา าครังแรกจะ รับเ อํานาจศาล นการ
ยกเวนศาลอ่ืน  

หมว  23 การกําหน องศาลอา ากรรม – จะมีการกําหน ศาลอา ากรรมทาง เบอร
ิเศษ ึ่งจั การโ ย  ิ ากษาท่ี รับการ กอบรมมาเปน ิเศษเ ื่อจั การค ีอา ากรรมทาง เบอร  

หมว  24 การแ ง ังอัยการ ิ เศษและนักลงทุน กําหน อัยการและ  รวจสอบ 
ึ่งประกอบ วย กองกําลัง ายอัยการหรือหนวยงาน าย สํานักงาน DOJ-Cybercrime ึ่งจะจั การ

กับค ี เบอร นกรณีท่ี า น ระรา บั ั ิ  
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ม ด 5 
ค ามร มมอร า ร ท  

มา รา 25 ความรวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือ นเรื่องค ีอา าและการท่ี กลงกัน
บน ืนฐาน องก หมายท่ีเปนรปแบบเ ียวกันหรือ ึ่งกันและกันและก หมาย นประเทศจะ รับการบังคับ
และ ลอยางเ มท่ี น อบเ ท่ีกวางท่ีสุ เทาท่ีเปน ป เ ื่อวั ถุประสงค นการสอบสวนหรือ
ําเนินค ี เครื่องมือระหวางประเทศท่ีเก่ียว อง นระ ับนานา า ิ เ ื่อรวบรวมหลักฐานทางอิเลกทรอนิกส
องอา ากรรม กรมสรร สามิ จะรวมมือและ หความ วยเหลือแก าคี ทําสั าอ่ืน  รวมทัง 
อความ วยเหลือจาก างประเทศ เ ื่อวั ถุประสงค นการ รวจจับการสอบสวนและ ําเนินค ีความ ิ

ท่ี รับการกลาวถึง น ระรา บั ั ิและ นการรวบรวม ยานหลักฐาน นรปแบบอิเลกทรอนิกส 
หลักการท่ีมีอย น ระรา ก ษ ีกาประธานาธิบ ีหมายเล  1069 และก หมายอ่ืน  ท่ีเก่ียว อง 
รวมถึงการสง ราย ามแ นและสนธิสั าความ วยเหลือทางก หมายท่ีมีอย ห บังคับ นเรื่องน ี
มีอํานาจสวนกลางจะ อง   

a. หความ วยเหลือแกรัฐท่ีรอง อ นการรวบรวม อมลการจราจร ามเวลาจริง 
ท่ีเก่ียว องกับการสื่อสารท่ีระบุ นประเทศท่ีสง านระบบคอม ิวเ อร วยความเคาร อความ ิ
ทางอา าท่ีกําหน ว น ระรา บั ั ิ ึ่งการรวบรวม อมลจราจรแบบเรียล ทม ท่ีมีอย าย 
บทบั ั ิ องหมว  13 นี 

b. หความ วยเหลือแกรัฐ รอง อ นการรวบรวมบันทึกแบบเรียล ทมหรือสกั กัน
อมลเนือหา องการสื่อสารท่ีระบุท่ีสง านระบบคอม ิวเ อร าย เง่ือน  บทบั ั ิ องหมว  13  

c. อนุ า หรัฐอ่ืน   
1. เ าถึง อมลคอม ิวเ อรท่ีจั เกบแบบสาธารณะท่ีมีอย นประเทศหรือท่ีอ่ืน  

หรือ  
2. เ าถึงหรือรับ านระบบคอม ิวเ อรท่ี ังอย นประเทศ อมลคอม ิวเ อร 

ท่ีเกบอย นประเทศ อ่ืนหากรัฐอ่ืน รับความยินยอมทางก หมายและความสมัคร จ องบุคคลท่ีมี
อํานาจ ามก หมาย นการเป เ ย อมล ปยังรัฐอ่ืน  ังกลาว านระบบคอม ิวเ อรนัน  

d. รับคํารอง อจากรัฐอ่ืนเ ื่อ หมีคําสั่งหรือ อรับการเกบรักษา อมลอยางเรง วน
วยระบบคอม ิวเ อรท่ี ังอย าย นประเทศ ึ่งสัม ันธกับท่ีรัฐ รอง อจะ องยื่นคํารอง อความ
วยเหลือ ึ่งกันและกันสําหรับการคนหาหรือการเ าถึงท่ีคลายกัน หรือการรักษาความปลอ ัย 

ท่ีคลายกันหรือการเป เ ย อมลคอม ิวเ อรท่ีจั เกบ  หท่ี   
1. คํา อเกบรักษา อมล นสวนนีจะ องระบุ   

I. มีอํานาจ นการคนหาการเกบรักษา; 
II. ความ ิ ท่ีเปนเรื่อง องการสอบสวนทางอา าหรือการ ําเนินค ี

และสรุปโ ยยอ อง อเทจจริงท่ีเก่ียว อง  

III. อมลคอม ิวเ อร ึ่งปกปอง วและเก่ียว องกับความ ิ นัน; 

IV. ความจําเปน องการเกบรักษา; และ 

V. หรัฐ รอง อสงคํารอง อความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน สําหรับการคนหา
หรือการเ าถึงการยึ หรือการรักษาความปลอ ัยท่ีคลายกันหรือการเป เ ย อมลคอม ิวเ อรท่ีเกบ ว  
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2. เม่ือ รับการรอง อจากรัฐอ่ืนหนวยงาน DOJ และหนวยงานบังคับ 
ก หมายจะ มา รการท่ีเหมาะสมทังหม นการเกบรักษา อมลท่ีระบุอยางรว เรว ามก หมาย
และก หมายอ่ืน  ท่ีเก่ียว อง เ ื่อวั ถุประสงค นการ อบสนอง อการรอง อเ ื่อการสงวนรักษา
ความ ิ ทางอา าคจะ มจําเปน องเปนเง่ือน ;  

3. คํา อการสงวนอาจถกป ิเสธ ก อเม่ือ  
i. คํารอง อเก่ียว องกับความ ิ ท่ีรัฐบาลฟลิปปนสถือวาเปนความ ิ

ทางการเมืองหรือความ ิ ท่ีเก่ียว องกับความ ิ ทางการเมือง หรือ 
ii. รัฐบาลฟลิปปนสถือวาการ ําเนินการ ามคํา อนันมีอค ิ ออํานาจ

อธิป ยความม่ันคง ความสงบเรียบรอย องประ า น หรือ ลประโย น อง า ิอ่ืน   
4. นกรณีท่ีรัฐบาลฟลิปปนสเ ื่อวาการเกบรักษาจะ มรับประกันความ รอม 

 งาน อง อมล นอนาค หรือจะคุกคามความลับหรืออค ิ อการสอบสวน องรัฐท่ีรอง อประเทศนัน  
จะ องแจง หรัฐ รอง อทราบโ ย ลัน รัฐ รอง อจะ ิจารณาวาควร ําเนินการ ามคํา อ 
หรือ ม; และ  

5. การเกบรักษา   ท่ีมี ล นการ อบสนอง อคํา อท่ีอางถึง นวรรค d) 
จะ องเปนระยะเวลา มนอยกวาหกสิบ 60) วัน เ ื่อ หรัฐท่ีรอง อสงการรอง อสําหรับการคนหา
หรือการเ าถึงท่ีคลายกัน หรือการรักษาความปลอ ัยท่ีคลายกันหรือการเป เ ย อมล หลังจาก 

รับคํา อ ังกลาวแลว อมลจะยังคงถกเกบ ว อ ปเ ื่อรอการ ั สิน จเก่ียวกับคํา อนัน  
e. รองรับการรอง อจากรัฐอ่ืนเ ื่อคนหาเ าถึงยึ ปลอ ัยหรือเป เ ย อมล 

ท่ีจั เกบ โ ยระบบคอม ิวเ อรท่ี ังอย าย นประเทศรวมถึง อมลท่ีถกเกบรักษา ว าย สวนยอย
กอนหนารัฐบาลฟลิปปนสจะ อบสนอง อคํารอง อ านการ แอประหวางประเทศการจั การและ
ก หมายท่ีเหมาะสมและเปน ป ามก อ ปนี   

1) คํา อจะ รับการ อบกลับอยางเรง วนเม่ือ   
ii. เครื่องมือการจั การและก หมายท่ีอางถึง นวรรค b) องหมว นี

มิ ะนัน หทํา ามกันอยางเรง วน 
2) รัฐท่ีรอง อจะ องรักษาความลับ อง อเทจจริงหรือเรื่องท่ี อความ วยเหลือ

และความรวมมือ มันอาจ  อมลท่ีรอง อ าย เง่ือน ท่ีระบุ ว นการอนุ า   
f. อความ วยเหลือจาก างประเทศเ ื่อ อความ วยเหลือ นการ รวจสอบสอบสวน

และ ําเนินค ีกับความ ิ ท่ีอางถึง น ระรา บั ั ิ 
g. ความ ิ ทางอา าท่ีอธิบาย ว นบทท่ีสอง อง ระรา บั ั ิจะถก ิจารณาวา

เปนความ ิ ท่ีสง ราย ามแ น นสนธิสั าสง ราย ามแ น   ท่ีฟลิปปนสเปน าคี  โ ยมี
เง่ือน วาการกระทํานันมีโทษ าย ก หมาย องทังสอง าย ระยะเวลา ัน ่ําอยางนอยหนึ่งปหรือ
โ ยการลงโทษท่ีรุนแรงมาก ึน หรัฐมน รีวาการกระทรวงยุ ิธรรมกําหน คําแนะนํา องรัฐ 
ท่ีเหมาะสม เ ื่อจั การเรื่องความรวมมือระหวางประเทศ ามท่ีกําหน ว นก นี  
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ม ด 6 
า นาท่ี มีอํานา  

มา รา 26 ศนยสืบสวนและประสานงานอา ากรรม เบอร องคประกอบ - หนวยงาน
ระหวางหนวยงานท่ีรจักกัน น ื่อศนยสอบสวนและประสานงานอา ากรรม เบอร CICC) าย  
การควบคุม แล องสํานักงานอธิการบ ีจั ัง ึน เ ื่อประสานนโยบายระหวางหนวยงานท่ีเก่ียว อง
และเ ื่อกําหน และบังคับ แ นรักษาความปลอ ัย เบอรแหง า ิเปนหัวหนา โ ย อํานวยการ
บริหารสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร าย กรมวิทยาศาส รและเทคโนโลยี  
(ICTO-DOST) นฐานะประธาน; อํานวยการ NBI นฐานะรองประธาน; และหัวหนา PNP หัวหนา
สํานักงาน DOJ องอา ากรรม เบอร และ ัวแทนหนึ่ง 1) คน จาก าคเอก นองคกร ั นา
เอก นและสถาบันการศึกษา นฐานะสมา ิก  

สมา ิก CICC จะถกจั ัง ึนเปนคณะกรรมการบริหารและ รับการสนับสนุนจากสํานัก
เล าธิการ โ ยเ าะอยางยิ่งสําหรับอา ากรรม เบอรการบริหารและการรักษาความปลอ ัย 
ทาง เบอร สํานักเล าธิการ จะ องจั การจากบุคลากรท่ีมีอยหรือ ัวแทน องหนวยงานท่ีมีสวนรวม
อง CICC CICC อาจ อความ วยเหลือจากหนวยงานอ่ืน  องรัฐบาลรวมถึงบริษัทท่ีรัฐบาลเปน

เจา องและท่ีควบคุมแลวและ อ ปนี   
a. สํานัก รวจคนเ าเมือง;  
b. สํานักงานปราบปรามยาเส ิ องฟลิปปนส 
c. สํานักศุลกากร 
d. บริการฟองรองแหง า ิ;  
e. ส า อ านการฟอกเงิน 
f. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั ยและ ลา หลักทรั ย  
g. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง า ิ; และ  
h. สํานักงานหนวยงานและ หรือหนวยงานอ่ืน  ังกลาว ามท่ีจําเปน  

สํานักงาน DOJ of Cybercrime จะทําหนาท่ีเปนศนยป ิบั ิการ เบอรอา ากรรม อง 
CICC และจะสงรายงานเปนระยะ หแก CICC การมีสวนรวมและการเปน ัวแทน นสํานักเล าธิการ
และ หรือศนยป ิบั ิการ ม องการการมีอยจริง แ อาจทํา  านโหม อิเลกทรอนิกส เ น อีเมล 
การประ ุมทางเสียงและ า  และอ่ืน   

มา รา 27 อํานาจและหนาท่ี - CICC จะมีอํานาจและหนาท่ี ัง อ ปนี   
a. กําหน แ นความปลอ ัยทาง เบอรแหง า ิ และ ยายความ วยเหลือ นทันที

เ ื่อระงับการกระทําความ ิ เก่ียวกับอา ากรรม เบอรแบบเรียล ทม านทีมรับมือเห ุ ุกเ ิน
ทางคอม ิวเ อร CERT)  

b. ประสานงานการจั ทํามา รการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิ า นการปองกัน
และปราบปรามกิจกรรมอา ากรรม เบอร ามท่ีกําหน ว น ระรา บั ั ิ  

c. รวจสอบกรณีอา ากรรมทาง เบอรท่ีถกจั การโ ยหนวยงานบังคับ 
ก หมายและการ ําเนินค ีท่ีเ ารวม 
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d. อํานวยความสะ วก นการรวมมือระหวางประเทศ าน าวกรองการสืบสวน 
การ กอบรมและการเ ิ่ม ี ความสามารถท่ีเ ก่ียว องกับการปองกันอา ากรรม เบอร 
การปราบปราม และการ ําเนินค ี านทางสํานักงาน DOJ - Cybercrime  

e. ประสานงานการสนับสนุนและการมีสวนรวม อง าคธุรกิจหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ินและ NGOS นโครงการปองกันอา ากรรม เบอรและโครงการอ่ืน  ท่ีเก่ียว อง  

f. แนะนําการออกก หมายท่ีเหมาะสมการออกมา รการและนโยบายท่ีเหมาะสม  
g. Call หหนวยงาน องรัฐ   หความ วยเหลือ นการบรรลุ ารกิจและหนาท่ี

อง CICC; การประสานงาน 
h. จั ทําและ ําเนินโครงการเ ื่อสรางความ ระหนัก น ุม นเก่ียวกับการปองกัน

อา ากรรม เบอรกับหนวยงานบังคับ ก หมาย และ มีสวน เสีย และ 
I. ําเนินการอ่ืน  ทังหม ท่ีเก่ียว องกับการปองกันและปราบปรามอา ากรรม

ทาง เบอรรวมถึงการเสริมสราง ี ความสามารถและหนาท่ีและหนาท่ีอ่ืน  ามท่ีจําเปนเ ื่อ 
การ ําเนินการ าม ระรา บั ั ิ 

มา รา 28 กระทรวงยุ ิธรรม DOJ); หนาท่ีและหนาท่ี - DOJ-Office of Cybercrime 
(OOC) ึ ่ง รับมอบหมาย หเปนหนวยงานกลาง นทุกเรื่องท่ีเก่ียว องกับความ วยเหลือ และการสง
ราย ามแ นระหวางประเทศและศนยป ิบั ิการ เบอรอา ากรรม อง CICC จะมีหนาท่ีและ

หนาท่ี ัง อ ปนี  
A. ทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี  มีอํานาจสําหรับคํารอง อความ วยเหลือทังหม   

เ ื่อการสอบสวนหรือ ําเนินค ีเก่ียวกับอา ากรรมทางอินเทอรเน  อํานวยความสะ วก นการ 
หคําแนะนําทางก หมาย หรือทางเทคนิคการเกบรักษา และการ ลิ อมลการรวบรวม ยานหลักฐาน

การ ห อมลทางก หมาย 
B. ําเนินการเก่ียวกับการรองเรียน การอางอิง และทํา หเกิ การสอบสวน และ

ําเนินค ีกับอา ากรรม เบอร และการละเมิ อ่ืน  อง ระรา บั ั ิ 
C. ออกคําสั่งการสงวนรักษาท่ีสงถึง  หบริการ d แลคําสาบานออกหมายเรียก

ยานและหมายเรียก ยาน เ ื่อ หปราก นการสอบสวนหรือการ ําเนินค ีทางอา ากรรม เบอร 
E. องมีการสงรายงานท่ีทันเวลา และสมํ่าเสมอรวมถึงการเ รียมการลวงหนาหลัง 

การ า ั และ ลการสอบสวนและเอกสารอ่ืน  จาก PNP และ NBI สําหรับการ ิ ามและ รวจสอบ  
F. รวจสอบการป ิบั ิ าม อง  หบริการ วยบทบั ั ิ องหมว ท่ี 4 อง

ระรา บั ั ิและก อ 7 และ 8 นท่ีนี 
G. อํานวยความสะ วก นการรวมมือระหวางประเทศกับหนวยงานบังคับ  

ก หมายอ่ืน  เก่ียวกับ าวกรองการสืบสวนการ กอบรม และการเสริมสรางศักย า ท่ีเก่ียว องกับ
การปองกันอา ากรรม เบอรการปราบปราม และการ ําเนินค ี 

H. แนวทางการออกและประกาศ คําแนะนํา และ ัน อน นทุกเรื่องท่ีเก่ียว องกับ
การสืบสวนอา ากรรม เบอร การกหลักฐานทางนิ ิเว  และการวิเคราะห อมลทางนิ ิวิทยาศาส ร 
ท่ีสอ คลองกับมา รฐานอุ สาหกรรม 
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I. กําหน รปแบบและเทมเ ล รวมถึง แ มจํากั เ ียงการรักษาคําสั่งหวงโ การ แล
ยินยอม หคนหายินยอม หแส ง ัว น องบั ี ออน ลน และ อการ รวจสอบทางคอม ิวเ อร 

J. ป ิบั ิ ามหนาท่ีและความรับ ิ อบเ าะ อง DOJ ท่ีเก่ียว องกับอา ากรรม
เบอร าย ก หมาย และระเบียบ อบังคับ องสาธารณรัฐท่ีบังคับ  บับท่ี 9775 หรือ

ระรา บั ั ิ อ านการลามกอนาจารเ ก 2552; และ 
K. ป ิบั ิการอ่ืน  ท่ีจําเปนสําหรับการ ําเนินการ าม ระรา บั ั ิ 

มา รา 29 คอม ิวเ อร ุกเ ินทีมรับมือ CERT) - สํานักงาน DOST-ICT จะ องจั ัง 
และ ําเนินงานทีมรับมือเห ุ ุกเ ินทางคอม ิวเ อร CERT) ท่ีจะทําหนาท่ีเปน ประสานงาน
กิจกรรมท่ีเก่ียว องกับความปลอ ัยทาง เบอร รวมถึง แ มจํากั เ ียงหนาท่ีและหนาท่ี ัง อ ปนี   

a. ยายความ วยเหลือโ ยทันที ปยัง CICC เ ื่อป ิบั ิ ามคําสั่ง าย  ระรา บั ั ิ
ท่ีเก่ียว องกับเรื่องท่ีเก่ียว องกับความม่ันคงทาง เบอรและแ นความม่ันคงทาง เบอรแหง า ิ 

b. คําแนะนําและ ัน อนการออกคําแนะนําและ ัน อน นทุกเรื่องท่ีเก่ียว องกับ
ความม่ันคงทาง เบอรและแ นความม่ันคงทาง เบอรแหง า ิ 

c. อํานวยความสะ วกระหวางประเทศกับหนวยงาน านความปลอ ัยอ่ืน   
น านป า การ กอบรม และการเสริมสรางศักย า ท่ีเก่ียว องกับความปลอ ัยทาง เบอร และ 

d. ทําหนาท่ีเปนจุ รวมสําหรับทุกกรณี องเห ุการณความปลอ ัยทาง เบอร โ ย 
1. หการวิเคราะหทางเทคนิค องเห ุการณความปลอ ัย องคอม ิวเ อร 
2. วยเหลือ   นการรายงานการละเมิ ท่ีเ ิ่ม ึน ปยัง ายท่ีเก่ียว อง 
3. ําเนินการวิจัยและ ั นาเก่ียวกับ ัยคุกคามท่ีเกิ ึนกับความปลอ ัย

องคอม ิวเ อร 
4. การออกคําเ ือนและคําแนะนําท่ีเก่ียว องกับ ัยคุกคามท่ีเกิ ึนกับ 

ความปลอ ัย องคอม ิวเ อร 
5. ประสานงานการ อบสนองเห ุการณความปลอ ัยทาง เบอรกับบุคคล

ท่ีสามท่ีเ ื่อถือ  นระ ับ า ิและระ ับนานา า ิ และ 
6. ําเนินการ กอบรม านเทคนิคเก่ียวกับความปลอ ัยทาง เบอร และหัว อ

ท่ีเก่ียว อง ํารวจแหง า ิฟลิปปนส และสํานักงานสืบสวนแหง า ิ จะทําหนาท่ีเปนหนวยป ิบั ิการ
าคสนาม อง CERT CERT อาจ อความ วยเหลือจากหนวยงาน าครัฐอ่ืน  เ ื่อทําหนาท่ี CERT 

ม ด 7 
นาท่ี อ บริ าร 

มา รา 30 หนาท่ี อง  หบริการ - หนาท่ี อง  หบริการ ัง อ ปนี  
a. รักษาความสมบรณ อง อมลการจราจรและ อมลสมา ิกเปนเวลาหลายเ ือน 

นับจากวันท่ีทําธุรกรรม; ระยะเวลา ัน ่ําหก 6) 
b. รักษาความถก อง อง อมลเนือหาเปนเวลาหก 6) เ ือน นับจากวันท่ี รับ

คําสั่งจากหนวยงานบังคับ ก หมายหรือเจาหนาท่ี มีอํานาจท่ี องการสงวนรักษา 
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c. รักษาความถก อง อง อมลคอม ิวเ อรเปนระยะเวลานานหก 6) เ ือน นับจาก
วันท่ี รับคําสั่งจากหนวยงานบังคับ ก หมายหรือเจาหนาท่ี มีอํานาจท่ี องการยื เวลาการเกบรักษา 

d. รักษาความถก อง อง อมลคอม ิวเ อรจนกวาค ีจะถึงท่ีสุ และ หรือ ามคําสั่ง 
องศาลแลวแ กรณี เม่ือ รับสําเนา องเอกสารสง อสํานักงานอัยการ 

e. รับรองความลับ องคําสั่งการเกบรักษาและการป ิบั ิ าม; 
f. รวบรวมหรือบันทึกโ ยวิธีการทางเทคนิคหรือทางอิเลกทรอนิกสและ หรือรวมมือ

และ วยเหลือ านการบังคับ ก หมายหรือเจาหนาท่ี  มีอํานาจ นการรวบรวมหรือบันทึก
อมลคอม ิวเ อรท่ีเก่ียว องกับการสื่อสารท่ีระบุท่ีสงโ ยระบบคอม ิวเ อร ามสวนท่ี 13 

g. เป เ ยหรือสง อมล องสมา ิก อมลการจราจรหรือ อมลท่ีเก่ียว อง นการ
ครอบครองหรือการควบคุม องเ า อการบังคับ ก หมายหรือเจาหนาท่ี มีอํานาจ าย นเจ สิบสอง 
(72) ั่วโมง หลังจาก รับคําสั่งและ หรือสําเนา องหมายศาล; 

h. รายงานการป ิบั ิ าม DOJ-Office องอา ากรรม เบอร ามบทบั ั ิ อง
หมว ท่ี 4 อง ระรา บั ั ิและก อ 7 และ 8 นท่ีนี; 

I. ทําลาย อมลคอม ิวเ อร นทันทีท่ีมีการเกบรักษา และ รวจสอบทันทีหลังจากสินสุ
ระยะเวลาท่ีกําหน ว นมา รา 13 และ 15 อง ระรา บั ั ิ และ 

J. ป ิบั ิหนาท่ีอ่ืน ามท่ีจําเปน และเหมาะสมเ ื่อ หเปน ป ามบทบั ั ิแหง
ระรา บั ั ิ 

มา รา 31 หนาท่ี อง  หบริการ นกรณี า อนาจารเ ก - สอ คลองกับ RA 9775 หรือ 
“ ระรา บั ั ิ า อนาจารเ ก อ านป 2009” อ ปนี เปนหนาท่ี อง  หบริการ นกรณี 
า ลามกอนาจาร องเ ก  

1.  หบริการอินเทอรเน   โ ส เนือหาอินเทอรเน  อง ิ ังเทคโนโลยี
โปรแกรมหรือ อฟ แวรท่ีมีอย เ น แ มจํากั เ าะระบบ เทคโนโลยีท่ีสรางมลคาแ หรือการคํานวณ
ท่ีคลายคลึงกัน   เ ื่อ หแน จวาการเ าถึงหรือการสง าน องสื่อลามกอนาจารเ กรปแบบ   
จะถกบลอกหรือกรอง 

2.  หบริการจะ องแจงเจาหนาท่ี มีอํานาจ ามก หมายทันที าย นเจ  7) วัน 
นับจากวันท่ี อเทจจริงและสถานการณท่ีเก่ียว องกับสื่อลามกอนาจารเ กรปแบบ   ท่ี านหรือ 
มีความมุงม่ัน นระบบ อง วกเ า และ 

3.  หบริการหรือบุคคล   ท่ีครอบครอง อมลการจราจรหรือ อมล องสมา ิก
จะ องแจงรายละเอีย อง  ท่ี รับหรือเ ารวม เ ื่อเ าถึงอินเทอรเน ท่ีมีรปแบบ   ามคํา อ
องหนวยงานบังคับ ก หมายหรือเจาหนาท่ี มีอํานาจ อง า อนาจารเ ก ISPS จะเกบรักษา

บันทึก อมลลกคา โ ยเ าะเวลาแหลงกําเนิ และปลายทาง องการเ าถึง เ ื่อวั ถุประสงค นการ
รวจสอบและ ําเนินค ีโ ยหนวยงานท่ีเก่ียว อง าย สวนท่ี 9 และ 11 องอารเอ 9775 
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ม ด 8 
บบ อรม ัน อนท่ี ํา นด  

มา รา 32 แบบฟอรมและ ัน อนท่ีกําหน ว - สํานักงาน DOJ อง เบอรครอสจะออก
และประกาศแนวทางคําแนะนําและ ัน อน นทุกเรื่องท่ีเ ก่ียว องกับอา ากรรม เบอร 
การสอบสวนการกหลักฐานทางนิ ิวิทยาศาส รและการวิเคราะห อมลทางนิ ิเว ท่ีสอ คลองกับ 
แนวป ิบั ิสากลท่ี ีท่ีสุ  

ามหมว  28 (h) และ i) องท่ีนี มันจะ องกําหน รปแบบและแมแบบ เ น แ มจํากั
เ ียงคําสั่งการเกบรักษาหวงโ การ แลยินยอม หทําการคนหายินยอม หรับ อมลบั ี ออน ลน 
รอง อความ วยเหลือทางนิ ิเว คอม ิวเ อร 

ม ด 9 
อ ํา นด ันสดทาย 

มา รา 33 การจั สรร - จํานวนเงินหาสิบลานเปโ  P50,000,000.00) จะถกจั สรร
เปนประจําทุกป เ ื่อการ ําเนินการ าม ระรา บั ั ิ าย การจั การทางการเงิน องสํานักงาน 
DOJ องอา ากรรม เบอร  

มา รา 34 หาก อกําหน   องก เหลานี มถก อง บทบั ั ิ อ่ืน  ท่ี ม รับ
ลกระทบจะยังคงมี ลบงัคับ อยางสมบรณ  

มา รา 35 การยกเลิก อ ก  และ อบังคับ ทังหม ท่ี มสอ คลองกับก เหลานีจะถกยกเลิก
หรือปรับเปลีย่น  

มา รา 36 ประสิทธิ ล – ก  และ อบังคับเหลานีจะมี ลสิบหา 15) วัน หลังจาก 
เสรจสินการเ ยแ ร นหนังสือ ิม หมุนเวียนอยางนอยสอง 2) บับ เสรจสิน นกรุงมะนิลา วันท่ี 
12 สิงหาคม 2558 

 



กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

59

 
 

บทที ่3 
าร าด าน 

 
กองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับจั สรรงบประมาณสําหรับโครงการอาเ ียน ังแ  

ป ศ  ๒๕59 จํานวน 22 1  บาท ป ศ  256  จํานวน 757  บาท ป ศ  2561  
จํานวน 5  บาท ึ่ง ังแ ปงบประมาณ ศ  255   ออนุมั ิศึกษา งานท่ีประเทศมาเลเ ีย 
โ ยมี นายเกริก ย ศรีศุกรเจริ  เ ี่ยว า ค ี ิเศษ เปนหัวหนาคณะ และคณะรวมทังหม  1  คน 

ปงบประมาณ ศ  256   ออนุ มั ิ ศึกษา งานท่ีสาธารณรัฐสิ งคโปร  โ ยมี   
ัน ํารวจโท วิ ัย สวุรรณประเสริฐ อํานวยการกองค เีทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนหัวหนาคณะ และคณะ

รวมทังหม  1  คน 
ปงบประมาณ ศ  2561  ออนุ มั ิ ศึกษา งานท่ีสาธารณรัฐฟลิปปนส  โ ยมี  

นางสาวปทมา รณ ก ษณายุทธ นักงานสอบสวนค ี ิเศษ ํานา การ ิเศษ เปนหัวหนาคณะ และคณะ
รวมทังหม   คน โ ยมี ลการศึกษา งาน ังนี 

 
3.1 าร าด าน ร ท มา ีย 

 สถานเอกอัครรา ท ทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร วันท่ี  มีนาคม ๒๕๕๙  โ ย ลการ
ประ ุมหารือสามารถสรุป  ังนี 

 เ ารวมประ ุมจากสถานเอกอัครรา ท ทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
จํานวน ๖ คน ประกอบ วย 

 นายอรรณ  ศนยจันทร  อัครรา ท ท่ีปรึกษา 
๒  นาย สว  โ คเจริ เลิศ อัครรา ท ท่ีปรึกษา 

 นายอรรถ งศ ันธรั น  ท่ีปรึกษา 
 นายอับ ุล าลิม  มา ะ  เจาหนาท่ีลาม 

๕  นางสาวอามาณีย หะยี ะ  เจาหนาท่ี วยป ิบั ิงาน านกงสุล 
๖  นางสาวสุกั า  สเ น  เจาหนาท่ี วยป ิบั ิงาน านกงสุล 

๒ แทนจากสถานเอกอัครรา ท ทย   ห อมล อท่ีประ ุม  ังนี 
1  โ ยท่ัว ปแลว สถานเอกอัครรา ท ทย  จะระมั ระวัง นการออก 

Visa หกับบุคคล าง า ิ โ ยเ าะอยางยิ่งบุคคลท่ีมาจากทางทวีปแอฟริกา ึ่งหากมีสั า ิ
นจีเรียแลวแทบจะ มมีการออกวี า ห 

2  นประเทศมาเลเ ีย มีกลุมนักศึกษา าว นจีเรียประมาณ ๐๐๐ คน 
ึ่งบางคนกมีวั ถุประสงคท่ีจะมาศึกษา อจริง  แ บางคนก วี านักเรียนเ ื่อท่ีจะเ ามาหลอกลวง 
ึ่งคนมาเลเ ียเองกโ นหลอกเ นกัน โ ยทางสถานเอกอัครรา ท ทย  เคยอาน บ นหนังสือ ิม 

วาคนมาเลเ ียถกหลอกลวงโ ยมีมลคาความเสียหายประมาณ ๒๐๐ ลานบาท ป ังนัน สถานท อง
บางประเทศท่ี ังอย นประเทศมาเลเ ีย เ น สถานท สหรัฐ  และสถานท อังก ษ จึง  ึน อความ
แจงเ ือนบนเวบ เ ื่อ หคนสั า ิ อง นระวังการถกหลอกลวง 
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3  แมวากลุมคน นจีเรียจะสรางป หา หกับประเทศมาเลเ ียเปนอยางมาก 
ทางการมาเลเ ียกมิ มีการเ มงว นการ หวี ากับกลุมคนเหลานีมาก ึนแ อยาง  จะเหน วา
ประเทศมาเลเ ียจะ หวี ากับคน าง า ิงายมาก น ณะท่ีประเทศเกือบทังหม ท่ี ังอย นบริเวณน ี
จะเ มงว กับการ หวี าคน าง า ิ สง ล หประเทศมาเลเ ียกลายเปนแหลง ัก ิง องกลุมอา ากร
าง  ึ่งจะสังเก วา มมีเห ุการณรายแรงหรือการลอบวางระเบิ เกิ ึน นประเทศมาเลเ ีย 

เนื่องจากอา ากรเหลานีจะ มทําลายแหลง ัก ิง อง นเอง 
 ท่ี านมามักจะมีห ิง ทยโทรศั ทมาท่ีสถานเอกอัครรา ท ทย   

เ ื่อ อ ห วย รวจสอบวา าว าง า ิท่ี นเองรจักและ คุย านทาง Social Media นัน มี ัว น
อยจริงหรือ ม าว าง า ิท่ีหลอกลวงสวน ห มักอางวา นเองมีสั า ิอังก ษ  และห ิง ทย 
ท่ีโทรศั ทมา อ รวจสอบมักจะมีอายุมากกวา ๐ ป ึน ป และเปน ท่ีมีความร าษาอังก ษ 
นระ ับหนึ่ง ทังนี ลักษณะการหลอกลวงท่ี บ คือ เปน Romance Scam ึ่งเปนการหลอกลวง 

