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การศึกษาสวนบุคคลช้ินน้ีมุงพิจารณาเรื่อง “ความเปนไปไดและประโยชนที่จะไดรับในกรณี

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation-DSI) จะเขาเปนสมาชิกหรือ
เครือขายขององคการตํารวจสากล (International Criminal Police Organization-INTERPOL) 
เน่ืองจากผูเขียนเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควรที่จะขยาย
ชองทางความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายของนานาประเทศเพิ่มมากข้ึนเพื่อประโยชนใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณในการทํางาน 
การฝกอบรม ในอันที่จะพัฒนาหนวยงานและบุคคลากรในหนวยงานใหมีความเปนสากลย่ิงข้ึน 

ในปจจุบันอาชญากรรมซึ่งมีลักษณะขามชาติไดพัฒนารูปแบบการกระทําความผิด มีการ
กระทําลักษณะเปนองคกร ยากตอการที่ประเทศหน่ึงประเทศใดจะสามารถจัดการกับปญหาเหลาน้ี
ดวยตนเอง จําเปนตองมีการรวมมือกันในระดับหนวยงานกับประเทศตางๆ ดังน้ัน ชองทางการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศผานทางองคการตํารวจสากลจึงเปนสิ่งจําเปนที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษควรที่จะเขาไปมีสวนรวม 

ในการดําเนินการศึกษาน้ี ผูเขียนไดใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของ Mr. Albert Humphrey เปนเครื่องมือในการวิเคราะหและ
ประเมินสถานการณสําหรับองคกรในการตัดสินใจถึงความเปนไปไดและประโยชนที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ จะไดรับในการติดตอประสานงานกับองคการตํารวจสากล ในการดําเนินการศึกษาผูเขียนยัง
ไดสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับองคการตํารวจสากล สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
(National Central Bureau-NCB Bangkok) และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหผูสนใจไดเขาใจใน
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของเหลาน้ันประกอบในการอานรายงาน
การศึกษาน้ีดวย 

ในบทที่ 4 ผูเขียนไดสรุปผลการศึกษาวามีความจําเปนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขารวม
เปนเครือขายขององคการตํารวจสากล อยางไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถเขาเปนสมาชิก
(Member) ขององคการตํารวจสากลไดเน่ืองจากธรรมนูญและนโยบายขององคการตํารวจสากล 
กําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศมีสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ไดแตเพียงหนวยงานเดียว 
ซึ่งขณะน้ีมีกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทําหนาที่น้ีอยู แตกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถขอเขาเปนหนวยงานภายในประเทศสมาชิกที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจ
สากล (Institution authorized by NCB to directly access to the Interpol information 
system) ได แตทั้งน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
(NCB Bangkok) เสียกอน ซึ่งจากการประสานงานกันระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน
กลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยน้ัน สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย เหน็ชอบ
ในแนวคิดน้ีและจะอนุญาตใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลได
ซึ่งสอดคลองกับธรรมนูญและนโยบายขององคการตํารวจสากล ผูเขียนยังจะไดเสนอ แนวทางการ
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ดําเนินการในเรื่องน้ีอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถดําเนินการ ไปสูเปาหมาย
น้ีไดตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ัง ในลักษณะองคกร 
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC) ซึ่งสมัชชา
สหประชาชาติมีมติใหการรับรองในการประชุมครั้งที่ 55/25 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถือ
เปนตราสารระหวางประเทศที่สําคัญในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติโดย มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 25461 โดยมีประเทศที่เปนภาคี (Parties) จํานวน 186 ประเทศและประเทศ
ภาคีสนธิสัญญา (Signatories) จํานวน 147 ประเทศ2 ซึ่งตางเห็นตรงกันวา การจัดการกับปญหา
อาชญากรรมขามชาติและองคกรอาชญากรรมไมสามารถทําไดโดยประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงลําพัง
แตจําเปนตองรวมมือกัน3 กลาวไดวาอนุสัญญาฯ ฉบับน้ีเปนกรอบความรวมมือทางกฎหมายที่กําหนด
มาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรมโดยมี
ขอบเขตการบังคับใชดานการปองกัน การสืบสวนและการดําเนินคดีในฐานความผิด 4 ฐาน ไดแกการ
มีสวนรวมในกลุมองคกรอาชญากรรม การฟอกเงินและทรัพยสินที่ได จากการกระทําความผิดการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง ความผิดที่อนุสัญญาฯ น้ีถือเปน
ความผิดรายแรงกลาวคือมีลักษณะขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมโดยเปนความผิดที่มี
โทษจําคุกอยางสูงต้ังแต 4 ปข้ึนไป นอกจากน้ัน อนุสัญญาฯ ฉบับน้ียังไดระบุ เรื่องการใหความรวมมือ
ระหวางรัฐภาคี อาทิ การสงผูรายขามแดน การโอนตัวนักโทษ การชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา4 

                                                
1
 United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime and the Protocols Thereto [Online], 2016, Available from: 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/ [2016, June 6]. 
2
 United Nations Treaty Collection, CHAPTER XVIII PENAL MATTERS [Online], 2000, Available from: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TRAETY&mtdsg_no=XVIII-
12&chapter=18&clang=_en [2016, June 6]. 
3
 United Nations Information Service, Aspects of un convention against transnational organized 

crime discussed by 19 government representatives [Online], 2000, Available from: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2000/LPMO09.html [2016, June 6]. 
4
 กระทรวงการตางประเทศ, การเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ ที่จัดตั้งใน

ลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษ การคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญาฯ 
[ออนไลน], 2556, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/40175-การเขาเปน
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญ.html [6 มิถุนายน 2559]. 
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ในการควบคุมปญหาอาชญากรรมขามชาติและปราบปรามเครือขายผูกระทําความผิดน้ัน 
องคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาลองคกรหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญย่ิงโดยเฉพาะการอํานวยการใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานตํารวจของประเทศตางๆ คือ องคการตํารวจสากลหรือที่รูจักกันในช่ือ 
INTERPOL ซึ่งกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2466 เปนองคกรขนาดใหญที่สุดอันดับที่ 2 รองจากองคกร
สหประชาชาติ มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
ดําเนินการใหมีการสื่อสารระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย จัดทําฐานขอมูลอาชญากรระหวาง
ประเทศ สนับสนุนดานปฏิบัติการในชวงวิกฤต และจัดฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งน้ี เพื่อความเปนกลาง 
ทางการเมือง กฎบัตรขององคการตํารวจสากลไดบัญญัติหามองคการตํารวจสากลเขาไปแทรกแซง
หรือดําเนินการทางการเมือง การทหาร ศาสนา หรือ เช้ือชาติ หรือในขอพิพาทในประเด็นขางตน 
สําหรับงานในความรับผิดชอบขององคการตํารวจสากลน้ันสวนใหญเกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ประชาชน และการปราบปรามการกอการราย อาชญากรรมตอมนุษยชาติ อาชญากรรมดาน
สิ่งแวดลอม อาชญากรรมฆาลางเผาพันธุ อาชญากรรมที่จัดต้ังเปนองคกร โจรสลัด การลักลอบคางาน
ศิลปะ การลักลอบผลิตและคายาเสพติด การลักลอบขนอาวุธ การคามนุษย การฟอกเงิน ภาพลามก
อนาจารของเด็ก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร อาชญากรรมดาน
ทรัพยสินทางปญญา และการทุจริต โดยในป พ.ศ. 2556 มีเจาหนาที่ปฏิบัติในองคการตํารวจสากล
จํานวน 756 คน และในป พ.ศ. 2558 สมาชิกขององคการตํารวจสากลมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 190 
ประเทศ5 

บทบัญญัติขอ 4 ในธรรมนูญขององคการตํารวจสากลไดบัญญัติใหประเทศสมาชิก
มอบหมายใหหนวยงานตํารวจในประเทศของตนซึ่งมีภารกิจการทํางานตามกรอบงานปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมขององคการตํารวจสากลมีฐานะเปนสมาชิกองคการตํารวจสากล และ
บทบัญญัติขอ 32 ใหประเทศสมาชิกกําหนดใหมีหนวยงานหน่ึงในประเทศของตนซึ่งตองทําหนาที่เปน
สํานักงานกลางแหงชาติ (National Central Bureau-NCB) โดยมีภารกิจในการประสานงาน ทั้งกับ
หนวยงานตางๆ ภายในประเทศของตน และบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
สํานักเลขาธิการใหญขององคการตํารวจสากล โดยประเทศหน่ึงจะมีผูแทนเพียง 1 คนเทาน้ันที่มีสิทธิ
ออกเสียงในสมัชชาใหญ (บทบัญญัติขอ 13) แตขอ 7 ของธรรมนูญฉบับน้ีบัญญัติวาสมาชิกแตละ
ประเทศอาจจะมีผูแทนจํานวน 1 คนหรือมากกวาไดหากแตมีหัวหนาคณะผูแทนไดเพียงหน่ึงคน
เทาน้ัน6 นอกจากน้ัน ในขอบังคับวาดวยวิธีการดําเนินการของสมัชชาใหญองคการตํารวจสากล ขอ 7 
(4) บัญญัติวาหัวหนาคณะผูแทนอาจจะแตงต้ังบุคคลหน่ึงในคณะผูแทนของตนใหทําการแทนหรือให
ลงคะแนนเสียงในนามประเทศของตนได และขอ 18 บัญญัติวาในการประชุมแบบเต็มคณะของ
สมัชชาใหญองคการตํารวจสากลน้ันผูแทนคณะหน่ึงจะมีที่น่ังเพียง 5 คนเทาน้ัน(ที่มีสิทธิน่ังอยูหลัง
ปายช่ือประเทศตน)แตหากวาเปนการรองขอ โดยหัวหนาคณะผูแทนน้ันอาจะจะมีการจัดสรรที่น่ังเพิม่
                                                
5
 Council on Foreign Relations, The Global Regime for Transnational Crime [Online], 2013, 

Available from: http://www.cfr.org/transnational-crime/global-regime-transnational-crime/p28656.; 
Wikipedia, Interpol [Online], 2016, Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Interpol [2016, 
June 6]. 
6
 Office of Legal Affairs, "Constitution of the ICPO-INTERPOL," INTERPOL, pp. 3-4, 6. 
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อีก 2 ที่น่ังใหกับผูแทนจากสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-Bureau of National Central 
Bureau ที่เรียกยอวาSub-Bureau) ของประเทศน้ัน7 ปจจุบันประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล
สวนใหญจะมีสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) แหงเดียวเทาน้ัน โดยมีเพียง 3 ประเทศที่มีสํานักงาน
กลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-Bureau) ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักรซึ่ง Sub-Bureau จํานวน 7 
แหงประกอบดวย Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, 
Montserrat, Cayman Islands และTurks and Caicos ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี Sub-Bureau 
จํานวน 2 แหง ประกอบดวย American Samoa และ Puerto Rico และประเทศจีน มี Sub-
Bureau จํานวน 2 แหงอยูที่ Hong Kong และ Macao8  

ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการตํารวจสากลเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2494 โดยมีกอง
บังคับการกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจในขณะน้ัน) ทําหนาที่เปน
สํานักงานกลางแหงชาติ (National Centre Bureau-NCB) หรือที่รูจักกันในช่ือองคการตํารวจสากล
ประเทศไทย มีภารกิจสําคัญ คือ การทํางานรวมกับสํานักเลขาธิการใหญขององคการตํารวจสากล 
บรรดาประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล สถานทูตตางๆ ในประเทศไทย ในการสนับสนุนและ
ชวยเหลือหนวยงานตางๆ ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การสงผูรายขามแดน และ
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา การรวมมือกับกรมราชทัณฑและหนวยงานที่ทํางานดานน้ีใน
เรื่องการโอนตัวนักโทษ การใหความชวยเหลือแกชาวตางชาติในการประสานงานกับบรรดาหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายภายในประเทศ และการชวยเหลือเจาหนาที่ของประเทศบรรดาสมาชิกองคการ
ตํารวจสากลในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย  

อีกหนวยงานหน่ึงในประเทศไทยซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย (Law 
Enforcement) เชนเดียวกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกอต้ังข้ึนเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจสําคัญคือการปองกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยดําเนินการเฝาระวัง สืบสวน สอบสวน 
แสวงหาขอเท็จจริงและดําเนินคดีเพื่อปกปองและรักษารายไดของรัฐ และปราบปรามขบวนการทุจรติ
และหยุดย้ังการทํางานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยนับต้ังแตกอต้ังจนถึงปจจุบัน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบคดีความผิดตามกฎหมายทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
จํานวน 37 ฉบับ และดําเนินคดีโดยยึดมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนอยางเครงครัดเพื่ออํานวยความ
เปนธรรมแกทุกฝาย โดยเฉพาะการดําเนินคดีอาชญากรรมขามชาติ อาทิ คดีการคามนุษย คดีปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง คดีหลอกลวงทางโซเชียลมีเดีย คดีรวมกันฉอโกงประชาชน (แชรลูกโซ) คดีบกุรุกปาสงวน 
คดีทรัพยสินทางปญญา ความสําเร็จของคดีเหลาน้ีมีสวนชวยใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนที่ยอมรับ
ของหนวยงานบังคับใชกฎหมายของตางประเทศและนําไปสูการลงนามในบันทึกความเขาใจและ
ขอตกลงตางๆ ในการทํางานรวมกันเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติกับหลาย
                                                
7
 Office of Legal Affairs, "Rules of Procedure of the ICPO-INTERPOL General Assembly," INTERPOL, 

pp. 6, 8. 
8
 Connecting Police for a Safer World, World [Online], 2016, Available from:  

http://www.interpol.net/Member-countries/ [2016, June 6]. 
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หนวยงานตางประเทศ อาทิ ความรวมมือดานการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับกลุมเจาหนาที่ตอตานยาเสพติดและอาชญากรรมขามชาติ (FANC) ประจํา
ประเทศไทย ขอตกลงระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับศูนยวิเคราะหรายงานและการทําธุรกรรมของ
ออสเตรเลีย (AUSTRAC) ขอตกลงวาดวยการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติระหวางกรมสอบสวน
พิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police-AFP) ขอตกลงวา
ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติระหวางกรมสอบสวน
คดีพิเศษกับองคกรปราบปรามอาชญากรรมรายแรงของสหราชอาณาจักร (National Crime 
Agency-NCA) ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยระหวางกรมสอบสวนคดี
พิเศษกับกรมตํารวจแหงสหภาพพมา (Myanma Police Force-MPF) ความรวมมือในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานปองกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and 
Crime) ฯลฯ9 

การติดตอประสานงานระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ตางประเทศที่ผานมา สวนใหญจะใชการติดตอโดยตรงระหวางหนวยงาน (Agency to Agency) หรือ
ผานทางเจาหนาที่ประสานงานดานตํารวจ (Police Liaison Officer) ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง อยางไรก็ดี เพื่อเปนการเพิ่ม
ชองทางและประสิทธิภาพในการติดตอกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ อีกทั้งเพื่อให
การสอบสวนคดีพิเศษไดรับการยอมรับมากย่ิงข้ึนในเวทีระหวางประเทศ จึงเห็นควรที่จะศึกษาความ
เปนไปไดและประโยชนที่จะไดรับในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขาเปนสมาชิกหรือเครือขายของ
องคการตํารวจสากล (INTERPOL) 
 
1.2  คําถามการศึกษา 

บทบาทและอํานาจหนาที่ รวมทั้งภารกิจและศักยภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปจจุบัน 
เปนปจจัยบวกหรือปจจัยลบตอการเขาเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลหรือเครือขายองคการ
ตํารวจสากล 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.3.1 เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขาเปนสมาชิกหรือเขารวม
เปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 

1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการเชิงรุกใหกรมสอบสวนคดี
พิเศษเขาเปนสมาชิกหรือเปนเครือขายในองคกรตํารวจสากลหรือสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลของ
องคการตํารวจสากล 
 
  

                                                
9
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 12 ปวันกอตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (2557), หนา 17, 41-44, 107, 133-137. 
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1.4  สมมุติฐานการศึกษา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีศักยภาพและความพรอมที่จะเปนสมาชิกองคการตํารวจสากล หรอื

เปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 
 

1.5  ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาในเรื่องน้ีมุงวิเคราะหในประเด็นปจจัยภายใน และภายนอกองคการที่เอื้อตอการ

เปนสมาชิกองคการตํารวจสากลหรือการสามารถเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจสากลของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ และประโยชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและประเทศไทยจะไดรับ 

วิธีการศึกษา ประกอบดวย 1) การศึกษาวิเคราะหเอกสารขององคการตํารวจสากลและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของในประเด็นคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ และประโยชนจากการเปนสมาชิก
องคการตํารวจสากลหรือการเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล ซึ่งจะสามารถเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากล 2) สัมภาษณผูมีความรูความเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของใน
เรื่องน้ีมาประกอบการวิเคราะห 3) นําขอมูลตาม 1-2 มาทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะห จุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร (SWOT) 
 
1.6  นิยามศัพท 

สมาชิก (Member) หมายถึง หนวยงานตํารวจของประเทศหน่ึงซึ่งมีหนาที่สอดคลองกับ
ขอบเขตการดําเนินงานขององคการตํารวจสากลและเปนหนวยงานที่รัฐบาลของประเทศน้ันเห็นชอบ
และแตงต้ังใหเปนสมาชิก (ตามที่บัญญัติในขอ 4 ของธรรมนูญขององคการตํารวจสากล) 

สํานักงานกลางแหงชาติ (National Central Bureau-NCB) หมายถึง หนวยงานใดๆ ของ
ประเทศหน่ึงซึ่งประเทศน้ันแตงต้ังใหเปนสํานักงานกลางแหงชาติโดยรับผิดชอบในการประสานงาน
กับ ก) บรรดากรม/กระทรวงตางๆ ในประเทศน้ัน ข) บรรดาหนวยงานของประเทศอื่นๆ ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีฐานะเปนสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศน้ัน ค) สํานักเลขาธิการขององคการ
ตํารวจสากล (ตามขอ 32 ของธรรมนูญองคการตํารวจสากล) 

สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-Bureau of the National Central Bureau-
Sub-Bureau) หมายถึง หนวยยอยของสํานักงานกลางแหงชาติ โดยสํานักงานกลางแหงชาติของ
ประเทศหน่ึงอาจจะต้ังสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยข้ึนได 

หนวยงานภายในประเทศที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล 
(Institutions authorized by the NCB to directly access to the INTERPOL Information 
System) หมายถึง หนวยงานใดๆ ภายในประเทศสมาชิกซึ่งสํานักงานกลางแหงชาติไดเห็นชอบและ
ไดทําขอตกลงอนุญาตใหหนวยงานน้ันมีสิทธิเขาถึงระบบขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากลโดยที่
สํานักงานกลางแหงชาติไดแจงเรื่องน้ีไปยังสํานักเลขาธิการและบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติและ
หนวยงานระหวางประเทศ (ตามลักษณะ 2 หมวดที่ 1 ขอ 21 (1) (2) (3) ของขอบังคับวาดวยการ
ประมวลผลขอมูลขององคการตํารวจสากล และสอดคลองกับนโยบายขององคการตํารวจสากลที่
ตองการใหหนวยงานอื่นๆ ภายในประเทศสมาชิกที่นอกเหนือจากสํานักงานกลางแหงชาติสามารถ
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เขาถึงฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากลไดเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม) 
 
1.7 ประโยชนของการศึกษา 

1.7.1 ทําใหเขาใจวิธีการและข้ันตอนในการเขาเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากล  
การเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจสากลเพื่อใชประโยชนในการเตรียมการ 

1.7.2  เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการเชิงรุกในการดําเนินการใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เขาเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลหรือเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 

1.7.3 ผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลและแนวคิดที่เปนประโยชนตอผูบริหารของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษในการกําหนดนโยบายและแนวทางในเรื่องน้ีตอไป 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT)10  
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกรหรือโครงการ ผูที่เปนเจาของ

แนวคิดน้ี คือ อัลเบิรต ฮัมฟรีย (Albert Humphrey) 
S (Strengths) คือ จุดเดนหรือจุดแข็งซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิด

จากสภาพแวดลอมภายใน 
W (Weaknesses) คือ จุดดอยหรือจุดออนซึ่งเปนผลจากปจจัยภายใน เปนปญหา

หรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร 
O (Opportunities) คือ โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร 
T (Threats) คือ อุปสรรคซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอก 
2.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 

เปนการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกดาน
เพื่อระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร โดยพิจารณาจากระบบขอมูลเพื่อการบริหารภายในองคกร 
(คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกร โดยประกอบดวยการ
ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกรเปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายใน
องคกรวาปจจัยในภายในองคกรที่เปน ขอไดเปรียบหรือจุดเดน ขององคกร (ที่ควรนํามาใชในการ
พัฒนาองคกรและควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็ง ขององคกรตอไป) และปจจัยใดที่เปน
จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกร(ที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไปเพื่อประโยชนขององคกร)  

2.1.3 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
เปนการวิเคราะหขอมูลภายนอกองคกร เชน สภาพปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน

และแนวโนมของปญหาในอนาคต กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และสภาพแวดลอมทาง

                                                
10

 MindTools, SWOT Analysis: Discover New Opportunities, Manage and Eliminate Threats [Online], 
Available from:  https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm [2016, June 6].; 
Wikipedia, SWOT Analysis [Online], 2016, Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
swot_analysis [2016, June 6].; Community Tool Box, Section 14, SWOT Analysis: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats [Online], 2016, Available from: 
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-
resources/swot-analysis/main [2016, June 6]. 
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เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร ประกอบดวยการประเมินโอกาสทาง
สภาพแวดลอมวาปจจัยภายนอกใดที่สงผลตอประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการของ
องคกรในระดับมหภาคและองคกรสามารถใชขอดีเหลาน้ีเพื่อทําใหองคกรเขมแข็ง และการประเมิน
อุปสรรคเพื่อพิจารณาวาปจจัยใดที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออมตอองคกร ซึ่ง
องคกรตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความพรอมที่รับมือกับอุปสรรคเหลาน้ัน 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ดังที่กลาวขางตนวาปจจุบันมีประเทศจํานวน 190 ประเทศ ไดสมัครเขาเปนสมาชิกของ
องคการตํารวจสากล แตจากการศึกษาไมพบงานวิจัยใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเขาเปนสมาชิก
องคการตํารวจสากลจึงเปนไปไดวาในปจจุบันยังไมมีผูใดทําการวิจัยในเรื่องน้ี อยางไรก็ตาม จากการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตพบวามีการใชทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) 
เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศสมาชิก
องคการตํารวจสากลบางประเทศคือประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ 