โ ย คุยกับ เสียหาย าน Social Media าง  โ ยเ าะอยางยิ่ง Facebook และ  า ถาย 
ท่ีเปนหนา า รั่ง ิว าวแ ัว นจริง  เปนคน นจีเรีย และจะแส งทีทาวามีความสน จรัก คร
เสียหายและอยากจะแ งงาน วยแ ิ ั ป หาบางอยางจึง อ ห วยโอนเงินมา ห ึ่ง เสียหาย

สวน ห กจะโอนเงิน ป หหลายครัง แ เนื่อง วยการ คุย ังกลาวมักจะกระทํา านทาง Facebook 
และมักจะ  ื่อปลอม นการ ิ อ คุย จึงทํา ห มสามารถทราบ ัว นท่ีแทจริง อง หลอกลวง 
นอกจากนีเวลาท่ี เสียหาย ปแจงความท่ีสถานี ํารวจทองท่ี ทางเจาหนาท่ี ํารวจมาเลเ ียกมักจะมิ มี
การ ําเนินการ   ังนันสถานเอกอัครรา ท ทย  จึงมักจะแนะนํา ห เสียหาย ป ิ อกับ ํารวจ 
ท่ีรับ ิ อบค ีอา ากรรมทางเทคโนโลยี 

5  ัวอยางการหลอกลวงคน ทยกเ น เม่ือปท่ี านมาหัวหนา ยาบาล
องโรง ยาบาลแหงหนึ่ง นจังหวั กา สินธุ ถก าย าง า ิหลอกลวงวาทํางานอยท่ีบริษัทนํามัน 

เปโ รนาส และกําลังจะ งานสัมปทาน แ า เงินอยอีกเทานันเทานี ึ่ง ายห ิง ทยกโอนเงิน ป ห
หลายครัง คิ รวมเปนเงินประมาณ  ลานบาท โ ยเ ื่อวาหาก าย าย งานสัมปทานกจะเอาเงิน 
ท่ียืม ปมาคืนและจะมา อแ งงาน แ ทางสถานเอกอัครรา ท ทย  กเ ื่อวาถกหลอกลวงแนนอน 
เนื่องจาก ประสาน รวจสอบ ื่อ  าย ปยังบริษัทนํามันเปโ รนาสแลว รับแจงวาทางบริษัท มมี
นักงานท่ี  ื่อ ังกลาว และลาสุ ก รับการ ิ อแจงวาหัวหนา ยาบาล องโรง ยาบาลอีกแหงหนึ่ง
นจังหวั เ รบรณกถกหลอกลวง นลักษณะ ังกลาวเ นกัน นอกจากนี บางกรณีกถก าย าง า ิ

หลอกวาถือเงินส มาประเทศ ทยคิ เปนมลคาประมาณ ๒ ลานบาท เ ื่อนํามา อแ งงาน 
แ ถกเจาหนาท่ี ทยกัก ัว วท่ีสนามบินท่ี เก  เนื่องจากถือเงินส มาเปนปริมาณมากจึง อ หห ิง ทย
วยโอนเงินมา ห ๕๐ ๐๐๐ บาท เ ื่อ เคลียรเรื่องกับทางเจาหนาท่ี ึ่งห ิง ทยกโอนเงิน ห 

และ วยความเปนหวงก  ับรถ าม ปถึง เก แ ก มเจอ คร ึ่ง าย าย าง า ิกแก ัว น ายหลัง 
วา เคลียรเรื่องและเ ินทางออกนอกประเทศ ปกอน แ อยาง รก ามทางห ิง ทยกยัง มยอมปก จเ ื่อ
วา นเองถกหลอกลวง 

6  น วงท่ี านมาสถานเอกอัครรา ท ทย  เหนประกาศรับสมัคร
ห ิง ทย หมาทํางานเ ินแบบ นมาเลเ ีย โ ยเ ื่อวานาจะเปนการทํางานท่ี มมี บอนุ า ทํางาน 
Work P  ึ่งทางหนวยงาน ํารวจมาเลเ ียก เ งเลงท่ีจะทําการจับกุม โ ยลาสุ มีการ 
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จับกุมคน ทยประมาณ ๐ คน ท่ีรัฐยะโ ร อย กล ายแ นสาธารณรัฐสิงคโปร  และมีอีกค ีหนึ่ง 
ท่ีจับกุม ประมาณ ๐ กวาคน ทังนี บทลงโทษ องประเทศมาเลเ ีย นเรื่องการลักลอบทํางาน  
คือ จําคุก  เ ือน และปรับเงินประมาณ ๕ ๐๐๐ – ๐๐ ๐๐๐ บาท ึ่งท่ี านมาเม่ือถกเจาหนาท่ี
ํารวจจับกุมเจา องรานกจะ ปประกัน ัวออกมาแลวมาทํางาน อ 

7  ท่ี านมามีหนวยงานบังคับ ก หมาย ทย อความรวมมือหนวยงาน
ํารวจมาเลเ ีย นเรื่อง าง  านทาง องทางความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า  
ึ่ง บวาหนวยงาน ํารวจมาเลเ ีย  หความรวมมือเปนอยาง ี 

8  ท่ี านมาสถานเอกอัครรา ท ทย   เคยประสานงานเรื่อง 
ค ีหลอกลวงคน ทยกับทางหนวยงาน ํารวจมาเลเ ีย ๒ ค ี โ ยค ีแรก เสียหาย ส เสียเงิน ป
ประมาณ  ลานบาท จากการโอนเงินหลายครัง น วงเวลา ๒ -  เ ือน ึ่งทางเจาหนาท่ี ํารวจ
มาเลเ ีย ทําการป ค ี ปแลว แ ทางสถานเอกอัครรา ท ทย  รอง อ หมีการเป ค ี ึนมา

ิจารณา หม ึ่งทางเจาหนาท่ี ํารวจมาเลเ ียก ําเนินการ ห สําหรับค ีท่ีสองนัน เสียหาย ส เสีย
เงิน ปประมาณ  -  ลานบาท ึ่งทางสถานเอกอัครรา ท ทย  ก  า เสียหาย ปแจงความ 
แ ก มทันการณ 

9  การ รวจสอบคน ทยท่ีเ ามาทํางาน นประเทศมาเลเ ียนันกระทํา 
ลําบาก เนื่องจาก  สวน ห มักจะเ ามา นประเทศมาเลเ ีย วยวี าทองเท่ียว และเม่ือวี า

หม อายุกจะมี ัวแทน ป ําเนินการ อวี า หท่ี าน ายแ น และ ๒  การเ าออกบริเวณ าน ายแ น
ทยมาเลเ ียนันกระทํา โ ยงาย แ รับทราบ อมลมาวากลุมคน ทยท่ีถก าเ ามา นประเทศ

มาเลเ ียนันจะมีจุ แวะ ักท่ีโรงแรมบางแหง นอําเ อหา ห  และ หรือ นจังหวั นราธิวาส กอนท่ี
จะเ ินทางเ าประเทศมาเลเ ีย านทาง านสะเ า ทังนี หากกรมสอบสวนค ี ิเศษประสงค 
จะ รวจสอบคน ทยท่ีเ ามาทํางาน นประเทศมาเลเ ียโ ย มถก อง ามก หมาย อาจจะประสาน 
ปยงัหนวยงาน าํรวจ รวจคนเ าเมือง เ ราะเ ื่อวานาจะมี อมล องบุคคลเหลานีอย หรืออาจจะประสาน
ปท่ีเจาหนาท่ี ํารวจสัน ิบาล เนื่องจากมีการ าวรว เรวและมีความคุนเคยกับกลุมรานอาหาร ทย 

ท่ี ังอย นประเทศมาเลเ ีย 
1  สถานเอกอัครรา ท ทย  มีอาสาสมัครคน ทยท่ีอย นรัฐ าง   

ึ่งสวน ห จะเปนห ิง ทยท่ีเปนแมบานและอาศัยอย นประเทศมาเลเ ียมาเปนระยะเวลานาน  
ึ ่งเปนการทํางาน วยจิ อาสา เนื่องจากสถานเอกอัครรา ท ทย  มมีงบประมาณสําหรับ หเปน

คา อบแทนหรือคา จาย   นประเทศมาเลเ ีย คน ทยสวน ห จะเ ามาทํางานแลวอาศัยอย มนาน 
ังนัน คน ทยท่ีมาอาศัยอย นประเทศมาเลเ ียเปนเวลานาน  จน ังรกรากถ่ินฐานนันมี มมาก  

สาเห ุหนึ่ง ท่ีจําเปน องมีอาสาสมัครคน ทยกเนื่องจากเวลาท่ีคน ทยถกจับและถกสง ัวกลับ 
นอกจากจะ องมีหนังสือสําคั ประจํา ัว     หรือหนังสือเ ินทางแลว 
ยัง องจายคา Special Pass อีกจํานวน ๐๐ ริงกิ มาเลเ ีย ประมาณ ๙๐๐ บาท  วยจึงจะสามารถ
เ ินทางกลับประเทศ ทย  ึ่ง ท่ีถกสง ัวกลับกมักจะ มมีเงิน ิ ัวสง ล หสถานเอกอัครรา ท ทย   
อง อ หทางอาสาสมัครคน ทยท่ีอย นรัฐ าง  วยสํารองจายแทน ปกอน 

11  ปจจุบันสถานเอกอัครรา ท ทย  มีการทําโครงการประ าสัม ันธ 
เ ื่อ หคน ทยท่ีอาศัยอย นแ ละรัฐ องประเทศมาเลเ ีย รจักกัน รจัก ท่ีเปนอาสาสมัคร รวาเวลา 
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ท่ีถกทําราย หรือมีการคามนุษยเกิ ึนจะ อง ิ อ ครวี ามาเลเ ียมีก่ีประเ ทแบบ บาง เนื่องจาก
บางคนก มทราบวาวี าท่ี นเองถืออยนันเปนวี าปลอม ทังนีเ ื่อท่ีจะ  แลและ วยเหลือ นเอง 

 นระ ับหนึ่งนอกจากนีกมีการเ ยแ ร อมล าง  องสถานเอกอัครรา ท ทย  าน “ มรม
ส รี ทย นมาเลเ ีย” หรือ“ ทยคลับ”  วย เนื่องจาก เสียหายบางรายจะ มกลา ิ อสถาน
เอกอัครรา ท ทย  แ จะ ิ อ “ ทยคลับ” แทน 

12  หากกรมสอบสวนค ี ิเศษ องการ หสถานเอกอัครรา ท ทย   
หการสนับสนุนหรือ วยเหลือ น าน   อ ห ําเนินการแบบค นาน คือ มีหนังสือเปนทางการ

จากปลั กระทรวงยุ ิธรรมแจง ปยังปลั กระทรวงการ างประเทศ และ น ณะเ ียวกันก ห 
กรมสอบสวนค ี ิเศษประสานแจง หสถานเอกอัครรา ท ทย  ทราบ วยอีกทางหนึ่ง 

12 1  แทนจากกรมสอบสวนค ี ิเศษ  ห อมล อท่ีประ ุม  
วาบั ีธนาคารท่ีรับโอนเงินจากการหลอกลวงประมาณรอยละ ๐ ึน ป มักจะเป บั ีโ ย
ห ิง ทยท่ีมาประกอบอา ี นว  และ หรือ ายบริการทางเ ศ นประเทศมาเลเ ีย โ ยห ิง ทย
เหลานีมักจะรับจางเป บั ีเ ื่อเปนอา ี เสริม และ นบางกรณีหากมีการหลอกลวงเงินมา  
ห ิง ทยเหลานันกจะ สวนแบง วย ทังนีจากการ รวจสอบ บวาห ิง ทยเหลานีมักจะอาศัยอย น 
อมันปุรีอ ารทเมนทยานเกปง และมักจะ าม ายแ น ทย - มาเลเ ีย เ ื่อ ปเป บั ีธนาคารท่ี 
หลอกลอง หโอนเงินท่ีบริเวณ านสะเ า 

12 2  แทนกรมสอบสวนค ี ิเศษ เสนอ อท่ีประ ุม  หมีการ
สรางสาย าว โ ยบุคคลท่ีเปนสาย าวนันอาจจะเปน ท่ีถกหลอกลวงหรือ ท่ีเก่ียว องกับการกระทํา
ความ ิ โ ย หโอกาสบุคคลเหลานันกลับมา ห อมลท่ีเปนประโย น นการสืบสวนสอบสวน 
อทางการ ทย เ ื่อท่ีจะ กัน ัวบุคคล ังกลาว วเปน ยาน ึ่งกจะเปนประโย น วยกันทังสอง าย 

นอกจากนี กอาจจะ หอาสาสมัครคน ทย นมาเลเ ียเปน แจงหรือ ห อมลท่ีเปนประโย นแก 
กรมสอบสวนค ี ิเศษ โ ยกรมสอบสวนค ี ิเศษจะ หการสนับสนุนคา จายท่ีเกิ ึน 

๒  หนวยงาน  Commercial Crime Investigation Department สั ง กั  Royal 
Malaysia Police วันท่ี  มีนาคม ๒๕๕๙  โ ย ลการประ ุมหารือสามารถสรุป  ังนี 

๒ 1  รอง บั าการและ  วย บั าการหนวยงาน Commercial Crime 
Investigation Department เจาหนาท่ีจากสวนงาน Cyber & Multimedia Crime Investigation Division 
และเจาหนาท่ีจากสวนงานอ่ืน  อาทิเ น สวนป ิบั ิการและสวนความรวมมือระหวางประเทศ 
รวมทังสินประมาณ ๐ คน  หการ อนรับบรรยายสรุป า รวมและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
นการสืบสวนสอบสวนกับคณะเจาหนาท่ีจากกรมสอบสวนค ี ิเศษ ังนี 

1  หนวยงาน Commercial Crime Investigation Department มีเจาหนาท่ี
ทังหม ประมาณ ๐๐ กวาคน โ ยสวนงานท่ีรับ ิ อบ านอา ากรรมทางคอม ิวเ อร คือ  
สวนงาน Cyber & Multimedia Crime Investigation Division ึ่งมีเจาหนาท่ี จํานวน ๖ คน 
ประกอบ วยเจาหนาท่ี ํารวจ ๐ คน และเจาหนาท่ี ลเรือนท่ีทํางาน านการ รวจ ิสจน ๖ คน  

2  นป ค ศ  ๒๐ ๕ มี  งานอินเทอรเน นประเทศมาเลเ ีย ทังหม
ประมาณ ๒๕ ลานคน เ ิ่ม ึนมากจากป ค ศ  ๒๐  ึ่งมีประมาณ  ลานคน ประเทศมาเลเ ีย
สนับสนุน หประ า นสามารถเ าถึงบริการทางอินเทอรเน งาย ึน เ น มีการ ิ ังจุ  Hotspot 
  



กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

63

6  
 

ประมาณ ๐๐๐ จุ ท่ัวประเทศ   งานสวน ห จะเปนกลุมคนท่ีมีอายุ ๒๐ - ๒  ป และ 
อินเทอรเน โ ยเ ลี่ยสัป าหละ ๒๒  ั่วโมง โ ย ท่ีเ า อินเทอรเน จํานวน % จะเ าเวบ  

Facebook นอกจากนีจากการศึกษาวิจัยยัง บวา ท่ี อินเทอรเน สัป าหละ  - ๒  ั่วโมง  
จะมีความเสี่ยงท่ีถกหลอกลวงประมาณ ๖ % น ณะท่ี ท่ี อินเทอรเน สัป าหละ ๙ ั่วโมง 
ึน ป จะมีความเสี่ยงท่ีถกหลอกลวงเ ิ่มสง ึนเปน ๙% 

 กลุม าว าง า ิท่ีมากออา ากรรมหลอกลวง นประเทศมาเลเ ียนัน 
แบงออก เปน  กลุม ห   คือ  กลุมคนแอฟริกา ๒  กลุมคน นจีเรีย และ  กลุมคนมาเกา 
จีน และ หวัน 

 ค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อรหลัก นมาเลเ ีย นป ค ศ  ๒๐ ๕  
จะ มคอยแ ก างจากเม่ือสองปกอน ึ่ง แก 

 ค ี E-commerce เ น การ ือ ายสินคาและการลงทุน านทาง
อินเทอรเน  จํานวน ๐ ๒ ค ี 

๒  ค ี 1 Love or Romance Scam จํานวน ๕๐ ค ี 
 Telecommunication Fraud เ น การหลอกลวง านทาง 

SMS และ E-mail  จํานวน ๒๙ ค ี 
 Phishing จํานวน ๖  ค ี 

๕  ATM จํานวน ๖๕  ค ี 
๖  Hacking จํานวน ๒ ค ี 

 Intellectual Property เปนการแ รหรือ ือ ายหนัง า ยน ร 
และ หรือเ ลง โ ย ิ ก หมาย รวมถึงการละเมิ ลิ สิทธิ าง  บนอินเทอรเน  จํานวน ๕๒ ค ี 

 2   จํานวน  ค ี นอกจากนีกมีค ีเก่ียวกับ า ลามก
อนาจาร องเ กท่ีเ ยแ รลงบนอินเทอรเน  สําหรับการ ําเนินค ีนัน นบางครังหนวยงาน ํารวจ
มาเลเ ียกจะทําค ีรวมกับธนาคาร า ิมาเลเ ีย 

5  ัวอยางค ี 1 Love or Romance Scam เ น เม่ือป ค ศ  ๒๐   
มี เสียหายถกหลอกลวง านทาง Social Network โ ย าย ายอางวา เปนคนสหรัฐ  แ จริง  แลว
เปนคนแอฟริกา  บอกวา จะสงเงินส มา หทาง ัส ุ ัณ เปนจํานวนมาก และกมี บแจง ห ายห ิง 
ท่ี ิ อคุยกัน านทาง Social Media ปรับ ัส ุ ัณ  แ จะ องโอนเงินเ าบั ีเ ื่อ เคลียรกับ
ทางเจาหนาท่ีกอน ึ่ง นค ีนีสามารถจบค ี เรวและจับกุม กระทําความ ิ  เนื่องจาก กระทํา
ความ ิ ยังอย นประเทศมาเลเ ีย และบั ีธนาคารท่ี รับโอนเงินกเปนบั ี องแฟนสาว อง
กระทําความ ิ  สง ล หสามารถเ ื่อมโยงหลักฐานมาถึง ัว กระทําความ ิ  

6  ัยคุกคามทางคอม ิวเ อร นประเทศมาเลเ ีย แก การ โมย อมล 
การ โมย อมลท่ีระบุถึง ัว น Phishing และ Malware าง  ึ่งป หา าง  เหลานีมีสาเห ุมาจาก
ระบบ Server มมีความปลอ ัยเ ียง อ และมีการ โปรแกรมฟรีหรือโปรแกรมท่ี ิ ก หมาย 
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7  ปจจุบันก หมายท่ีเก่ียว องกับอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นมาเลเ ีย
นัน มี  บับ แก 

7     1 7 
7 ๒  Digital   1 7 
7      1  
7    1 7 
7 ๕    1 7 
7 ๖     2  
7     2 6 
7      2  

 ยุทธศาส รท่ีหนวยงาน ํารวจมาเลเ ียจะนํามา เ ื่อแก ป หา
อา ากรรมคอม ิวเ อร คือ  หการศึกษาและสรางความ ระหนัก หกับกลุมเสี่ยง ๒  บังคับ 
ก หมายอยางจริงจังและแก ปรับปรุงก หมาย นปจจุบัน  เสริมสรางศักย า องเจาหนาท่ี 
โ ยการ กอบรม น าน าง  อาทิเ น การสืบสวนสอบสวนทางอา ากรรมคอม ิวเ อร VoIP 
ระบบสื่อสารแบบ รสาย และการ รวจ ิสจน าง  เปน น  จั ือจั จางอุปกรณและแอป ลิเค ัน 
าง  เ น ระบบการ ิ าม IP หรือสื่อ หม  และกลองอุปกรณสําหรับการสืบสวน เปน น  และ 
๕  เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน นประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศ และ 
การทํางานแบบกองกําลังรวม   เ น หนวยงาน   และ Virtual 

   เปน น 
 นประเ นเรื่องท่ี าว นจีเรียเ ามาอาศัยอย นประเทศมาเลเ ียโ ย วี า

นักเรียนนัน หนวยงาน ํารวจมาเลเ ีย มมีอํานาจ นการ ําเนินการ   ทังนี หนวยงานท่ีมีอํานาจ 
นเรื่อง ังกลาว คือ กระทรวงศึกษาธกิาร 

1  นประเ นเรื่องการสืบสวนนัน เม่ือมีการหลอกลวงกันทาง Facebook 
หรือ Social Media หนวยงาน ํารวจมาเลเ ียจะทําการ รวจสอบ IP Address และระบุ ัว  องสงสัย 
และเม่ือรวบรวม ยานหลักฐาน เ ียง อ การรวบรวม ยานหลักฐานมักจะเนนทาง านการ รวจสอบ
สายการเงิน มิ เนน ปทางการ รวจสอบ IP Address เนื่องจาก Server อง Facebook อยท่ี
ประเทศสหรัฐ  กจะสง นักงานอัยการเ ื่อ ําเนินค ี อ ป 

11  นประเทศมาเลเ ียยัง มมีการบั ั ิก หมายเรื่องระยะเวลาการเกบ
รักษา อมลยอนหลัง องบริษัทสื่อสาร ังนัน ส าวการณ นปจจุบัน คือ แ ละบริษัทจะจั เกบ อมล
ยอนหลัง ว ามแ นโยบาย องบริษัท น บางบริษัทกจั เกบยอนหลัง ๒ เ ือน บางบริษัทกจั เกบ
ยอนหลัง  วัน แ อยาง รก ามคา วาจะมีการแก ก หมาย Communication and Multimedia 

 1  นเรว  นี โ ยจะมีการเสนอ ห องมีการจั เกบ อมลยอนหลัง วอยางนอย ๒ เ ือน 
๒ 2 หนวยงาน ํารวจมาเลเ ีย แส งทาทีวามีความยิน ีท่ีจะทํางานรวมกับ

กรมสอบสวนค ี ิเศษ โ ยแจงวาหากมีสิ่ง ท่ี องการ หหนวยงาน Commercial Crime Investigation 
Department วยเหลือ กสามารถประสาน ิ อมา โ ย รงและ นอนาค  หาก มีโอกาส 
มาเยือนประเทศ ทย กจะมาเยือนกรมสอบสวนค ี ิเศษ วย 
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3.2 าร าด านสา าร รั สิ ค ร 

๒  สถานเอกอัครรา ท ทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร วันท่ี ๖ ษ าคม ๒๕๖๐   
มี เ ารวมประ ุมจากสถานเอกอัครรา ท ทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร จาํนวน ๒ ทาน 

ลการเ าหารือและ งาน เอกอัครเอกอัครรา ท ทยประจําสิงคโปร บรรยาย
สรุป า รวม องสาธารณรัฐสิงคโปรโ ย ระบุวา นสาธารณรัฐสิงคโปร รัฐบาลจะเครงครั นเรื่องการ ห
สั า ิมาก เ น หาก อแมเปน ลี ัย ลกหลานกจะ มมีสิทธิ สั า ิ เปน น ป หาการละเมิ
ทรั ยสินทางป ามีนอยมากและการบริหารจั การงบประมาณ องประเทศนันกมีความคลอง ัวสง 
เนื่องจาก หลัก   – Build – Own -  เ น หากรัฐบาล องการนํา ื่ม รัฐบาล 
กจะกําหน เ ียงวา องการปริมาณนํา ื่มเทา แลว ห าคเอก น ป ําเนินการออกแบบ ลิ ลงทุน 
และบริหารจั การทังหม  สําหรับความรวมมือระหวางประเทศ าย กรอบ AEC นัน เหนวา มคอย
ประสบ ลสําเรจเทา รนัก เนื่องจากทุกเรื่องจะ องมีการประ ุมและ องเปน ันทาม ิ จึงสง ล ห 
การ ับเคลื่อน นเรื่อง าง  เปน ป  าความรวมมือแบบทวี าคีจะเกิ ลและเ ินหนา เรวกวา 

๒ ๒ Commercial Affairs Department: CAD  
เปนหนวยงาน นสังกั สํานักงาน ํารวจแหง า ิสิงคโปร โ ยมีการแบงโครงสราง

องคกรออกเปน  สวน ามลักษณะงาน ังนี 
๒ ๒ 1 งานบังคับ ก หมายสวน  รับ ิ อบค ีการ อโกง นการลงทุนและ

การ อโกง นหลักทรั ย 
๒ ๒ 2 งานบังคับ ก หมายสวน ๒ รับ ิ อบค ี อโกงโ ย ประกอบวิ า ี เ าะ 

เ น ทนายความ นักบั ี  การ อโกงท่ีเก่ียว องกับเจาหนาท่ี องรัฐและองคกรการกุศล าง  และ
อโกงท่ีเก่ียว องกับระบบ ําระเงิน เ น การ อโกงบั รเคร ิ ATM การ อโกงประกัน ัย  

๒ ๒  งานบังคับ ก หมายสวน  รับ ิ อบงานการสืบสวนทางการเงิน
รวมถึงการสืบสวนค ีฟอกเงิน และค ีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  นโยบาย และ 
การป ิบั ิการ 

๒ ๒  สวนการ าวและความรวมมือ รับ ิ อบงาน านรายงานธุรกรรมท่ีมีเห ุ
อันควรสงสัย ามก หมายฟอกเงิน การ าวทางการเงิน และการ หความรวมมือ าง  

ังนัน ค ีทาง านการเงินและค ีทาง านการ อ านการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายท่ีมีความสลับ ับ อนท่ียาก อการสืบสวนสอบสวนโ ยเจาหนาท่ี ํารวจท่ัว ป จะถกสง
มา หหนวยงาน Commercial Affairs Department เปน  ําเนินการ 

เรื่องการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนัน สวนงานหนึ่ง อง Commercial 
Affairs Department ท่ีมี ื่อวา  สํานักงาน ปปง  องสาธารณรัฐสิงคโปร  จะมี ารกิจหนาท่ี 
นการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน องสาธารณรัฐสิงคโปร โ ย STRO นี จะประกอบ วย 

สวนงานยอย  สวนงานคือ 
1  สวนงานท่ี 1  รับ ิ อบค ีทางเศรษฐกิจท่ีสําคั  การกอการราย และ 

การรายงานธรุกรรมเงินส นสถานการ นัน 
2  สวนงานท่ี 2  รับ ิ อบค ีอ่ืน  และความรวมมือระหวางประเทศ 
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 สวนงานท่ี  รับ ิ อบค ี าษี การรายงานธุรกรรมเงินส านแ น 
และการรายงานธุรกรรมเงินส อง คาอั มณีและโลหะมีคา 

 สวนงานท่ี  รับ ิ อบระบบ อมลสารสนเทศ การทํางาน าคสนาม
และการวิจัย 

โ ย ารกิจหนาท่ีหลัก อง STRO คือ รับรายงานธุรกรรม  วิเคราะหรายงาน
ธุรกรรม  และสง อ ลการวิเคราะหรายงานธุรกรรม  หกับหนวยงานท่ีเก่ียว อง โ ย หการสนับสนุน
อมลแกหนวยงานทัง นและ างประเทศ 

รายงาน อมลธุรกรรมท่ีมีเห ุอันควรสงสัย    
จะประกอบ วยการรายงาน น 2 กรณี คือ 

1  กรณีท่ีบุคคล นสิงคโปร บทรั ยสินท่ีนาเ ื่อวาเก่ียว องกับการคา 
ยาเส ิ หรือการกระทําความ ิ ทางอา า จะ องรายงานธุรกรรมท่ีมีเห ุอันควรสงสัยมายัง
หนวยงาน STRO ทังนีหากมีการ า น มรายงาน จะมีโทษปรับ มเกิน 2  อลลารสิงคโปร 

2  กรณีท่ีบุคคลทุกคน นสิงคโปรรวมถึงคนสิงคโปรท่ีอาศัยอย น างประเทศ 
จะ องรายงานธุรกรรมท่ีมีเห ุอันควรสงสัย ปยังเจาหนาท่ี ํารวจ หาก บทรั ยสินหรือ อมล   
ท่ีเก่ียว องกับการกอการราย ทังนี หากมีการ า น มรายงาน จะมีโทษปรับ มเกิน 5  อลลาร
สิงคโปร หรือจําคุก 5 ป หรือทังจําและปรับ โ ยรายงานธุรกรรมท่ีมีเห ุอันควรสงสัยนีมีแนวโนม
เ ิ่ม ึนโ ย ลอ  โ ยเ ิ่มจาก 1 55  รายงาน นป ค ศ  2 11 เปน 22 17 รายงาน และ 

511 รายงาน นป ค ศ 2 1  และ 2 15 ามลํา ับ 
รายงานธุรกรรมเงินส ามแ น    นัน จะประกอบ วย

การรายงาน น ๒ กรณี คือ 
1  กรณีท่ีบุคคล ก ามมีการเคลื่อนยายเงินส เ า - ออกสาธารณรัฐสิงคโปร 

ท่ีมีมลคาเทียบเทากับ 2  อลลารสิงคโปร ึน ป จะ องกรอกแบบรายงาน แบบฟอรม 727  
2  กรณีท่ีบุคคล ก าม รับเงินส ท่ีมีมลคาเทียบเทากับ 2  อลลาร 

สิงคโปร ึน ป จะ องกรอกแบบรายการ แบบฟอรม 727  ทังนี หากมีการ า น มรายงาน  
จะมีโทษปรับ มเกิน 5  อลลารสิงคโปร หรือ จําคุก  ป หรือทังจําทังปรับ โ ยรายงานธุรกรรม
เงินส ามแ น นสาธารณรัฐสิงคโปรนี มีแนวโนมล ลงเปนลํา ับ โ ยล จาก 1 27 รายงาน นป 
ค ศ  2 11 เปน 76 2  รายงาน นป ค ศ 2 15 

รายงานธุรกรรมเงินส อง คาอั มณีและโลหะมีคา Precious Stones and 
Metals Dealers:  นัน จะประกอบ วยการรายงาน น 2 กรณี คือ 

1  กรณีท่ี คาอั มณี  รับเงินส จากการ ายอั มณี  ท่ีมีมลคาเกินกวา 
2  อลลารสิงคโปร 

2  กรณีท่ี คาอั มณี  รับเงินส จากการ ายอั มณี  าย น 1 วัน  
ท่ีมีมลคารวมแลวเกินกวา 2  อลลารสิงคโปร ทังนี หากมีการ า น มรายงาน จะมีโทษปรับ
มเกิน 2  อลลารสิงคโปร หรือจําคุก 2 ป หรือทังจําทังปรับ 

รายงานธุรกรรมเงินส องสถานการณ นันนัน จะประกอบ วยการรายงาน 
น 2 กรณี คือ 
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1  กรณีท่ีมีการทําธุรกรรมเงินส เ าหรือออกท่ีมีมลคาเกินกวา 1  
อลลารสิงคโปร ธุรกรรม และ 

2  กรณีท่ีมีการทําธุรกรรมทางการเงินหลายครังและมียอ รวม องการทํา
ธุรกรรมเหลานันเกินกวา 1  อลลารสิงคโปร ทังนี หากมีการ า น มรายงาน จะมีโทษปรับ 
มเกิน 2  อลลารสิงคโปร โ ย นปจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปรมีสถานคาสิโน จํานวน 2 แหง 

คือ Sentosa และ Marina Bay 
นเรื่องการแลกเปลี่ยน อมลกับ างประเทศนัน สวนงาน STRO จะเปน ท่ีทําหนาท่ี

รับ อมลจาก างประเทศ โ ยหาก STRO ประสงคจะสง อ อมล ังกลาว หกับหนวยงาน มีอํานาจอ่ืน
นสิงคโปร สวนงาน STRO จะ อง อความยินยอม นการเป เ ย อมลจากหนวยงาน างประเทศ
 ห อมลกอนเม่ือ รับความยินยอมแลว สวนงาน STRO จะทําการปกป แหลงท่ีมา อง อมลนัน

กอนท่ีจะสง อและ อมล ังกลาวจะ เ ื่อวั ถุประสงค นทางการ าวเทานัน 
ามมา รา 1 อง ระรา บั ั ิวา วยการคอรรัป ัน การลักลอบคายาเส ิ

และอา ากรรมรายแรงอ่ืน  การยึ ทรั ยจาก ลประโย น ท่ี รับ   Drug 
Trafficking and Other Serious Crimes     CDSA นัน หนวยงาน 
STRO สามารถท่ีจะสง อมลธุรกรรมท่ีมีเห ุอันควรสงสัย หกับหนวยงาน างประเทศโ ยท่ี ม อง 
มีการรอง อมากอน แ การ ําเนินการ ังกลาวจะ องมี อ กลงท่ีทํา วลวงหนาหรือ องมีบันทึก 
ความเ า จ MOU  ระหวางกัน โ ยปจจุบันสวนงาน STRO มี MOU กับ างประเทศทังสิน จํานวน 

 ประเทศ เ น อารเจน ินา กัม า อินเ ีย มาเลเ ีย อิ าลี ี่ปุน เกาหลี  สหรัฐอเมริกา และ
อังก ษ  สําหรับ นสวน องประเทศ ทยนัน ปจจุบันอย น ัน อน องการเจรจาความ กลง  