งานวิจัยเรื่องบทบาทของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลอินโดนีเซียในการปราบปราม
การกอการราย โดย อัลเบิรต บาริตา ซีฮอมบิง (Albert Barita Sihombing)11 ระบุวาประเทศ
อินโดนีเซียไดเขาเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลในป พ.ศ. 2497 และไดกําหนดใหกองการ
ตางประเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติอินโดนีเซียเปนสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากล
อินโดนีเซีย ตามบทบัญญัติขอ 32 ของธรรมนูญองคการตํารวจสากลวาดวยหนาที่ของประเทศสมาชิก
ในการจัดต้ังสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ข้ึนในประเทศของตน  

รายงานวิจัยฉบับน้ีไดใหขอมูลในประเด็นปญหาการปฏิบัติงานตามหนาที่ของสํานักงาน
กลางแหงชาติตํารวจสากลอินโดนีเซียวามีปญหาหลัก 5 ประการ คือ 1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมี
ปญหาดานทักษะการใชภาษาตางประเทศทั้งการเขียนและการพูดในระดับที่จํากัด อาทิ การใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน จึงทําใหงานดานการประสานงานทางการทูตยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 2) ไมมีเจาหนาที่ตํารวจอินโดนีเซียในระดับนโยบายประจําการที่สํานักงานใหญของ
องคการตํารวจสากลในเมืองลียอง ประเทศฝรั่งเศส ที่สํานักงานประสานงานขององคการตํารวจสากล
ทั้งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และสํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติ 
ที่จะสนับสนุนการมีสวนรวมของประเทศอินโดนีเซียในเวทีระหวางประเทศเวทีตางๆ 3) มีขอมูลจํากัด
เน่ืองจากการขัดกันของผลประโยชนของบรรดาประเทศสมาชิก ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลและการ
ปฏิบัติงานดานความรวมมือ/การทํางานงานรวมกันยังไมเต็มประสิทธิภาพ 4) การประสานงานในการ
จัดการตามแนวพรมแดนยังไมดีพอ และ 5) ความสําเร็จของความรวมมือระหวางประเทศข้ึนกับระบบ
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกแตละประเทศ  

                                                
11

 Albert Barita Sihombing, Role of NCB INTERPOL-Indonesia in Combatting Terrorism,  Command 
Course Advance 38th, Royal Thai Police College, Bangkok, April 2014, pp.7-8, 19-21, 25-26. 
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การวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ในสวน
บทบาทของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลอินโดนีเซียในประเด็นการปรามปราม การกอการราย 
ทําใหทราบถึงโอกาสและภัยคุกคามดังน้ีคือ 

1) จุดแข็ง 
(1) ไดรับความชวยเหลือระหวางประเทศดานงบประมาณและเทคโนโลยี 
(2) มีเครือขายการทํางานที่ดีเน่ืองจากเปนสมาชิกขององคกรตํารวจสากลโดยไดรบัการ

สนับสนุนโดยระบบการสื่อสาร e-24/7 (การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกสและฐานขอมูลที่ปลอดภัย) 
(3) มีเครือขายการทํางานที่ดีเน่ืองจากเปนสมาชิกของ ASEANAPOL โดยไดรับการ

สนับสนุนโดยระบบการสื่อสาร e-ADS (การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกสและฐานขอมูลที่ปลอดภัย) 
(4) มีกฎหมายพื้นฐานและรัฐบาลมีเจตนารมณทางการเมืองที่จะกําจัดการกอการราย 
(5) องคกรมีวิสัยทัศนและพันธกิจ มีการพัฒนาและวิจัยและมีประสบการณ 
(6) มีทีมประสานงานกับองคการตํารวจสากล 

2) จุดออน 
(1) เจาหนาที่มีจํานวนนอยและบุคลากรมีจุดออนโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ 
(2) ไมมีเจาหนาที่ตํารวจอินโดนีเซียในระดับนโยบายประจําการที่สํานักงานใหญของ

องคการตํารวจสากลในเมืองลียองหรือที่สํานักงานประสานงานขององคการตํารวจสากลทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและที่สํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีขอมูลที่จํากัด 
(4) มีผลประโยชนขัดกันกับประเทศอื่นๆ  
(5) การประสานงานในการจัดการพื้นที่พรมแดนยังไมดี  

3) โอกาส 
(1) เจตนารมณทางการเมืองและการสงเสริมจาก UNO และ ASEANAPOL 
(2) การสนับสนุนจากภายนอก (งบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเสริมสราง

ศักยภาพ) 
(3) การไปตางประเทศ (การจัดบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอินโดนีเซีย

ประจําองคการตํารวจสากลและ UNO) 
(4) มีการเสริมสรางศักยภาพ 
(5) มีช่ือเสียงทําใหการดําเนินการทางการทูตไดผลดี 

4) ภัยคุกคาม 
(1) ปญหาดานความมั่นคงที่เกี่ยวกับความยากจนและการไรการศึกษา 
(2) การเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของกลุมหัวรุนแรงทางศาสนา 
(3) การคัดเลือกคนทางอินเทอรเน็ตเพื่ออุดมการณและองคกรทางศาสนามีจํานวน

เพิ่มข้ึน 
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(4) มีการจุดประเด็นตอตานสหรัฐอเมริกาทั้งแบบเปดเผยและทางลับ รวมทั้งประเด็น
เรื่องความไดเปรียบ ความไมเปนธรรม ความออนแอ ความไมไววางใจ การปกปองตนเองไมได โดยใช
เปนเงื่อนไขที่นําไปสูการกอการราย 

(5) การเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายระหวางประเทศในประเทศอินโดนีเซีย 
ผลจากการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) 

นําไปสูขอสรุปวาบทบาทดานการปราบปรามการกอการรายของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากล
อินโดนีเซียจําเปนตองใชวิธีการควบคูกันทั้งแบบไมแข็งและไมนวม กลาวคือใชวิธีการแบบไมแข็งโดย
วิธีการไลลาจับกุมผูกอการราย และวิธีการแบบไมนวมเนนการปองกันการกอการราย นอกจากน้ัน 
สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลอินโดนีเซียจะตองปฏิบัติตามยุทธศาสตรดังตอไปน้ี คือ 

1) กระตุนความรวมมือทั้งแบบทางการและไมเปนทางการกับประเทศตางๆ ดานการ
บังคับใชกฎหมายเพื่อตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติรูปแบบอื่นๆ โดยในการทํางาน
รวมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ประเทศอินโดนีเซียไดจัดต้ังศูนยเพื่อความรวมมือดานการบังคับใช
กฎหมายที่กรุงจาการตา (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation-JCLEC) ใหเปน
ศูนยเพื่อการฝกอบรมและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเพื่อ
การบังคับใชกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

2) เสริมสรางความรวมมือระดับทวิภาคีโดยการปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่
ทํากับบรรดาประเทศเพื่อนบาน 

3) สรางความรวมมือทางวิชาชีพกับหนวยงานตํารวจของประเทศตางๆ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

4) ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาความรวมมือโดยใชความรวมมือที่มีอยู 
5) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสงเจาหนาที่ระดับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

อินโดนีเซียไปประจําการในองคการตํารวจสากลและที่ปรึกษาฝายตํารวจ (ICPO-INTERPOL and 
Police Advisor) ใน UNO ที่นิวยอรค 

6) เสริมสรางศักยภาพดานการศึกษา (โครงการปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
7) สงเสริมโครงการฟนฟูผูกระทําความผิดคดีกอการรายที่ตองโทษ และสรางความสมัพนัธ

กับอดีตผูตองขังเพื่อชวยใหพวกเขามีความเปนอยูที่ดีข้ึนอันจะเปนการลดระดับความรุนแรงทาง
ความคิดได 

 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

กรมสอบสวนคดีพเิศษกับความเปนไปไดและประโยชนที่จะไดรบั 
ในกรณีทีก่รมสอบสวนคดพีิเศษจะเขาเปนสมาชิก 

หรือเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 
 
 
3.1  องคการตํารวจสากล12 

3.1.1  ความเปนมาของการจัดต้ังองคการตํารวจสากล 
องคการตํารวจสากลมีช่ือภาษาอังกฤษ คือ International Criminal Police 

Organization (ICPO) และมีช่ือภาษาฝรั่งเศส คือ Organisation International de Police 
Criminelle (OIPC) สําหรับความคิดที่จะจัดต้ังองคการตํารวจสากลเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2457 ซึ่งมีการ
ประชุมใหญของตํารวจสากลวาดวยเรื่องทางอาญา ครั้งที่ 1 (The First International Criminal 
Police Congress) ณ ประเทศโมนาโก ตอมาไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการตํารวจสากล 
(International Criminal Police Commission-ICPC) ข้ึนในป พ.ศ. 2466  

พ.ศ. 2489—หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเบลเย่ียมเปนผูริเริ่มการ
จัดต้ังองคการตํารวจสากลข้ึนใหมโดยมีการต้ังสํานักงานใหญอยูในกรุงปารีส  

พ.ศ. 2492—องคการสหประชาชาติไดจัดใหองคการตํารวจสากลมีสถานภาพเปน 
องคกรที่ปรึกษา (consultative status) และมีฐานะองคกรหน่ึงที่ไมใชองคกรของรัฐ (a non-
government organization) 

พ.ศ. 2499—หลังจากที่ไดมีการรับรองธรรมนูญฉบับปจจุบัน คณะกรรมการ
ตํารวจสากลไดกลายเปนองคการตํารวจสากล (International Criminal Police Organization-
INTERPOL) ใชช่ือยอวา ICPO-INTERPOL หรือ INTERPOL องคการฯ น้ีกลายเปนองคกรที่ปกครอง

                                                
12

 กระเกษียร  ศรุตานนท, พล.ต.อ., องคการตํารวจสากล (อินเทอรโปล), เรียบเรียงโดย พ.ต.อ. เพ็ชร  ณ ปอม
เพชร, นิตยสารรายเดือนของตํารวจ 11 (พฤศจิกายน 2507).; สํานักงานตํารวจแหงชาติ, เอกสารของกองการ
ตางประเทศ (ม.ป.ป.).; The PoliceChief, Interpol: Connecting Police for a Safer World [Online], 2011, 
Available from: http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch 
&article_id=2398&issue_id=62011 [2016, June 6].; Office of Legal Affairs, “Constitution of the 
ICPO-INTERPOL,” INTERPOL, pp. 3-4, 6.; Office of Legal Affairs, “General Regulations ,” INTERPOL, 
pp. 4-7.; Office of Legal Affairs, "Rules on the Control of Information and Access to INTERPOL’s 
Files," INTERPOL, pp. 3-4.; Todd Sandler, Daniel G. Arce and Walter Endres, An Evaluation of 
INTERPOL’s Cooperative-Based Counterterrorism Linkages (2011), pp.4-5.; กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 
รายงานการประชุมหารือรวมกับหนวยงาน INTERPOL Liaison in Bangkok (LABOANG), หองประชุมชัน้ 7 กรม
สอบสวนคดีพิเศษ, 15 มกราคม 2552.; Connecting Police for a Safer World, History [Online], Available 
from: http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History [2016, June 6]. 
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ตนเอง โดยมีการเก็บคาบํารุงจากบรรดาประเทศสมาชิกและมีการลงทุนซึ่งถือเปนวิธีการหลักของงาน
สนับสนุน 