สําหรับ ารกิจหนาท่ีทาง านการ อ านการฟอกเงินนัน ความ ิ มลฐานท่ีเปน
ความ ิ ามก หมายฟอกเงิน นสาธารณรัฐสิงคโปรนันมีประมาณ  กวามลฐานความ ิ  ทังนี 
องคประกอบความ ิ หลัก องการฟอกเงิน คือ การปกป อนเรน หรือแปลงส า  หรือจําหนาย
จายโอน ึ่ งทรั ยสิน ท่ี มาจากการกระทําความ ิ มลฐาน ึ่ งรวมถึงกรณี ท่ีบุคคลท่ีสาม 
หความ วยเหลือ นการกระทํา ังกลาว วย และการยึ ทรั ย ามก หมายฟอกเงิน องสาธารณรัฐ

สิงคโปรนีจะแ ก างจาก ทย คือ เปนการยึ ทรั ยโ ย มา รการ นทางการอา า Criminal 
Asset Forfeiture  มิ การยึ ทรั ยโ ย มา รการ นทางแ ง    เหมือน
ังเ นประเทศ ทย ทังนี บทลงโทษความ ิ ฐานฟอกเงินคือ จําคุก มเกิน 1  ป ปรับ มเกิน 

5  อลลารสิงคโปร หรือทังจําทังปรับ หากเปนนิ ิบุคคล จะเปนโทษปรับ มเกิน  
1 ลาน อลลารสิงคโปร  

ัวอยางค ี องหนวยงาน CAD 
1  ค ีอา ากรรมทางการเงินท่ี เก่ียว องกับคอม ิวเ อร เ น Email 

H  Internet Love Scam และ Credit for Sex Scam เปน น โ ย Internet Love Scam 
หรือ Romance Scam นัน ิการณแหงค ีคือ เหยื่อหรือ เสียหายจะ รับการ ิ อ านทาง
อินเทอรเน  และอีก ายกจะแสรงทําวา กหลุมรัก เสียหาย จากนัน หลอกลวงกจะแจงวา 
จะเ ินทางมาสาธารณรัฐสิงคโปรเ ื่อแ งงาน วย และจะหลอกวาถกกัก ัวโ ยเจาหนาท่ี รวจคน 
เ าเมือง จึง อ ห เสียหายโอนเงิน หเ ื่อนํา ป เปนหลักประกัน นการปลอย ัว หรือ นบางกรณี 
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อาจจะหลอกวา มีสง อง วั ป ห เสียหาย แ อง วั ถกกัก วโ ยเจาหนาท่ีศุลกากร จึง อ ห
เสียหายจายเงินเ ื่อเปนหลักประกัน นการปลอย อง ึ่งค ีประเ ทนี นสิงคโปรมีแนวโนมเ ิ่ม ึน 

โ ย นป ค ศ 2 15 - 2 16 มีจํานวนทังสิน 5 ค ี และ 6 6 ค ี ามลํา ับ 
2  ค ี Internet Love Scam นสาธารณรัฐสิงคโปร ึ่ง รับ อมลการ าววา  

มีการหลอกลวง Internet Love Scam ึ่งกระทําโ ยกลุมเครือ าย าวแอฟริกัน นประเทศมาเลเ ีย 
จึงมีการ ิ อและแลกเปลี่ยน อมลกับหนวยงาน ํารวจประเทศมาเลเ ียและวางแ นท่ีจะทําการ
สืบสวนรวมกัน ึ่งจากการสืบสวนรวมกันสง ล หมีการเป ค ี จํานวน  ค ีสําหรับสาธารณรัฐ
สิงคโปร และ 65 ค ี นประเทศมาเลเ ีย โ ยมีมลคาความเสียหายประมาณ 21 6 ลานริงกิ
มาเลเ ีย และมีการ รวจคน น 5 รัฐ องมาเลเ ีย น วงระหวางวันท่ี 6 -  กุม า ันธ 256  
สง ล หสามารถจับกุมบุคคล จํานวน 21 คน นประเทศมาเลเ ียโ ยเปน าว นจีเรียถึง 1  คน 

3  ค ี Credit for Sex Scam นสาธารณรัฐสิงคโปร คือการหลอกลวงเริ่ม น
จาก  าย เสียหาย  รับ อความจาก ห ิง หลอกลวง  านทาง Social Media Applications 
าง  เ น WeChat จากนัน หลอกลวงกอางวา อาศัยอย นสาธารณรัฐสิงคโปร และเสนอท่ีจะ หบริการ

ทางเ ศโ ย หจายคาบริการ านทาง Alipay ระบบการ ําระเงินระบบหนึ่งท่ีมีรปแบบเหมือนกับ 
PayPal  หรือ านทางบั ร iTunes Card ึ่ง เสียหายกจะ ป ือบั ร ังกลาวแลวสง หกับ หลอกลวง
ทาง Email หลังจากนัน เสียหายจะ มสามารถ ิ อกับ หลอกลวง อีกเลย และ นบางกรณีกจะมี
บุคคลท่ี มรจัก ัว นมา ิ อ เสียหายอีกครังโ ยจะทํา ัวเปนมาเฟยเ ื่อ ม และรี ถเงิน ึ่ง นค ี
ประเ ทนี ทางสิงคโปรก  ิ อหนวยงาน ํารวจประเทศจีน านทางองคการ ํารวจสากล  
โ ย  ห อมลกับทาง ํารวจจีนเ ื่อทําการสืบสวน ลอ จน รับความรวมมือจาก าคเอก น  
กลุมธุรกิจเครือ  ท่ี  ห อมลสนับสนุนอยางทันทวงที สง ล ห นเ ือนธันวาคม ค ศ  2 15 
ทางการจีนสามารถจับกุม  องสงสัย ทังสิน  คน และยึ เครื่องคอม ิวเ อร เครื่องมือสื่อสาร 

เปนจํานวนมาก ทังนี นป ค ศ  2 15 สาธารณรัฐสิงคโปรมีค ี นลักษณะ ังกลาว จํานวน 1 1  ค ี 
คิ เปนมลคาความเสยีหายประมาณ 2  ลาน อลลารสิงคโปร 

2  หนวยงาน       
2 1 เปนหนวยงานระ ับ า ิ นสังกั สํานักนายกรัฐมน รี แ อย าย  

การบริหารจั การ องกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร กอ ัง ึนเม่ือวันท่ี  1 เมษายน ค ศ   2 15  
โ ยยุบรวม ารกิจหน า ท่ี องหนวยงาน  Infocomm D    และ
ห น ว ย ง า น  Singapore      ึ่ ง อ ย สั ง กั
กระทรวงมหา ทย  มา ําเนินการ เ ื่อทําหนาท่ีกํากับ แลยุทธศาส รป ิบั ิการเ ื่อ อบสนอง 
อ ัยคุกคาม หความร วิจัยและ ั นาเทคโนโลยี กํากับ แลและกําหน มา รฐาน นการทํางาน

ทาง านระบบสารสนเทศ เ าระวัง ัยคุกคามทางคอม ิวเ อร สรางความ ระหนักเก่ียวกับ 
ความม่ันคงปลอ ัยทางคอม ิวเ อร หกับกลุมเสี่ยง และประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
เ ื่อ อ าน ัยคุกคามทางคอม ิวเ อร โ ยมีสวนงาน Singapore Computer Emergency Response 

  ทําหนาท่ีเปนทีมงาน อบสนองและอํานวยความสะ วก นการ ิ อสื่อสาร 
อเห ุการณ ุกเ ินทาง านคอม ิวเ อร สําหรับทังประเทศ SingCERT มิ หนวยงานสืบสวนสอบสวน

หรือหนวยงานบังคับ ก หมาย  โ ยมี ารกิจหลักคือ หความ วยเหลือทางเทคนิคแกหนวยงาน าง  
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จั การ กอบรม รวมถึงการเ ยแ ร อมล และแจงเ ือน ัย าง  ท่ีเก่ียว องกับความม่ันคง
ปลอ ัยทางคอม ิวเ อร 

2 ๒ การ แลระบบ อมลสารสนเทศ องสาธารณรัฐสิงคโปร จะแบงออกเปน  
2 สวนหลัก  คือ สวนระบบ อมลสารสนเทศท่ีมีความสําคั  11 าน ึ่งจะ แลโ ย CSA  

แก ระบบฐาน อมลสารสนเทศทาง านการเงินการธนาคาร การบิน การ นสงทางบก ลังงาน 
การ ิ อสื่อสาร หนวยงานรัฐบาล ระบบนําทางทะเล สุ า  สื่อมวล นและการ ิ อสื่อสาร  และ
สวนระบบ อมลสารสนเทศท่ี แลโ ยหนวยงานเ าะ แกงาน านอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 
ึ่งรับ ิ อบโ ยหนวยงาน ํารวจสิงคโปร และงาน านการทหาร ึ่งรับ ิ อบโ ยกระทรวงกลาโหม  

2 3 ยุทธศาส รความม่ันคงทาง าน Cyber Security องสิงคโปรท่ี ประกาศ ว
เม่ือวันท่ี 1  ุลาคม ค ศ  2 16 คือ มีความรวมมือและประสานความกับหุนสวน นระ ับระหวาง
ประเทศเ ื่อ หส า แว ลอม องโลก Cyber มีความยื หยุนปรับ ัว เรวและ รับความ ววาง จ 
เ ื่อประโย นทาง านเทคโนโลยีและความม่ันคงปลอ ัย องประ า นสิงคโปร โ ยมีแ นป ิบั ิ
การเ ื่อสนับสนุนยุทธศาส ร ังกลาว  เรื่อง คือ 

1  สรางระบบสาธารณปโ คท่ีมีความยื หยุนปรับ ัว งาย คือ แลและ
ปกปองระบบบริการท่ีมีความสําคั มีนโยบายการ อบสนอง อ ัยคุกคามท่ี ั เจน แก ก หมาย 
หมีประสิทธิ า  และ แลระบบเครือ ายทางคอม ิวเ อร องหนวยงานรัฐบาล หมีความปลอ ัย 

2  สรางโลก Cyber หมีความปลอ ัยมาก ึน คือ อ านอา ากรรมทาง
คอม ิวเ อร แส ง หเหนวาสาธารณรัฐสิงคโปรเปนศนยรวม  ท่ีมีความนาเ ื่อถือและสนับสนุน
ความรับ ิ อบรวมกัน 

 สรางนวั กรรมท่ีเปนมิ รกับสิ่งแว ลอม คือ มีการสราง เ ี่ยว า ท่ีมี
ทักษะเ าะ สนับสนุน หบริษัท าง  เทคโนโลยีระ ับสง และสนับสนุนการวิจัยและ ั นารวมกัน 

 เสริมสรางความรวมมือกับหุนสวน างประเทศ คือ สนับสนุนความรวมมือ 
ทัง นระ ับ มิ าคและระ ับระหวางประเทศ เสริมสรางศักย า องเจาหนาท่ีทาง าน Cyber 
านทางการ กอบรม และมีการแลกเปลี่ยนความรทาง านก หมายและแนวทางการทํางาน  
ึ่งหนวยงาน CSA มี MOU กับหลายประเทศ แก รั่งเศส อินเ ีย สหรัฐอเมริกา อังก ษ และ

เนเธอรแลน  
2  เม่ือป ค ศ  2 17 สาธารณรัฐสิงคโปรมีการจั งานประ ุม สัมมนา 

นระ ับ มิ าค ระหวางประเทศท่ีสําคั หลายงาน อาทิเ น การประ ุมคณะกรรมาธิการระ ับโลก  
เ ื่อความมีเสถียร า นโลก Cyber การประ ุมระ ับโลกสําหรับ เ ี่ยว า ทางโลก Cyber  
การประ ุมระ ับโลกทาง าน Cyber กิจกรรม Singapore Internat    โ ย นปนี
กิจกรรม ังกลาวจะมี ึน นระหวางวันท่ี 1  - 25 กันยายน 256  และการประ ุมระ ับรัฐมน รี
อาเ ียนครังท่ี 2 ทาง านความม่ันคงปลอ ัยทาง Cyber 

2 5 SingCERT กอ ัง ึนครังแรกเม่ือเ ือน ุลาคม ค ศ  1 7 โ ยความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน IDA กับมหาวิทยาลัยแหง า ิสิงคโปร อมาเม่ือป ค ศ  1  SingCERT  

โอนมาอย าย การ แล องหนวยงาน IDA แ เ ียงหนวยเ ียว และหลังจากท่ีมีการกอ ัง
หนวยงาน CSA เม่ือป ค ศ  2 15 SingCERT กถกโอนมาเปนสวนหนึ่ง องหนวยงาน CSA 
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2 6  การ อบสนอง อ ัยคุกคามทางคอม ิวเ อร ท่ีอย นอํานาจ อง 
SingCERT แก 

1  การ อโกง เ น Email  Business Email Compromise และ Phishing  
2  การเ าครอบงําระบบ เ น  Defacement และ  

 การทํา ห  งานคอม ิวเ อร มสามารถเ าสระบบ   
2 7 ัวอยางเห ุการณ ัยคุกคามทางคอม ิวเ อรท่ี SingCERT เคย บ คือ 

การ อโกงโ ย  Email โ ย ิการณแหงค ี คือ ลกคา  ิ อกับ  ายเ ื่อ อทราบราคาและ
อมล องสินคา จากนันทังสอง ายมีการ กลงกําหน วัน ําระเงินโ ย  ายจะออก บสั่ง ือ หกับลกคา 

เม่ือมีการกําหน วัน ําระเงินท่ีแนนอน อมาลกคา รับ Email หลอกลวงจาก  อโกง โ ย รับแจง
หโอนเงินเ าบั ีธนาคาร อง  อโกงแทนบั ีธนาคาร อง  าย นอกจากนี กมีกรณี อง DYRE 

Malware ึ่งเปาหมายคือกลุมลกคา องธนาคาร าง  นสิงคโปร ึ่งธนาคารสิงคโปรก มีการแจงเ ือน
ลกคาทางอินเทอรเน  

2  สําหรับ นกรณี อง DDos นัน มี โจม ีระบบที  ื่อ  โ ยมีการ
โจม ีแบบ DDos เ ื่อทํา หระบบลม มสามารถเ า งาน  แลวเรียกรอง หโอน Bitcoin ห ทังนี 
จากรายงาน บวามีการโจม ีครังแรกเม่ือเ ือน ศจิกายน ค ศ  2 1  โ ยมีเปาหมายคือ Bitalo 
Bitcoin Exchange และมีรายงานวา มีการโจม ีทังหม ประมาณ 1  ครัง นสิงคโปร คือ เ ือน ษ าคม 
มิถุนายน และกรก าคม ค ศ  2 15 จํานวน  ครัง 5 ครัง และ1 ครัง ามลํา ับ ทังนี จากการสังเก
วิเคราะห บวา หมายเล บั ีท่ี หโอน Bitcoin หท่ีปราก น Email แ ละ บับนัน มิ เล บั ีเ ียวกัน 
และจํานวนคา ถท่ีเรียกรอง น Email แ ละ บับนันกแ ก างกัน ป  5  หรือ 1   
นอกจากนี ก มปราก วามีการโจม ีแบบ DDos รอบท่ีสอง ามมา หาก มมีการจายเงินคา ถ ห ามคํา
ท่ีระบุ ว น Email และเ เวลา Time Z  อง สง Email กเปนคนละเ เวลา อง รับ Email 

2 9 สํ าหรับ Ransomware นสิ งคโปรนั น บวา มีแนวโนมเ ิ่ ม ึนเรื่อย   
ึ่งหนวยงาน CSA รับรายงานหลาย บับ นเรื่อง ังกลาว ทังนี วิธีแก ป หาเรื่อง Ransomware 

คือ ห ยายาม Back-Up อมล หเปนปจจุบันเปนระยะ  เ ื่อกรณีมีป าเรื่อง Ransomware 
ึนมา จะ  Restore อมลจาก Back-Up ท่ีทํา ว ึ่งทางสวนงาน SingCERT จั ทําคําแนะนํา ว

บน Website 
2 1  สําหรับศนย อบสนองเห ุการณ ุกเ ินทางคอม ิวเ อรระ ับ า ิ 

     นัน จะมีหอง Lab นา ห ท่ีสามารถจุคน สงสุ
มเกิน  คน สามารถรองรับงาน รวจ ิสจน นา ห  หอง Lab จะแบง ืนท่ีการทํางานออกเปน  

5 สวน ประกอบ วย 
1     หองท่ีทําหนาท่ีรับ ยานหลักฐาน และ

จั การเรื่อง Chain of C  
2    วิเคราะห ยานหลักฐานเ ื่อการสืบสวน  

 Malware Analysis Lab วิ เคราะห  Malware โ ยเวลาท่ีวิ เคราะห 
การทํางาน อง Malware กจะทําการสง Malware นันเ า Sandbox เ ื่อ วา Malware นันมี 
การทํางานอยาง ร  
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 Sensitive Investigation Room เปนหองท่ีสืบสวนค ีสําคั ท่ี เปน
ความลับ ึ่งเจาหนาท่ีบางสวนเทานันท่ีสามารถเ าหองนี   

5  Evidence Room หองเกบ ยานหลักฐาน  โ ยมี ัน อน ามลํา ับ ังนี 
51     ลงทะเบียน และ ําเนินกระบวนการ

เกบรักษา ยานหลักฐาน  
5 2  Triage ประเมิน คั แยก และวิเคราะห ยานหลักฐาน  
5 3    รวจ ิสจน  
5    วิเคราะห M  
5 5  Assessment & Reporting ประเมิน ลการ รวจ ิสจนและ

จั ทํารายงาน  
2 11 นเรื่อง    APT  นัน เปนเรื่อง องการ โมย

อมลและโจม ีระบบเครือ ายท่ีปจจุบันท่ัวโลกมีความกังวลกันมาก ัวอยางคือ เม่ือป ค ศ   2 16 นัน 
หนวยงาน CSA บวามีองคกรหนึ่ง นสิงคโปรท่ีมีความเปน ป สงสุ ท่ีจะ ิ  Malware จาก APT 
ึ่งองคกรนีเคยถกโจม ีระบบถึง  ครัง นป ค ศ  2 16 ทังนี อมลจากแหลง าวรายงานวา กรณี
ังกลาวมีความเก่ียว องกับประเทศ ทย ึ่งปจจุบัน หนวยงาน CSA กําลังอย นระหวางการสืบสวน

เ ิ่มเ ิมรวมกับหนวยงานอ่ืน  นสิงคโปร  แ จากการ รวจ ิสจน บวามี Email องสงสัย บับหนึ่ง
ท่ีมี ฟลแนบเปน ฟล Microsoft Word แ จากการ รวจ เนือหา น ฟลนัน ม บวามีเนือหา ิ ปก ิ
อะ ร โ ยเปนเนือหาเก่ียวกับงานวิจัย อยาง รก าม บวา น ฟลเอกสารนันมี Weaponized 
Macros อนอย วย จึง ทํา Firewall Logs Analysis และ มีการคั แยกเครื่องคอม ิวเ อรนัน
ออกจากระบบ รวมถึง นํา Email น บับมาทําการ รวจ ิสจนอีกครังหนึ่งหลังจากท่ี ทําการ

รวจสอบ Logs และออกรายงาน ลการสืบสวนแลว ทางหนวยงาน CSA ก  มีการจั ทํา
อเสนอแนะเ ื่อล ความเสี่ยงและ มีการแลกเปลี่ยน อมลการสืบสวนท่ี กับหนวยงานท่ีเก่ียว อง 

อาทิเ น หนวยงานการ าว หนวยงาน น างประเทศท่ีเก่ียว อง และหนวยงานท่ีเก่ียว องกับการ
กําหน ยุทธศาส ร กลยุทธ ทาง าน Cyber 

2  หนวยงาน       
2  เปนสวนงานหนึ่ง ององคการ ํารวจสากล INTERPOL  ท่ี เป ทําการ 

อยางเปนทางการแลวเม่ือเ ือนเมษายน ศ  255  ท่ี านมา โ ยมี ารกิจหนาท่ีเก่ียวกับการวิจัย
และ ั นาอุปกรณและเครื่องมือ าง  ท่ี  นการระบุอา ากรรมและ ัว น อง กระทําความ ิ  
สนับสนุนงาน านการ รวจ ิสจนทางคอม ิวเ อร มีหอง Lab ท่ีทันสมัย ลอ จนมีการจั การ
กอบรมเก่ียวกับนวั กรรมและเทคโนโลยี หมท่ี วย นการสืบสวนสอบสวนค ีอา ากรรมทาง

คอม ิวเ อร หนวยงาน IGCI มีเจาหนาท่ีประจําประมาณ 15  คน โ ยมีเจาหนาท่ี ท่ี เปน 
Seconded Officers จํานวน  คน จาก 2  ประเทศ แก ประเทศออสเ รเลีย อารเจน ินา 
ออสเ รีย บรา ิล แคนา า จีน อินโ นีเ ีย เนเธอรแลน  อิ าลี อิหราน อิสราเอล เคนยา นอรเวย 
กา าร รวัน า สิงคโปร สเปน นจีเรีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา คเว  รั่งเศส อังก ษ และ ี่ปุน 

2 ๒ งานทาง าน Cyber Crime นันแมวาท่ี านมา หนวยงานบังคับ 
ก หมายประเทศ าง  จะสามารถจับกุม กระทําความ ิ  แ กเปนเ ียง กระทํา ิ ท่ีอยเบืองหนา 
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เทานัน มิ กระทํา ิ ท่ีอยเบืองหลัง ังนัน การสืบสวนสอบสวนจึง องทํา นสวนท่ีเปน Dark Side 
องอินเทอรเน วย ึ่งเปนเห ุ ลหนึ่งท่ีสนับสนุน หมีการกอ ังหนวยงาน IGCI ทังนี เ ื่อท่ีจะ มี

การแลกเปลี่ยนและเ ื่อมโยง อมล ึ่งกันและกัน แมวาจะ บเ ียงคอม ิวเ อรเครื่องเ ียว นสถานท่ี
เกิ เห ุ 

2  นวั กรรมท่ีสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ องหนวยงาน ํารวจนัน 
มีหลายอยาง เ น     หรือ ระบบ 2 7 ึ่งเปนระบบ 
ท่ี หบริการการ ิ อสื่อสาร าย ระบบความปลอ ัยแกเจาหนาท่ี ํารวจท่ัวโลก ระบบ INTERPOL 
SECURE CLOUD SERVICES และระบบฐาน อมลเ ื่อการสืบสวน าง  โ ยมีฐาน อมลหลัก 
ท่ีสําคั  6 ฐาน อมล ประกอบ วย 

1  ฐาน อมล DNA มีประมาณ 16  records 
2  ฐาน อมลหนังสือเ ินทางท่ีถกส หายและท่ีถกโจรกรรม มีประมาณ 

72 7  records 
 ฐาน อมลลาย ิม นิวมือ มีประมาณ 1 6 7  records 
 ฐาน อมลอา ากรท่ัว ป อาทิเ น ื่อและรปถาย  

5  รายละเอีย อมลเก่ียวกับ ิการณแหงค ี ลักษณะ และรปแบบการคุกคาม
ทางเ ศ อเ ก 

6  รายละเอีย อมลยาน าหนะท่ีถกโจรกรรม 
2  หนวยงาน IGCI มีการ ําเนินโครงการ “Follow the Sun” ึ่งเปนโครงการ 

ท่ี หการสนับสนุนทาง านการ าวแกประเทศสมา ิก ลอ  2  ั่วโมง โ ยมีศนย ําเนินการกระจายอย 
 แหงท่ัวโลก คือ  เมืองลียอง สาธารณรัฐ รั่งเศส ๒  สาธารณรัฐสิงคโปร และ  เมืองบัวโนส อเรส 

รา อาณาจักรสเปน โ ยแบงกะการทํางาน ศนยละ  ั่วโมงครึ่ง  
2 5 หนวยงาน IGCI มี เ ี่ยว า ทาง าน Cyber จํานวน  คน จากองคกร าง  

รวมถึง าคเอก นท่ีมา วยสนับสนุนการทํางาน แก 2 คน จากหนวยงาน NEC และ 1 คน จากหนวยงาน
าง  อีก  แหง แก LAC  Barclays  Trend Micro  CECOM      

for Life และ   ารกิจหลักทาง าน Cyber องหนวยงาน IGCI คือ ั นาปรับปรุง
ระบบการทํางาน ประเมินสถานการณ องอา ากรรมทางคอม ิวเ อร กระ ุน หมีการแลกเปลี่ยน
อมลการ าวระหวางกันและสรางความสม ุลระหวางเรื่อง อมลสวน ัวกับเรื่องความม่ันคงปลอ ัย 

2 ๖ เรื่องการสืบสวนท่ีเก่ียว องกับ Blockchain นัน มีกระบวนการ ัน อน ังนี 
1  คั แยก แบงกลุม ธุรกรรมและ IP ADDRESS ท่ี องสงสัย 
๒  คนหา อมล นเ ิงลึกเก่ียวกับธุรกรรมและ IP ADDRESS ท่ี องสงสัย 

 หาความสัม ันธ อง IP ADDRESS โ ย ทิศทางการ หลเวียน อง 
Bitcoins ระหวาง   2 แหง 

 คนหาความสัม ันธ อง IP ADDRESS เปาหมายท่ีเก่ียว องกับ IP ADDRESS 
อ่ืน  
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๕  จั แบงกลุม IP ADDRESS ที ําเนินการโ ย Wallet Operator รายเ ียวกัน 
การ ําเนินการ ังกลาว จะทํา หเหนทิศทางการเคลื่อน หววา สุ ทายแลว Bitcoin เ า ปท่ีกระเปา
อง   ึ่งจะทํา หทราบถึง กระทําความ ิ ท่ีอยเบืองหลัง 

2  นสวน อง Digital Forensics Laboratory นัน บวาการ รวจ ิสจน
โทรศั ทมือถือนันมีป หามาก เนื่องจากมีหลายรุนหลายยี่หอ และมีแอป ลิเค ัน าง  เปนจํานวนมาก 
บางแอป ลิเค ันกจะ งานเ าะแ นประเทศนัน  ังนัน ประเทศอ่ืน  กจะ มมี อมล 
เก่ียวกับแอป ลิเค ัน ังกลาว ึ่งหนวยงาน INTERPOL ยายามท่ีจะเ ามา วยเหลือโ ยเปน 
เ ยแ ร อมลเหลานี 

การทําค ี CYBER 
การทําค ี Cyber นัน ควรท่ีจะมีเครือ ายทางการ าวมาสนับสนุนการทํางาน 

เนื่องจากเปนอา ากรรมท่ีเกิ ึนอยางรว เรวและเกิ ึนท่ี ก  ังนัน จึงควรมีความรวมมือกับ
าคเอก น  รวมถึงควรมีการเกบ อมล านทาง Social Media เ ื่ อประโย น นเรื่อง อง 

การรวบรวม อมลเ ื่อการวิเคราะห นอกจากนี ธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียว องกับอา ากรรม 
กมีแนวโนมท่ีจะ ป ระบบเงินอิเลกทรอนิกสหรือ Bitcoin มาก ึน 

ความรเก่ียวกับ Line ปจจุบันมี  งาน Line นกวา 2  ประเทศ โ ยมีมากกวา 
2  ลาน users ระบบการ งาน อง Line เปนแบบการสง อความแบบหนึ่ง อหนึ่ง การสง อความ
แบบกลุม โ ยสนับสนุนการ งาน 1  าษา อมลท่ี Line จั เกบมาจาก Address Book จะมีเ ียง
หมายเล โทรศั ทมือถือ และ Email Address เทานัน เ ื่อ หเ ื่อนสามารถท่ีจะเ ามา Search และ 
Add Friend   รวมถึงเ ื่ อปองกันการเ า  โ ย มมีสิทธิ  นการ Search Friend บน Line  
โ ย  Line ID นัน Line ID ท่ี ิม จะ องถก อง รงกับ Line ID ท่ีลงทะเบียน วทุก ัวอักษรเทานัน 
จึงจะปราก หสามารถ Add Friend   เนื่องจาก Line จะ มมีการคนหาแบบ Partial Search 
บริษัท Line จะจั เกบ อมลท่ีเปน D R History วเปนระยะเวลา  วัน น ณะท่ี อมล 
ท่ีเปน Text จะเกบ วเ ียง  วัน 

ความรเก่ียวกับ Facebook ปจจุบันมี  งาน ๒  ันลานคนท่ัวโลก โ ยมี
จํานวน  งานเ ลี่ย ๙  ันลานคน เ ือน เปน  งาน านมือถือจํานวน  ันลานคน เ ือน   
น มิ าคเอเ ียแป ิฟก มี  งานท่ี Active ประมาณ ๖ ลานคน วัน หรือประมาณ ๕๙๒ ลานคน เ ือน 
นประเทศ ทย มี  งานเปนจํานวนมากลํา ับ น  องโลก คือประมาณ  ลานคน วัน  
เปน  งาน านมือถือ จํานวน ๐ ลานคน วัน  หรือประมาณ ๕ ลานคน เ ือน เปน  งาน าน 
มือถือจํานวน  ลานคน เ ือน  สําหรับประเทศมาเลเ ียนัน มีการ งานประมาณ  ลานคน วัน 
น ณะท่ีประเทศอินเ ียนันจะเปนประเทศท่ีมี  งานมากท่ีสุ นโลก คือ ประมาณ ๙๙ ลานคน วัน 

สําหรับประเทศอ่ืน  ท่ีมีการ งานเปนลํา ับ น  รองจากอินเ ีย เ น บรา ิล สหรัฐอเมริกา และ
อินโ นีเ ีย ทังนี ประเทศท่ี มมีการ งานหรือเ าถึง Facebook แก ประเทศจีน อิหราน และเกาหลี
เหนือ ธุรกิจ นา กลางและ นา ยอมมีแนวโนมท่ีจะ  Facebook นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
อง น โ ย เปน องทาง นการเ าถึง ัวลกคาหรือกลุมเปาหมาย าง  หรือ เปน องทาง นการโ ษณา 
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3.3 าร าด านสา าร รั ิ นส 

3  สถานเอกอัครรา ท ทย ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 
เม่ือวันอังคารท่ี  มกราคม 2561 เ า บและเ ารวมประ ุมหารือ อรา การ 

กลาวแนะนําบทบาทและ ารกิจ อง องหนวยงานกองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ  
และ อบ อ ักถาม รอมทัง หารือแนวทางการประสานความรวมมือ การจั ทําหนังสือแส งความเ า จ 
MOU  กรณีมีค ี ิเศษ านอา ากรรมคอม ิวเ อร และการแลกเปลี่ยน อมลกับเจาหนาท่ี 

สถานเอกอัครรา ท ทย ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 
ลการเ าหารือและ งาน 

1  เจาหนาท่ีท  บรรยาย ห อมลวาฟลิปปนสประ า น ๐  ลานคน 
โครงสราง ืนฐานยัง ่ํา นป ๒๐ ๖ ระบบคอม ิวเ อรมีการถกแ คโจม ีจํานวนมาก จึงทํา ห 
เกิ การ ื่น ัว นเรื่อง IT Security 

2  าวฟลิปปนสจํานวนกวา  ลานคน อย างประเทศทํางานเปนครสอน
าษาอังก ษ เนื่องจากมีทักษะ าษาอังก ษ ี เ ราะเคยอย นการปกครอง องประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ ปทํางานเปนแมบานหาเงินเ าประเทศ ๖% อง GDP 
3  ประ า น าวฟลิปปนส ๕๐ กวาลานคน มีการ โทรศั ทสมารทโฟน 

และคอม ิวเ อร จึงมีความเสี่ยง นเรื่องความปลอ ัยทาง เบอร ทัง นการ ิ อสื่อสารและการคา าย 
และการท่ีประเทศยัง อยเรื่องโครงสราง ืนฐานและกลุมทุน ก า ระบบการสื่อสารจึงทํา หการสื่อสาร
มเสถียร บาง วงเวลาโทรศั ทเคลื่อนท่ีสั าณเ มกจะทํา หสั าณถก ั เปนระยะ  

 ฟลิปปนสมีป หายาเส ิ  การคามนุษย การฟอกเงินจากยาเส ิ  
เนื่องจากเจาหนาท่ีบังคับ ก หมายราย นอย ทํา หมีเห ุการณเจาหนาท่ี ํารวจ าย อ านการจับ ัว
เรียกคา ถ ปทําการจับนักธุรกิจเกาหลี จากบาน ัก ปเปน ัวประกันเรียกคา ถ  ลานเหรีย สหรัฐ  
เม่ือ รับเงินคา ๕ แสนเหรีย สหรัฐ  ยัง ทําการ า รกรรมนักธุรกิจ าย นกอง อ านการจับ ัว
เรียกคา ถ าย น ืนท่ีสํานักงาน ํารวจแหง า ิฟลิปปนส จึงทํา หประธานาธิบ ี เ เ  เ ามาจั การ
ป หา ําเนินค ีเจาหนาท่ี ํารวจ และ ลเจาหนาท่ี ํารวจออกกวา ๖๐ นาย และ แก ป หา 
โ ยเ ิ่มเงินเ ือน ารา การ หถึง ๐% เ ื่อแก ป หาคอรรัป ัน 

5  ฟลิปปนสกําลังเ ิ กับป หาการกอการรายจากกลุม อสิส โ ยเ าะ 
นเกาะมิน าเนา ืนท่ีประเทศ น าค ท่ีมี อมลการรับสมัครบุคคล ปเปนสมา ิก อสิส แ วยทางการ

ฟลิปปนสมีระบบและแ น ี ทํา หสามารถเ าจั การแก ป หา ําเนินการ รวจคนจับกุมกลุมบุคคล
ท่ีเก่ียว อง  และเห ุการณการเกิ กบ บนเกาะมาลาวี ท่ี องมีการนํากองกําลังทหารเ าสรบ 
เ ื่อปล ปลอยเมืองจากกลุมกบ  

6  สมา ิก อสิสถกจับ ัว  นกรุงมะนิลาจํานวนหนึ่ง แ จากการวิเคราะห
อมลอาจ มสัม ันธกับกลุม กอการ  น ืนท่ีสามจังหวั ายแ น าค  เนื่องจากหลักนิยมและ

อุ มการณท่ี มเหมือนกัน 
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๒ สํานักงานสืบสวนแหง า ิฟลิปปนส 
เม่ือวัน ุ ธท่ี  1  มกราคม 256  ประ ุมหารื อและ งานท่ี  National Bureau  

of investigation เทียบเทาหนวยกรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  เ า บและประ ุม
หารือกับ  Dante Gierran ํ าแหนง NBI Directors เทียบเทาอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษ  
และ     ําแหนง Chief of IT Division เทียบเทา ําแหนง อํานวยการ 
กองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ และคณะ บริหารสํานักงานสืบสวนแหง า ิ
ฟลิปปนส 

ลการเ าหารือ 
 แลกเปลี่ยนแนวทางปองกันและแก ป หาค ีความ ิ เ ก่ียวกับ

อา ากรรมคอม ิวเ อร Inter - Cyber Fraud และ ทักษะการ รวจจับ อมลแนวรวม องกลุม อสิส 
นสาธารณรัฐฟลิปปนสจนสามารถเ า รวจคนจับกุมกลุมแนวรวม หลายคน โ ยวิธีการทํา Data 

Analysis เทคโนโลยี Google Street View และการเ าจุ สะก รอย 
๒  การบริหารงานเ ื่อควบคุมอา ากรรมท่ีเปนค ี ิเศษนัน อํานวยการ

สํานักงานสืบสวนแหง า ิฟลิปปนส หรือ NBI Directors บรรยาย หฟงวา NBI National Bureau 
of Investiga   เริ่ม นจากหนวยงาน ื่อ BI The Bur    ึ่งกอ ัง
เม่ือ ๙ มิถุนายน ๒ ๙ น ื่อแรกเริ่มวา DI    เปนหนวยสืบสวนสังกั
กระทรวงยุ ิธรรม มีอํานาจหนาท่ีสืบสวนสอบสวน ําเนินค ี ําเนินการจั หา เกบรวบรวม จั การ
ห มา ึ่ง ยานหลักฐาน จั ทําบั ีและรักษา ยานหลักฐาน จั การเ ื่อ ห  อมลทังหลาย 

เ ื่อรักษา ลประโย น องสาธารณะ ึ่ง รับอิทธิ ลมาจากหนวยงาน FBI องประเทศสหรัฐอเมริกา 
 มี ลงานท่ีสําคั นการ ิ ามสืบสวน รวจคนจับกุมกลุม อสิส 

ท่ีมีการรับสมัครสมา ิก ปเปนนักรบ อสิสออน ลน จน ิสจนทราบท่ีอย องกลุม และเ า รวจคน
จับกุมโ ยเริ่มจากประเทศอินเ ียลง าวเก่ียว องกับประเทศฟลิปปนส โ ยเ าะจากเมืองมาลาวี  
ึ่งจากการสืบสวนสอบสวน องเจาหนาท่ี NBI สามารถ อหมายคนเ าทําการ รวจคนอุปกรณ อมล

มือถือ อมลออน ลน บ ยานหลักฐานท่ีสามารถ ําเนินค ี อหารายแรงแกกลุมบุคคล ังกลาว  
 เ ื่ อประโย น นการรวมมือ นอนาค  แมจะยัง ม  ทํา MOU 

 อํานวยการสํานักงานสืบสวน  กมีความยิน ีท่ีจะรวมมือกัน นการปกปองและรักษาประโย น
คุมครองประ า น องทังสองประเทศ โ ยเ าะความรวมมือ นค ี Cybercrime ึ่ง อํานวยการ  

มอบ หรอง อํานวยการ  ื่อ    ึ่งรับ ิ อบ นค ี Cybercrime และสามารถ
ิ อประสานกับ     อํานวยการกองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  อ ป 

อีกทัง รอมท่ีจะทํา MOU กับ DSI าน Cybercrime and Cyber Security นอนาค  
๕  สาธารณรัฐฟลิปปนสมีค ีอา ากรรม เบอร เ น แกง Call Center  

และอา ากรรม าม า ิ การคามนุษย วย นอนาค หาก บ IP Address อง  องสงสัยปราก
นสาธารณรัฐฟลิปปนสการทํา MOU เ ื่อ ห รวจสอบ IP Address ื่อสกุลหรืออีเมลจะเปนประโย น 

เ ื่อการปกปองประ า น องทังสองประเทศ ึ่ง อํานวยการสํานักงานสืบสวน  และคณะ บริหาร  
แจงวามีความยิน ีเ ราะ รายเ ียวนีมีเครื่องมือท่ี ีกวาหาก รับความรวมมือกับทางการ ทยกเปน
เรื่องท่ีนายิน ี ึ่ง นอนาค จะทํา MOU กเปนเรื่องท่ีนายิน ีแ  หากมีกรณีเรง วนก ห  องทางการ
ิ อประสานกอน  
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 สํานักงาน ํารวจแหง า ิฟลิปปนส 
เม่ือวัน หัสบ ีท่ี 11 มกราคม 256  ประ ุมหารือและ งานท่ี Philippine 

national police เทียบเทาหนวยงานสํานักงาน ํารวจแหง า ิ ประเทศ ทย  เ า บและประ ุม
หารือกับ ัน ํารวจเอก Ronaldo    ําแหนง Deputy Director Anti - Cybercrime 
 แทน  PDG Ronald M  Dela Rosa ํ าแหน ง Police Director General เที ยบเท า  บั าการ

สํานักงาน ํารวจแหง า ิและ ัน ํารวจเอก      ําแหนงเทียบเทา บังคับ
การปราบปรามการกระทําความ ิ เก่ียวกับอา ากรรมทางเทคโนโลยี และคณะ 

ลการเ าหารือ 
 มีก หมายท่ีรับ ิ อบ คือ ก หมายปองกันอา ากรรมทาง เบอร 

ศ  ๒๕๕๕ หรือ The Cybercrime Prevention Act  2 12 ท่ีมี  หมว   มา รา บั ั ิ
หสามารถ ําเนินค ี เบอรโ ยเ าะจริง  คือ  C  Child Pornography  

Identity T  Illegal Access to Data and Libel โ ยคําวา Cybersquatting: ึ่งเปนการจ ทะเบียน
ื่อโ เมนโ ยเจ นามิ อบ เปนการจ ทะเบียน ื่อโ เมนโ ยการนําเอา ื่อบุคคล ื่อทางการคา หรือ

เครื่องหมายการคาท่ีมี ื่อเสียง อง อ่ืน ปจ ทะเบียน ื่อโ เมนเ ื่อแสวงหากํา ร โ ยการนํามา ายคืน
แก มีสวน สวนเสียท่ีแทจริง น ื่อ ังกลาว นราคาท่ีสง โ ยเปนก หมายท่ีออกมาเสริมกับก หมาย
ธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส  The Electronic Commerce Act of 2  ทังนี เนื่องจากสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสประสบป หาท่ี มมีก หมายท่ีจะสามารถเอา ิ กับ ท่ีสราง วรัสคอม ิวเ อรประเ ทเวิรม 
ื่อ ILOVEYOU โ ยบุคคลท่ี ื่อ Onel de Guzman สํานักงานสืบสวนแหง า ิฟลิปปนส จึง เสนอ

รางก หมาย บับ ังกลาว จนประกาศ เปนก หมาย 
๒  มีการ ิ ามจับกุมแกงคอลเ นเ อร นสาธารณรัฐฟลิปปนส วย และลาสุ

เม่ือวันท่ี  มกราคม ๒๕๖  ํารวจฟลิปปนสสามารถทลายแกง าวจีนและจีน หวัน นกรุงมะนิลา 
จํานวน ๕  คน 

 จั การรวม กกับ  INTERPOL ทังการ ก นทักษะ าน Digital Forensic 
และทบทวนการป ิบั ิงาน โ ยยก ัวอยางกรณีค ีท่ีเคยประสบ ลสําเรจ Cybercrime Case S  
มารวมศึกษาเรยีนรอยางสมํ่าเสมอหนวยงาน ํารวจสาธารณรัฐฟลิปปนส มีหลักส ร ISDE ท่ีจะ กอบรม
บุคลากร องหนวย ห รอมเ ิ เห ุ อยางมีประสิทธิ า  Identification and Seizure of 
Digital Evidence for First Responder  

 มีการทํางานเ ิงรุกประ าสัม ันธแจงเ ือน อธิบายสิทธิ องประ า น
านหนาเวบ  เวบเ จ Facebook อง PNP หประ า นเ า จ เ าถึง อยางเปนรปธรรม 

 

 สํานักงานอา ากรรมทางคอม ิวเ อร กระทรวงยุ ิธรรมสาธารณรัฐฟลิปปนส 
เม่ือวันศุกรท่ี 12 มกราคม 2561 ประ ุมหารือและ งานท่ี Department of 

     เทียบเทากับหนวยงานกระทรวงยุ ิธรรม  เ า บและ
ประ ุมหารือกับ     UY อํานวยการสํานักงานอา ากรรมทางคอม ิวเ อร 
Office of C   และ แทนกระทรวงยุ ิธรรม 
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ลการเ าหารือ
มีความยิน ีท่ีจะทํา อ กลงความรวมมือ หรือ MOU นเรื่อง Cybercrimes 

+ Cyber Security
๒  มีความยิน ีจะรับสง อมล หแกกันและกัน

 สาธารณรัฐฟลิปปนส มีป หากอการราย นมิน าเนา และมีค ี Cyber 
Terrorist วย

เจาหนาท่ี องหนวยมีการรวม กกับ FBI INTERPOL และ ํารวจ รวมทังมีการ
ก นทักษะ าน Digital Forensic ทบทวนการป ิบั ิงาน Cybercrime Case Study อยางสมํ่าเสมอเ นกัน

๕ กรณีบิทคอยนสาธารณรัฐฟลิปปนสก ม รับรองเงิน ิจิทัล และ มีทัล และ มีทั ธนาคาร
แหง า ิและกระทรวงการคลัง องฟลิปปนสออกเ ือนประ า น เ นเ ียวกันกับประเทศ ทย

๖ สาธารณรัฐฟลิปปนสยัง มมีค ี อโกงทางบิทคอยน และมีเ ียงการ อโกง
โ ย อินเทอรเน เปนสื่อกลาง ึ่งกจะ กระบวนการยุ ิธรรมทางอา าปก ิ นการ ําเนินค ี

3. สร าร าด าน า ร ท

จากการเ าศึกษา งาน นแ หนวย องประเทศทัง  ประเทศ นแ ละประเทศมี ัย
านอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นรปแบบท่ีคลายคลึงกัน แ แนวทางการปองกันและรับมือ างกัน 
ึ่งอาจจะเกิ จากปจจัย ืนฐาน น าน าง เ น ความ รอม น านสาธารณปโ ค เ น ระบบ

การ ิ อสื่อสาร การคมนาคม ความเปนอย องประ า น บุคลากร องรัฐ ความ รอม านเทคโนโลยี
สวน ห แลว จะมีแนวทางการแก และปองกันโ ยการออกก หมาย ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ และจั ังหนวยเ าระวัง ัยจากอา ากรรมคอม ิวเ อร

3  สร สัมมนา น ร ท
เปนการนําความร ความเ า จท่ี  ปศึกษา งาน น างประเทศทัง  ประเทศ มา อยอ

นการสัมมนาโ ย  ล ังนี
การจั สัมมนา นครังนี รปแบบ องการปาฐกถา ิเศษและการเสวนา นหัว อ “การปรับ ัว

กับ Cyber Warfare นอนาค  และการเสวนา นหัว อ “การเ ิ หนากับ Cyber Crime นปจจุบัน
และป หาท่ีเกิ ึน นอาเ ียน”

5 1 วิทยากรท่ีเ ารวมการเสวนามีจํานวน 5 ทาน ประกอบ วย 1 คุณอาจารีย 
ศุ ิโรจน ําแหนง อํานวยการ ายสงเสริมเทคโนโลยีการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั ยและ ลา หลักทรั ย 2 ัน ํารวจเอก ุสิ  วารีประโคน ําแหนงรอง กํากับการ 1 
กองบั าการ ํารวจทองเท่ียว  สํานักงาน ํารวจแหง า ิ 3    ําแหนง 
Cybercrime Project Coordinator สํานักงานปองกันยาเส ิ และปราบปรามอา ากรรมแหง
สหประ า า ิ UNODC   Thorn ํ าแหนง Liaison Officer Australian Federal 
Police AFPAFP  กรม ํารวจแหงสห ันธรัฐออสเ รเลีย 5รม ํารวจแหงสห ันธรัฐออสเ รเลีย 5รม ํารวจแหงสห ันธรัฐออสเ รเลีย 5 ัน ํารวจเอกสถิ ย รหมอุทัย ําแหนง กํากับ
การ ํารวจ ธรบอ ุ  สํานักงาน ํารวจแหง า ิ
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5 2 เ ารวมการสัมมนา มีจํานวนทังสิน 11  คน จากหนวยงาน าง  
ประกอบ วย กรมสอบสวนค ี ิเศษ สํานักงาน ํารวจแหง า ิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั ยและ ลา หลักทรั ย สํานักงานปองกันยาเส ิ และปราบปรามอา ากรรมแหง
สหประ า า ิ กรม ํารวจแหงสห ันธรัฐออสเ รเลีย และ แทนจากสถานท องกลุมประเทศ
สมา ิกอาเ ียนทัง  ประเทศ สาธารณรัฐประ าธิป ยประ า นลาว สาธารณรัฐแหงสห า เมียนมา
สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐอินโ นีเ ีย

สรุป ลการเสวนาจากวิทยากร 5 ทาน ังนี
1  อ ุสิ  วาลีประโคน
การจั ังศนยปองกันปราบปรามการ อโกงประ า น านระบบโทรศั ทและ

สื่ออิเลกทรอนิกส ศป ปทน ร  ึนมาเ ื่อรับ ิ อบการสืบสวนสอบสวนค ีความ ิ เก่ียวกับกลุม
กระทําความ ิ โ ยการ โทรศั ทหลอกลวง หรือแกง Call Center โ ยมี ล อ ธนิ ศัก ิ ธีระสวัส ิ

ท่ีปรึกษา ิเศษ ร  เปน อศป ปทน ร
ศนยปองกันและปราบปรามการ อโกงประ า น านระบบโทรศั ทและ

สื่ออิเลกทรอนิกส สํานักงาน ํารวจแหง า ิ ศป ปทน ร  มี ลการ ําเนินการ ังแ วันท่ี  ธันวาคม
2561 ังนี

านการสอบสวน
อมลท่ีแจงมายัง ศป ปทน ร จํานวน 52 ค ี

- เสียหายมาแจงท่ีศนย  วย นเอง จํานวน 1  ค ี
- รับแจง านสาย วน 1155 จํานวน  ค ี
- รวมมลคาความเสียหายทังสิน จํานวน 2 5 5 7 65 2 บาท
- การรับแจงเบาะแสและเห ุอ่ืน จํานวน 12  เรื่อง
านการปราบปราม

- ยอ หมายจับทังหม จํานวน 5 6 หมาย
- จับกุมแลว จํานวน 17 หมาย
- มมีคุณ า และอย างประเทศ จํานวน 1 5 หมาย
คงเหลือ จํานวน 61 หมาย
านการเยียวยา เสียหาย

- มา รการเยียวยาคืนเงิน เสียหายแลว จํานวน 1  ครัง
- สามารถอายั เงินคืน เสียหาย  จํานวน 11  ราย
- รวมเปนเงินทังสิน จํานวน 22 612 2 6 7 บาท
จากการวิเคราะหแ นประทุษกรรม อง กระทําความ ิ  กระทําความ ิ

จะ  2 องทาง นการหลอกลวง เสียหาย คือ
1 1 การ โทรศั ทหลอกลวง เสียหาย โ ยโทรศั ท านเครือ าย

อินเทอรเน      แอบอางวาเปนเจาหนาท่ี องหนวยงาน าครัฐ
1 2 การหลอกลวง ห เสียหายโอนเงินเ าบั ีธนาคาร อง กระทํา

ความ ิ ท่ีเป วรับโอนเงินทางศนย มีการประสานงานความรวมมือระหวางประเทศ จํานวน  ครัง
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โ ยสามารถจับกุม  องหาเปนคน หวัน 2 คน คน ทย 2 คน คนมาเลเ ีย 2 คน และ
คนกัม า 5 คน นการ ําเนินการสง ราย ามแ น ทางศนย มีการประสานงานกับกรมการกงสุล
และ มีการประสานงานกับ าง   ล อบรับอย นเกณ ท่ี ี สวน นเรื่อง อง Call Center 

วงแรก  ศนย ทราบวา กระทําความ ิ มีนํา Cryptocurrency มา  นการ trade กัน 
ทางศนย  ประสานงานกับบริษัท ท่ีมี ือ าย Cryptocurrency นประเทศ ทย และทํา MOU 
รวมกัน นการทํา รวมกัน นการทํา รวมกั นการ ิสจน ัวบุคคลเ ื่อจะทราบถึงบุคคลท่ีทําการ ือ าย ปจจุบันทางศนย  
ม รับรายงานเก่ียวกับการนํา Cryptocurrency มา  นเก่ียวกรณี อง Call Center และทางศนย

มีการเ าระวังเก่ียวกับเรื่อง ังกลาว วแลว
สําหรับ เรื่องแกง Call Center นกรณี องคนรับจางเป บั ี

เ ื่อเป รับโอนเงินจาก เสียหายนัน ปจจุบันมีนอยเนื่องจาก กระทําความ ิ รปแบบ นการ
หลอกลวงแบบ หม คือ การ ห เสียหาย สมัคร  Internet Banking และหลอกลวงเอา OTP อง
เสียหาย ป โ ยจะมีการโอนเงิน ป างประเทศ กระทําจะ จิ วิทยา นการโทรศั ทหลอก
เสียหาย โ ยแอบอางเปนเจาหนาท่ีรัฐ และสวน ห กระทําความ ิ จะทําการหลอกลวง เสียหาย

ท่ีเปน สงอายุ โส  และมีฐานะ
2  อ สถิ ย รหมอุทัย
สําหรับ ิการณ องการกระทําความ ิ องแกง Call Center จะมีการ

หลอกลวง เสียหายท่ีเปนคน ทย และคน างประเทศ ทางศนย   ําเนินสืบสวนสอบสวนจน บวา 
สถานท่ี ังท่ี  นการกระทําความ ิ สวน ห ังอยท่ี างประเทศ เ น ประเทศจีน จีนแ น ิน ห  
มาเลเ ีย กัม า ฟลิปปนส และสหรัฐอาหรับเอมิเร ส บ  โ ยมีหลักการวา ถาหลอกลวง
คนประเทศ หน คนประเทศนันจะเปนคนโทรศั ทหลอกลวงเ ื่อสะ วก นการ ิ อสื่อสาร เ น 
กระทําความ ิ องการโทรศั ทหลอกลวงคน ทย คน ทยท่ีเปน รวม บวนการจะโทรศั ท

หลอกลวง เสียหาย และ บั ีธนาคาร องคน ทยท่ีเป วรับโอนเงิน
การสืบสวนสอบสวนเสนทางความเ ื่อมโยงทางการเงินท่ี จากการหลอกลวง

บวา กระทําความ ิ จะมีการสงเงิน หกับคน หวันโ ย ม านธนาคาร วิธี องโ ยกวน  และ
อีก องทางหนึ่งท่ี กระทําความ ิ คือ การนําเงินท่ี จากการหลอกลวง ป ือ ือ ื Bitcoin ึ่งเปนเงิน
สกุล ิจิทัล น Cryptocurrency ึ ่งทางศนย  มีการอายั เงิน Bitcoin ังกลาว ว โ ยจะเปนการ
อายั บั ีเงิน นสวนท่ีเ า ป ือ Bitcoin ทังบั ีบุคคล และบริษัทท่ีทําการ ือ าย Bitcoin นัน 
ปจจุบัน ม บวา กลุม กระทําความ ิ มีการ ือ ายเงินสกุล ิจิทัล น ทัล น ทัล Cryptocurrency อีก

สําหรับแกง Call Center จะทํางานเปนองคกรท่ีเ มแ ง กระทําความ ิ
ท่ีทําหนาท่ีเปน Call Center สวน ห จะมีการอบรมกันกอนท่ีจะมีการโทรศั ท เสียหาย โ ยสวน
ห จะอางเปนเจาหนาท่ี ปรษณีย เจาหนาท่ีกรมสอบสวนค ี ิเศษและเจาหนาท่ีอ่ืน องรัฐ นหลาย

หนวยงาน สําหรับความรวมมือระหวางประเทศเปนหลัก ทางศนย จะ  องทางท่ีมีการประสานงาน ว
โ ยทางศนย  มีการรวมจับกุม แกง Call Center กับ างประเทศหลายครัง

 คุณอาจารีย ศุ ิโรจน
นเรื่อง อง Cryptocurrency เปนเทคโนโลยี ท่ี ม นํามา  นเรื่อง อง

การหลอกลวงเ ียงอยางเ ียว แ Cryptocurrency กมีประโย น นเรื่องการโอนเงินท่ีมีความรว เรว
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มยุงยาก และ ับ อน อยท่ีวา  จะ วิธีการท่ีถกหรือ ม สวน นเรื่อง อง    
หรือการระ มทุน ม เปนเรื่องท่ีหลอกลวง แ เปน ล วงจากความนิยม น Cryptocurrency 
ท่ีเ ิบโ ึนอยางมาก และมี  หความสน จอยางกวาง วาง กลายเปนแหลงระ มทุนท่ีสามารถระ มทุน
ทังท่ีเปนเงิน ิจิทัลและเงิน ราสกุล าง อยางรว เรว ล ัน อนการระ มทุน เป โอกาส หกับ
 องการระ มทุนและ  องการลงทุน บกันโ ย รงอยางรว เรวท่ัวโลก านเครือ ายอินเทอรเน

ก ล นฐานะหนวยงานกํากับ แล มีหนาท่ี นการแยก ICO ท่ีนาเ ื่อถือ
ออกจาก ICO ท่ี มนาเ ื่อถือ เ ื่อปองกัน ระ มทุนนําเงินท่ี  ป อยาง มเหมาะสม เปนการปกปอง
นักลงทุนท่ีจะเ า ป โ ย ก ล  มีแนวทาง นการกํากับ แล โ ยมองเ าะ ICO ท่ีมีลักษณะเ า าย
เปนการเสนอ ายหลักทรั ย โ ยเ รียมเสนอนิยามหลักทรั ยท่ัว ปประเ ท หม คือ “สวนแบงรวม
ลงทุน” ามความหมายท่ีราง ึนมา ึ่งยัง มออกบังคับ  ระบุวา หมายถึง “ ราสารหรือหลักฐาน
แส งสิทธิ ท่ีแบงเปนหนวยแ ละหนวยมี อ กลงท่ีเปนสาระสําคั เปนอยางเ ียวกัน ึ่ง ราสารหรือ
หลักฐาน ังกลาวออกเ ื่อการจั การเงินทุนจากประ า น และ หสิทธิแก ถือ นการ รับสวนแบง
น ลประโย นท่ีเกิ จากการรวมลงทุน นทรั ยสิน หรือการ ําเนินการ โ ย ถือ มมีสวน นการ

บริหาร การจั การ หรือการ ําเนินการ นลักษณะประจํา ทังนี มรวมถึง กรณีท่ีเ าลักษณะ
ลักษณะหนึ่ง ัง อ ปนี

1 หลักทรั ยท่ีมีการประกาศกําหน วแลว าย  ร บ หลักทรั ย
2 ราสารหรือหลักฐานแส งสิทธิ าม อ กลงหรือสั าท่ีมี

วั ถุประสงคหลักเ ื่อ หสิทธิ นการ ทรั ยสินหรือการรับบริการ
ามนิยามท่ีราง ึนมา สามารถครอบคลุม Token ท่ีเกิ จากการทํา ICO  วย

เป อง หหนวยงานกํากับ แลสามารถเ ามา แล ICO  วย โ ยมีรางเก่ียวกับกระบวนการ อ ีโอ วย โ ยมีรางเก่ียวกับกระบวนการ อ ีโอ วย โ ยมีรางเก่ียวกั
ท่ีระบุวาเปนการออกและเสนอ ายหลักทรั ยท่ี วิธีการทาง ิจิทัลกําหน สิทธิ อง ถือหลักทรั ย 
จั เกบทะเบียน และบังคับ อ กลงโ ยอั โนมั ิเ ื่อมารองรับการทําธุรกรรม

สําหรับสถาบันการเงิน และท่ี ม สถาบันการเงิน Non-Bank  หันมาออก
เทคโนโลยีทางการเงิน ท่ีเรียกวา Financial Technology หรือ Fintech จะเปนเรื่อง องการ Disturb
หรือการ ั นา Operation ห อบ Plan Point หเยอะ  นันเปนสิ่งท่ี ี  และสําหรับการออก 
Cryptocurrency นิ าง  นันจะทํา หเกิ  ปราก การณท่ีเรียกวา Bubble Risks กเปนเรื่องท่ี
เปน ป  และสําหรับมา รการ นการควบคุม ทัง Fintech และ Cryptocurrency ทาง ก ล  
หคําแนะนํา ปท่ีรัฐมน รีกระทรวงการคลัง โ ยมีการออกมา รการท่ีจะมา วยเก่ียวกับการกระทบ

เสถียร า 
   

UNODC เปนหนวยงาน ององคการสหประ า า ิ ทํางานกับ า ิสมา ิก นการ
อสกับอา ากรรม าง  สนับสนุนการ ําเนินการ การปรับปรุงก หมาย หสอ คลองกับสนธิสั า 

อนุสั า าง  เก่ียวกับเรื่องการปราบปรามอา ากรรม นอกจากนี UNODC มีจั การอบรม และ
ั นา หกับ  ิ ากษา เจาหนาท่ีรักษาก หมายและหนวยงานท่ีเก่ียว อง มีการศึกษาคนควาวิจัยวา

อา ากรรมมีการ ั นาและมีศึกษาถึงแนวโนมเก่ียวกับอา ากรรมเปนอยาง ร มีการศึกษา นเรื่อง อง
   F   Center และสนับสนุน นเรื่อง องการวิเคราะหวั ถุ ยาน เปน น
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Cyber Crime เปนเรื่องท่ีมีความ ับ อน และแ ละ มิ าคมีความแ ก างกัน
ทัง นเรื่อง อง าษาวั นธรรม และระบบก หมาย ึ่งเปนสิ่งท่ีทาทายท่ีจะวิเคราะห นเรื่อง อง
อา ากรรมท่ีเกิ ึน นการ อสกับ Cyber Crime มีปจจัยอย 2 ประการ คือ ปจจัยแรกเปนเรื่อง
องก ระเบียบจะ องมีการ ั นาถึงแนวทางการรางก หมายและก ระเบียบ เนื่องจาก Cyber Crime

มีการ ั นาและมีความเปลี่ยนแปลงอยางรว เรว จึงทํา หเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับรัฐบาลและ รักษา
ก หมาย ปจจัยท่ี 2 เปนเรื่อง องเทคโนโลยี อจํากั าง  องเครื่องมือท่ี สําหรับเจาหนาท่ี
ควรมีการ ั นา หเหมาะสม เราควรคํานึงเรื่องสิทธิมนุษย นและ ระหนักร องประ า น นเรื่อง
องอา ากรรม และรัฐบาลจะ องมีความรความเ า จเก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยีวามีการ ั นาและ

ปรับเปลี่ยน ปทิศทาง  สง ลกระทบอยาง รกับ ีวิ รวม ปถึงเรื่อง อง ี ความสามารถ และ
เครื่องมือท่ี  นการป ิบั ิงาน เ น เครื่องคอม ิวเ อร เครื่องมือ นการ ิสจน ยานหลักฐาน รวม ปถึง
ํารวจ อัยการ และ  ิ ากษา ควรมีการจั อบรม หความรความเ า จ นเรื่องอา ากรรม เบอร 

และสิ่งสําคั อีกประการหนึ่งสิ่งสําคั อีกประการหนึ่งสิ่งสําคั กคือ การสงเสริมเก่ียวกับความรวมมือ นระหวางประเทศทังระ ับ าคี 
ทวิ าคี และนานา า ิ และความรวมมือระหวางหนวยงาน นประเทศ เ น DSI ส ปปง
และ ป ป ส  เปน น

นสวนการ องการ ั นา ี ความสามารถเปนสิ่งหนึ่งท่ีสอ คลองกันกับนสวนการ องการ ั นา ี ความสามารถเปนสิ่งหนึ่งท่ีสอ คลองกันกับ
การประ ุม  ึ่งเปนการประ ุมเหมือนกับส า นการปองกันอา ากรรมและการสงนการปองกันอา ากรรมและการสงเสริม หเกิ
ความยุ ิธรรมทางอา าเปนการประ ุมประจําป และ า ิสมา ิกเปนสง แทนเ ารวมประ ุมจะมีการ
ประ ุมถึงการศึกษาวิธีการ อสกับอา ากรรม การ ิจารณาถึง ี ความสามารถ ศักย า อง า ิ
สมา ิก นปนีการประ ุม ถึงเรื่อง อง Cyber Crime ึ่งเปนเรื่องท่ีมีการหารือ นระ ับนานา า ิ
เปนจํานวนมาก สิ่งหนึ่งท่ี นท่ีประ ุมเหน วย นการประ ุม  คือ องมีการ ําเนินการ นเรื่อง
การสงเสริมและ ั นาศักย า หมาก ึน ึ่งลักษณะ องอา ากรรม เบอรนัน มมี รมแ น
เราจึง องยกระ ับเรื่อง ี ความสามารถ อง ท่ีเก่ียว อง หถึงระ ับท่ีจะสามารถระบุและ อสกับ
อา ากรรมทาง เบอร ห   โ ย อง รับการสนับสนุนจากทุก ายและเปนท่ีทราบกัน ีวา
หนวยงาน านการบังคับ ก หมายมีความทาทาย าง  ทัง นเรื่อง องการ กอบรมการ หความร
กับเจาหนาท่ีทาง าน Cyber Crime รวม ปถึงเจาหนาท่ีอ่ืน  หสามารถทํางานออน ลน รถึง
วิธีการทํางาน และการแก ป หาท่ีเกิ ึน เนื่องจากอา ากรรม าง  จะมีหลักฐานท่ีเปน ิจิทัล
เราจะ องรจักวิธีการ อุปกรณท่ีจะทําการ รวจยึ อง กระทําความ ิ อยางเหมาะสม เ ื่อ ม ห
สง ลเสีย อ ยานหลักฐาน และสามารถนํา ยานหลักฐานท่ี รวจยึ สามารถนํา ป เปน ยาน
นศาล โ ย ม หมีการเปลี่ยนแปลง

5   
หนวยงาน AFP มีการทําค ีท่ีเก่ียวกับ Cyber Crime เปนจํานวนมาก ทัง นสวน

องการแลกเปลี่ยน อมล อง   การคามนุษย าง  เปน น นเรื่อง อง Cyber Crime นัน
จะ อง เวลา นการหาแหลง อมล องมีเจาหนาท่ีประสานงานท่ัวโลกทัง าครัฐและ าคเอก น
เ ื่อ ิสจน หทราบวาอา ากรรมท่ีเกิ ึนเปน องประเทศ หน มีการสืบสวนสอบสวน และมีการ
วางแ นการ ําเนินการ นสวนเรื่อง อง Cryptocurrency กอนหนานีประเทศออสเ รเลีย มีการ
ิ ามเก่ียวกับกรณี องการฟอกเงิน โ ยเ าะเรื่อง อง Bitcoin ถาเรา ิ าม นเรื่อง อง อมล  

เรากจะสามารถทราบถึงการแลกเปลี่ยน และความเ ื่อมโยง อง Bitcoin 
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2 
 

สวน Blockchain กเปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ียากจะ ิ ามหารองรอย เราจําเปน 
อง เครื่องมือ นสําหรับ ิ าม Cryptocurrency จะมีหลายสกุล เ น Bitcoin เปนเงินสกุลแรก  

ท่ีออกมา และเปนเงินสกุลเงินกลาง มมีธนาคารกลางท่ีคอยควบคุมสวน าง  องเครือ ายจะเปน
ัวสนับสนุนระบบโ ยรวม เ ราะ นันสกุลเงิน Bitcoin หรือ Cryptocurrency จะเปนระบบ Blockchain 

ท่ีมีความลําหนามากจะมีบั ีท่ีอั เ อย ลอ เวลาจะมีบั ีรับจายสาธารณะ  ือ ายจะสามารถ
ทราบวา ครมีการ ือ าย Bitcoin กัน นกลุม อง  ือ าย แ จะ มสามารถทราบ วา ครอยเบืองหลัง
นการทําธุรกรรมนันถาอยากจะทราบ เราจะ องทําการสืบสวน ึน ปอีกระ ับหนึ่ง เราสามารถนํา 

Bitcoin ปแลกเงินสกุลอ่ืน  นสหรัฐอเมริกาคนท่ีจะ ือ าย Cryptocurrency จะ องมีบั รประ า น
แส ง ัว น าสปอร  รปถาย ึ่งจะมีการคั กรองท่ีสามารถ รวจสอบ  กรณี องประเทศ ทย
ัวกลาง หรือนายหนา ก องป ิบั ิ ามก ระเบียบ องมีการบันทึก อมล องบุคคล ว เ ื่อสามารถ