พ.ศ. 2532—องคการตํารวจสากลไดยายสํานักเลขาธิการไปอยูที่เมืองลียอง 
ประเทศฝรั่งเศส 

พ.ศ. 2533—องคการตํารวจสากลไดเปดตัวการใชงานระบบสื่อสารที่เรียกวา 
X.400 โดยการสื่อสารระบบน้ีทําใหบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติ (NCBs) สามารถสงขอความ
อิเลคทรอนิกสไปยังสํานักงานกลางแหงชาติอีกแหงหน่ึง และสํานักเลขาธิการไดโดยตรง 

พ.ศ. 2545—มีการเปดตัวระบบการสื่อสารทางเว็บตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมมี
วันหยุดที่เรียกวา I-24/7 web-based communication system ข้ึน ระบบน้ีทําใหการเขาถึง
บริการและฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากลโดยบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

3.1.2  วัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคการตํารวจสากล 
บทบาทขององคการตํารวจสากลตามที่บัญญัติไวในหมวดทั่วไปของธรรมนูญ

องคการตํารวจสากลมีดังน้ี คือ  
ขอ 2 ก) เพื่อดําเนินการใหเกิดและสงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมาก

ที่สุดเทาที่จะทําไดระหวางบรรดาเจาหนาที่ตํารวจทั้งหมด โดยเปนไปภายใตขอบเขตของกฎหมาย
ตางๆ ที่ประเทศน้ันบังคับใชและสอดคลองกับเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  
ข) เพื่อจัดต้ังและพัฒนาสถาบันตางๆ ทั้งหมดที่สามารถมีสวนชวยในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมตางๆ ที่ถือเปนความผิดตามกฎหมายทัว่ไป (ordinary law) ประสบผลสําเร็จ 

ขอ 3 หามโดยเด็ดขาดมิใหองคการตํารวจสากลดําเนินการใดๆ ที่ เปนการ
แทรกแซงหรือเปนการทํากิจกรรมทางการเมือง ทางการทหาร ทางศาสนาหรือเช้ือชาติใดๆ  

3.1.3  วิสัยทัศนขององคการตํารวจสากล 
การดําเนินงานขององคการตํารวจสากลเปนไปตามวิสัยทศันขององคกร คือ การเช่ือม

ตํารวจเขาดวยกันเพื่อโลกที่ปลอดภัย  
3.1.4  ภารกิจขององคการตํารวจสากล 

องคการตํารวจสากลมีภารกิจหลัก 4 ประการคือ  
1)  งานบริการดานการสื่อสารระหวางตํารวจทั่วโลกอยางปลอดภัย(Secure 

Global Police Communications Services) งานบริการดานน้ีถือเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญ
สําหรับความสําเร็จของความรวมมือระหวางประเทศของเจาหนาที่ตํารวจ กลาวคือเปนความสําคัญ
อยางย่ิงยวดที่บรรดาเจาหนาที่ตํารวจจะตองสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางทั่วถึง ทั่วโลกแบบทันที
ในขณะน้ัน (real time) และโดยปลอดภัย ดังน้ัน องคการตํารวจสากลจึงไดออกแบบและดําเนินการ
ใหมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานบังคับใช
กฎหมายทั่วโลก (a state-of the art global communications system) ที่เรียกวา I-24/7 (I = 
Interpol, 24 = 24 ช่ัวโมง/วัน, 7 = 7 วัน/สัปดาห) 

2)  งานบริการขอมูลเพื่อการปฏิบัติการและฐานขอมูลเพื่อการใชงานของตํารวจ 
(Operational Data Services and Databases for Police) องคการตํารวจสากลไดพัฒนา
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ฐานขอมูลเพื่อใชงานในการปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศ โดยจัดเก็บขอมูลสําคัญ ไดแก 
ช่ืออาชญากร บุคคลที่ตองสงสัย ลายพิมพน้ิวมือ รูปถาย ขอมูล DNA คํารองเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเปนที่
ตองการตัวเอกสารการเดินทางที่สูญหายและถูกขโมย ยานพาหนะที่ถูกขโมย อาวุธที่เกี่ยวของกับ
คดีอาญาทั่วโลก 

3)  งานบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของตํารวจ (Operational Police 
Support Services) องคการตํารวจสากลใหบริการเรื่ององคความรู ความเช่ียวชาญ และวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดแกทุกองคกรและหนวยงานทั่วโลกที่มีภารกิจในการปองกัน สกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรม 
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทของสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศสมาชิกตางๆ 
และสํานักงานระดับภูมิภาค โดยครอบคลุมการพัฒนาเรื่องการใหความสนับสนุนแบบฉุกเฉิน และการ
สนับสนุนปฏิบัติการตางๆ ตามสภาพปญหาอาชญากรรมของประเทศสมาชิกแตละประเทศ อาทิ การ
กอการราย ยาเสพติดและอาชญากรรมองคกร ผูกระทําความผิดที่หลบหนี การคามนุษย 
อาชญากรรมทางการเงิน และอาชญากรรมที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง ทั้งน้ี เมื่อไดรับการรองขอจาก
ประเทศสมาชิก องคการตํารวจสากลจะจัดสงเจาหนาที่ตํารวจที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันไปยัง
ประเทศที่รองขอเพื่อทําการสืบสวน 

4)  งานดานการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) นับต้ังแตป 
พ.ศ. 2550 เปนตนมา องคการตํารวจสากลถือวาภารกิจดานน้ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 โดย
เปาหมายของงานบริการดานการฝกอบรมและพัฒนาน้ันเพื่อใหการสนับสนุนบรรดาเจาหนาที่ของ
ประเทศสมาชิกจํานวน 190 ประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพดานการปฏิบัติการตางๆ ภายในประเทศ
สมาชิก รวมทั้งพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของเจาหนาที่ในประเทศสมาชิกเหลาน้ันใหสามารถ
จัดการกับอาชญากรรมในปจจุบันซึ่งมีความซับซอนและดําเนินการแบบเช่ือมโยงทั่วโลก 

3.1.5  โครงสรางภายในองคการตํารวจสากล  
โครงการขององคการตํารวจสากล ประกอบดวย 6 สวนหลัก คือ 
1)  สมัชชาใหญ (General Assembly) เปนสถาบันสูงสุดขององคการมีหนาที่

จัดการประชุมผูแทนประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดบทบาท นโยบาย ทรัพยากร วิธีการทํางาน 
งบประมาณของกิจกรรมและโครงการตางๆ ขององคการตํารวจสากล  

2)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีจํานวน 13 คน 
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงประธาน จํานวน 1 คน (อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป) รองประธาน 
จํานวน 3 คน (อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป) และคณะกรรมการ จํานวน 9 คน (อยูในตําแหนงคราวละ 
3 ป) โดยที่ประชุมสมัชชาใหญเปนผูคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจากผูแทนของประเทศสมาชิก 

3)  สํานักเลขาธิการ (General Secretariat) ต้ังอยูที่เมืองลียอง ประเทศฝรั่งเศส  
4)  สํานักงานกลางแหงชาติ (National Central Bureau) เปนหนวยงานภายใน

ของประเทศสมาชิกซึ่งประเทศน้ันไดกําหนดใหเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสํานัก
เลขาธิการ สํานักเลขาธิการระดับภูมิภาค สํานักงานกลางแหงชาติของประเทศตางๆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในประเทศของตน 
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5)  คณะที่ปรึกษา (Advisers) มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ปโดยเปนผูไดรับการ
แตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารและโดยการประกาศของสมัชชาใหญซึ่งใชวิธีการคัดเลือกผูที่มี
ช่ือเสียงระดับโลกในสาขาที่เปนประโยชนตอองคการ 

6)  คณะกรรมการควบคุมขอมูลขององคการตํารวจสากล (Commission for the 
Control of INTERPOL’s Files) มีจํานวน 5 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกองคการตํารวจสากลใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติการ กฎระเบียบ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประมวลขอมูล
บุคคล ทั้งน้ี เพื่อใหแนใจวาการประมวลขอมูลบุคคลขององคการน้ีเปนไปตามขอบังคับตางๆ ของ
องคการ โดยที่คณะกรรมการฯ ชุดน้ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  

ทั้งน้ี องคการตํารวจสากลซึ่งมีบทบาทในฐานะผูอํานวยการและบริหารจัดการให
เกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั่วโลกเพื่อรวมกันสรางโลกที่ปลอดภัยน้ัน 
องคการตํารวจสากลจึงไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง แตตองอาศัยการทํางานของเจาหนาที่
ตํารวจในประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยที่องคการตํารวจสากลเปนผูใหการสนับสนุนดานความรูและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการสืบสวน 
ภายใตวิสัยทัศนขององคการตํารวจสากลคือการเช่ือมตํารวจเขาดวยกันเพื่อโลกที่ปลอดภัย โดยมี 
พันธกิจหลัก คือ การปองกันและตอสูกับอาชญากรรมผานความรวมมืออยางเขมแข็งของหนวยงาน
ตํารวจและหนวยงานความมั่นคงโดยการใชนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้ง งบประมาณการดําเนินงานของ
องคการตํารวจสากลโดยหลักมาจากการสนับสนุนดานการเงินจากบรรดาประเทศสมาชิกตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเหลาน้ัน  

3.1.6  หนาท่ีและสิทธิของประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล13 
ปจจุบันองคการตํารวจสากลมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 190 ประเทศ กลาวโดยรวม

บรรดาประเทศที่เปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลตางมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปน้ี คือ  
1) ดําเนินการตามมติตางๆ ของสมัชชาใหญภายในขอบเขตอํานาจของประเทศ

ของตน 
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมัชชาใหญและเจาหนาที่ โดยใหความรวมมือ

อยางสม่ําเสมอดวยความกระตือรือรนและอยางเต็มกําลังภายใตอํานาจและกฎหมายของประเทศตน 
3) ใหการสนับสนุนทางการเงินแกองคการตํารวจสากลตามขอผูกพันของประเทศตน  
4) ดําเนินการแตงต้ังองคกรหน่ึงในประเทศของตนใหทําหนาที่เปนสํานักงาน

กลางแหงชาติ (NCB) โดยมีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ ประการที่ 1 รับผิดชอบในการจัดสงขอมูลที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของนานาชาติซึ่งประเทศของตนมีอยูใหแกสํานักเลขาธิการเพื่อใชใน
การจัดทําสถิติอาชญากรรมทั่วไป ประการที่ 2 ปฏิบัติตามคํารองขอของตํารวจประเทศตางๆ เพื่อ
ดําเนินการดานการสืบสวน ตรวจคนและจับกุม และในทางกลับกันสํานักงานกลางแหงชาติของ

                                                
13

 Office of Legal Affairs, "General Regulations," INTERPOL, pp. 3-4, 7.; Office of Legal Affairs, 
"Financial Regulations," INTERPOL, p. 9.; Office of Legal Affairs, “Constitution of the ICPO-INTERPOL,” 
INTERPOL, pp. 3-4, 6-7.; Todd Sandler et al, Ibid, pp. 5-6.; รายชื่อของประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล 
จํานวน 190 ประเทศ ปรากฏในภาคผนวก. 