นํามา ิ าม ัวบุคคลนัน  
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บทที่ 4
ิ ครา ารบร า าร ารบั คับ มาย ี่ย ับอา ญา รรมคอม ิ อร

.1 น นม ัยค คามทา อา ญา รรมคอม ิ อร น บัน นอนาค

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอรเน นทุกสิ่ง”หมายถึง การท่ีสิ่ง าง
ถกเ ื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเ าสโลกอินเทอรเน  ทํา หมนุษยสามารถสั่งการ ควบคุม งานอุปกรณ าง
านทางเครือ ายอินเทอรเน  เ น การสั่งเป - ป  อุปกรณเครื่อง  ฟฟา รถยน  โทรศั ทมือถือ 

เครื่องมือสื่อสาร เครื่อง สํานักงาน เครื่องมือทางการเกษ ร เครื่องจักร นโรงงานอุ สาหกรรม 
อาคาร บานเรือน เครื่อง  น ีวิ ประจําวัน างอาคาร บานเรือน เครื่อง  น ีวิ ประจําวัน างอาคาร บานเรือน เครื่อง  านเครือ ายอินเทอรเน  เปน น โ ยเทคโนโลยี
นีจะเปนทังประโย นอยางมหาศาล หรือ บางแหงเรียก M2M ยอมาจาก Machine to Machine 
คือ เทคโนโลยีอินเทอรเน ท่ีเ ื่อมอุปกรณกับเครื่องมือ าง  เ น โทรศั ทมือถือ รถยน  เยน 
โทรทัศนและอ่ืน  เ า ว วยกัน โ ยการเ ื่อมโยง วย หสื่อสารกัน  านระบบอินเทอรเน  
จากการคา การณ นป ค ศ 2 2  สิ่ง าง กวาแสนลาน ินจะสามารถเ ื่อม อกัน  วยระบบ 
(IoT) ึ่งจะสง ล ห บริโ คท่ัว ปจะเริ่มคุนเคยกับเทคโนโลยีท่ีทํา ห วกเ า สามารถควบคุมสิ่ง อง
าง  ทังจาก นบานและสํานักงานหรือจากท่ี หนก ทังนัน

นป 2018 มีเรื่องราวเกิ ึนบนโลก เบอรมากมาย เริ่ม นจากอั ราการละเมิ อมล
านโลกออน ลนเ ิ่ม ึนอยาง ั เจน รวมถึงเกิ การกออา ากรรมทาง เบอร มเวนแ ละสัป าห 

ทํา หการหาวิธีการปองกัน ัยกลายเปนปจจัยหลักท่ีสําคั สําหรับธุรกิจ และ บริหารองคกร มวาจะ
นา เลก หรือ ห าง องคํานึงถึงเรื่องความปลอ ัยเปนอัน ับแรก ังนัน มาเ รียม รอมสําหรับ

ป 2019 กับ 10 เทรน ความปลอ ัย นโลก เบอร ท่ีทุกสวนท่ีเก่ียว องควรจะ องนํามา
ิจารณา เ ื่อท่ีจะสามารถปองกันและรับมือกับอา ากรบนโลก เบอร อยางมีประสิทธิ า

1 1 เทคโนโลยีบลอกเ นจะ รับความนิยมอยางแ รหลายมาก ึน0

1

เทคโนโลยี Blockchain เปนระบบการทําธุรกรรมท่ี มอิงศนยกลาง ทํา ห มสามารถ 
เปลี่ยนแปลงความถก อง อง อมล  จะ มมี ครมาละเมิ  เปลี่ยนแปลง หรือ ยายาม หลอกลวง 
านระบบ Blockchain  จึงสามารถนํามาแกป หา าง  านความปลอ ัย 

1 2 แ กเกอรเกง ึน
ความสามารถ นการเ ียนโค แบบ ับ อนเ ื่อ โจม ี องแ กเกอร คือ ัยอัน ับแรก

เม่ือมีการ ถึง ัยคุกคามเกิ ึนบนโลก เบอร เนื่องจาก วกเ ามีการ ั นาความสามารถ 
และเรียนร ามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิ ึนอย ลอ เวลา ึ่งนั่นแส ง หเหนวาเหลาแ กเกอรนัน
อาจเ ินเรวกวาระบบรักษาความปลอ ัยอยกาวหนึ่งเสมอ

1 3 การปองกันการจโจมบนโลก เบอรจะมีความยากมาก ึน
อา ากรรมบนโลก เบอร กําลังเ ิบโ  และมีปริมาณเ ิ่มสง ึนอยางมาก สง ล ห

การปองกันทํา ยาก ึน วยเ นกัน เนื่องจาก ัวแ กเกอรเองมีความเ า จ น ัวระบบและสามารถ

1CAT cyfenceCAT cyfenceCA  (2562) 10 เ รนดความ อด ยั น กไซเบอร ี่ อง ับ ามอง น 2019 คนเมื่อ 5 กรก าคม 256 , จาก:

-security/it-360/10-cyber-security-trend-2019
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เ าถึงระบบเ ื่อเจาะ อมล งาย มแ กับเจา องระบบหรือเจา องธุรกิจเลยทีเ ียว อีกทังรปแบบ
องอา ากรรมทาง เบอรจะมีความหลากหลายมาก ึน สง ลทํา หการเ รียมการเ ื่อรับมือ หรือ

ปองกัน ยาก ึนเ นกัน
4 1 ธุรกิจประกัน ัยความเสี่ยงบนโลก เบอรจะเปนท่ี องการมาก ึน

นป 2019 อุ สาหกรรมประกัน ัยจะมีการ ั นา และมีการนําเสนอ ลิ ัณ 
านการประกัน ัยบนโลก เบอรเ ิ่มมาก ึน เ ื่อ อบสนองความ องการ องกลุมลกคา โ ยเ าะ
นกลุมธุรกิจท่ีเก่ียว องกับโลก ิจิทัล และออน ลน ึ่ง จะเปนความหวัง นการ วยปองกัน และ วย

ล ความเสียหายท่ีจะเกิ ึนจากการโจรกรรม 
1 5 การ า แคลนบุคลากรทาง าน อที

การ า แคลนบุคลากรทาง าน อทีนันถือเปนป หาสําคั สําหรับองคกร และธุรกิจ
เ ราะวาบุคลากร นสา านีมีความเก่ียว องกับป หาอา ากรรมบนโลก เบอรโ ย รง

1 6 ก หมายทาง เบอรจะถกนํามา อยางเครงครัก หมายทาง เบอรจะถกนํามา อยางเครงครัก หมายทาง เบอรจะถกนํามา อยางเครงครั
แมวาจะมีก หมาย และก ระเบียบท่ีบังคับ เก่ียวกับความปลอ ัยบนโลก เบอร 

อยแลว แ นป 2019 นีคา วาจะมีการบังคับ ก หมายท่ีเ มงว มาก ึน รัฐบาลท่ัวโลก างกําลัง
ําเนินการ ามก หมายเ ื่อ รวจสอบกิจกรรมท่ีสอความ ม อบมา ากลท่ีเกิ ึนบนโลก เบอร 

ก หมายจึงถือวาเปนอีกปจจัยสําคั ท่ีจะมีบทบาทอยางจริงจังเ ิ่มมาก ึน
1 7 การ ิ าม โจม ีบนโลก เบอรจะทํา ยาก ึน

กลุมอา ากรทาง เบอรเปนกลุมคนท่ีมีความเ า จเก่ียวกับโลก เบอรอยางลึก ึง 
ึ่งทํา หการ ิ ามการกระทํา ิ ทาง เบอรจะทํา ยาก ึน เนื่องจากคนกลุมนีรจักการหาทางหนี

ที ล เ ื่อหลีกเลี่ยงการ ิ ามจากเจาหนาท่ี ังนัน นป 2019 นีอา ากรทาง เบอรอาจจะ 
“ลําหนา” กวาระบบการปองกันการกออา ากรรม 

1 8  แลระบบ อทีจะ องเ า จระบบอยางถองแท
ท่ีรับ ิ อบทาง าน Cyber Security นองคกร หรือธุรกิจ องมีความเ า จ

นระบบ อที อง ัวเองอยางถองแท มีการ รวจสอบระบบอยเสมอ เ ราะบางครังความ ิ ลา
อาจเกิ ึนจากบุคคล าย นองคกรเอง หรือเกิ จากคน นองคกรท่ีทําการกอการโจรกรรมทาง

เบอรเ ื่อหา ลประโย นจาก องโหวท่ีเกิ ึน นระบบ 
1 9 การเ ิ่มเ ิมระบบปองกันการโจม ีบนโลก เบอร

ป าประ ิษฐ  หรือ AI (Artificial Intelligence) จะเปนสิ่ ง ท่ีถก  เ ื่ อ เ ิ่ ม
การปองกันการโจม ี เ ราะ ม แคเ ียงประสิทธิ า นการแจงลวงหนาวาการโจม ีจะเกิ ึนเทานัน
แ  AI ยังสามารถระบุ วา ท่ีโจม ีมีวั ถุประสงค อีก วย

1 1  Internet of Things ยังคงเปนจุ ออน
Internet of Things เปนอุปกรณ เครื่อง  าง  ท่ีสามารถเ ื่อม อกับอินเทอรเน

 ึ่งอุปกรณเหลานีมีอั ราการโจม ีเ ิ่ม ึน ลอ เวลา วยเ นกัน นั่นจึงเปนสาเห ุท่ี เ ี่ยว า
บวาอุปกรณเหลานีเปนจุ ออนท่ีทํา ห  งานเสี่ยง อการถกแ ก เ ื่อ แสวงหา ลประโย น

นทางท่ี ิ  ึ่ง นป 2019 จะมีการโจรกรรม อมล านอุปกรณเหลานีเ ิ่ม ึน  งานจึงควรเ ิ่ม
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ความปลอ ัย หกับการ งานโ ยการปองกัน ัน ืนฐานคือ การ ังคารหัส าน องระบบ ห
ปลอ ัยเ ื่อยาก อการโจม ี โ ยงาย

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิ ึนบนโลก เบอร จะยิ่งทวีคณความรว เรว ึน ป ามเวลา 
ังนัน เ ียนเหนวาการเรียนร ปรับ ัว เ ื่อรับมือ แก  และปองกัน จึงถือเปนปจจัยท่ีจะทํา หธุรกิจ

องคกร าง ปลอ ัยจากการจโจมบนโลก เบอร  หรืออยางนอยก วยทํา หเกิ ความเสียหาย
อทรั ยสิน ิจิทัล หนอยท่ีสุ

แนวโนมทางสถิ ิสําหรับ Cyber security นอีก 5 ป างหนา มี ังนีมี ังน1ีมี ังนี2

1) ความเสียหายจากอา ากรรม เบอรจะแ ะ $6 ลานลาน อป นป 2021
 และสื่อยักษ ห หลายรายมีความเหน รงกันเก่ียวกับความเสียหายท่ีเกิ ึนจากการโจม ี

เบอร โ ยคา การณมลคาความเสียหายทังโลกจะ ุงสงถึง มลคาความเสียหายทังโลกจะ ุงสงถึง มลคาความเสียหายทั $6 ลานลาน ประมาณ 216 ลานลานบาท
นป 2021 ึ่งเ ิ่ม ึนถึง 100% เม่ือเทียบกับปท่ี านมาท่ีมีมลคาความเสียหายท่ี $3 ลานลาน

2) การลงทุนทาง าน Cybersecurity จะทะลุ $1 ลานลาน จากป 2017
ถึง 2021 ลสํารวจ อง Gartner ระบุวา ป 2016 การเ ิบโ องอา ากรรม เบอรเปน
แรง ลัก ัน หเกิ การลงทุนทาง าน Cyber security มวาจะเปน ลิ ัณ หรือบริการ ึ่งมีมลคา
มากกวา $80,000 ลาน ประมาณ 2  ลานลานบาท  ึ่งยัง ม ั เจนวารวมการปองกันอุปกรณ 
IoT และอุปกรณ ระ ับ   วยหรือ ม แ การลงทุน ท่ัวโลก นอีก 5 ป างหนานี
ถกคา การณ ววาจะสงเกิน ถกคา การณ ววาจะสงเกิน ถกคา การณ $1 ลานลาน ประมาณ 36 ลานลานบาท  อยางแนนอน

3) ความ องการบุคลากรทาง าน Cybersecurity จะเ ิ่ม ึนถึง 1 5 ลาน
ําแหนง นป 2019 นักวิเคราะหและสื่อหลายราย าง หความเหน รงกันวา ณะนีทังโลกกําลัง
า แคลนบุ คลากร  เ ี่ ยว า  าน  Cybersecurity ป 2016 นี เป รับ ํ าแหนงงาน  าน 

Cybersecurity มากถึง 1,000,000 ําแหนง น ณะท่ีป 2019 คา วาจะรับเ ิ่มมากถึง 1 5 ลาน
ําแหนง นั่นหมายความวา บุคลากรสาย Cybersecurity จะ มมีคําวา กงานแนนอน

4) มนุษยจะ กเปนเปาหมาย อง ัยคุกคาม เบอรสงถึง 4,000 ลานคน
นป 2020 โลกกําลังเ าสยุค ิจิทัลท่ีทุกอยางจะมีการนําเทคโนโลยีเ ามาสนับสนุน สง ล หมนุษย

จะกลายเปนเปาหมาย องอา ากร เบอรแทนท่ีจะเปนอุปกรณคอม ิวเ อร เนื่องจากเปน
องคประกอบท่ีออนแอมากท่ีสุ  Microsoft ประมาณการณ ววา นป ประมาณการณ ววา นป ประมาณการณ 2020 คนจํานวน 4,000 ลานคน
จะอย นโลกออน ลน ึ่งสงกวาปจจุบันถึง 2 เทา แนนอนวามีเหยื่อ หแ กเกอรโจม ีเยอะจนเลือก มถกแ กเกอรโจม ีเยอะจนเลือก มถกแ กเกอร

5) อุปกรณ IoT กวา 200,000 ลาน ินจําเปน อง รับการปกปอง นป
2020 คา การณวาจะมีอุปกรณ IoT เปนจํานวนมากถึง 200,000 ลานเครื่อง เ ิ่ม ึนจาก 15,000 
ลานเครื่อง นป 2015 ถึง 13 เทา นั่นหมายความวา แ คเกอรมี องทาง หเลือกโจม ีมาก ึนอยาง
มหาศาล นอีก 5 ป างหนา นอกจากนี Microsoft ยัง ยากรณ วอีกวา าย นป 2020 ปริมาณ
อมลท่ีอย นโลกออน ลนจะเ ิ่ม ึนมากกวาปจจุบันถึง 50 เทา

2Josh FruhlingerJosh Fruhlinger  (2 5 6 3) Top cybersecurity facts, figures and statistics. ค น เมื่ อ 5  ก รก าค ม  2 5 6 , จ าก :
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รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2564

86

86 
 

 ประเทศ ทยถึงแมจะมียุทธศาส ร   แ ก องระมั ระวัง นเรื่อง ัย
คุกคาม านอา ากรรม เบอร เ ราะการเรงการ ั นาเก่ียวกับอุ สาหกรรม ิจิทัลเปนทิศทาง 
ท่ีถก อง อีกทัง องสม ุลกับยุทธศาส รความม่ันคงปลอ ัย เบอร Cyber Security) ท่ีเ มแ ง 
การเ ิบโ และความสามารถ นการเ าถึงโครง าย เบอร องประ ากร นประเทศ ทยเ ิ่ม ึน 
อยางกาวกระโ น วง 2-  ปท่ี านมา จึงทํา หความเสี่ยง าน ัยคุกคาม เบอรมีสง ึน
หลายเทา ัวและจะเปน ัยคุกคามท่ีจะถกยกระ ับ นเ ิงยุทธศาส ร องประเทศอยางหลีกเลี่ยง ม  
 ความสามารถ องอา ากรทาง เบอรท่ี มีจํานวนเ ิ่มมาก ึน โจม ีจะมี
ความสามารถ นการเ าถึง อมล ององคกรท่ีสําคั  การโจม ี มีความ ับ อนมากกวาเ ิม 
และ โจม ีจะมองหา องโหว นส า แว ลอมการทํางาน นองคกร อยางงาย าย ึ่งจากการ
สํารวจท่ี านมา บวาบุคลากร นองคกรมีโอกาสถกโจม ี มากท่ีสุ  โ ย โจม ีท่ีมาจาก ายนอก
องคกร เ ราะองคกรเหลานัน มมีความคลอง ัว นการ ําเนินการ องคกร มมีงบประมาณสําหรับ 
ความม่ันคงปลอ ัย เบอร และ า ทักษะ านความม่ันคงปลอ ัย เบอร 
 
4.2 ิ ครา น ย าน ร บบ ารบริ าร ัด ารอา ญา รรมคอม ิ อร มาย  

2 1 ประเทศมาเลเ ีย จากการเ า ปศึกษา งาน อง เ ียนและคณะ บวา ประเทศ
มาเลเ ียถือวาเปนแหลง องสุม อง กระทําความ ิ าว าง า ิ ิว ําท่ีมาจากกลุมประเทศทวีป
แอฟริกา ึ่ง ิการณ นการกระทําความ ิ เหลานีมีลักษณะการหลอกลวงท่ี บคือเปน R  
S  ึ่งเปนการหลอกลวงโ ย คุยกับ เสียหาย าน Social Media าง  โ ยเ าะอยางยิ่ง 
Facebook และ  า ถายท่ีเปนหนา า รั่ง ิว าวแ ัว นจริง  เปนคน นจีเรีย และจะแส งทีทา
วามีความสน จรัก คร เสียหายและอยากจะแ งงาน วย แ ิ ั ป หาบางอยางจึง อ ห วยโอนเงิน 
มา ห ึ่ง เสียหายสวน ห กจะโอนเงิน ป หหลายครัง แ เนื่อง วยการ คุย ังกลาวมักจะกระทํา
านทาง Facebook และมักจะ  ื่อปลอม นการ ิ อ คุย จึงทํา ห มสามารถทราบ ัว น 

ท่ีแทจริง อง หลอกลวง นอกจากนีเวลาท่ี เสียหาย ปแจงความท่ีสถานี ํารวจทองท่ี แ ทาง
เจาหนาท่ี ํารวจมาเลเ ียกมักจะมิ มีการ ําเนินการ   ังนัน สถานเอกอัครรา ท ทย   
จึงมักจะแนะนํา ห เสียหาย ป ิ อกับ ํารวจท่ีรับ ิ อบค ีอา ากรรมทางเทคโนโลยี แ ทวา 
ประเทศมาเลเ ียกลับ หวี ากับ าว าง า ิเหลานีอยางงาย าย หาก เ ียนและคณะ ึ่งเปนเจาหนาท่ี
องกรมสอบสวนค ี ิเศษ องการ หสถานเอกอัครรา ท ทย  หการสนับสนุนหรือ วยเหลือ น าน
  อ ห ําเนินการแบบค นาน คือ มีหนังสือเปนทางการจากปลั กระทรวงยุ ิธรรมแจง ปยัง

ปลั กระทรวงการ างประเทศและ น ณะเ ียวกัน ก หกรมสอบสวนค ี ิเศษประสานแจง หสถาน
เอกอัครรา ท ทย  ทราบ วยอีกทางหนึ่ง 

แนวทางการบริหารจั การอา ากรรมคอม ิวเ อร องประเทศมาเลเ ีย  
ึ่งก หมายท่ีเก่ียว องกับอา ากรรมทางคอม ิวเ อร นมาเลเ ียนันมี  บับ ยุทธศาส รท่ี

หนวยงาน ํารวจมาเลเ ียจะนํามา เ ื่อแก ป หาอา ากรรมคอม ิวเ อร คือ  หการศึกษา
และสรางความ ระหนัก หกับกลุมเสี่ยง ๒  บังคับ ก หมายอยางจริงจังและแก ปรับปรุงก หมาย
นปจจุบัน  เสริมสรางศักย า องเจาหนาท่ีโ ยการ กอบรม น าน าง  อาทิเ น การสืบสวน

สอบสวนทางอา ากรรมคอม ิวเ อร VoIP ระบบสื่อสารแบบ รสาย และการ รวจ ิสจน าง  
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เปน น  จั ือจั จางอุปกรณและแอป ลิเค ัน าง  เ น ระบบการ ิ าม IP หรือสื่อ หม  
และกลองอุปกรณสําหรับการสืบสวน เปน น  และ ๕  เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน 
นประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศ และการทํางานแบบกองกําลังรวม Task Force) เ น 

หนวยงาน Interpol, Europol และ Virtual Global Taskforce (VGT) เปน น 
2 2 สาธารณรัฐสิงคโปร จากการเ า ปศึกษา งาน อง เ ียนและคณะ บวา หนวยงาน

บังคับ ก หมาย องสาธารณรัฐสิงคโปรก บป หาอา ากรรมคอม ิวเ อรหลากหลาย ม าง
จากอา ากรรมคอม ิวเ อรท่ีเกิ ึน นประเทศ ทย เ น Internet Love S  หรือ R  
S , Credit for Sex S  และอ่ืน   
  แนวทางการบริหารจั การอา ากรรมคอม ิวเ อร องสาธารณรัฐสิงคโปร 
งานทาง าน Cyber  นันแมวาท่ี านมา หนวยงานบังคับ ก หมายประเทศ าง  จะสามารถ
จับกุม กระทําความ ิ  แ กเปนเ ียง กระทํา ิ ท่ีอยเบืองหนาเทานัน มิ กระทํา ิ ท่ีอย
เบืองหลัง ังนัน การสืบสวนสอบสวนจึง องทํา นสวนท่ีเปน Dark Side องอินเทอรเน วย ึ่งเปน
เห ุ ลหนึ่งท่ีสนับสนุน หมีการกอ ังหนวยงาน IGCI ทังนี เ ื่อท่ีจะ มีการแลกเปลี่ยนและเ ื่อมโยง
อมล ึ่งกันและกัน โ ยหนวยงาน IGCI มีเจาหนาท่ีประจําประมาณ 15  คน โ ยมีเจาหนาท่ีท่ีเปน 

Seconded Officers จํานวน  คน จาก 2  ประเทศ แก ประเทศออสเ รเลีย อารเจน ินา 
ออสเ รีย บรา ิล แคนา า จีน อินโ นีเ ีย เนเธอรแลน  อิ าลี อิหราน อิสราเอล เคนยา นอรเวย 
กา าร รวัน า สิงคโปร สเปน นจีเรีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา คเว  รั่งเศส อังก ษ และ ี่ปุน 
มี ารกิจหนาท่ีเก่ียวกับการวิจัยและ ั นาอุปกรณและเครื่องมือ าง  ท่ี  นการระบุอา ากรรม
และ ัว น อง กระทําความ ิ  สนับสนุนงาน านการ รวจ ิสจนทางคอม ิวเ อร มีหอง Lab  
ท่ีทันสมัย ลอ จนมีการจั การ กอบรมเก่ียวกับนวั กรรมและเทคโนโลยี หมท่ี วย นการสืบสวน
สอบสวนค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร  
  การทําค ี Cyber นัน ควรท่ีจะมีเครือ ายทางการ าวมาสนับสนุนการทํางาน 
เนื่องจากเปนอา ากรรมท่ีเกิ ึนอยางรว เรวและเกิ ึนท่ี ก  ังนัน จึงควรมีความรวมมือกับ
าคเอก น รวมถึงควรมีการเกบ อมล านทาง Social Media เ ื่อประโย น นเรื่อง องการรวบรวม
อมลเ ื่อการวิเคราะห 

2  สาธารณรัฐฟลิปปนส จากการเ า ปศึกษา งาน อง เ ียนและคณะ บวา 
สาธารณรัฐฟลิปปนสยังเปนประเทศท่ีกําลัง ั นา น านเทคโนโลยี จึง า การปองกัน ัย น านนี 
จะสังเก เหนวามี กอเห ุ นลักษณะ องแกง Call Center นระ ับแรก องประเทศ นกลุมอาเ ียน 
มี ท่ีสราง วรัสคอม ิวเ อรประเ ทเวิรม ื่อ ILOVEYOU โ ยบุคคลท่ี ื่อ    จนทํา ห
มีก หมาย น านปองกัน ัยอา ากรรมคอม ิวเ อรมาก ึน  

แนวทางการบริหารจั การอา ากรรมคอม ิวเ อร องสาธารณรัฐฟลิปปนส 
สําหรับหนวยงานบังคับ ก หมาย โ ยการจั บุคลากรและเครื่องมือ หมีหนาท่ีเ าระวัง ัยจาก
อา ากรรมคอม ิวเ อร และออกก หมายท่ีเก่ียวกับอา ากรรมคอม ิวเ อร  
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.3 ค ามร มมอร า ร ท อ ร ท  มา ีย สา าร รั ิ นส สา าร รั สิ ค ร2

3 

1 แบบทางการ ปจจุบันประเทศ ทยมีสนธิสั าวา วยความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน 
นค ีอา าท่ีเรียกวา         กับประเทศ าง  

รวม ๒ ประเทศ แก สหรัฐอเมริกา แคนา า รั่งเศส นอรเวย เกาหลี  จีน อินเ ีย โปแลน   
ศรีลังกา เปร ออสเ รเลีย เบลเยี่ยม สวนประเทศ สหรา อาณาจักร รั่งเศส และนอรเวย ท่ี มมี
สนธิสั ากจะถือหลัก าง อบแทนสนธิสั ากจะถือหลัก าง อบแทนหรือหลักถอยทีถอยป ิบั ิ  

นสวน องประ าคมอาเ ียน ประเทศ ทยยัง มมีสนธิสั า นเรื่อง ังกลาวกับ
ประเทศสมา ิกอาเ ียนโ ย รง นลักษณะทวิ าคี แ นกลุมประ าคมอาเ ียน วยกัน มีการลงนาม
สนธิสั าวา วย วยเหลือ ึ่งกันและกัน นเรื่องทางอา า อง มิ าคอาเ ียน The Treaty on 

       -    
Countries) ึ่งเปนเครื่องมือทางก หมายสําคั ระ ับ มิ าคท่ีกําหน มา รการทางก หมายสําหรับ
หนวยงานบังคับ ก หมาย นการ หความ วยเหลือและการ อความ วยเหลือระหวางรัฐ อรัฐ 
น มิ าคอาเ ียน นเรื่องทางอา า วหลายรปแบบสนธิสั า  เป โอกาสระหวาง ประสานงาน

กลาง องแ ละรัฐ สามารถสงคํารอง อความ วยเหลือและการ ิ อประสานงาน านทาง องทาง ํารวจ
สากล   Police Organization หรือ I ) หรือองคการ ํารวจอาเ ียน 
(  นสถานการณเรง วน  จึงทํา ห อมลและ ยานหลักฐานท่ี จากการประสานงาน
ทางค ี าน องทาง ังกลาว รอรับการยอมรับ นกระบวน ิจารณา ันศาลมาก ึน ิ ล, ๒๕๕๖  
สนธิสั า ังกลาว รวมลงนามโ ยประเทศสมา ิกอาเ ียนแลว โ ย ทย  หสั ยาบันสนธิสั านี
เม่ือวันท่ี  มกราคม ๒๕๕๖ 

2 แบบ มเปนทางการ (   การ ําเนินการประสานความรวมมือ
ังกลาวสามารถ แบง  ังนี34 

2  การประสานการป ิบั ิระหวางหนวยงาน อหนวยงาน Agency to 
Agency) เปนรปแบบ องความรวมมือทวิ าคีระหวางหนวยงานบังคับ ก หมาย องประเทศ ทย
และหนวยงานบังคับ ก หมาย างประเทศ มีวั ถุประสงค นการแลกเปลี่ยน อมลท่ีเก่ียว องกับ
การสืบสวนสอบสวนเ ื่อ หการบังคับ ก หมายมีความเ มแ ง มาก ึน สง ล หการทํางาน อง
หนวยงานทังสอง ายมีความแนบแนนและมีประสิทธิ า มาก ึน การประสาน การป ิบั ิระหวาง
หนวยงาน อหนวยงานท่ีกลาวถึงนี สวน ห แลวจะมีการ ําเนินการ นรปแบบ องการลงนามบันทึก
ความเ า จระหวางหนวยงาน โ ยกําหน เนือหาสาระสําคั เ าะหัว อ และเปนการ ําเนินการท่ี
ม ั กับก หมาย าย นประเทศ ึ่งกรมสอบสวนค ี ิเศษมีการลงนาม นบันทึกความเ า จระหวาง

หนวยงานกับหนวยงาน บังคับ ก หมาย างประเทศหลายหนวยงาน เ น บันทึกความเ า จ
ระหวางกรมสอบสวนค ี ิเศษกับสํานักงาน ํารวจเครือรัฐออสเ รเลีย หรือบันทึกความเ า จ 

3กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  (2559)  คมือการ ืบ วน

อบ วน นกรอบ ร าคมอาเซียน: การ บั เก่ียวกับ ร าคมอาเซียน  หนา 133 
4กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  (2559)  คมือการ ืบ วน

อบ วน นกรอบ ร าคมอาเซียน: การ บั เก่ียวกับ ร าคมอาเซียน  หนา 121-122 
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ระหวางกรมสอบสวนค ี ิเศษกับสํานักงานปราบปรามอา ากรรม แหงสหรา อาณาจักร นเรื่อง
การ อ านอา ากรรม าม า ิ นสวน องประเทศสมา ิก มิ าคอาเ ียนยังอย นระหวาง 
การ ําเนินการ อความเหน อบ ามม ิคณะรัฐมน รี เรื่องการลงนามบันทึกความเ า จระหวาง 
กรมสอบสวนค ี ิเศษ กับสํานักงาน ํารวจแหง า ิกัม าวา วยการคามนุษย าม รมแ น 

๒ ๒ การประสานการป ิบั ิโ ย านความรวมมือ ององคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศ การประสานการป ิบั ิ านองคกรความรวมมือระหวางประเทศ แก องคกร
สหประ า า ิ  องคกร ํารวจสากล L) องคกร ํารวจอาเ ียน  เปนการ
ประสานการป ิบั ิ นรปแบบท่ี มเปนทางการ กลาวคือ อมลท่ี รับสามารถนํามา  น ัน อน 
การสืบสวนสอบสวน  แ มสามารถ เปน ยาน อศาล นกระบวนการ ิจารณาค ี แ นสวน อง
สนธิสั าวา วยความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน นเรื่องทางอา า องอาเ ียน ศ  ๒๕  ึ่งเปน
เครื่องมือทางก หมายสําคั ระ ับ มิ าคท่ี กําหน มา รการทางก หมายสําหรับหนวยงานบังคับ

ก หมาย นการ หความ วยเหลือและการ อความ วยเหลือระหวางรัฐ อรัฐ น มิ าคอาเ ียน 
นเรื่องทางอา า วหลายรปแบบ อยาง รก ามสนธิสั าอาเ ียน บับนีมี อจํากั ท่ีคลายคลึง 

กับสนธิสั าระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าท่ัว ป โ ยรัฐ รับคํารองสามารถป ิเสธการ ห 
ความ วยเหลือ  หากคํารอง ังกลาวเก่ียว องกับประเ นการเมือง เ ือ า ิ เ ศ ศาสนา า ิกําเนิ  
สั า ิ และความ ิ ทางทหาร หรือความม่ันคง นลักษณะอ่ืน  โ ยสนธิสั า เป โอกาส ห 
ประสานงานกลางสงคํารอง อความ วยเหลือ และการ ิ อประสานงาน าน องทาง ํารวจสากล 

(I L) หรือ องคการ ํารวจอาเ ียน  นสถานการณเรง วน  จึงทํา ห อมล
และ ยานหลักฐานท่ี จากการประสานงานทางค ี านทาง องทางนี รับการยอมรับ นกระบวนการ

ิจารณาค ี น ันศาล วย เนื่องจากมีการระบุ หเปน องทางการประสานงาน น สนธิสั า ังกลาว  
๒  การประสานการป ิบั ิ านเจาหนาท่ีประสานงานประจําสถานเอกอัครรา ท  

(LEGATS, Attache, Liaison) สําหรับประเทศสมา ิกประ าคมอาเ ียน มีประเทศท่ีมี  วยท าย ํารวจ 
(Police Attaché) ประจํา ณ สถานท  นประเทศ ทย ๒ ประเทศ คือ มาเลเ ีย และอินโ นีเ ีย 

 ความรวมมือระหวางประเทศ นทางอา า ความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่อง 
ทางอา า       หรือท่ีเรียก MLAT เปนการ ําเนินการ
หหรือ อความ วยเหลือจาก างประเทศ นเรื่องทางอา าระหวางรฐั อรัฐ นเรื่องเก่ียวกับการ ําเนินการ

สืบสวนสอบสวน ฟองค ี ริบทรั ยสินและการ ําเนินการ อ่ืน  ท่ีเก่ียวเนื่องกับค ีอา า4

5 
1 หลักก หมายท่ีเก่ียว องกับความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า 

 หลักความ ิ สองรัฐ    หลักการนี 
แ เ ิม  นเรื่องสง ราย ามแ น สวนการ หความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา านัน  
ก นําหลักความ ิ สองรัฐนีมา วยเ นกัน แ อาจ มเครงครั เทากับ นเรื่องการสง ราย ามแ น 
โ ยจะเปนการ หความรวมมือกัน นเรื่องอ่ืน ึ่งอาจเปนเ ียง ัน อนวิธีการ องการ ําเนินค ีอา า 
ึ่งอาจมี ลกระทบ อสิทธิบุคคลอยบาง แ ก ม สิทธิ อ ัวรางกาย องบุคคลนันโ ย รง 

5
 กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  (2559)  คมือการ ืบ วน

อบ วน นกรอบ ร าคมอาเซียน: การ บั เก่ียวกับ ร าคมอาเซียน  หนา 130-133 
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๒  หลัก าง อบแทนหรือหลักถอยทีถอยป ิบั ิ Reciprocity) หลักการนี
เปนหลัก ืนฐาน นเรื่องความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าโ ยเปนการท่ีรัฐหนึ่งยอมรับ 
นการบังคับ ห ามคํารอง อ องรัฐ าย เง่ือน วาหากรัฐ น รอง อ หรัฐอ่ืนนัน ําเนินการ

เ นเ ียวกันแลว รัฐนันจะยอมป ิบั ิเ นเ ียวกัน หลัก าง อบแทนนีทํา หรัฐทังสอง างมีความ ก ัน
ามก หมายระหวางประเทศมากกวาหลัก ม รีจิ   

๒ สรุปสาระสําคั อง ระรา บั ั ิความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่อง 
ทางอา า ศ  ๒๕ ๕ และท่ีแก เ ิ่มเ ิม  

 ความหมาย องความ วยเหลือและวิธีการรอง อความ วยเหลือ 
มา รา  “ความ วยเหลือ หมายความวา ความ วยเหลือ นเรื่อง

เก่ียวกับการ ําเนินการสืบสวน สอบสวน ฟองค ี ริบทรั ยสิน และการ ําเนินการอ่ืน  ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ค ีอา า” 

จากบทบั ั ิมา รา  ความ วยเหลือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า 
จึงหมายถึง ความ วยเหลือ นการสืบสวนสอบสวนฟองค ีริบทรั ยสินและการ ําเนินการอ่ืน   
ท่ีเก่ียวเนื่องกับค ีอา า ึ่งหากประสงคจะ อความ วยเหลือนีจากประเทศ ทยจะ องทําคํารอง 
อความ วยเหลือสง ปยังอัยการสงสุ ประสานงานกลาง แ สําหรับประเทศท่ี มมีสนธิสั า นเรื่อง

ความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา ากับประเทศ ทย หจั สงคํารอง อโ ยวิถีทางการท
ามท่ี บั ั ิ ว นมา รา ๐ 

“มา รา ๐ ประเทศท่ีมีสนธิสั าวา วยความรวมมือระหวางประเทศ 
นเรื่องทางอา ากับประเทศ ทยหากประสงคจะ อความ วยเหลือ ามท่ีบั ั ิ ว นหมว นี 

จากประเทศ ทย หทําคํารอง อความ วยเหลือสง ปยัง ประสานงานกลาง แ สําหรับประเทศท่ี มมี
สนธิสั า ังกลาวกับประเทศ ทย หสงคํารอง อโ ยวิถีทางการท  คํารอง อความ วยเหลือ 
หทํา ามแบบ หลักเกณ  วิธีการและเง่ือน  ท่ี ประสานงานกลางกําหน ” 

๒  หลักเกณ การ หความ วยเหลือทางอา าแก างประเทศ มา รา  
๒ ) การรอง อความ วยเหลือนันจะ ําเนินการ ามสนธิสั าวา วย

ความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน นเรื่องทางอา าระหวางประเทศ รอง อกับประเทศ ทย กรณี 
ท่ีประเทศ รอง อ มมีสนธิสั า ังกลาว ก องปราก วาประเทศ รอง อจะ หความ วยเหลือ
ทํานองเ ียวกันเม่ือประเทศ ทยรอง อ 

๒ ๒) การกระทําความ ิ ท่ีเปนมลฐาน นการรอง อ องเปนความ ิ าม
ก หมาย ทย เวนแ จะมีสนธิสั าระบุเปนอยางอ่ืน 

๒ ) ประเทศ ทยอาจป ิเสธการ หความ วยเหลือ หากการ วยเหลือ
ังกลาวจะกระทบกระเทือนอธิป ย ความม่ันคง หรือสาธารณประโย นท่ีสําคั องประเทศ ทย 

หรือเก่ียวกับความ ิ ทางการเมือง หรือการทหาร 
 ประเ ท องความ วยเหลือ ประเ ท องความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน 

นเรื่องทางอา าโ ยลักษณะความรวมมือระหวางประเทศ น ัน อนสืบสวนสอบสวน การ ิจารณาค  ี
ึ่งถือวามี อบเ นการ ิจารณา หความ วยเหลือคอน างกวาง โ ยความ วยเหลือ ึ่งกันและกัน 

ท่ียอมรับ นระ ับสากล แก 
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 การสืบ ยานบุคคลและการสอบปากคําบุคคล  
๒  การจั หา ห ึ่งเอกสาร บันทึก และ ยานหลักฐาน  

 การสงเอกสาร  
 การป ิบั ิ ามคํารอง อ นการคนและยึ   

๕  การโอน ัวบุคคลท่ีถกคุม ังเ ื่อการสืบ ยานบุคคล  
๖  การสืบหา ัวบุคคล  

 การเริ่มกระบวนการทางอา า ามคํารอง อ 
 การ หความ วยเหลือเก่ียวกับการ ําเนินการริบทรั ยสิน  

 วิธีการ หความ วยเหลือ ก หมายกําหน หอัยการสงสุ นฐานะ 
ประสานงานกลางเปน รับคํารอง อจาก างประเทศแลว ิจารณาเบือง นวาการรอง อ ังกลาว

เปน ป ามหลักเกณ ท่ีกําหน ว นก หมายหรือ ม ถาเหนวา มเปน ป ามหลักเกณ ก หแจง 
หประเทศ รอง อทราบ แ หากเปน ป ามหลักเกณ ท่ีกําหน นก หมายกสงเรื่อง ห มีอํานาจ

หนาท่ี ําเนินการ ึ่งหมายถึงเจาหนาท่ี ามท่ีก หมายกําหน อํานาจหนาท่ี ว 
 คํารอง อ หสอบปากคํา ยาน จั หา ห ึ่งเอกสารหรือสิ่ง อง 

อันเปน ยานหลักฐาน ึ่งเปนการ ําเนินการนอกศาล คํารอง อ หจั สงเอกสาร คํารอง อ หคน คํารอง
อ หสืบหาบุคคล และคํารอง อ หอายั หรือยึ เอกสารหรือสิ่ง อง เ ื่อประโย น นการรวบรวม
ยานหลักฐาน หสง ห บั าการ ํารวจแหง า ิ อธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิ เศษ เล าธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ น าครัฐ หรือเล าธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริ แหง า ิ 

๒  คํารอง อ หสืบ ยานบุคคล ยานเอกสาร หรือ ยานวั ถุ ึ่งเปน
การ ําเนินการ นศาล และคํารอง อ หอายั หรือยึ ทรั ยสิน เ ื่อประโย น นการริบทรั ยสินหรือ
นการบังคับบุคคล ห ําระเงินแทนการริบทรั ยสินและคํารอง อ หอายั  ยึ  หรือริบทรั ยสิน 

หรือบังคับ ําระเงินแทนการริบทรั ยสิน ามคํา ิ ากษาหรือคําสั่ง องศาล างประเทศ หสง
นักงานอัยการ 

 คํารอง อ หโอนหรือรับโอนบุคคล ึ่งถกคุม ังเ ื่อ วยเหลือ นการ
ําเนินค ี ันเจา นักงานหรือ ันศาล หสงอธิบ ีกรมรา ทัณ  

 คํารอง อ หเริ่มกระบวนการค ีทางอา า หสง ห บั าการ
ํารวจแหง า ิ อธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษ หรือ นักงานอัยการ 

เม่ือเจาหนาท่ี มีอํานาจ ําเนินการเสรจกจะสงเรื่องกลับมา หอัยการสงสุ  
ประสานงานกลาง เ ื่อสง หประเทศ รอง อ อ ป 

๕  คําวินิ ัย อง ประสานงานกลางเปนยุ  ิ าม ระรา บั ั ิความรวมมือ
ระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า ศ  ๒๕ 5 กําหน หคําวินิจ ัย อง ประสานงานกลางเปนยุ ิ 
เวนแ นายกรัฐมน รีจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

๖  การ อความ วยเหลือจาก างประเทศ หนวยงาน องรัฐอาจ อความ วยเหลือ
ทางอา าจาก างประเทศ โ ยมีหลักการทํานองเ ียวกัน กับการ หความ วยเหลือแก างประเทศ 
โ ย านอัยการสงสุ ประสานงานกลาง 
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ปจจุบัน มีการออก ระรา บั ั ิความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า 
ศ  ๒๕๕๙ ึ่งแก เ ิ่มเ ิม ระรา บั ั ิความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า ศ  าง  

เ น ห ประสานงานกลางมีอํานาจสงคํารอง อความ วยเหลือจาก างประเทศ ป หเจา นักงาน
หรือ นักงาน เจาหนาท่ี ามก หมายอ่ืน เ ื่ อ ํ าเนินการ นสวนท่ีเก่ียว องกับคํารอง อ  ห 
ประสานงานกลางมีอํานาจสง อมลเก่ียวกับการกระทําความ ิ หรือทรั ยสิน ป ห างประเทศ 

เ ื่อประโย น นการสืบสวน สอบสวน การฟองค ี หรือการ ิจารณาค ี นศาลแมยังมิ รับการ 
รอง อกําหน กระบวนการคนหรือยึ ทรั ยสิน เ ื่อประโย น นการรวบรวม ยานหลักฐานและ 
เ ื่อประโย น ันท่ีสุ นการริบทรั ยสิน เ ื่อปองกันการยักยายถายเททรั ยสินท่ี มาจากการ
กระทําความ ิ หมีการเจรจา กลงเ ื่อ หมีการรับรองวาจะ มมีการประหาร ีวิ ถือเปนกล ก นการ
รอง อความ วยเหลือ นความ ิ อันเปนมลเห ุแหงการรอง อความ วยเหลือนัน องระวางโทษ 
ถึงประหาร ีวิ ามก หมาย ทย แ มถึงโทษประหาร ีวิ ามก หมาย องประเทศ รับรอง อ 
การโอนบุคคล ึ่งถกคุม ัง เ ื่อ วยเหลือ นการ ําเนินค ี น ันเจา นักงาน เปน น 

สําหรับ นสวนท่ีเก่ียว องกับกรมสอบสวนค ี ิเศษโ ย รง คือ อธิบ ีกรมสอบสวน
ค ี ิ เศษ เปนเจาหนาท่ี  มีอํานาจ ําเนินการ ามคํารอง อความ วยเหลือจาก างประเทศ  
ามมา รา ๒ วงเลบหนึ่ง กลาวคือ อัยการสงสุ ึ่งเปน ประสานงานกลาง มีอํานาจสงคํารอง อ ห

สอบปากคํา ยานหรือจั หา ห ึ่งก หมายหรือสิ่ง องอันเปน ยานหลักฐาน ึ่งเปนการ ําเนินการ
นอกศาล คํารอง อ หจั สงเอกสาร คํารอง อ หคน คํารอง อ หสืบหาบุคคล และคํารอง อ หอายั
หรือยึ เอกสารหรือสิ่ง องเ ื่อประโย น นการรวบรวม ยานหลักฐาน หอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษ
ําเนินการ  ึ่งกรมสอบสวนค ี ิเศษอยระหวางการประสานอัยการสงสุ  เ ื่อ หการป ิบั ิงาน
ังกลาวเปน ปอยางมีประสิทธิ า และเกิ ประโย นสงสุ  อ ป 

3 การสง ราย ามแ น Extradition)6 
1) หลักก หมายท่ีเก่ียว องกับการสง ราย ามแ น  

1  องเปนความ ิ ท่ีอาจมีการสง ราย ามแ น  Extradition 
Offences) คือ หลักการท่ีระบุ หมีการสง ราย ามแ น เ าะกรณีการกระทําความ ิ ึ่ง ระบุ ว
โ ยเ าะ นสนธิสั า 

1 ๒  หลัก าง อบแทน Reciprocity) หลักการนีจะ บังคับ นกรณี 
ท่ีประเทศท่ี ราย ามแ น หลบหนี ปอาศัยนัน มมีสนธิสั าหรือ อ กลง นเรื่องความรวมมือ 
ทางอา าระหวางกัน แ ประเทศ รอง อและประเทศ รับคํารอง อ  ิจารณาแลววา จะ ําเนินการ
หความ วยเหลือการ ําเนินค ีอา าแกกัน และเปนการ อบแทน นลักษณะเ ียวกัน 

1  องเปนความ ิ ท่ีสามารถลงโทษ ทัง ามก หมาย องรัฐ รอง อ 
และรัฐ รับคํารอง อ   ความ ิ อา าท่ีรัฐ รับคํารอง อจะ ําเนินการสง ราย
ามแ นนันจะ องเปนความ ิ อา าท่ีปราก นก หมาย องประเทศ รอง อ และประเทศท่ีสง ัว
ามหลัก “ มมีความ ิ  ถา มมีก หมาย” ( ullapeona Sine Lege) เนื่องจากการ ําเนินการ

6กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  (2559). คมือการ ืบ วน

อบ วน นกรอบ ร าคมอาเซียน: การ บั เก่ียวกับ ร าคมอาเซียน  หนา 122-128 
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นทางอา าเปนเรื่องท่ีสง ลกระทบ อสิทธิและเสรี า องบุคคล ังนัน การกระทําท่ีจะเปน
ความ ิ อา าท่ีสง ราย ามแ น จะ องเปนมลฐานความ ิ ามก หมายทังสองประเทศ 

1  การ มลงโทษ ํ า นความ ิ เ ี ย ว กัน  Double Jeopardy) 
หลักเกณ  รงกับหลักก หมายท่ัว ป ท่ีวา “การ ม ิจารณาหรือลงโทษ ํา นค ีเ ียวกัน” ( on Bis 
in I  กลาวคือ จะ มมีการสง ราย ามแ น นกรณีถาหากบุคคลท่ีถก อ หสง ัว รับ 
การ ิจารณาค ี และถก ิ ากษาลงโทษหรือปลอย ัว นรัฐท่ีรับคํารอง อแลว โ ยเปนความ ิ เ ียวกัน
กับความ ิ ท่ี อ หสง ราย ามแ น ทังนีอาจรวม ปถึงการท่ีบุคคลท่ีถก อ หสง ัวกําลังถก ําเนินค ี
นรัฐท่ี รับคํารอง อสําหรับความ ิ ท่ี อ หสง ราย ามแ น วย 

1 5) รัฐ รอง อจะ ําเนินค ี เ าะความ ิ ท่ี ระบุ นคํารอง อ 
“หลักความ ิ เ าะเรื่อง” (Rule of Speciality) รัฐ รอง อ มอาจ ําเนินค ี นความ ิ อ่ืน 
แกบุคคล ถกสง ัวเปน ราย ามแ น  หาก ม ความ ิ ท่ี กลาวอาง ว นคํารอง อ หสง ราย
ามแ น อีกทังรัฐ รอง อ มสามารถสง ราย ามแ น อ ปยังรัฐท่ีสามอีก วย หากรัฐท่ี รับคํารอง อ
มยินยอม 

1 ๖) การ มสง ราย ามแ น นค ีเลกนอย เนื่องจากการสง ราย ามแ น 
เปนความรวมมือระหวางประเทศ ึ่งมี ิธีการและคา จาย นการ ําเนินการ ังนันความ ิ เลกนอย 
จึงมัก มมีการ อ หสง ราย ามแ น ค ีท่ีจะ ําเนินการ อ หสง ราย ามแ นนันจึง ิจารณาจาก 
ฐานความ ิ ท่ีมีอั ราโทษจําคุกหรือกัก ังเกินกวา  ป 

1 7) อง มเปนค ีท่ี า อายุความ สําหรับอายุความนัน หถือเอาอายุความ 
นฐานความ ิ องทังสองประเทศทัง นประเทศ รอง อและประเทศ รับคํารอง อ 

1 8) บุคคล องปราก ัวอย นรัฐท่ีรับการรอง อ การท่ีจะรอง อ หมีการ 
สง ราย ามแ นนัน องปราก อเทจจริงวาบุคคล กระทําความ ิ นัน ามแ น ป และ ปราก ัว
อย นรัฐท่ีรับคํารอง อ ังกลาว 

2) อยกเวน องการสง ราย ามแ น 
2  หลัก มสง ราย ามแ น นความ ิ ทางการเมือง Political 

Offences) เนื่องจากความ ิ ทางการเมืองเปนเ ียงการกระทําความ ิ เ ราะมีแนวคิ ม รงกันกับ 
มีอํานาจบริหารประเทศ นเวลานัน 

2 ๒  หลักการ มสงคน า ิ ามแ น  - E    
นประเทศกลุมระบบก หมายลายลักษณอักษร Civil Law) จะ มสงบุคคลสั า ิ น ามแ น 
ปเ ื่อ ําเนินค ี น างรัฐ เนื่องจากเปนหนาท่ี องรัฐ น ณะเ ียวกันก มม่ัน จ นกระบวนการ

ยุ ิธรรมทางอา า องรัฐ างประเทศ แ นกลุมระบบก หมายแบบจารี ประเ ณี  
Law) มมี อหาม นเรื่อง ังกลาว เ ราะถือหลักวา กระทําความ ิ  ณ ท่ี จะ องถก ิจารณาค ี  
ณ ท่ีท่ีกระทําความ ิ  เนื่องจากเหนวากระบวนการยุ ิธรรมจะ ําเนิน ป อยาง ี นรัฐท่ีความ ิ
เกิ ึน มวาจะเปน าน ยานหลักฐาน ยานบุคคล และ เสียหาย 

2  หลักการ มสง ราย ามแ น นโทษประหาร ีวิ  Death Penalty) 
สนธิสั าสหประ า า ิวา วยการสง ราย ามแ น มา รา      
on Extradition (d)) เปนแมแบบ น อยกเวนเรื่องความ ิ โทษประหาร ีวิ  โ ยยกเวน นกรณี 
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ท่ีประเทศ รอง อ กลงวาจะ ม ั สินลงโทษประหาร ีวิ  หรือ มจั หมีการประหาร ีวิ บุคคล 
ท่ีรอง อ หสง ราย ามแ น นทางป ิบั ิประเทศ าง  นทวีปยุโรปจะป ิเสธ มสง ราย ามแ น 
หากบุคคล ังกลาว องเสี่ยงกับการรับโทษประหาร ีวิ นประเทศ รอง อ เนื่องจากประเทศเหลานัน

ยกเลิกโทษประหาร ีวิ ามก หมาย าย นประเทศแลวเปนสวน ห  
2  หลักการ มสง  ร าย  ามแ นหาก ยานหลักฐาน มเ ี ยง อ 

(Insufficiency of Evidence) หลัก อยกเวนนีมาจากสนธิสั าสหประ า า ิวา วยการสง ราย
ามแ น       อ  ึ่งกําหน อยกเวน หประเทศ
าคีสมา ิกสามารถป ิเสธ มสง ราย ามแ น หาก ยานหลักฐาน มเ ียง อ ามมา รฐาน

ก หมายลักษณะ ยาน องประเทศ รับคํารอง อ 
3) ระรา บั ั ิการสง ราย ามแ น ศ  ๒๕๕  

ประเทศ ทยมีมา รการ หความรวมมือ นการสง ราย ามแ น าม
ระรา บั ั ิสง ราย ามแ น ศ  ๒๕๕  เ ิมมี ระรา บั ั ิสง ราย ามแ น ศ  ๒ ๒ 

แ ายหลังถกยกเลิก ป  โ ยกําหน หมี ประสานงานกลาง คือ อัยการสงสุ หรือ  ึ่งอัยการสงสุ
มอบหมาย เ ื่อทําหนาท่ี นการประสานงานการสง ราย ามแ น หประเทศ รอง อ และการรอง
อ หสง ราย ามแ นแกประเทศ ทย 

การรอง อ หสง ราย ามแ นจากประเทศ รับคํารอง อมายังประเทศ ทย 
ห นักงานอัยการ หรือหนวยงานท่ีประสงคจะ หมีการสง ราย ามแ น เสนอเรื่อง อ ประสานงานกลาง 
นกรณีท่ี ประสานงานกลางมีคําวินิจ ัยวาสมควรท่ีจะจั คํารอง อ หสง ราย ามแ นจากประเทศ 
รับคํารอง อ ห ประสานงานกลางสงเรื่อง ห นักงานอัยการจั ทําคํารอง อสง ห ราย ามแ น 

และเอกสารประกอบ อ ปคําวินิจ ัย อง ประสานงานกลาง เก่ียวกับการ อ หสง ราย ามแ น 
หถือเปนยุ ิ เวนแ คณะรัฐมน รีมีม ิเปนอยางอ่ืน 

ความ ิ ท่ีจะ อ หมีการสง ราย ามแ น  องเปนความ ิ อา า 
ท่ีก หมายทังสองประเทศบั ั ิ วเปนความ ิ  ึ่งมีโทษประหาร ีวิ หรือโทษจําคุกหรือโทษจํากั
เสรี า นรปแบบอ่ืน ังแ หนึ่งป ึนหรือหากมีโทษนอยกวาหนึ่งป แ เปนความ ิ เก่ียว ันกับ
ความ ิ ท่ี หมีการสง ราย ามแ น ามรอง อแลว กอาจรอง อ หสง ราย ามแ นแกกัน  ยกเวน
ความ ิ ท่ีมีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความ ิ ทางทหาร 

การสง ราย ามแ นจะเริ่ม วยการมีคํารอง อ ถาเปนประเทศท่ีมี
สนธิสั าสง ราย ามแ นกับ ประเทศ ทยก องสง ปยัง ประสานงานกลาง หากมิ มีสนธิสั า 
สง ราย ามแ นกับประเทศ ทยก องสงคํารอง อ ังกลาวโ ย านวิถีทางการท  ทังนี รัฐบาล ทย
อาจ ิจารณาสง ราย ามแ น หเม่ือประเทศ รอง อจะ องแส งโ ย ั แจงวาจะสง ราย ามแ น
หแกประเทศ ทย นทํานองเ ียวกันเม่ือประเทศ ทยรอง อคํารอง อ หสง ราย ามแ น 

และเอกสารหลักฐาน หเปน ป ามหลักเกณ วิธีการและเง่ือน ท่ีกําหน นก กระทรวง กลาวคือ 
คํารอง อ หสง ราย ามแ นจะ องทําเปนลายลักษณอักษร โ ยมีรายละเอีย และเอกสารหลักฐาน  
ัง อ ปนี 
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 รายละเอีย เก่ียวกับบุคคล ึ่งถกรอง อ หสง ามแ น โ ยระบุ ื่อ 
รป รรณ สั า ิ และท่ีอย บุคคล ังกลาวหรือสถานท่ีท่ีมีเห ุอันควรเ ื่อ วาบุคคลนันอย น
รา อาณาจักร 

๒  อเทจจริงเก่ียวกับค ีและรายละเอีย เก่ียวกับวัน เวลา และสถานท่ี
กระทําความ ิ   

 ก หมายท่ีบั ั ิ หการกระทํานันเปนความ ิ  ฐานความ ิ   
อั ราโทษ และอายุความ 

 ถารอง อ หสง ัวเ ื่อ ป ําเนินค ี จะ องมีหมายจับท่ีออกโ ยศาล
หรือเจาหนาท่ี มีอํานาจ หรือสําเนาหมายจับ ึ่งรับรองความถก อง รวมทัง ยานหลักฐานท่ีแส งวา 
ค ีมีมลท่ีศาลจะรับฟอง ว ิจารณา หากความ ิ นัน กระทํา นรา อาณาจักร หรือมีก หมายบั ั ิ
หถือวา กระทํา นรา อาณาจักร 

๕  ถาเปนกรณีรอง อ หสง ัวเ ื่อรับโทษ ามคํา ิ ากษา จะ องมี
สําเนาคํา ิ ากษา องศาล องประเทศ รอง อ ึ่งรับรองความถก อง และคําแถลงท่ีแส งวาบุคคล 
ึ่งถกรอง อ หสง ามแ น องรับโทษ ามคํา ิ ากษาอีกเ ียง  

คํารอง อและเอกสารทังหม จะ อง รับการรับรองโ ยเจาหนาท่ี 
มีอํานาจ องประเทศ รอง อ รอมคําแปลเปน าษา ทยและรับรองความถก อง วย 

4) อจํากั นการสง ราย ามแ น 
 ค ีความ ิ ท่ีมีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความ ิ ทางทหาร 

ึ่งความ ิ ท่ีลักษณะทางการเมือง มหมายรวมถึง 
 การปลง ระ นม ประทุษราย อ ระองค หรือเสรี า

อง ระมหากษั ริย ระรา ินีหรือรั ทายาท 
๒  การ า ประทุษราย อรางกาย หรือเสรี า องประมุ แหงรัฐ 

นํารัฐบาล หรือสมา ิกโ ย รง นครอบครัว องบุคคลนัน 
 การกระทําความ ิ ท่ี มถือวาเปนความ ิ ทางการเมือง 

เ ื่อวั ถุประสงค นการสง ราย ามแ น ามสนธิสั า ึ่งประเทศ ทยเปน าคี 
๒  บุคคล ึ่ งถกรอง อ หสง ามแ นนัน รับการ ิ จารณาค  ี

นความ ิ นัน และมีคํา ิ ากษาถึงท่ีสุ หปลอย ัว ป หรือ หลงโทษและ นโทษ ปแลว หรือ รับ
การอ ัยโทษ หรือนิรโทษกรรม หรือค ี า อายุความ หรือมีเห ุอ่ืน ึ่ง มสามารถ ําเนินค  ี
แกบุคคลนัน ามก หมาย องประเทศ รอง อ 

 นกรณีท่ีจะสง ราย ามแ น ึ่งเปนบุคคลสั า ิ ทย ปยังประเทศอ่ืน 
จะ ําเนินการ เม่ือ นัน หสง ามแ นหรือเปนการป ิบั ิ าง อบแทน ามหลักถอยทีถอยป ิบั ิ
กับประเทศท่ีรอง อหรือกรณีระบุ ว นสนธิสั าสง ราย ามแ นระหวางประเทศ ทยกับประเทศ 
ท่ีรอง อ 

 หากความ ิ ท่ีประเทศ ทยจะรอง อ หสง ราย ามแ นนัน องระวาง
โทษประหาร ีวิ ามก หมาย ทยแ มถึงโทษประหาร ีวิ ามก หมาย องประเทศ รับคํารอง อ 
และรัฐบาลจําเปน อง หคํารับรองวาจะ มมีการประหาร ีวิ  ก องจั หมีการเจรจาเ ื่อ หมี 
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การรับรอง นกรณีนีหากศาล ิ ากษาลงโทษประหาร ีวิ หรัฐบาล ทย ําเนินการ ามบทบั ั ิ
องก หมายเ ื่อ หมีการบังคับ ามคํา ิ ากษาโ ยวิธีการจําคุก ลอ ีวิ แทนการประหาร ีวิ  

และหามมิ หล หยอน อนโทษ มวา วยเห ุ   เวนแ เปนการ ระรา ทานอ ัยโทษ 
๕  การ ิจารณาค ีสง ราย ามแ นจะเปนกระบวนการ ิจารณา 

นศาล นกรณีจําเปนเรง วน ประเทศ รอง ออาจมีคํารอง อ หจับกุมและคุม ังบุคคลท่ี องการ ัว
ว ั่วคราวกอนก  มา รา ๕  เม่ือจับกุม ัวบุคคล  หนําสง นักงานอัยการโ ยมิ ัก า เ ื่อยื่นคํารอง
อศาล มีคําสั่ง ังบุคคล ึ่งถกรอง อ ว นระหวางรอคํารอง อสง ราย ามแ นอยางเปนทางการ 

และเอกสารหลักฐานจากประเทศ รอง อหากศาลมิ รับคําฟอง เ ื่อ ําเนินค ีสง ราย ามแ น
าย นหกสิบวันนับแ วันท่ีบุคคล ึ่งถกรอง อถกจับหรือ าย นเวลาท่ีศาลกําหน  แ อง มเกิน 

เกาสิบวันนับแ วันท่ีบุคคลนันถกจับ หปลอย ัวบุคคลนัน ป 
๖) ายหลังจากศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุ ห ังบุคคล ึ่งถกรอง อ หเปน ราย

ามแ นและรัฐบาล ทย ิจารณา หสงบุคคลนันเปน ราย ามแ นแลว จะ อง ําเนินการ หเสรจสิน
าย นเกาสิบวันนับแ วันท่ีศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุ  

5) การ ําเนินการสง ราย ามแ น องประเทศ ทย  
ทยมีสนธิสั าสง ราย ามแ นกับประเทศ าง   ประเทศ บาง บับ

กมี อจํากั ระบุเ าะ บางฐานความ ิ เทานันท่ีจะสง ราย ามแ น  อยาง รก าม กรณีท่ี มมี
ความ กลงเรื่องการสง ราย ามแ นกเปน ุลย ินิจ องรัฐบาลท่ีจะสง ราย ามแ น หหรือ มก  
ึ่งเปน ป ามหลัก าง อบแทน ึ่งยังมีปจจัยท่ี อง ิจารณาอย ๒ ประการ คือ ประการแรก 

ก หมาย องประเทศนัน องเป อง หทํา  วย ประการท่ีสอง คือ การท่ีจะ รับความรวมมือจาก
ประเทศนันหรือ ม ึนอยกับเจ จํานงทางการเมือง บรรยากาศทางการเมือง และ ลประโย น อง
ประเทศนัน นเรื่องนี วย 

5  ความรวมมือระหวางประเทศ นกรณีมีสนธิสั าระหวางกัน 
ปจจุบันประเทศ ทยมีสนธิสั าสง ราย ามแ น Extradition Treaty) กับ  10 บับ  แก 
อังก ษ แคนา า ออสเ รเลีย มาเลเ ีย ฟจิ เบลเยียม อินโ นีเ ีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี  
ลาว บังคลาเทศ และกัม า โ ย นกลุมประ าคมอาเ ียน 1  ประเทศนัน ทยมีสนธิสั ากับ  
5 ประเทศ คือ มาเลเ ีย อินโ นีเ ีย ฟลิปปนส ลาว และกัม า  

นสนธิสั า  ท่ี ทยทํา วกับประเทศ าง  นอกจากจะมีหลักท่ัว ป
องการสง ราย ามแ น ามท่ีกลาว ปแลว บางสนธิสั าอาจมีการระบุฐานความ ิ ว 

โ ยเ าะเจาะจงท่ีจะสง ราย ามแ น หแกกัน  อาทิ สนธิสั าสง ราย ามแ นระหวางประเทศ ทย
กับอังก ษ ร ศ  ๒๙ ค ศ  ๙  อนุสั าวา วยการสง ราย ามแ นระหวางสยามกับเบลเยี่ยม 
ค ศ  ๙  สนธิสั าระหวางรัฐบาลแหงรา อาณาจักร ทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโ นีเ ีย 
วา วยการสง ราย ามแ น ค ศ  ๙ ๖ สนธิสั าระหวางรัฐบาล แหงรา อาณาจักร ทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนสวา วยการสง ราย ามแ น ค ศ  ๙81 หรือบางสนธิสั า 
จะกําหน โทษ ัน ่ํา องความ ิ ท่ีจะสง ราย ามแ น  กลาวคือ องเปนความ ิ ท่ีมีโทษจําคุก
หรือทํา หปราศจากเสรี า หรือการกัก งั นรปแบบอ่ืนเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งปหรือโ ยการลงโทษ
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ท่ีหนักกวา ึ่งมักปราก อย นการทําสนธิสั า นระยะหลัง  อาทิ สนธิสั าระหวางรัฐบาล 
แหงรา อาณาจักร ทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวา วยการสง ราย ามแ น ค ศ  ๙  

5 ๒  ความรวมมือ ามหลักถอยทีถอยป ิบั ิ อกันระหวางประเทศ 
(Reciprocity) กรณี มมีสนธิสั า 

นกรณีท่ี มมีสนธิสั าสง ราย ามแ นระหวางกันจะ อง ําเนินการ
จั สงคํารอง อ รอมเอกสาร ท่ีเก่ียว องโ ย านวิถีทางการท  ึ่งกระทรวงการ างประเทศจะเปน 
 ิจารณาหาก มกระทบ อสัม ันธ ม รีระหวางประเทศ และ มมีเห ุ ลอ่ืน ท่ีจะ ม ําเนินการ ห 

ก หสงคํารองนัน ห ประสานงานกลาง ําเนินการ อ ป ทังนี นทางป ิบั ิจะ อง ิจารณา วยวา 
นคํารอง อ ังกลาวประเทศ รอง อจะ องแส งโ ย ั แจงวาจะสง ราย ามแ น หแกประเทศ ทย 
นทํานองเ ียวกันเม่ือประเทศ ทยรอง อ ามหลักถอยทีถอยป ิบั ิ แ หากกระทรวงการ างประเทศ
ิจารณาเหนวาคํารอง อนันอาจกระทบกระเทือนความสัม ันธระหวางประเทศหรือมีเห ุ ลอ่ืน   

ท่ี มอาจ ําเนินการ ห  ก หเสนอความเหน รอมคํารองนัน หคณะรัฐมน รี ิจารณาโ ยเรว  
หากคณะรัฐมน รี เหน ามความเหน องกระทรวงการ างประเทศก ห ิจารณาสั่งการ ามท่ีเหนสมควร 
แ หากเหน อบ หสง ราย ามแ น ามคํารอง อก หกระทรวงการ างประเทศสงเรื่อง ห ประสานงานกลาง
ําเนินการ อ ป 