15 

 

ประเทศที่ไดรับการรองขอ สามารถรองขอใหหนวยงานตํารวจของประเทศสมาชิกประเทศอื่นๆ ให
ความชวยเหลือแกประเทศของตนในเรื่องเดียวกันน้ี และประการที่ 3 ปฏิบัติตามมติตางๆ ของสมชัชาใหญ 

สําหรับสิทธิที่ไดรับจากการเขาเปนสมาชิกองคการตํารวจสากลน้ัน ประเทศสมาชิก
แตละประเทศมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ีคือ 

1) มีสิทธิเขารวมการประชุมสมัชชาใหญและการประชุมอื่นๆ ขององคการตํารวจ
สากล โดยตองแจงใหสมัชชาใหญทราบถึงจํานวนผูแทนของประเทศตนที่จะเขารวมการประชุม
สมัชชาใหญ 

2) มีสิทธิรองขอใหมีการจัดประชุมสมัชชาใหญข้ึนในประเทศของตนได  
3) มีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงในนามของประเทศตนสําหรับการลงมติตางๆ โดย

ผานหัวหนาคณะผูแทนของประเทศสมาชิกน้ัน ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกน้ันอาจจะมีผูแทนเพียงหน่ึงคน
หรือหลายคนไดแตจะตองมีหัวหนาผูแทนเพียงคนเดียว  

4) มีสิทธิเขาถึงขอมูลอาชญากรทั่วโลกซึ่งจัดเก็บไวในฐานขอมูลขององคการ
ตํารวจสากลโดยรวมทั้งขอมูลผูกอการราย และมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากองคการตํารวจสากล
และจากบรรดาประเทศสมาชิกในการดําเนินงานเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวาง
ประเทศ 
 
3.2 สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok)14 

ประเทศไทยเปนประเทศแรกในเอเชียอาคเนยที่สมัครเขาเปนสมาชิกองคการตํารวจสากล
ในป พ.ศ. 2494 ในสมัยที่ พล.ต.ท. เผา  ศรียานนท (ยศขณะน้ัน) เปนอธิบดีกรมตํารวจเน่ืองจากเห็น
ถึงประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการรวมมือดานการสืบสวนและติดตามจับกุมอาชญากรที่
หลบหนีไปตางประเทศ โดยในขณะน้ันองคการตํารวจสากลมีประเทศสมาชิกเพียง 37 ประเทศ  

สืบเน่ืองจากธรรมนูญขององคการตํารวจสากล ขอ 32 บัญญัติใหประเทศสมาชิกจัดต้ัง
หนวยงานหน่ึงในประเทศของตนเปนผูประสานงานกลาง หรือที่เรียกวาสํานักงานกลางแหงชาติ 
(NCB) โดยมีหนาที่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ประสานงานกับสํานักเลขาธิการขององคการตํารวจ
สากล ประการที่ 2 ประสานงานกับบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติของทุกประเทศที่เปนสมาชิก
องคการตํารวจสากล และประการที่ 3 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในประเทศของตน ดังน้ัน 
กรมตํารวจของประเทศไทยในขณะน้ันจึงไดกําหนดใหกองการตางประเทศเปนสํานักงานกลาง
แหงชาติขององคการตํารวจสากลประเทศไทย (National Central Bureau-Thailand) โดยมีช่ือ
เรียกในการติดตอสื่อสารวา INTERPOL Bangkok และไดแตงต้ังใหผูบังคับการกองการตางประเทศ
เปนหัวหนาสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (Head of NCB) โดยกําหนดให
ขาราชการฝายองคการตํารวจสากลเปนเจาหนาที่รับผิดชอบงานในสวนของสํานักงานกลางแหงชาติ
ตํารวจสากลประเทศไทยอีกหนาที่หน่ึงโดยมีบทบาทหลักในการติดตอประสานงานระหวางกรมตํารวจ
ไทยกับหนวยงานตํารวจของตางประเทศ และสํานักเลขาธิการใหญตํารวจสากลโดยผานทางสายงาน

                                                
14

 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ เอกสารของกองการตางประเทศ (ม.ป.ป.). 
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ตํารวจสากล เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานตํารวจสากล คือ การสงจดหมายทาง
ไปรษณีย เทเลกซ และวิทยุที่ใชติดตอระหวางหนวยงานตํารวจสากลโดยเฉพาะ 

นับต้ังแตป พ.ศ. 2519 เปนตนมา ประเทศไทยยังไดใหความรวมมือแกองคการตํารวจสากล
โดยการสนับสนุนสถานที่สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่รูจักกันในช่ือ LOBANG ซึ่งต้ังอยูในอาคารที่ทําการเดียวกับ กองการตางประเทศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยเปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่สํานักเลขาธิการใหญไดเห็นถึงความสําคัญของความ
รวมมือในการปราบปรามยาเสพติดใหโทษในภูมิภาคน้ีจึงไดจัดสงเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่เปน
เจาหนาที่ประสานงานตํารวจสากลประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สํานักงานใน
กรุงเทพมหานคร 
 
3.3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจหนาที่ในการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีที่เปนคดีพิเศษ คือ คดีอาญาที่มีความสลับซับซอน คดีที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ คดีอาญาที่เปนคดีขามชาติที่สําคัญหรือเปนการกระทํา
ขององคกรอาชญากรรม15 โดยการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูภายใตกรอบของกฎหมายคือ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ  

จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบคดีสําคัญๆ ตางๆ ดังกลาว 
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมขามชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมุงเนนในเรื่องของการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ เพื่อ
ความรวมมือที่ ดีระหวางกันนําไปสูการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ที่ผานมากรมสอบสวนคดีพิเศษใชการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ
โดยตรง (Agency to Agency) หรือผานทางเจาหนาที่ประสานงานบังคับใชกฎหมายหรือตํารวจ
(Police Liaison Officer หรือ Police Attache) เปนหลัก ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง อยางไรก็ดี 
เพื่อเปนการเพิ่มชองทางและประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศตางๆ อีกทางหน่ึง เพื่อใหกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการยอมรับมากข้ึนในเวทีระหวาง
ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีแนวความคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการ
ตํารวจสากล อีกทั้งเพื่อใหไดสิทธิในการเขาถึงขอมูลอาชญากรและอาชญากรรมประเภทตางๆ ที่เก็บ
ไวในระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล รวมทั้ง การไดรับการชวยเหลือจากองคการตํารวจ
สากลและบรรดาประเทศสมาชิกตางๆ  
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 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ เอกสารของกองการตางประเทศ (ม.ป.ป.). 
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3.3.1  กรมสอบสวนคดีพิเศษกับความพยายามในอดีตตอการสมัครเขาเปนสมาชิกหรือ
เขาเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีแนวคิดที่จะขอเขาเปนสมาชิกหรือเขาเปนเครือขาย 
สวนหน่ึงขององคการตํารวจสากลมาต้ังแตเริ่มกอต้ังกรมฯ แลว จนเริ่มมีการติดตออยางเปนรูปธรรม
ข้ึนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดประชุมตอเน่ือง 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เปนการประชุม
ระหวางผูแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับผูแทนขององคการตํารวจสากลที่ประจําอยูที่ประเทศไทย
(INTERPOL Liaison Office in Bangkok- LOBANG) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ณ กรมสอบสวน
คดีพิเศษซึ่งการประชุมดังกลาวมผีลสรุปสาระสําคัญวา16 ในแตละประเทศสมาชิกจะมีสํานักงานกลาง
แหงชาติ (NCB) ในประเทศของตนไดเพียง 1 หนวยงานเทาน้ัน แตมีบางประเทศสามารถมีสํานักงาน
กลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-NCB) ไดเชนที่ประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งมีสํานักงานกลางแหงชาติ
หนวยยอย 7 หนวยงาน และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย 2 
หนวยงาน17 ซึ่งการที่ประเทศเหลาน้ีจะมีสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยไดน้ันตองพิจารณาถึง
หลายเรื่องประกอบกัน เชน บางเมืองที่มีหนวยงานเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยน้ันสวนหน่ึง
เปนเมืองที่เคยเปนสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศน้ันๆ มากอนที่จะถูกรวมประเทศกันภายหลัง 
เชน กรณี ฮองกง และมาเกา อยางไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถที่จะขอเขาเปนหนวยงาน
ภายในประเทศที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล (Institution authorized by 
NCB to directly access to INTERPOL information system)18 ได แตทั้งน้ีจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) เสียกอนซึ่งเปนไป
ตามธรรมนูญขององคการตํารวจสากล ทั้งน้ี องคการตํารวจสากลไมขัดของแตอยางใดเพราะเปน
นโยบายขององคการตํารวจสากลอยูแลวที่จะใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางๆ สามารถเขาถึง
ระบบฐานขอมูลขององคการฯ 

ตอมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 มีการประชุมกันในเรื่องน้ีเปนครั้งที่ 2 ระหวาง
ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานกลาง
แหงชาติ NCB-BANGKOK) ซึ่งในการประชุมฯน้ี ผูแทนของกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดแจงวาโดยสวนตัวไมขัดของที่จะใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาเช่ือมตอระบบฐานขอมูลของ
องคการตํารวจสากล เน่ืองจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนสอดคลองกับนโยบายขององคการตํารวจสากล แตในกรณีน้ีจะตองมีการเสนอ
เรื่องใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาเห็นชอบดวยเสียกอน ซึ่งตอมา กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได
มีหนังสือลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอความอนุเคราะหเขาถึง
เช่ือมตอระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล ภายหลังไดรับการประสานงานจากกองการ
ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติวาเรื่องอยูระหวางการพิจารณา หลังจากน้ันมีการเปลี่ยนแปลง
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 ขอมูลการสัมภาษณ Mr. Davuth Ly, Head of ICPO-INTERPOL Liaison Office for Asia and South 
Pacific, กรุงเทพฯ, 23 มิถุนายน 2559. 
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 ดูรายชื่อ Sub-NCBs ไดที่ภาคผนวก 
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 ดูเพิ่มเติมในคําอธิบายศัพทในภาคผนวก 
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บุคลากรระดับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของทั้ง 2 หนวยงาน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเรื่องน้ี
หยุดชะงักไป 

3.3.2  การศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนสมาชิกหรือเครือขายขององคการตํารวจ
สากลของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปจจุบัน 