5  มา รการเรง วนเ ื่อการจับกุมนอกเหนือจากการ ําเนินการ าม 
อ 5  หรือ อ 5 ๒  กอาจ ความรวมมือโ ยการ ิ อสื่อสาร านองคการ ํารวจสากล ึ่งเปน

องคการระหวางประเทศหนวยงานหนึ่งท่ีมีสมา ิก 79 ประเทศท่ัวโลก มีหนาท่ีเปนสื่อกลาง ิ อ
ประสานงาน านการ าวและความรวมมือระหวางประเทศสมา ิก เ ื่อเ ิ่มประสิทธิ า นการ
ปองกันและปราบปรามอา ากรรมสําหรับประเทศ ทย สํานักงานกลางแหง า ิ ํารวจสากล 
(    -  ังอยท่ีกองการ างประเทศ สํานักงาน ํารวจแหง า ิ โ ยมี 
บังคับการกองการ างประเทศเปนหัวหนา โ ย านสํานักงานกลางแหง า ิ ํารวจสากลประเทศ ทย 

(   เปนการ วยเหลือ ึ่งกันและกัน นเรื่องทางอา า นรปแบบก่ึงทางการ โ ย ม องมี
ความสัม ันธกันเปนกรณี ิเศษ หากเปน ป ามความ กลงหรือความรวมมือ าย หนวยงานระหวาง
ประเทศท่ีรับ ิ อบ นเรื่องทางกระบวนการยุ ิธรรม าง  

นทางป ิบั ิกอนท่ีจะ ําเนินกรรมวิธีรอง อ หสง ราย ามแ น จะ อง
ทราบสถานท่ีหรือประเทศท่ี นันหลบหนีเ า ป นการสืบหาบุคคลท่ีจะ อ หสง ัว ราย ามแ นนัน 
จะ ําเนินการ อ หองคการ ํารวจสากลออกหมายแ ง (   ึ ่งเปน บแจงรป รรณ อง
คนรายเ ื่อท่ีจะ  ําเนินกรรมวิธีการสง ราย ามแ น อ ป ึ่งองคการ ํารวจสากลเป โอกาส ห
ประเทศสมา ิกยื่นคํารอง อ หออกหมายแ ง เ ื่อสืบหา ิ ามจับกุม ัว ั่วคราวบุคคลท่ี กระทํา
ความ ิ นประเทศ ยื่นคํารอง โ ยบางประเทศถือวาหมายแ งเปนเสมือนหนึ่งหมายจับนานา า ิ 
ทํา หเจาหนาท่ี ํารวจ นประเทศนัน สามารถจับกุม ั่วคราวบุคคล ังกลาว  แ นบางประเทศ
รวมทังประเทศ ทยเจาหนาท่ี ํารวจ มสามารถท่ีจะจับกุม ั่วคราวบุคคลท่ีปราก อย นหมายแ ง 

 นทุกกรณี 
เ ื่อ หการประสานงานกับสํานักเล าธิการองคการ ํารวจสากล นการ

สืบสวนหา ัวบุคคลท่ีกระทํา ิ นประเทศ ทยนัน เปน ป วยความละเอีย รอบคอบและรั กุม 
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และเ ื่อ หการประสานงานกับ นักงานอัยการ นการ ําเนินการเ ื่อ ห  ัว  องหา ามแ นมา
ําเนินค ีหรือรับโทษ นประเทศ ทยมีประสิทธิ า มากยิ่ง ึน กองการ างประเทศ สํานักงาน ํารวจ

แหง า ิ จึง วางหลักเกณ  นการ ําเนินการ ังนี 
แนวทางการป ิบั ิ นการออกหมายแ ง ององคการ ํารวจสากล ามคําสั่ง

กองการ างประเทศท่ี ๕ ๒๕  ลงวันท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕  
 วั ถุประสงค 

 เ ื่อเปนการสืบหา ิ ามจับกุม ัว  องหา ึ่งกระทํา ิ  นประเทศ ทย
แลวหลบหนี ป างประเทศกลับมา ําเนินค ี นประเทศ ทย าน องทางการประสานงาน ององคการ
ํารวจสากล 

๒  เ ื่อสนับสนุนการ ําเนินการ อง นักงานอัยการและกระทรวง 
การ างประเทศ นการ อสง ราย ามแ นมา ําเนินค ี นประเทศ ทย 

๒  หลักป ิบั ิ นการ ําเนินการรอง อหมายแ ง นกรณี ัง อ ปนี 
๒  กรณี นักงานอัยการมีคําสั่งฟอง  องหา หถือเปนหลักป ิบั ิ

ท่ัว ป 
๒ ๒  กรณี  องหามีหมายจับ น ัน นักงานสอบสวน หรือกรณีท่ี นักงาน

อัยการยัง ม มีความเหนสั่งฟอง ควร ห  วิธีแจงเวียน หสืบสวนหา าวถึงแหลงท่ี ัก ิงหรือ 
หลบ อน ัวทาง  Diffusion เปนลํา ับแรก และจะ องเสนอสํานักงาน ํารวจแหง า  ิ
สั่งการเปนราย  ป 

 เง่ือน เบือง น นการรอง อ หออกหมายแ ง 
 บุคคลท่ี องการ ัวกระทํา ิ ก หมายท่ีมีโทษทางอา า 

๒  มีการออกหมายจับบุคคล ังกลาวแลว  
 นักงานสอบสวนมีความเหนควรสั่งฟอง หรือ นักงานอัยการ สั่งฟอง

 องหาแลว 
 รับการประสานจาก นักงานอัยการ หรือกระทรวงการ างประเทศ

วาจะมีการรอง อ หมีการสง ราย ามแ น อ ป 
แนวทาง ังกลาวเบือง น กรมสอบสวนค ี ิเศษ ประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน ําเนินการ นการออกหมายแ งโ ย แนวทางป ิบั ิเ ียวกัน หาก มครบเง่ือน  
ทัง  อ ามแนวทางการป ิบั ิ ังกลาวจะ มมีการออกหมายแ ง แ อาจ อ หสํานักเล าธิการ
องคการ ํารวจสากลออกหมายประเ ทอ่ืน ห  

 วิธีการ นการรอง อ หออกหมาย 
 กรอกแบบฟอรมการรอง อหมายแ ง สงถึงสํานักเล าธิการองคการ

ํารวจสากล โ ยเสนอ บังคับการกองการ างประเทศ หรือรอง บังคับการ กองการ างประเทศ 
ท่ี รับมอบหมายเปน ลงนาม นแบบฟอรมการรอง อ การรอง อควรระบุ อมลเก่ียวกับบุคคล 
ท่ี องการ ัว หมากท่ีสุ  เ น 

ก  ื่อเ ม วันเ ือนป และสถานท่ีเกิ  บิ ามาร า และสั า ิ 
 ําหนิรป รรณ  
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ค  เจาหนาท่ีท่ีออกหมายจับ  
ง  เล ท่ีหมายจับ  
จ  อหาโ ยละเอีย   

 ิการณแหงค ีโ ยยอ  
 คํายืนยันวาจะมีการ อสง ราย ามแ น อมา 
 จะมีคํา อสง ราย ามแ นจากประเทศ บาง 

๒  แจง อมล ามแบบฟอรม ังกลาว ปยังสมา ิกองคการ ํารวจสากล
ประเทศ าง  โ ย านทาง  Diffusion 

 แจง หสํานักเล าธิการองคการ ํารวจสากลทราบ หากมีการแก
เปลี่ยนแปลง อมล ามหมาย  

๕  การ ําเนินการหลังการจับกุม ามหมายแ ง  
๕  กรณีท่ีจับกุม  องหา  าย นประเทศ หรือกรณีหมายจับถกยกเลิก 

๕  แจงการยกเลิกหมาย ปยังประเทศ าง  โ ยวิทยุ ํารวจสากล 
(X-400) 

๕ ๒  แจง หสํานักเล าธิการองคการ ํารวจสากล จั ทําหมายยกเลิก  
๕ ๒  กรณีท่ีจับกุม  องหา  นประเทศอ่ืน  

๕ ๒  มีคํา อหมายจับเ าะกาล Provisional Arrest) สงถึง
ทางการประเทศท่ี บ ัว  องหาโ ยเรวท่ีสุ เทาท่ีจะทํา  นทางเ ียวกันก ําเนินการ หมีการจั สง
คํา อ สง ราย ามแ นระหวางประเทศนันกับประเทศ ทย 

๕ ๒ ๒  หลังจากท่ี  องหาถกสง ามแ นเรียบรอยแลว หประเทศ 
ท่ีรอง อมีวิทยุถึงประเทศสมา ิก าง  แจงยกเลิกหมาย องการ ัว แลวแจงสํานักเล าธิการองคการ
ํารวจสากลเ ื่อยกเลิกหมาย 

๖) หนาท่ีอ่ืน  
ประเทศท่ีรอง อ อง ําเนินการ รวจสอบทุก  ๕ ป วา  องหา าม

หมายยังเปนท่ี องการ ัวหรือ ม และแจง หสํานักเล าธิการองคการ ํารวจสากลทราบ 
ทังนี นการสืบสวนหา ัว  องหาท่ีกระทํา ิ นประเทศ ทยแลวหลบหนี 

ปอย างประเทศ เม่ือ รับแจงจาก นักงานสอบสวนเจา องค ีหรือหนวยงานหนึ่งหนวยงาน  
หกองการ างประเทศ ิจารณา ําเนินการออกหนังสือแจงเวียน ปยังประเทศสมา ิกองคการ ํารวจสากล 

เ ื่อ อความรวมมือ นการสืบสวนหา ัวและแจงเบาะแสท่ีอย อง  องหา ังกลาว หทราบโ ยเรว 
สวนการ ําเนินการเ ื่อนํา ัว กระทํา ิ นประเทศ ทยท่ี หลบหน ี

ป างประเทศอ่ืนมา ําเนินค ีหรือรับโทษ ามคํา ิ ากษา องศาล กรณีท่ี นักงานอัยการ สั่งฟอง
 องหาหรือกรณีท่ีศาล  ั สินลงโทษ กระทํา ิ แลว เม่ือ รับแจงจาก นักงานอัยการหรือ

หนวยงานหนึ่งหนวยงาน หกองการ างประเทศ ิจารณา ําเนินการรอง อหมายแ งจากองคการ
ํารวจสากล  ามหลักเกณ ท่ีองคการ ํารวจสากลกําหน  แลวแจง หทาง นักงานอัยการหรือ

หนวยงานนัน  ทราบ เ ื่อเปนทางประสานการป ิบั ิ อ ป สวนกรณีอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีกลาว ว 
หกองการ างประเทศ ิจารณา ําเนินการรอง อหมายแ งจากองคการ ํารวจสากล  อเม่ือ รับ 
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ความเหน อบจากสํานักงาน ํารวจแหง า ิแลว หรือเม่ือสํานักงาน ํารวจแหง า ิ สั่งการ ว
โ ยเ าะเทานัน นการป ิบั ิท่ี านมา กรมสอบสวนค ี ิเศษ บวาการจะ ําเนินการ ังกลาว 

นักงานสอบสวนท่ีรับ ิ อบจะ องทราบแนวทางป ิบั ิ นการ ิ าม ัว  องหามา ําเนินค  ี
โ ยการรายงาน หกองการ างประเทศทราบ 

แนวป ิบั ิ นการรอง อ หสง ราย ามแ น และการ อความรวมมือระหวาง
ประเทศ นเรื่องทางอา า องกรมสอบสวนค ี ิเศษ การ ําเนินการเก่ียวกับการสง ราย ามแ น 
และความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าเปนหนาท่ี องกองกิจการ างประเทศและ 
ค ีอา ากรรมระหวางประเทศ ก ท  ามก กระทรวงแบงสวนรา การ กรมสอบสวนค ี ิเศษ 
กระทรวงยุ ิธรรม ศ  ๒๕๕  อ   การ ําเนินความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องการสง
ราย ามแ นและความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า องกรมสอบสวนค ี ิเศษท่ี านมา 

สวน ห เปนกรณีท่ีประเทศ ทยรอง อความรวมมือ ปยัง างประเทศ ึ่ง น วงป ศ  ๒๕๕  - ๒๕๕๙ 
มีการ ําเนินการรอง อ หสง ราย ามแ นรวม ๒ ค ี และรอง อความรวมมือระหวางประเทศ 
นเรื่องทางอา า 8 ค ี และเม่ือเ ือนกรก าคม ๒๕๕๙ แทนกรมสอบสวนค ี ิเศษ รอม วย

สํานักงานอัยการสงสุ เ ินทาง ปรับ ัว  องหาท่ีหลบหนี ปยังมาเลเ ียกลับมา ําเนินค ี น ทย 
โ ย านกระบวนการรอง อ หสง ราย ามแ น าม ระรา บั ั ิสง ราย ามแ น ศ  ๒๕๕  
จํานวน  ราย คือ ค ี นายปาค เนจั  าเยส รามิน าวอิหราน  องหา นค ี ิเศษ ท่ี ๒๕๕๕ 
กระทําความ ิ ฐานครอบครองยาเส ิ  ปลอมเอกสาร ปลอมและจําหนายหนังสือเ ินทาง 
างประเทศปลอม และรวมกันลักทรั ยและรับ องโจร6

7 
อยาง รก ามการ ําเนินการท่ี านมา มีกระบวนการ ัน อนมากมาย ทํา ห

การ ําเนินงาน มเปนเอก า และเกิ ความลา า ังนัน เ ื่อ หการรอง อ หสง ราย ามแ น 
และการรอง อความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าเปน ปอยางมีประสิทธิ า  ก ท  จึง 
จั ทําแนวป ิบั ิ นเรื่อง ังกลาว ึ่งเนน บวนการ ําเนินงาน าย น องกรมสอบสวนค ี ิเศษ เ ื่อท่ี 
ท่ีเก่ียว องสามารถนํา ป ป ิบั ิ นเบือง น จนกวาจะมีการกําหน แนวป ิบั ิท่ีเปนทางการ อ ป 

) แนวป ิบั ิ นการรอง อ หสง ราย ามแ น 
1  เม่ือหนวยงานหรือ นักงานสอบสวนค ี ิเศษเจา องค ี บวา

 องหาหลบหนี ป างประเทศ และมีความประสงคจะรอง อ หสง ราย ามแ น และ หรือ รับ
แจงวาอัยการสงสุ เหนสมควรสั่งฟอง  องหา และ อ หกรมสอบสวนค ี ิเศษจั การ ห  ัว
 องหามา ําเนินค ี หหัวหนาหนวยงานเจา องค ี ําเนินการ ออนุมั ิ ออธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษ 
านรองอธิบ ีท่ีกํากับ แล รอมแนบแบบ อ ห ําเนินการรอง อ หสง ราย ามแ น ส ท ๐๐  
รอมเอกสารหลักฐาน ามท่ีกําหน  ึ่ง ลงลายมือ ื่อรับรองความถก องทุกแ นแลว 

1 ๒  หลังจากท่ีอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษอนุมั ิแลว หสงสําเนาหนังสือ
อนุมั ิ รอมแบบ อ ห ําเนินการ รอง อ หสง ราย ามแ น ส ท 000) หกองกิจการ างประเทศ
และค ีอา ากรรมระหวางประเทศ ําเนินการ อ ป 

7กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  (2559)  คมือการ ืบ วน

อบ วน นกรอบ ร าคมอาเซียน: การ บั เก่ียวกับ ร าคมอาเซียน  หนา 135-137 
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1  กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ
รวจสอบความครบถวนสมบรณ องเอกสารประกอบการรอง อ หสง ราย ามแ น และประสาน

หนวยงานหรือ นักงานสอบสวนเจา องค ี ําเนินการ ห เอกสาร อมลครบถวนสมบรณ หลังจากนัน
กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศจั ทําคําแปลสํานวนค ี และเอกสาร 
ท่ีเก่ียว องรวมทังจั ทําคํารอง อเปน าษาอังก ษ 

1  กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ  
มีบันทึกนําเรียนอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิ เศษ เ ื่อมีหนังสือกราบเรียนอัยการสงสุ นฐานะ 
ประสานงานกลางเ ื่อ ําเนินการรอง อ หสง ราย ามแ น อ ป และ หกองกิจการ างประเทศ

และค ีอา ากรรมระหวางประเทศรวมกับหนวยงานหรือ นักงานสอบสวนเจา องค ี ประสาน
สํานักงานอัยการ างประเทศ เ ื่อ ําเนินการจั หาเอกสาร อมลเ ิ่มเ ิมและปรับแกเอกสาร หครบถวน
หรือจั การประ ุมรวมระหวางหนวยงานหรือ นักงานสอบสวนเจา องค ี นักงานอัยการท่ีเก่ียว อง 
และกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ นกรณีท่ีมีความจําเปน 

1 ๕  หลังจากอัยการสงสุ ิจารณาเหน อบหรือ มเหน อบ หสงคํารอง
อ หสง ราย ามแ น หกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศมีบันทึกนําเรียน

อธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษเ ื่อทราบและแจงหนวยงานเจา องค ีทราบเ ื่อ ําเนินการ นสวน 
ท่ีเก่ียว อง อ ป 

นกรณีท่ีอัยการสงสุ เหน อบ หสงคํารอง อ หสง ราย ามแ น 
หกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ ิ ามความคืบหนา นการรอง อ ห 

สง ราย ามแ นเปนระยะ 
1 ๖) เม่ือ  านกระบวนการ าย น องประเทศ ถกรอง อและประเทศ 

รอง อ มีคําสั่งหรือมีหนังสือ แจงความประสงคท่ีจะสง ัว  องหาท่ีทางการ ทยรอง อเปน ราย 
ามแ น หกับประเทศ ทยแลว คณะ แทน ทยประกอบ ป วย แทนจากสํานักงานอัยการสงสุ และ

กรมสอบสวนค ี ิเศษ เ ินทาง ปรับ ัว  องหากลับมา ําเนินค ี นประเทศ ทย ามระเบียบ ัน อน
และวิธีป ิบั ิ อง ระรา บั ั ิสง ราย ามแ น ศ  ๒๕๕  และสนธิสั าวา วยการสง ราย 
ามแ น อ ป 

2) ัน อนการรับ ัว  องหา ามคํารอง อ หสง ราย ามแ น 
2  กรมสอบสวนค ี ิเศษ องประสานงานกับ นักงานอัยการ างประเทศ 

สํานักงานอัยการสงสุ  เ ื่อประ ุมหารือรวมกัน นการกําหน วัน เวลา และรายละเอีย แนวทาง 
การป ิบั ิ นการรับ ัว ราย ามแ น และเม่ือกําหน วันเวลาท่ี ั เจนแลวสํานักงานอัยการสงสุ  
จะมีหนังสือแจง ปยังทางการ องประเทศท่ีจะสง ัว ราย ามแ น หทราบและสง ัว หกับประเทศ ทย 

2 ๒  มีหนังสือถึงกระทรวงการ างประเทศเ ื่อแจง หทราบถึงการเ ินทาง
ปยังประเทศท่ีสง ัว ราย ามแ น องคณะ แทนกรมสอบสวนค ี ิเศษและ นักงานอัยการ 

และประสานงานเก่ียวกับเอกสารหรือหนังสือเ ินทาง หกับ ราย ามแ น นการนํา ัวเ ามา
ําเนินค ี นประเทศ ทย 

2  ประสานงานกับสํานักงาน ํารวจแหง า ิ เ ื่อ อความรวมมือเรื่อง 
ิธีการ รวจลง รา การเ าเมือง อง ราย ามแ น 
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2  ประสานงานกับบริษัททาอากาศ ทย จํากั  มหา น  กรณีเ ินทาง 
โ ยเครื่องบิน เ ื่อ อ สถานท่ี าย นสนามบิน นการ ําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสง ราย ามแ น 
เ นสถานท่ี นการสงมอบ ัว ราย ามแ น เปน น รวมทัง อ หอํานวยความสะ วก หกับคณะ แทน
าย ทยและเจาหนาท่ี นการนํา ัว ราย ามแ นเ า - ออกจากสนามบิน เ ื่อนํา ัว ราย ามแ น 
ป ําเนินการ ามก หมาย อ ป 

2 ๕  ิ อประสานงานกับ จั การกอง าย าครา การ บริษัทการบิน ทย 
จํากั  มหา น  เ ื่อ อ หอํานวยความสะ วก นการออกบั รโ ยสารเครื่องบินและกําหน ท่ีนั่ง หกับ
ราย ามแ น, คณะ แทน าย ทยท่ีเ ินทาง ปรับ ัว ราย ามแ นและ ควบคุม ัว ราย ามแ น

(Escort) โ ย อ ห ึนเครื่องบินกอน โ ยสารคนอ่ืน  และ หนั่ง นท่ีนั่งทายสุ องเครื่องบิน 
เ ื่องาย อการควบคุม ัว ราย ามแ น และ มทํา ห โ ยสารรายอ่ืนเกิ ความวิ กกังวล และ อนํา 
เครื่อง ันธนาการ ึนเครื่องบินเ ื่อ  นการควบคุม ัว ราย ามแ น รวมทัง ิ อแ ทยถามี 
ความจําเปน องทําการรักษาหรือ ยากรณีท่ี ราย ามแ นเจบปวยหรืออาจกอความวุนวาย 
หรือ มยอมเ ินทางกลับประเทศ ทย อีกทังควรจั ทําแ นป ิบั ิการสํารอง ว วย นกรณีท่ีมีเห  ุ
มสามารถนํา ัว ราย ามแ นกลับประเทศ ทย ามแ นท่ีกําหน ว 

2 ๖  เม่ือคณะ แทน าย ทยท่ี ปรับ ัว ราย ามแ นเ ินทางถึงประเทศ 
ท่ีสง ัว ราย ามแ นแลว องนั ประ ุมหารือกับ นักงานอัยการและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียว อง 
องประเทศท่ีสง ัว ราย ามแ น เ ื่อกําหน รายละเอีย วิธีป ิบั ิและ รวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ท่ีเก่ียว องกับการสง ราย ามแ น หถก องครบถวนและ ั เจน กอนท่ีจะทําการสง ัว ราย ามแ น 
2  เม่ือรับ ัว ราย ามแ นเ ินทางถึงประเทศ ทยแลว คณะ แทน าย ทย 

องสงมอบ ัว ราย ามแ น หกับ นักงานสอบสวนค ี ิเศษเจา องสํานวนเ ื่อ ําเนินการ 
ามก หมาย อ ป 

 แนวป ิบั ิ นการ อความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า 
 เม่ือหนวยงานมีความประสงคจะ อ ห ําเนินการรอง อความรวมมือ

ระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า นค ี ิเศษท่ีอย นความรับ ิ อบ หหัวหนาหนวยงาน ําเนินการ 
ออนุมั ิ ออธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษ านรองอธิบ ีท่ีกํากับ แล รอมแนบแบบ อ ห ําเนินการ

รอง อความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า ส ท ๐๐๒  รอมเอกสารหลักฐาน ามท่ี
กําหน  ึ่ง ลงลายมือ ื่อรับรองความถก องทุกแ นแลว 

๒  หลังจาก รับการอนุมั ิจากอธิบ ี หจั สงสําเนาหนังสืออนุมั ิ
รอมแบบ อ ห ําเนินการรอง อความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า ส ท ๐๐๒   

หกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ ําเนินการ อ ป 
 กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ 

รวจสอบความครบถวนสมบรณ องเอกสารประกอบการรอง อความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่อง
ทางอา า และประสานหนวยงานหรือ นักงานสอบสวนเจา องค ี ําเนินการ ห เอกสาร อมล
ครบถวนสมบรณ หลังจากนันกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศจั ทํา 
คําแปล และคํารอง อเปน าษาอังก ษ 
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 กองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ  
มีบันทึกนําเรียนอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิ เศษ เ ื่อมีหนังสือกราบเรียนอัยการสงสุ นฐานะ 
ประสานงานกลาง เ ื่อ ําเนินการรอง อ หความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า อ ป 

และ หกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศรวมกับหนวยงานหรือ นักงาน
สอบสวนเจา องค ี ประสานสํานักงานอัยการ างประเทศ เ ื่อ ําเนินการจั หาเอกสาร อมล
เ ิ่มเ ิม และปรับแกเอกสาร หครบถวน หรือจั การประ ุมรวมระหวางหนวยงานเจา องค ี 

นักงานอัยการท่ีเก่ียว อง และกองกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศ นกรณี
ท่ีมีความจําเปน 

๕  หลังจากอัยการสงสุ ิจารณาเหน อบหรือ มเหน อบ หสงคํารอง อ
ความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า หสํานักกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวาง
ประเทศมีบันทึกนําเรียนอธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิเศษเ ื่อทราบ และแจงหนวยงานเจา องค ีทราบ 
เ ื่อ ําเนินการ นสวนท่ีเก่ียว อง อ ป ึ่ง นกรณีท่ีอัยการสงสุ เหน อบ หสงคํารอง อความรวมมือ
ระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าแลว หสํานักกิจการ างประเทศและค ีอา ากรรมระหวาง
ประเทศ ิ ามความคืบหนา นการรอง อ หสง ราย ามแ นเปนระยะ 

๖) นกรณีท่ีจําเปน องเ ินทาง ป างประเทศ เ ื่อ อความรวมมือ
ระหวางประเทศ นเรื่องทางอา า หหนวยงานเจา องเรื่องเปน  ําเนินการ ออนุมั ิการเ ินทาง
และคา จาย ออธิบ ีกรมสอบสวนค ี ิ เศษ านรองอธิบ ี ท่ีกํากับ แลและ หสํานักกิจการ
างประเทศและค ีอา ากรรมระหวางประเทศเปน ประสานงานกับอัยการและหนวยงาน
างประเทศ 

 
4.4 ร ี า น ทา  

1 กรณีศึกษาท่ี 1 Internet Fraud ส า ป หาท่ี บ นปจจุบัน มี ัง อ ปนี 
1 1 Call Center สังเก จากหลอกลวงโอนเงินจากคนประเทศ หน คน

ประเทศนันเปนคนหลอก สวนมากท่ี บ คือ คนประเทศ หวัน โ ยมีคนจีนเปนลกนองและมีการยาย
ถ่ินฐาน นหลาย  ประเทศ มีวิธีการโอนเงิน คือ การโอนเงินจาก Bitcoin และโอนเ าบั ีปลายทาง 
และ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเ ามา วยเ ื่อเปลี่ยนวิธีการหลอกลวง และมีการแบงหนาท่ีกัน ั เจน 
ึ่งประกอบ วย คนจั หาบั ี มาถอนเงิน คนจั การทางการเงิน โ ยกวน Call Center และคนสั่งการ 

แนวทางการแก ป หา 
1) ความรวมมือ นการ รวจ ิสจนหลักฐาน เ น โทรศั ทมือถือ คอม ิวเ อร 

เปน น เนื่องจากบางครัง ํารวจมีหลักฐานท่ี องการ รวจ ิสจนเปนจํานวนมาก ถากรณีเรง วน 
มสามารถจั การ ทัน 

2) ความรวมมือกับธนาคารเรื่องความรว เรว นการ  อมล เ น ความ องการ
รปจากหนากลอง เอทีเอม ึ่งบางครังเกิ ความลา าทํา ห มสามารถ ิ ามคนราย ทันทวงที 
 3) ความรวมมือกับธนาคาร นการแจงเ ือน Awareness เก่ียวกับการยืนยัน
ัว น วย OTP 
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4) สรางความรวมมือกับธนาคาร างประเทศ ศนย Visa ประเทศ ทย  
ประเ นเรือ่ง  องหาก เงิน น างประเทศ บั ร Visa ทยถอน ท่ัวโลก เสียคาธรรมเนียม หรือ วิธ ี
S  อมลบั รแลวสง ปยัง างประเทศ เ ื่อคั ลอกทําบั ร ถอนเงิน น างประเทศ 

5) ความรวมมือกับ างประเทศ นการสืบสวน และเ า รวจคน น างประเทศ 
ึ่งแ ละประเทศจะมีลักษณะและวิธีการท่ีแ ก างกัน  

6) การ หความร านทางสื่อ าง  การแถลง าว ายหลังการจับกุม 
1 2   โ ย การ ิ อทาง Facebook เม่ือ ิ อกัน น

ระยะเวลาหนึ่ง ั นาจนถึง ันจะแ งงาน วย หรือจะมาหาท่ีเมือง ทย หลอกลวงโ ยบอกวามี ัส  ุ
สงมา หแ ิ อยท่ีสนามบิน ึ่งจะมีเจาหนาท่ี ิ อมาวามี อง ิ อยอาจเปนสิ่ง องมีคาและ 
มีคาธรรมเนียม โ ยเม่ือ เสียหายเกิ ความหลงเ ื่อจะมีการโอนเงิน หเปนคาธรรมเนียม ึ่งมี เสียหาย

รับความเสียหายหลายสิบลาน หลักการ อง   คือ ความรัก ความเ ื่อ จ และความโล  
โ ยมากกลุมคน ําเปน กระทําความ ิ เปนสวน ห  เสียหายจํานวน  เปน ห ิงท่ีมีป หา 
ทางครอบครัว หรือมีครอบครัวอยแลวแ ยังคุยกับ กระทํา ิ  ป หาท่ีสําคั  คือ เสียหาย มเ ื่อวา
นเองกําลัง กเปนเหยื่อ 

แนวทางการแก ป หา 
1) หนวยงานท่ีเก่ียว องประ ุมรวมกัน เ ื่อทําการรวบรวม และวิเคราะห

อมลท่ีเก่ียว อง นการกระทําความ ิ  เ น บั ีทางการเงิน ื่อ Facebook เปน น 
2) ความรวมมือกับ Facebook กับธนาคาร Western Union  
3) การ หความร านทางสื่อ าง  การแถลง าว ายหลังการจับกุม 

1 3 E-   เปนการหลอกลวงทางอีเมล ิ ามยาก คือ การแ กอีเมล 
โ ยมีการแ ก รายละเอีย องการคา เม่ือถึงเวลานั ําระสินคากลุมคนรายจะสงเมลและเล ท่ีบั ี 
เ ื่อ หโอนเงินเ าบั ี อง นแทน  

แนวทางการแก ป หา 
1) การ อบ มควร  Reply all ห ิม  E-  บุคคลท่ี องการ อบ 

เ ื่อปองกันบุคคลท่ี องการ ักระหวางทาง อง E-  
2) คคา  ถามีการแจงเปลี่ยนบั ีท่ี  นการโอนเงินระหวางกัน ควรมีการยืนยัน

านทาง องทางอ่ืนกอน  
3) ควรเปลี่ยน Password บอย  

1 4 การ หคําแนะนําการลงทุนเถ่ือน Eaglegates การโ ษณา ัก วน หมาลงทุน
เก่ียวกับประกอบธุรกิจหลักทรั ย ประกอบธุรกิจสั า ือ ายลวงหนา  

แนวทางการแก ป หา 
1) การ หความรเก่ียวกับการลงทุนท่ีถก อง 
2) ก ล  แนะนํา ห รวจสอบราย ื่อบริษัทท่ี รับอนุ า  และราย ื่อบริษัท 

ท่ี ม รับอนุ า  มี แจงเบาะแส  
3) การลงทุน างประเทศ อง รวจสอบท่ีเวบ ก ล  างประเทศ 
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1 5 การแ ก Line/Facebook เ ื่อ ิ อยืมเงิน อ่ืน โ ย กระทํา ิ มักจะเลือก
คนท่ีคอน างเป นสังคมออน ลน เ น อคาออน ลน โ ยกลุม กระทํา ิ จะนําอีเมล องบุคคล
เหลานีมา  Sign in เ าระบบ ลน เ ื่อทําการหลอกลวง อยืมเงิน 

แนวทางการแก ป หา 
1) ควรเปลี่ยน Password บอย  
2) การ รวจสอบจาก ัวจริงวาเปน ท่ีมา อยืมจริง  
3) การ ัง Password หมีความ ับ อน มงายเกิน ป 

2 กรณีศึกษาท่ี 2 Cryptocurrency  
การปองกันและแก ป หาการหลอกลวงสินทรั ย ิจิทัล  Coin) ปจจุบัน

เทคโนโลยีเ ามามีบทบาท น ีวิ ประจําวัน องคนท่ัว ป การประกอบธุรกิจสามารถ ิ อ ามถึงกัน 
นลักษณะ ร รมแ น เกิ การกําหน มลคา Value) นการประกอบธุรกิจระหวางความ องการ 

( ) และการจั หา Supply  ท่ีมีลักษณะ เทคโนโลยีเ ามาเปนสื่อกลางและยอมรับมลคา 
(Value  ังกลาว ึ่งมีความแ ก าง ปจากเ ิมอยางสินเ ิง ังนันจึงเกิ วิวั นาการทางการเงิน 
นรปแบบเงิน ิจิทัลหรือสกุลเงินท่ีถกเ ารหัส Cryptocurrency) ท่ีมีลักษณะ มเปน ัวกลาง นการ 
ือ ายแลกเปลี่ยนและ ัวเกบมลคาท่ี ี Decentralized Cryptocurrencies อาจกลาว วาเปนจุ เปลี่ยน
องวิวั นาการ องเงินท่ีกอ ห เกิ เงิน รา ิจิ ทัล นสกุล าง  จํานวนมากมาย เ น Litecoin, 

, Zcash, Ripple, Monero, Bitcoin, Litecoin, Darkcoin และ Dodgecoin ึ่ งสกุลเงินแรก 
กคือ Bitcoin 

สถาบันการเงินท่ัวโลกสวน ห ยัง มรับ ําระธุรกรรม นรปแบบ มเปน ัวกลาง 
นการ ือ ายแลกเปลี่ยน Decentralized Cryptocurrencies เ น นสาธารณรัฐประ า นจีน 

สาธารณรัฐฟลิปปนส ท่ียัง มมีการออกก หมายรองรับสกุลเงิน ิจิทัล Cryptocurrency) ังกลาว 
และแมกระท่ังสกุลเงิน Bitcoin เอง จะ เทคโนโลยี Blockchain ท่ียืนยัน วา ยัง มสามารถถกเจาะ 
ก าม  

Cryptocurrency คือ สกุลเงิน ิจิ ทัล หรือ เงิน ิจิ ทัล โ ยออกแบบมา ห เ ารหัส
กระจายออก ป นสวนอ่ืน  มมีศนยกลาง มมีการควบคุมจากกลุม กลุมหนึ่ง ราคา อง 
Cryptocurrency ึนอยกับความ องการ องคน ม เกิ จากส า เศรษฐกิจหรือ นโลก ายนอก  
มีการ ือ าย Cryptocurrency นสกุลเงิน าง  ออน ลนกันอย ลอ  2  ั่วโมง หากความ องการ
สกุลเงิน หนมากและเปนท่ีนิยม สกุลเงิน ังกลาวกจะสง ึนเรื่อย  

ส า ป หาท่ี บ นปจจุบัน และแนวทางการแก ป หา มี ัง อ ปนี 
2 1 Cryptocurrency การเงินและการธนาคารยัง มยอมรับวาเงิน ิจิทัล 

มีคุณสมบั ิเปนเงิน รา เ ราะ มสามารถ ําระหนี  ามก หมาย เปนสินทรั ยท่ีควบคุม ม  ะนันจึง มอย 
าย การ แล องธนาคารแหงประเทศ ทย แ เปนสินทรั ย ิจิทัลจึงอย าย การ แล อง ก ล   

2 2 การนํา ป ระหวางบุคคล Peer to Peer  สามารถนํา ป   ึนอย
กับความยินยอม องสอง าย กรณีเกิ ป หาการ อโกงจึงเปนป หาท่ี มมีก หมายเ าะเ ื่อ
เยียวยา เสียหาย แ สามารถ หลักก หมายท่ัว ป นเรื่องนิ ิกรรมสั ามา บังคับกับ กระทํา ิ แทน 
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2  กรณีเกิ การ อโกง นเรื่อง Cryptocurrency ระหวางประเทศทาง ก ล   

มีหนวยงาน นลักษณะเ ียวกัน น างประเทศ เ ื่อประสานเรื่อง ยานหลักฐานหรือมอบหมาย 
ห ําเนินการสอบปากคําเม่ือรอง อ าย เง่ือน วาจะ อง ิ ก หมาย นประเทศนัน  วย 

2  ป หาการยึ เงิน ิจิทัล นันจะ องเ า ปยึ น ณะทําการ 
Log in องมี Private key กอน มเ นนันจะ มสามารถเ าสระบบการเงิน  และเงิน ิจิทัล 
อง กระทํา ิ ท่ีถกอายั วนัน กระทํา ิ สามารถโอนเงิน ป ว Wallet อ่ืน  
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บทที่
บทสร อ สนอ น

5.1 บทสร

การ ั นาเทคโนโลยี หม การกํากับ แล และความ องการทางนโยบาย ององคกร
ท่ีเปลี่ยนแปลง ป ทํา หองคกร องมีการ ื่น ัวและ หความสําคั นความม่ันคงปลอ ัย เบอร
เ ิ่มมาก ึน ัยคุกคามท่ีอาจเกิ ึน  เ น ัยคุกคามท่ีเกิ กับระบบ Cloud Cryptocurrency 
สกุลเงิน ิจิทัล รวมถึงความสะ วกสบายจากการ เทคโนโลยี นการทําธุรกรรมทางการเงิน าน
สมารทโฟน สิ่งเหลานีเปน ัย กล ัวท่ี มอาจคา คิ  ถาประ า น า ความรความเ า จจากการ 
เทคโนโลยี ะนันแนวทาง นการปองกันอา ากรรมคอม ิวเ อร เ ียนเหนวา ควร หความร
และความ ระหนักรกับประ า น หากจะ ําเนินการ นเ ิงปราบปรามโ ยการสืบสวนสอบสวน
เ ียงอยางเ ียว คง มเทาทันกับการกาวกระโ องเทคโนโลยี การ หความร และความ ระหนักรกับ
ประ า น หนวยงาน าครัฐและหนวยงาน าคเอก นควร หความรวมมือกัน ั นาและ รอมท่ีจะ
แก ป หาท่ีอาจเกิ ึน ังจะเหนจากแนวทางการกําหน ยุทธศาส ร า ิ 2  ป ท่ีมีเรื่องการจั การ
กับระบบฐาน อมล นา ห การนํานวั กรรม เทคโนโลยี อมล นา ห  ระบบการทํางาน
ท่ีเปน ิจิทัล เ ามาประยุก  อยางคุมคาและป ิบั ิงานเทียบ กับมา รฐานสากล

ยุทธศาส ร า ิ 2  ป ศ 2561 - 25 เปนยุทธศาส ร า ิ บับแรก องประเทศ ทย
ามรัฐธรรมน แหงรา อาณาจักร ทย มา รา 65 ึ่งจะ องนํา ปสการป ิบั ิเ ื่อ หประเทศ ทย

บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ ทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ ั นาแลว วยการ ั นา
ามหลักปรั า องเศรษฐกิจ อเ ียง” าย น วงเวลา ังกลาว เ ื่อความสุ องคน ทยทุกคน

5 1 1 ยุทธศาส ร า ิ านความม่ันคง มีเปาหมายการ ั นาท่ีสําคั  คือ ประเทศ า ิ
ม่ันคง ประ า นมีความสุ  เนนการบริหารจั การส าวะแว ลอม องประเทศ หมีความม่ันคงปลอ ัย
เอกรา อธิป ย และมีความสงบเรียบรอย นทุกระ ับ ังแ ระ ับ า ิ สังคม ุม น มุงเนน
การ ั นาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐาน อมล นา ห หมีความ รอมสามารถรับมือ
กับ ัยคุกคามและ ัย ิบั ิ ทุกรปแบบและทุกระ ับความรุนแรง ควบค ปกับการปองกันและแก
ป หา านความม่ันคงท่ีมีอย นปจจุบันและท่ีอาจจะเกิ ึน นอนาค  กล กการแก ป หา
แบบบรณาการทังกับสวนรา การ าคเอก น ประ าสังคม และองคกรท่ี ม รัฐ รวมถึงประเทศเ ื่อนบาน
และมิ รประเทศท่ัวโลกบน ืนฐาน องหลักธรรมา ิบาล เ ื่อเอืออํานวยประโย น อการ ําเนินการ
องยุทธศาส ร า ิ านอ่ืน  หสามารถ ับเคลื่อน ป  ามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหน

5 1 2 ยุทธศาส ร า ิ านการปรับสม ุลและ ั นาระบบการบริหารจั การ าครัฐ
มีเปาหมายการ ั นาท่ีสําคั เ ื่อปรับเปลี่ยน าครัฐท่ียึ หลัก “ าครัฐ องประ า นเ ื่อประ า น
และประโย นสวนรวม” โ ย าครัฐ องมี นา ท่ีเหมาะสมกับบทบาท ารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงาน องรัฐท่ีทําหนาท่ี นการกํากับหรือ นการ หบริการ นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแ ง ัน
มีสมรรถนะสง ยึ หลักธรรมา ิบาล ปรับวั นธรรมการทํางาน หมุง ลสัม ทธิและ ลประโย น
สวนรวมมีความทันสมัย และ รอมท่ีจะปรับ ัว หทัน อการเปลี่ยนแปลง องโลกอย ลอ เวลา 
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โ ยเ าะอยางยิ่งการนํานวั กรรม เทคโนโลยี อมล นา ห  ระบบการทํางานท่ีเปน ิจิทัลเ ามา
ประยุก  อยางคุมคาและป ิบั ิงานเทียบ กับมา รฐานสากล รวมทังมีลักษณะเป กวางเ ื่อมโยง
ถึงกัน และเป โอกาส หทุก าคสวนเ ามามีสวนรวมเ ื่อ อบสนองความ องการ องประ า น

อยางสะ วก รว เรว และโปรง ส โ ยทุก าคสวน นสังคม องรวมกันปลก งคานิยมความ ื่อสั ย
สุจริ  ความมัธยัสถ และสรางจิ สํานึก นการป ิเสธ มยอมรับการทุจริ ประ ิมิ อบอยางสินเ ิง 
นอกจากนัน ก หมาย องมีความ ั เจน มีเ ียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล
มีประสิทธิ า และนํา ปสการล ความเหลื่อมลําและเอือ อการ ั นา โ ยกระบวนการยุ ิธรรม
มีการบริหารท่ีมีประสิทธิ า  เปนธรรม มเลือกป ิบั ิ และการอํานวยความยุ ิธรรม ามหลักนิ ิธรรม

5.2 อ สนอ น

5 2 1 เ ิงนโยบายระ บัประเทศ
5 2 1 1 รัฐบาล องประเทศอาเ ียนจําเปนท่ีจะ องเสริมสรางความรวมมือระหวางกัน

น มิ าคและควรมียุทธศาส รความรวมมือ อง มิ าคอาเ ียน น านกระบวนการยุ ิธรรม
ทางอา า โ ยสมควร ิจารณาประเ นท่ีเก่ียว อง น  าน แก การ ั นากล กความรวมมือ อง
กระบวนการยุ ิธรรมทางอา า หเหมาะสม การ ั นาความรวมมือระหวางประเทศ านก หมาย
และการบริหารจั การ และการ ั นาและเสริมสรางศักย า องบุคลากร นกระบวนการยุ ิธรรม 

1  การ ั นากล กความรวมมือ องกระบวนการยุ ิธรรมทางอา า
หเหมาะสม แก รัฐอาเ ียนควรจั ังทีมป ิบั ิการสืบสวนสอบสวนรวม อง มิ าคอาเ ียน 

ประกอบ วย หนวยงาน นกระบวนการยุ ิธรรมหลักท่ีเก่ียว อง เ น กรมสอบสวนค ี ิ เศษ 
สํานักงาน ํารวจแหง า ิ สํานักงานอัยการ สํานักงานศาลยุ ิธรรม กรมศุลกากร สํานักงานนิ ิวิทยาศาส ร
เปน น หมีอํานาจหนาท่ี นการสืบสวนสอบสวนค ีอา ากรรม าม า ิท่ีสง ลกระทบ อความม่ันคง
องประเทศอาเ ียน นวงกวาง เ น การกอการราย าม า ิ การคามนุษย และอา ากรรมรราย าม า ิ การคามนุษย และอา ากรรมร คอม ิวเ อร

2 การ ั นาความรวมมือระหวางประเทศ านก หมาย และการบริหารจั การ
แก รัฐอาเ ียนควรสงเสริม ลัก ัน หประเทศสมา ิก เครื่องมือ และระบบการบริหารจั การ

ค ีระหวางประเทศ เ น ระบบฐาน อมลและการ รวจ ิสจน ององคการ ํารวจสากล ระบบฐาน อมล
ํารวจอาเ ียน ระบบการบริหารจั การและการสืบสวนค ี ึ่งท่ีเก่ียว องกับฐาน อมลอา ากรรม
าม า ิหลายประเ ท การคามนุษย การ อโกง าม า ิ อา ากรรมคอม ิวเ อร อา ากรรม

เศรษฐกิจและการเงิน มา  นการป ิบั ิงานและ หสามารถยอมรับเปน ยานหลักฐาน ันศาล 
รัฐอาเ ียนควรสงเสริมการ ั นาความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่อง

ทางอา า อง มิ าคอาเ ียน ทัง นรปแบบท่ีเปนทางการและ มเปนทางการ โ ย หความสําคั อ
ความรวมมือและการ หความ วยเหลือระหวางประเทศ นเรื่องทางอา าเ ิ่มมาก ึน และแส ง หเหนถึง
ความจริง จท่ีจะ หความ วยเหลือ ึ่งกันและกันบนหลักป ิบั ิ าง อบแทน ึ่งสามารถกระทํา 
ทัง นระ ับนโยบายและระ ับป ิบั ิ เ น การกําหน หเรื่องความรวมมือระหวางประเทศ นเรื่อง
ทางอา าอย นแ นแมบท องรัฐบาลท่ีจะ อง ําเนินการ การแก ก หมายอา าและก หมาย
วิธี ิจารณาความอา า หครอบคลุมถึงกิจกรรรม ิ ก หมาย าง  ท่ีเก่ียว องกับองคกรอา ากรรม
าม า ิ มวาจะกระทํา าย นหรือ ายนอกประเทศ การเ ิ่มอํานาจ หเจาหนาท่ีบังคับ ก หมาย
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1  

 
 
ท่ีเก่ียว อง นการสืบสวนสอบสวนค ี ท่ีมีลักษณะ าม า ิ การจั ังหนวยงานเ าะ ึนมา 
เ ื่อรับ ิ อบ นการสืบสวนปราบปรามอา ากรรม าม า ิ นอกจากนี การ  องทางประสานงาน 
เ ื่อเ ิ่มประสิทธิ า ความรวมมือระหวาง มิ าค นเรื่องทางอา าอ่ืน  นอกเหนือจากกล ก 
ทางก หมาย เ น การประสานงาน าน องทาง ํารวจสากล ฐาน อมล ํารวจอาเ ียน 
และการประสานงาน านเจาหนา ํารวจประจําสถานท  ควร รับการยอมรับเปนสวนหนึ่ง 
องกระบวนการยุ ิธรรมทางอา าอยางเปนทางการ องประเทศอาเ ียน 

3  การ ั นาและเสริมสรางศักย า องบุคลากร นกระบวนการยุ ิธรรม 
แก รัฐอาเ ียนควรจั เ รียมบุคลากรหนวยงานบังคับ ก หมายโ ยเ าะท่ีเก่ียว องกับ 

การสืบสวนสอบสวน และประสานงานทางค ี หมีความร นลักษณะสหวิทยาการ ประกอบ วย 
ก หมายระหวางประเทศ ก หมายสารบั ั ิและวิธีสบั ั ิทางอา า และการสืบสวนสอบสวนค ี 

5 2 1 2 หนวยงาน IGCI เปนสวนงานหนึ่ง ององคการ ํารวจสากล INTERPOL   
ท่ี เป ทําการอยางเปนทางการแลวเม่ือเ ือนเมษายน ศ  255  ท่ี านมา โ ยมี ารกิจหนาท่ี
เก่ียวกับการวิจัยและ ั นาอุปกรณและเครื่องมือ าง  ท่ี  นการระบุอา ากรรมและ ัว น อง
กระทําความ ิ  สนับสนุนงาน านการ รวจ ิสจนทางคอม ิวเ อร มีหอง Lab ท่ีทันสมัย ลอ จน

มีการจั การ กอบรมเก่ียวกับนวั กรรมและเทคโนโลยี หมท่ี วย นการสืบสวนสอบสวน 
ค ีอา ากรรมทางคอม ิวเ อร มีเจาหนาท่ีประจําประมาณ 15  คน โ ยมีเจาหนาท่ีท่ีเปน 
Seconded Officers จํานวน  คน จาก 2  ประเทศ แก ประเทศออสเ รเลีย อารเจน ินา 
ออสเ รีย บรา ิล แคนา า จีน อินโ นีเ ีย เนเธอรแลน  อิ าลี อิหราน อิสราเอล เคนยา นอรเวย 
กา าร รวัน า สิงคโปร สเปน นจีเรีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา คเว  รั่งเศส อังก ษ และ ี่ปุน  
ึ่งจะเหน วา มมีเจาหนาท่ี องประเทศ ทยอย นกลุมหนวยงานนี ทังท่ี น มิ าคอาเ ียนอยาง 

อินโ นี เ ีย สิงคโปร ก  มีการเ ารวมกับหนวยงานนี ั งนัน หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียว อง 
ควรจะ ลัก ัน หประเทศ ทย เ า ปมีสวนรวม ังกลาว เ ื่อประโย น นการปองกันและปราบปราม 
Cyber Crime นอนาค  

5 2 1  กรมสอบสวนค ี ิเศษ ควรอย นกลุม อง International Police เ นเ ียวกับ 
สํานักงาน ํารวจแหง า ิ เ ื่อความคลอง ัว นการประสานงาน านการสืบสวน าน Cyber ท่ี องอาศัย
ความรว เรว นการประสานงานและ นการทํางาน 

  5 2 1  มีหนวยงานท่ีเ าระวังและ รอมสนับสนุน อมล หกับเจาหนาท่ีหนวยงาน
บังคับ ก หมาย เ ื่อ ําเนินการ ามแนวทางปองกันและปราบปรามอา ากรรมคอม ิวเ อร 
อยางจริงจัง  

  5 2 1 5 หความรแกประ า นท่ัว ป นเรื่อง องอา ากรรมคอม ิวเ อร หม  
อยเสมอ โ ย หความรเก่ียวกับรปแบบ องอา ากรรมคอม ิวเ อรท่ีเกิ ึน แ จํา องระวัง
ลกระทบอีก านหนึ่งท่ีรปแบบอา ากรรมคอม ิวเ อรเหลานี กลับกลายเปนแนวทางท่ี  มหวัง ี

จะนํามาเปนแบบอยาง นการกออา ากรรมคอม ิวเ อร อ ป 
การ หความร านอา ากรรมคอม ิวเ อร สามารถทํา นรปแบบ องคมือ 

ความร านโ เ ียลมีเ ีย เ น Line Facebook Instagram ออกอากาศ านจอทีวี แ น ับ รวมถึง 
จั กิจกรรม หความรแกประ า น ามสถานท่ี าง  เปน น 
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5 2 2 เ ิงนโยบายระ ับองคกร
5 2 2 1 การเ ิ่มประสิทธิ า นการสืบสวน และสอบสวน มีการจั การอบรม

นเรื่องสืบสวน สอบสวน โ ยการแลกเปลี่ยนความรระหวางหนวยงานบังคับ ก หมาย นประเทศ
ทยและหนวยงานบังคับ ก หมาย นกลุมประเทศอาเ ียนท่ีมีความเสี่ยง ออา ากรรม เบอร 

เ น การแลกเปลี่ยนบุคลากร นการอบรม าง  ปละ 1 - 2 ครัง เ ื่อเ ิ่ม นความร านอา ากรรม
เบอร หม เบอร หม เบอร  และเปนการสรางความสัม ันธระหวาง รวมงานและหนวยงาน หมาก ึน จนเกิ

การบรณาการรวมกัน เ น เทคนิคการสืบสวน Cryptocurrency เปน น
กองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จั สัมมนา าย นประเทศ ึ่งเปน

กิจกรรมท่ี 2 อเนื่อง ายหลังจากการ ปศึกษา งาน น างประเทศ โ ย ายหลังจากการศึกษา งาน
ท่ีประเทศมาเลเ ียและสาธารณรัฐสิงคโปร ก มีการจั สัมมนาเลก  เ ียงครึ่งวัน และ เ ิ หนวย
บังคับ ก หมายท่ีเก่ียว องรวมประ ุมหารือสวน ายหลังจากการศึกษา งานท่ีสาธารณรัฐฟลิปปนส 

มีการจั สัมมนา เรื่อง ความรวมมือ นการปองกันและปราบปรามอา ากรรมคอม ิวเ อร นอาเ ียน
ึ่ง เ ิ เจาหนาท่ีสถานท ประจําประเทศ ทย เจาหนาท่ี UNODC เ ารวมประ ุมเ ิงป ิบั ิการ 

นอกจากนียัง จั กอบรมเจาหนาท่ี าย นหนวยงาน เรื่อง เทคนิคการสืบสวน Cryptocurrency
5 2 2 2 มีกิจกรรมเ ื่อ ั นาความสัม ันธ อง ป ิบั ิงาน สรางกิจกรรม ห

ป ิบั ิงานระหวางหนวยงาน เ น การจั ประ ุมสัมมนา จั กิจกรรม งานทัง นและ างประเทศ
เ ารวมกิจกรรมละลาย ิกรรม เปน น เ ื่อความสนิทสนม วเนือเ ื่อ จกัน มาก ึน เ ราะการ ิ อ
ประสานงาน เ ื่อ อ อมล านการสืบสวนอยาง มเปนทางการมักจะยิน ี วยเหลือ หความรวมมือกัน
เ ราะความสนิทสนม วเนือเ ื่อ จกัน

5 2 2 3 จากแ นยุทธศาส ร า ิ เ ียน นําแนวทาง ังกลาวมาวิเคราะหกับงาน
ท่ีอย นความรับ ิ อบ องกองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และหนวยงานอ่ืน าย น
กรมสอบสวนค ี ิเศษ ึ่งจะเหน วา เรื่องการเ รียมความ รอม านเทคโนโลยีและฐาน อมล
นา ห หมีความ รอมสามารถรับมือกับ ัยคุกคาม และ ัย ิบั ิ ทุกรปแบบนันเปนสิ่งท่ีจําเปน

อยางยิ่งบุคคล องปรับ ัว หทันกับเทคโนโลยีและมีการ ิ าม าวสาร ั นา อนเองอยเสมอ 
หนวยงานก อง หการสนับสนุน นเรื่องอุปกรณ เครื่องมือ ึ่งสอ คลองกับยุทธศาส รท่ี น อ 1 
ฐาน อมลจะ องมีเ ียง อเ ื่อปองกันและปราบปรามอา ากรรม เบอรท่ีเกิ ึน แ การ ั นา
เ ียงแคนียัง มเ ียง อ อการ อบสนอง อสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและ ัยคุกคามทาง เบอรท่ีเกิ ึน 
เราจะ องมีการบรณาการรวมกันระหวางบคุลากรหนวยงาน าครัฐและหนวยงาน าคเอก น ามท่ี

ระบุ ว นยุทธศาส ร อ 6 วา “ าครัฐ องประ า นเ ื่อประ า นและประโย นสวนรวม” รอม
ท่ีจะปรับ ัว หทัน อการเปลี่ยนแปลง องโลกอย ลอ เวลา โ ยเ าะอยางยิ่งการนํานวั กรรม 
เทคโนโลยี อมล นา ห  ระบบการทํางานท่ีเปน ิจิทัลเ ามาประยุก  อยางคุมคาและป ิบั ิงาน
เทียบ กับมา รฐานสากล รวมทังมีลักษณะเป กวาง เ ื่อมโยงถึงกัน และเป โอกาส หทุก าคสวน
เ ามามีสวนรวมเ ื่อ อบสนองความ องการ องประ า น อยางสะ วก รว เรว และโปรง ส 
กระบวนการยุ ิธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิ า  เปนธรรม มเลือกป ิบั ิ และการอํานวยความยุ ิธรรม
ามหลักนิ ิธรรม



กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

111

111 

5 2  เ ิงการนําหลักการบริหารมาประยุกต์ใช 0้

1 

5 2 .๑ การบริหารและพั นาบุคลากร ด้านการบังคับใช้กฎหมายในการสบสวน

สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมีบุคลากรท่ีมีลักษณะพิเศษ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(Man) เช่น การวางแ นก�าลังคนเพ่อให้ทันต่อการพั นาเทคโนโลยี การแสวงหาและการพั นาบุคลากร

อย่างต่อเน่อง การบรรจุแต่งตั้ง การเข้าส่ต�าแหน่ง การโยกย้ายให้ตรงกับสายงานและมีความก้าวหน้า

ในสายงาน เพ่อสร้างแรงจงใจ เปนต้น ในขณะเดียวกันการสอบสวนเก่ียวข้องกับ ้มีอิทธิพล และ 

มี ลประโยชน์ตอบแทนจากการกระท�า ิดมหาศาล ดังนั้นต้องมีการบริหารคุณธรรม (Morality)  

ของบุคลากร ร่วมด้วย โดยการน�าหลักธรรมในการบริหาร การสร้างบุคลากรให้มีมีจิตส�านึกดีงาม 

ในการป ิบัติราชการหรอการป ิบัติงาน การวางตนท่ีเหมาะสม เปนต้น 

5 2 ๒ สร้างความร่วมมอเพ่อเปนการบรณาการหน่วยงานภาครัฐ (Joint Force) 

เน้นบรณาการท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยท่ีจะต้องมีวิธีการ ระเบียบ แบบแ น 

หรอเทคนิค (Method) หมายถึง มีการเตรียมข้อมลและการวางแ นงานอย่างเปนระบบด้วยวิธีการ 

ท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการประสานงาน หรอการประนีประนอม (Mediation) ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน และความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานต่อประชาชน เช่น ประสานด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ ประสานเจ้าหน้าท่ี

้ป ิบัติงานร่วมกัน ประสานการเงินและวัสดุอุปกรณ์ และประสานความขัดแย้งของบุคลากร เปนต้น 

5 2 ๓ การบริหารจัดการองค์กรส่ความเปนเลิศ วางเปาหมายเปน ้น�า 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่อรับมอกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริหาร

งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ให้มีเคร่องมอท่ีทันสมัยรองรับ

อาชญากรรมในอนาคต (Material) การบริหารงานท่ัวไปเพ่อสนับสนุนการพั นาทางเทคโนโลยี 

(Management) และจ�าเปนอย่างยิ่งต้องมีการวัด ล หรอการประเมิน ลการป ิบัติงาน (Measurement) 

อย่างต่อเน่อง 

5 2 .๔ การสร้างทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล การปรับความคิด 

(Mindset) สร้างความตระหนักร้ในการใช้เทคโนโลยีท่ีถกต้องแก่ประชาชน พั นาการศึกษาซ่ึงเปนการ

สร้างภมิคุ้นกันทางดิจิทัล หรอทางไซเบอร์ให้กับประชาชน 

5 2 ๕ การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเปนศนย์กลาง และการสร้าง

เครอข่ายเดกและเยาวชน เน้นการให้บริการประชาชน (Market) ท่ีรวดเรวเพ่อลดความเสียหาย 

จากอาชญากรรมท่ีใช้เทคโนโลยีเปนเคร่องมอ การบริหารข่าวสารหรอข้อมลข่าวสาร (Message)  

เพ่อส่งต่อส่อสารให้กับประชาชนได้รับร้เพ่อปองกันตนเองและมีส่วนสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ด้านข้อมลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี และมุ่งเน้นการสร้างเครอข่ายกับกลุ่มเดกและเยาวชนเน่องจาก 

เปนกลุ่มเสี่ยงในการกระท�าความ ิด  

1กองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ กระทรวงยุ ิธรรม  256  การ ัดการความร เร่ืองการ เ ค น ยี

าร นเ นการ ืบ วน อบ วน กร ี ก า การ ัก อบ าย อด ั า บอ รีเมียร ีก อังก , หนา -5  
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5 2 .๖ ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง Leapfrog Digital Innovation Platform ของ

ประเทศไทย ให้ประชาชนได้ใช้ระบบงานท่ีเหมาะสม 

5 2 .  กระบวนการสร้างการรับร้ด้วยการตักเตอน หรอการประชาสัมพันธ์ปญหา

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ่านช่องทางอินเทอร์เนต หรอช่องทางทีวี วิทยุ ฯลฯ 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้เราไม่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ

เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบรณ์ เพราะ ะนั้นแนวคิดท่ีส�าคัญ  

คอ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่อให้เกิดการเรียนร้ 

และพั นาองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่อเปนการ

เตรียมความพร้อมและปรับตัวในการท่ีจะรับมอกับภัยไซเบอร์ต่าง  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษควรน�าแนวทางป ิบั ิและกรอบมา รฐาน านการรักษา

ความม่ันคงปลอ ัย เบอร Framework  นการบริหารจั การหลักการบริหารความเสี่ยง  
าม ระรา บั ั ิการรักษาความม่ันคงปลอ ัย เบอร ศ  ๒๕๖๒ มา รา  วรรคหนึ่ง 1

2  
ท่ีอางอิงมาจาก NIST Cybersecurity Framework3 ึ่งมี 5 ัน อน ังนี3  

๑) Identify คอการระบุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่คอมพิวเตอร์ ข้อมลคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลอ่นท่ีเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล  

๒) Protect คอมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๓) Detect คอมาตรการตรวจสอบและเ าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

๔) Respond คอมาตรการเ ชิญเหตุเม่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

๕) Recover คอมาตรการรักษาและฟนฟความเสียหายท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ในการนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเตรียมความพร้อมส�าหรับป ิบัติการในส่วน Detect และ Respond 

เม่อเกิดเหตุอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ึนแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ

ได้อย่างทันท่วงที สามารถน�าหลักฐานจากท่ีเกิดเหตุมาท�า Digital Forensic เพ่อใช้ในการสบหาตัว

้กระท�าความ ิดต่อไป พร้อมกันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษควรท่ีจะเ ิ่มเ ิม นสวน องการทํา Big Data 

อมล Cyber Threat Intelligence ท่ีจะ ึง อมล าง  ท่ีปราก อย น Dark Web เ น การคาอาวุธเถ่ือน 
การ ือ ายยาเส ิ  การ ือ าย า ลามกเ ก และ อมลสวนบุคคลหรือ อมล องบริษัท าง  
 
 

2กระทรวง ิจิทัลเ ื่อเศรษฐกิจและสังคม  2562  ร รา บั ั การรัก าความมั่นคง อด ัยไซเบอร  คนเมื่อ  

5 กรก าคม 256  จาก  2562 6 T_ 2 PDF 
3           256   

คนเมื่อ 5 กรก าคม 256  จาก    

ปริ า หอมเอนก  256  การ ร มเ ื่อเ ่ม ร า การ ืบ วน อบ วน การเ รียมความ รอมรับมือ ัยคกคาม

ดานเ ค น ยี าร นเ กร ี ก า การ ม ีร บบคอม วเ อร าร นเ อง รง ยาบา ร บรี ณ หองประ ุม 1 ัน 1 
อาคารกรมสอบสวนค ี ิเศษ  2 ุลาคม 256  
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2กระทรวง ิจิทัลเ ื่อเศรษฐกิจและสังคม  2562  ร รา บั ั การรัก าความม่ันคง อด ัยไซเบอร  คนเมื่อ  

5 กรก าคม 256  จาก  2562 6 T_ 2 PDF 
3           256   

คนเมื่อ 5 กรก าคม 256  จาก    

ปริ า หอมเอนก  256  การ ร มเ ื่อเ ่ม ร า การ ืบ วน อบ วน การเ รียมความ รอมรับมือ ัยคกคาม

ดานเ ค น ยี าร นเ กร ี ก า การ ม ีร บบคอม วเ อร าร นเ อง รง ยาบา ร บรี ณ หองประ ุม 1 ัน 1 
อาคารกรมสอบสวนค ี ิเศษ  2 ุลาคม 256  
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11  

ท่ีรั่ว หล เปน น ึ่ง นปจจุบันยัง มมีหนวยงาน เปน รับ ิ อบ ท่ีจะทํา หกรมสอบสวนค ี ิเศษ
สามารถร อมลท่ีรั่ว หล อยางทันทวงที สามารถนํา ป อยอ นการปองกันเ ิงรุก โ ยการแจงเ ือน 
อมล ังกลาว หแกประ า นหรือบริษัทท่ีเปนเปาหมาย ทํา หสามารถเ รียมการ นการรับมือหรือ

หยุ อา ากรรม เบอรท่ีจะเกิ ึน ลวงหนา ึ่ง นการป ิบั ิงาน ังกลาวกรมสอบสวนค ี ิเศษ
จะ องคํานึงถึง  สวนสําคั  คือ 1  บุคลากร People  การ ั นาบุคลากร หมีทักษะทาง าน เบอร 
รอมรับมือ ัย เบอรท่ีจะเกิ ึนทุกประเ ท ทังนี หาก ารกิจ ท่ีบุคคลากร องกรมสอบสวนค ี ิเศษ
มมีความเ ี่ยว า กควรท่ีจะจั จางบุคคลากรจาก ายนอก  มารวมป ิบั ิงาน ังกลาว  

2  กระบวนการ Process  การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ององคกร หมีความยื หยุน รอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และ 3  เทคโนโลยี Technology  การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเ ามา  นการ
ป ิบั ิงาน เม่ือนําทัง  สวนมาประยุก  รวมกัน จะทํา หสามารถป ิบั ิงาน ังกลาวอยางมี
ประสิทธิ า  และ งานเครื่องมือ ิเศษท่ี สนับสนุนงานอยางคุมคา ทํา หกรมสอบสวนค ี ิเศษ
สามารถนํา อมลท่ี  ปสนับสนุนหรือแลกเปลี่ยน อมลกับหนวยงาน าครัฐ าง  เสริมการทํางาน
รวมกัน หมีประสิทธิ า มากยิ่ง ึน ท่ีจะทํา หกองค ีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนค ี ิเศษ 
มีหนาท่ีความรับ ิ อบท่ีแ ก างจาก สํานักงาน ํารวจแหง า ิ สํานักงาน ั นาธุรกรรมทาง
อิเลกทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอ ัย เบอรแหง า ิ หรือ
หนวยงานอ่ืน  ท่ีจะเปนท่ี ึ่ง ิง นการแก ป หาอา ากรรม เบอร หแกประ า นและ
ประเทศ า ิ อ ป 
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