สืบเน่ืองจากประโยชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไดรับจากการเขาเปนสมาชิกหรือ
เครือขายขององคการตํารวจสากลที่ไดกลาวไวขางตน ประกอบกับความพยายามของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษที่จะขอเขาเปนสมาชิกหรือเครือขายขององคการตํารวจสากลมาแลวเมื่อป พ.ศ. 2552 
ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดเรียนสอบถามขอทราบนโยบายในเรื่องน้ีจาก พ.ต.อ. ไพสิฐ  วงศเมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกลุ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่
กํากับดูแลสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ ทั้ง 2 ทาน ยังคงเห็นดวยกับ
นโยบายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับองคการตํารวจสากล ไมวาจะเปนใน
ฐานะสมาชิก หรือสมาชิกเสริม Sub-NCB หรือใหมีสิทธิในการเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการ
ตํารวจสากลอยางใดอยางหน่ึงเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และทําใหหนวยงานไดรับการยอมรับมากย่ิงข้ึนในเวทีระดับประเทศ 

จากนโยบายดังกลาวของผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูจัดทํารายงานการศึกษา
ขณะน้ีดํารงตําแหนงผูบัญชาการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบงานดานการตางประเทศของกรมฯ จึงไดเลือกเรื่องดังกลาวเปน
หัวขอในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (IS) ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ซึ่งผูจัดทํา
รายงานการศึกษาฯ ไดใชวิธีการศึกษาประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคการตํารวจสากล บทบาท อํานาจหนาที่ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับประโยชนจากการเขาเปน
สมาชิกหรือเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
การสัมภาษณผูมีความรูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ี ซึ่งไดดําเนินการสัมภาษณผูเกี่ยวของจํานวน 2 
ทาน คือ 1) พล.ต.ต. อภิชาติ  สุริบุญญา ผูบังคับการกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และ Head of NCB Bangkok เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และ 2) Mr. Davuth Ly, Head of 
ICPO-INTERPOL, Liaison Office for Asia and South Pacific (LOBANG) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2559 จากน้ันไดนําขอมูลที่ไดรับทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชทฤษฎีวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพ (SWOT Analysis ของ Mr. Albert Humphrey) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ซึ่งผลการ
วิเคราะหสามารถใชเปนขอมูลใหผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษใชประกอบในการกําหนดและ ดําเนิน
นโยบาย ในเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขาเปนสมาชิกหรือเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล
ตอไปในอนาคต 
 
3.4 ผลการวิเคราะหโดย SWOT Analysis 

3.4.1 S (Strengths)  
จุดเดนหรือจุดแข็งซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม

ภายใน 
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1) กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรที่มีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 254719 ที่กําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่ ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งรวมถึงคดีความผิด
ทางอาญาที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความผิดทางอาญาที่
มีลักษณะเปนความผิดขามชาติที่สําคัญ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม ซึ่งภารกิจ 
อํานาจหนาที่เหลาน้ี สอดรับการทํางานขององคการตํารวจสากล เปนเหตุผลสําคัญอยางย่ิงในการขอ
เขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล เพื่อประโยชนในการทํางานในดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมรวมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ  

2) ผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษและผูบัญชาการสํานักกิจการตางประเทศละคดีอาชญากรรมระหวางประเทศตาง
เล็งเห็นถึงความสําคัญและตองการใหกรมสอบสวนคดีพิเศษไดเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจ
สากล โดยเฉพาะการเขาถึงระบบฐานขอมูล 

3) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติรวมกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางประเทศเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศจนนําไปสูการ
มีบันทึกขอตกลง (MOU หรือ AGREEMENT)20 กับหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงาน ซึ่งจะมี
สวนสนับสนุนใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับการพิจารณาการเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการ
ตํารวจสากลอีกทางหน่ึง 

4) มีบุคลากรที่มีความรูเรื่อง IT มีหนวยงานรับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยตรง21 
สามารถดูแลในเรื่องของการติดต้ัง วางระบบการเช่ือมตอกับฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลได 

5) มีงบประมาณเพียงพอ รองรับในการบริหารจัดการในเรื่องการเช่ือมตอกับ
ระบบฐานขอมูลองคการตํารวจสากล รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่จะมีข้ึนในเรื่องน้ีตอไป 

6) มีบุคลากรระดับบริหารที่เคยมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับองคการ
ตํารวจสากลมากอน โดยผูจัดทํารายงานการศึกษาเคยมีประสบการณการทํางานในกองกํากับการ
ตํารวจสากล กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนเวลา 6 ป (พ.ศ. 2539-2545) ทําให
เขาใจระบบการทํางานของตํารวจสากลเปนอยางดี 

7) มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในภาษาอังกฤษจํานวนมากที่ปฏิบัติหนาที่
อยูที่สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะชวย
ใหการปฏิบัติงานกับองคการตํารวจสากลเปนไปไดอยางราบรื่น 

3.4.2 W (Weakness)  
จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาขอบกพรองที่เกิด

จากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกไขปญหาเหลาน้ัน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษขณะน้ียังขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรูในเรื่องงานของ

องคการตํารวจสากล เน่ืองจากในอดีตที่ผานมายังไมไดมีการติดตอสื่อสารประสานงานกันกับองคการ
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 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21(ข) และ (ค). 
20

 ดูรายละเอียดในบทที่ 1 หนา 4 
21

 ศูนยขอมูลสารสนเทศ เปนหนวยงานระดับสํานัก ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ตํารวจสากลหรือผานทางชองทางของตํารวจสากลมากนัก (อยางไรก็ดี ปญหาน้ีสามารถแกไขไดดวย
การจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือสงเจาหนาที่ไปฝกอบรมในลักษณะที่เรียกวา on 
the job training กับสํานักงานกลางแหงชาติไดในอนาคต 

3.4.3 O (Opportunities)  
โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมองคกรเอื้อ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร 
1) เปนนโยบาย22ขององคการตํารวจสากลที่ตองการใหหนวยงานบังคับใช

กฎหมายตางๆ สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลใหมากที่สุดเพื่อประโยชนใน
การรวมกันปองกันและปราบปรามอาชญากรรม อีกทั้งมีธรรมนูญองคการตํารวจสากลรองรับ
แนวนโยบายในเรื่องน้ี 

2) สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) เห็นชอบ23

ในแนวคิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะขอเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล แตทั้งน้ี
จะตองมีการหารือกันอยางเปนทางการในรายละเอียดตางๆ และเมื่อ NCB-Bangkok พิจารณา
เห็นชอบแลว จะตองมีการทําขอตกลงระหวางหนวยงานทั้งสองตอไป 

3) การติดต้ังอุปกรณเครื่องมือที่จะใชเช่ือมตอระบบฐานขอมูลไมยุงยาก และมี
คาใชจายไมสูงมาก24 โดยใชระบบ VPN INTERNET DESKTOP ซึ่งสํานักงานตํารวจสากล LOBANG 
สามารถใหคําแนะนําในการติดต้ังไดคาใชจายอยูประมาณ 6,000 ดอลลารสหรัฐฯ 

4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถพิจารณา25วาควรจะใสขอมูลอะไรลงในฐาน
ระบบขององคการตํารวจสากล เปนสิทธิของกรมฯ องคการตํารวจสากลไมไดมีขอบังคับในเรื่องน้ีแต
อยางใด 

3.4.4 T (Threats)  
อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ซึ่งองคกรจะตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนใหได 
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 ดูขอบังคับวาดวยการประมวลผลขอมูลขององคการตํารวจสากล ลักษณะที่ 2 หมวดที่ 1 ขอ 21(1)(2)(3) 
23

 สัมภาษณ พล.ต.ต. อภิชาต  สุริบุญญา, ผูบังคับการกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตําแหนง 
Head of NCB-Bangkok, 17 มิถุนายน 2559, "เปนนโยบายขององคการตํารวจสากลที่ตองการใหหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายตางๆ เขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลใหมากที่สุดแตทั้งน้ีจะตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบ
จาก NCB ประเทศน้ันๆ โดย พล.ต.ต. อภิชาติฯ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมอีกวา นอกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะ
ขอเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลแลว หนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆ ในประเทศไทย เชน 
สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ง. สํานักงาน ป.ป.ท. ก็สามารถที่จะขอเขาถึงระบบฐานขอมูลน้ี
ไดเชนเดียวกัน".; สัมภาษณ Mr.Davuth Ly, Head of ICPO-INTERPOL (LOBANG), 23 มิถุนายน 2559, "เรื่อง
เดียวกัน". 
24

 สัมภาษณ Mr. Davuth Ly, Head of ICPO-INTERPOL (LOBANG), 23 มิถุนายน 2559, "เรื่องเดียวกัน". 
25

 สัมภาษณ Mr. Davuth Ly, Head of ICPO-INTERPOL (LOBANG), 23 มิถุนายน 2559, "เรื่องเดียวกัน อยางไร
ก็ดี Mr.Davuth Ly ไดใหขอสังเกตไววาในหลักการของความรวมมือตอกันแลว ประเทศสมาชิกควรที่จะมีขอมูลที่จะ
สามารถแลกเปล่ียนและแบงปนตอกันไดเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกัน". 
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1) กรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถที่จะเปนสมาชิก (Member) ขององคการ
ตํารวจสากล คือ เปนสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ได26เน่ืองจากธรรมนูญและนโยบายขององคการ
ตํารวจสากลกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองมีสํานักงานกลางแหงชาติไดเพียง
หนวยงานเดียว ซึ่งในสวนของประเทศไทยน้ัน มีกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปน 
NCB-Bangkok อยูแลว กรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษความคงจะสามารถขอเปนหนวยงาน
ภายในประเทศที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล (Institution authorized by 
NCB to directly access to the Interpol information system) แตทั้งน้ีตองไดรับการเห็นชอบ
จาก NCB-Bangkok เสียกอน  

2) กระบวนการในการหารือเพื่อขอความเห็นชอบจาก NCB-Bangkok น้ัน27 
ในทางปฏิบัติจะตองเสนอเรื่องถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ พิจารณาเห็นชอบดวย หลังจากน้ันจะตอง
มีการจัดทําขอตกลงระหวาง NCB-Bangkok และกรมสอบสวนคดีพิเศษดวย ซึ่งอาจจะตองใชเวลา
พอสมควรในการดําเนินการ 

จากการประมวลวิเคราะหเรื่องน้ีตามการวิเคราะห SWOT Analysis ดังกลาวขางตน
สามารถจัดทําเปนรูปแบบได ดังน้ี 
 
Strengths จุดเดนหรือจุดแข็งจากปจจัยภายในองคกร 
-กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรที่มีกฎหมายกําหนด 
ภารกิจ อํานาจหนาที่ เกี่ยวของกับ คดีอาชญากรรมขาม
ชาติ ซึ่งเกี่ยวของกับงานขององคการตํารวจสากล 

- ผูบริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนใหกรม
สอบสวนคดีพิเศษเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจ
สากล  

-กรมสอบสวนคดีพิ เศษมี ผลงานดานปอ งกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเปนที่ยอมรับจากนานา
ประเทศ 

-กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรและหนวยงานภายในที่
มีความรูเรื่อง IT พรอมในการเช่ือมตอระบบ 

-กรมสอบสวนคดีพิเศษมีงบประมาณในการบริหารจัดการ 
-กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรู
และประสบการณในงานของตํารวจสากล 

-กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรที่มีความรูภาษาอังกฤษ 

Weakness จุดดอยหรือจุดออนจากปจจัย
ภายในองคกร 
-กรมสอบสวนคดีพิเศษยังขาดบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติที่มีความรูเกี่ยวกับงานของ
องคการตํารวจสากล  

                                                
26

 ธรรมนูญองคการตํารวจสากล ขอ 3.2.; สัมภาษณ พล.ต.ต. อภิชาติ  สุริบุญญา, ผูบังคับการกองการตางประเทศ 
สํานักงานตํารวจหงชาติ, Head of NCB-Bangkok,  17 มิถุนายน 2559, "เรื่องเดียวกัน".; สัมภาษณ Mr. Davuth 
Ly, Head of ICPO-INTERPOL (LOBANG), 23 มิถุนายน 2559, "เรื่องเดียวกัน". 
27

 สัมภาษณ พล.ต.ต. อภิชาติ  สุริบุญญา, ผูบังคับการกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจหงชาต,ิ Head of 
NCB-Bangkok, 17 มิถุนายน 2559, "เรื่องเดียวกัน". 
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Opportunites โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกองคกร 
-เปนนโยบายขององคการตํารวจสากลที่ตองการให
หนวยงานบังคับใชกฎหมายตางๆ สามารถเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล  

-ธรรมนูญองคการตํารวจสากลเอื้อตอการที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษจะขอเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลฯ ได 

-สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย หรือ 
NCB-Bangkok เห็นชอบในแนวคิดที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษจะขอเขาถึงระบบฐานขอมูลขอองคการตํารวจ
สากล 

-การติดต้ังระบบเช่ือมตอฐานขอมูลฯ ไมยุงยากและมี
คาใชจายนอย 

-กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถพิจารณาไดวาจะใสขอมูล
อะไรที่ตองการลงในระบบฯ ไมมีลักษณะบังคับ 

Threats อุปสรรคที่ เกิดจากปจจัย
ภายนอกองคกร 
-กรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถเขาเปน 
สํานักงานกลางแห งชาติ (NCB) ได 
เน่ืองจากมี NCB-Bangkok อยูแลว (แต
สามารถเขาเปนหนวยงานที่เขาถึงระบบ
ฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลได แต
ตองไดรับความเห็นชอบจาก NCB-
Bangkok) 

- กระบวนการในการขอความเห็นชอบจาก 
NCB-Bangkok ในการปฏิบัติตองเสนอถึง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหลังจากน้ัน
ตองทํ า เป นขอตกลงซึ่ งตอง ใช เ วลา
พอสมควรในการดําเนินการ 

 
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาจุดเดนหรือจุดแข็งภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเอื้อตอการที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะขอเขาเปนหนวยงานที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล
ได จะมีจุดดอยหรือจุดออนอยูเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องการขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรูเกี่ยวกับ
งานขององคการตํารวจสากล ซึ่งสามารถแกไขไดไมยากโดยการสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม หรือ
ไปฝกการปฏิบัติอยูกับ NCB-Bangkok สําหรับโอกาสน้ัน สนับสนุนใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ
เขาเปนหนวยงานที่มีสิทธิเขาถึงระบบฐานขอมูลฯ ไมวาจะเปนเรื่องนโยบายและธรรมนูญขององคการ
ตํารวจสากลที่ตองการใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางๆ ไดเขาถึงระบบฐานขอมูลฯ ใหไดมากที่สุด
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมกัน สําหรับอุปสรรคน้ัน เปนกรณีที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษจะไมสามารถเขาเปนสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ได เน่ืองจากประเทศไทยมี 
NCB-Bangkok ทําหนาที่อยูแลว อยางไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเขาเปนหนวยงานที่เขาถึง
ระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลไดอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน แต
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก NCB-Bangkok เสียกอน ซึ่งอาจจะตองใชเวลาพอสมควรในการ
ดําเนินการ 

ประโยชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไดรับเมื่อไดเขาเปนเครือขายขององคการตํารวจสากล 
อยางแรกคือการเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล ซึ่งจะประกอบดวยฐานขอมูลของ
อาชญากร ฐานขอมูลอาชญากรรมประเภทตางๆ ซึ่งประเทศสมาชิกตางๆ สงมารวมไวที่องคการ
ตํารวจสากล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม นอกจากน้ีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถใชชองทางตํารวจสากลในการ
ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคการตํารวจสากลและประเทศสมาชิกตางๆ รวมถึงการเขา
รวมการประชุมหารือระหวางประเทศ และการขอเขารับการฝกอบรม สัมมนา ในหัวขอสําคัญๆ ที่เปน
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ประโยชน อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของกรมอีกดวย 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่กอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2545 โดยมี
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจ อํานาจหนาที่ใน
การปองกันและปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษซึ่งรวมถึงคดีสําคัญๆ 
คดีที่มีความสลับซับซอน มีผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ รวมทั้งคดีที่มีลักษณะขามชาติที่สําคัญๆ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 
ซึ่งจากลักษณะภารกิจ อํานาจหนาที่ดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งหนวยงานในประเทศและหนวยงานตางประเทศ ที่ผานมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความ
รวมมือกับหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงานในลักษณะความรวมมือ (Agency to Agency) หรือ
ผานทางเจาหนาที่ตํารวจหรือผูบังคับใชกฎหมายที่ประจําอยูในสถานทูตตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในระดับหน่ึง อยางไรก็ดี เพื่อเปนการเพิ่มชองทาง ในการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางประเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งเพื่อให กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการ
ยอมรับเพิ่มมากข้ึนในเวทีระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะเขาเปน
สมาชิกหรือเขาเปนเครือขายหน่ึงขององคการตํารวจสากลซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศเกี่ยวของกับ
งานตํารวจและการบังคับใชกฎหมายที่เกาแกที่สุด และมีเครือขายมากที่สุดในโลก 

อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวากรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถเขาเปนสมาชิก 
(Member) ขององคการตํารวจสากลหรือเปนสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ได เน่ืองจากธรรมนูญ
และนโยบายขององคการตํารวจสากลกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองมีสํานักงาน
กลางแหงชาติไดเพียงหนวยงานเดียว ซึ่งในสวนของประเทศไทยน้ัน มีกองการตางประเทศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเปน NCB-Bangkok อยูแลว และการเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-
NCB) ก็คงเปนไปไมไดเชนกันเพราะที่ผานมามีเพียง 3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub-NCBs)28 ซึ่งเปนกรณีพิเศษ 
สวนใหญจะเปนเมืองที่แยกจากประเทศที่เคยปกครองหรือเคยเปนเมืองอาณานิคมซึ่งมีระยะทางหาง
จากประเทศที่เคยปกครอง 

ในกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ันสามารถขอเขาเปนหนวยงานภายในประเทศ ที่มีสิทธิ
เขาถึงระบบฐานขอมูลขององคหารตํารวจ (Institution authorized by NCB to directly access 
to the Interpol information system) ซึ่งเปนไปตามธรรมนูญและนโยบายขององคการตํารวจ
สากล แตทั้งน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติเสียกอน โดยมีการทําเปน

                                                
28

 รายชื่อ Sub-NCBs ในภาคผนวก 
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ขอตกลงซึ่งการเขาถึงระบบขอมูลขององคการตํารวจสากลดังกลาวจะทําใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลที่มีประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งการ
สืบสวน สอบสวน ดําเนินคดีพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ดี การติดตอสื่อสาร
ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับองคการตํารวจสากลและหนวยงานประเทศสมาชิกอื่นๆ ยังคงตอง
ติดตอผานสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) แตหากเปนการติดตอ
อยางไมเปนทางการน้ันสามารถติดตอกันผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) ขององคการ
ตํารวจสากลไดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในบางกรณี นอกจากน้ีการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับความ
เห็นชอบใหเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลฯ ไดแลว ยังจะทําใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีโอกาส มีชองทางเพิ่มมากข้ึนในการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ขององคการตํารวจสากล เชน การเขารวม
ประชุมสมัชชาใหญ การฝกอบรม เทียบไดกับการเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากล 

จากการศึกษายังพบวาสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) 
หรือ กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เห็นชอบในความคิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะ
ขอเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลเพราะถือวาเปนประโยชนรวมกันในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม แตจะตองมีการประชุมหารืออยางเปนทางการระหวางกรมสอบสวนคดี
พิเศษและสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) ตอไป และในทางปฏิบัติ 
สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย คงจะตองสอบถามความเห็นจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในเรื่องน้ีดวย 

 
4.2  ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินการตอไปของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องน้ี 

จากผลสรุปของการศึกษาในขอ 4.1 ประกอบกับนโยบายของผูบริหารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ที่ เห็นควรใหกรมสอบสวนคดีพิ เศษเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับองคการตํารวจสากล 
โดยเฉพาะการเขาถึงระบบฐานขอมูล database ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องน้ีประสบ
ความสําเร็จเปนรูปธรรม เห็นควรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะตองดําเนินการตอไป ดังน้ี  

1) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมอบหมายใหสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรม
ระหวางประเทศทําหนาที่ในการประสานงานกับสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเขาเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึง
ระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลได โดยจัดใหมีการประชุมหารืออยางเปนทางการระหวาง
หนวยงานเกี่ยวของโดยเร็วเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
(NCB-Bangkok) และใหเรงจัดทําขอตกลง (Agreement) ระหวางหนวยงานตอไป 

2) อาจจะตองมีการหารือกันในเชิงนโยบายระหวางผูบริหารระดับสูงของกรมสอบสวนคดี
พิเศษและสํานักงานตํารวจแหงชาติในเรื่องน้ีควบคูกันไปดวยเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
ราบรื่นและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

3) มอบใหสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศทําหนาที่เปน
หนวยงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการประสานงานกับองคการตํารวจสากลและประเทศ
สมาชิกตางๆ และจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรและเครื่องมือที่จะใชในการปฏิบัติงานในเรื่องน้ี
ตอไป 
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จากการศึกษาในเรื่องน้ี ผูทําการศึกษามั่นใจวาหากกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) ใหเปนหนวยงานที่
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลไดแลว จะทําใหการปฏิบัติงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในมิติที่เกี่ยวของกับดานตางประเทศ คดีอาชญากรรม
ขามชาติ อีกทั้งจะทําใหกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะจากหนวยงาน
ตางๆ ของบรรดาประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล และโอกาสที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB-Bangkok) ใหเปน
หนวยงานที่สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลมีสูงมาก เน่ืองจากเปนไปตาม
ธรรมนูญองคการตํารวจสากลและเปนนโยบายขององคการตํารวจสากลที่ตองการใหหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายทั้งหลายสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลฯ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมรวมกัน อีกทั้ง จากการหารือเบื้องตนกับสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
(NCB-Bangkok) แลวเห็นชอบในแนวคิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะขอเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึง
ระบบฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลดวย 

ดังน้ัน หากกรมสอบสวนคดีพิเศษเรงรัดดําเนินการตางๆ ดังกลาวขางตนเช่ือวา กรม
สอบสวนคดีพิเศษจะประสบความสําเร็จในการเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลของ
องคการตํารวจสากล 
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1.  รายชื่อผูใหสัมภาษณและรายละเอียดของการสัมภาษณ 
1.1 สรุปการสัมภาษณ พล.ต.ต. อภิชาต  สุริบุญญา ผบก.ตท.สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
1)  สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (National Central Bureau-

THAILAND หรือ NCB Bangkok) มีกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทําหนาที่เปน
หนวยงานประสานกับองคการตํารวจสากล ประเทศสมาชิกอื่น กับหนวยงานบังคับใชกฎหมายของ
ประเทศไทยทั้งหมด โดยมีผูบังคับการกองการตางประเทศเปนหัวหนา NCB THAILAND 

2)  ในความเปนจริงแลวหนวยงานที่ทําหนาที่สํานักงานกลางแหงชาติน้ัน จะตองเปน
หนวยงานกลางของประเทศสมาชิกแตละประเทศเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใน
ประเทศ แตที่กองการตางประเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) 
เน่ืองจากเมื่อป พ.ศ. 2494 ที่ประเทศไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกองคกรตํารวจสากลน้ัน ประเทศไทย
มีหนวยงานบังคับใชกฎหมายเพียงหนวยเดียว คือ กรมตํารวจ (ตอมาเปลี่ยนช่ือเปน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ)  

3)  ในหลักการองคการตํารวจสากลตองการใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งหมด
สามารถเขาถึงฐานขอมูล (Database) ของตํารวจสากลใหใหไดมากที่สุดได ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
ขององคกรตํารวจสากล เพียงแตในเรื่องน้ีจะตองเปนสํานักงานกลางแหงชาติของแตละประเทศที่จะ
ทําหนาที่พิจารณาวาหนวยงานไหนควรเขามารวมเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) 
หรือเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงขอมูลของตํารวจสากล (Database Extension) 

4)  ตามขอ 3 ในทางปฏิบัติหนวยงานที่จะขอเขาถึงขอมูลขององคการตํารวจสากล 
หนวยงานน้ันๆ สามารถมีหนังสือรองขอมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติได เมื่อสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยหัวหนาสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ไดพิจารณาเห็นชอบแลว จัดใหมีการทําบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานน้ันๆ กับสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB 
THAILAND) และสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยจะไดมอบรหัสผาน (Password) 
สําหรับการเขาถึงขอมูลขององคการตํารวจสากลใหกับหนวยงานที่รองขอ แตทั้ง น้ีการติดตอ
ประสานงานยังตองผานสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (ไมสามารถประสานงาน
โดยตรงไดนอกจากการประสานงานเปนการสวนตัว) อยางไรก็ดี หนวยงานที่รองขอน้ันเมื่อ มีรหัสผาน
แลวสามารถเขาถึงขอมูลได (ดูขอมูลได) โดยตรง 

5)  การขอเขาถึงขอมูลขององคการตํารวจสากลน้ันทําไดเน่ืองจากเปนนโยบายของ 
องคการตํารวจสากล และสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (NCB THAILAND) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมขัดของแตอยางใด อีกทั้งยังมีความเห็นวา นอกจาก กรมสอบสวน คดี
พิเศษที่จะเขาถึงขอมูลของตํารวจสากลแลว หนวยงานบังคับใชกฎหมายอื่นๆ ในประเทศไทย ก็
สามารถสมัครเขามาได เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ง. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ส. 
เปนตน เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมกันอันเปนเปาประสงคหลักของ
องคการตํารวจสากล 
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6)  แตการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะขอเปนสมาชิก (Member) อีกหนวยงานน้ัน ไม
สามารถทําไดเพราะตามนโยบายและในธรรมนูญขององคการตํารวจสากลกําหนดไววาประเทศ
สมาชิกแตละประเทศจะสามารถเปนสมาชิกไดหนวยงานเดียว  

7)  คาบํารุงสมาชิกน้ันเปนภาระความรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยู
แลวเน่ืองจากมีการของบประมาณผูกพันทุกป ที่จะตองสงใหกับองคการตํารวจสากล (ปละประมาณ 
5 ลานบาท) กรมสอบสวนคดีพิเศษคงไมตองมารับผิดชอบในสวนน้ีแตอยางใด 

8)  สวนการเขารวมประชุมสมัชชาใหญและการประชุมยอยในเวทีตางๆ ขององคการ
ตํารวจสากลน้ัน กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถแจงความจํานงเขารวมการประชุมได (ผานทาง
สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย) โดยรับผิดชอบคาใชจายของตนเอง ทั้งน้ีการเปน
สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) หรือการเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงขอมูลของ
องคการตํารวจสากล (Database Extension) ยอมทําใหสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ขององคการ
ตํารวจสากลไดงายกวาและรวดเร็วข้ึนในการที่จะพิจารณาวาควรเขารวมประชุมในเรื่องใดบาง 

9)  เรื่องคาใชจายในการติดต้ังเครื่องมือสื่อสารการเช่ือมตอกับระบบขององคการ
ตํารวจสากลน้ัน ไมนาจะสูงมาก แตไมทราบตัวเลขที่แนนอน คงตองประสานงานกับองคการตํารวจ
สากลหรือสํานักงานตํารวจสากลภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ที่ต้ังอยูในประเทศไทย) LOBANG 
ตอไป 

10)  ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) หรือ
หนวยที่สามารถเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล (Database Extension) แตอยางใดแมแต
ในหนวยงานของ สํานักงานตํารวจแหงชาติเอง แตกําลังที่จะพิจารณาใหสํานักงานตรวจคน เขาเมือง
เขามาเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

11) ประโยชนของการเขาเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) หรือ
หนวยที่สามารถเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล (Database Extension)  

-  เพื่อการเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล 
-  การไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึนในฐานะที่ถือไดวาเปนสวนหน่ึงขององคกร

ตํารวจสากล 
1.2 สรุปการสัมภาษณ Mr.Davuth Ly, Head of ICPO-INTERPOL, Liaison Office for 

Asia and South Pacific (LOBANG) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00-16.00 น. ณ สํานักงาน
ตํารวจสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟค อาคาร 19 ช้ัน 12 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

1)  เปนนโยบายขององคการตํารวจสากลที่จะใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายใน
ประเทศตางๆ สามารถเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลใหไดมากที่สุด แตทั้งน้ีจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ของประเทศสมาชิกน้ันๆ เสียกอน ในกรณีของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษหากประสงคจะเขาถึงฐานขอมูลตํารวจสากลจะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
NCB Bangkok คือ กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยสามารถทําเปนบันทึก
ขอตกลง ระหวางหนวยงานทั้งสอง 
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2)  การเขาถึงขอมูลขององคการตํารวจสากลในกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ัน 
คงจะเปนในลักษณะของ Database Extension แตไมใชในลักษณะเปนสํานักงานกลางแหงชาติ
หนวยยอย (Sub NCB) 

การจะเปนสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) ไดจะตองเปนกรณีที่
เปนหนวยงานยอยในสวนราชการเดียวกันกับหนวยงานที่เปนสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ของ
ประเทศน้ันๆ ซึ่งตองการเขาถึงขอมูลของตํารวจสากลโดยตรงอีกสวนหน่ึง เชน ในกรณีของประเทศ 
สหราชอาณาจักรที่มีสํานักงานกลางแหงชาติอยูที่กรุงลอนดอน แตมีสํานักงานกลางแหงชาติหนวย
ยอย (Sub NCB) ที่เมืองแมนเชสเตอร เปนตน หรือในกรณีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มี 
สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย จํานวน 2 แหง คือที่ ฮองกง และมาเกา ซึ่งเปนกรณียกเวน
เน่ืองจากทั้งฮองกงและมาเกาตางมีสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) ของตนเองมากอน กอนที่จะรวม 
เปนสวนหน่ึงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ัน จึงยกเวนใหมีสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย 
(Sub NCB) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึนที่ฮองกงและมาเกาดังกลาว 

3)  อยางไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเขาถึงฐานขอมูลองคการตํารวจสากลได
เชนเดียวกับสํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub NCB) แตการติดตอกับองคการตํารวจสากลและ
ประเทศสมาชิก (ผานระบบ 24/7) ยังคงตองผานสํานักงานกลางแหงชาติ (NCB) แตในลักษณะการ
ติดตออยางไมเปนทางการสามารถติดตอกันผานทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส (e-mail) ของ 
องคการตํารวจสากลไดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในบางกรณีที่จําเปน 

4)  การติดต้ังเครื่องมือตางๆ เพื่อเขาถึงระบบฐานขอมูลของตํารวจสากลน้ัน ไม
ยุงยากซับซอนแตอยางใด ใชระบบ VPN Internet Destop ซึ่งสํานักงานตํารวจสากลภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟค (LOBANG) สามารถใหคําแนะนําได คาใชจายในการติดต้ังประมาณ 6,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
(สําหรับ Working Station จํานวน 2 จุด) 

5)  กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถพิจารณาวาควรจะใสขอมูลอะไรในระบบฐานขอมลู
ขององคการตํารวจสากลซึ่งเปนสิทธิของกรมสอบสวนคดีพิเศษ องคการตํารวจสากลไมได มีขอบังคับ
แตอยางใด แตในดานหลักการแลวถาทุกประเทศสมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของการ รวมปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมแลว สมควรที่จะแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลตางๆ ตอกัน 

 
2. ขอมูลเกี่ยวกับองคการตํารวจสากล 

2.1 ความเปนมาของการจัดต้ังองคการตํารวจสากล 
องคการตํารวจสากลมีช่ือภาษาอังกฤษ คือ International Criminal Police 

Organization (ICPO) และมีช่ือภาษาฝรั่งเศส คือ Organisation International de Police 
Criminelle (OIPC) สําหรับความคิดที่จะจัดต้ังองคการตํารวจสากลเริ่มข้ึนในป พ.ศ. 2457 ซึ่งมีการ
ประชุมใหญของตํารวจสากลวาดวยเรื่องทางอาญา ครั้งที่ 1 (The First International Criminal 
Police Congress) ณ ประเทศโมนาโก ตอมาไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการตํารวจสากล
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(International Criminal Police Commission-ICPC) ข้ึนในป พ.ศ. 2466 และช่ือ INTERPOL เปน
ที่รูจักของสาธารณชนมาต้ังแตป พ.ศ. 2499 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี29  

พ.ศ. 2457 –เปนการประชุมครั้งแรกของบรรดาหัวหนานายตํารวจ นักกฎหมายและผู
พิพากษาศาลแขวงจาก 24 ประเทศซึ่งไดหารือกันในหลายประเด็น อาทิ กระบวนการจับกุม เทคนิค
ตางๆ ที่ใชในการพิสูจนทราบความผิด ขอมูลอาชญากรรมระหวางประเทศแบบรวมศูนย และวิธีการ
ในการสงผูรายขามแดน  

พ.ศ. 2466—จากการริ่เริ่มของ Dr.Johannes Schober ประธานตํารวจเวียนนา ไดมี
การจัดต้ังคณะกรรมการตํารวจสากล (ICPC) ข้ึนโดยมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย และเปนปแรกที่มีการตีพิมพประกาศแจงช่ือผูบุคคลที่ตองการตัว (wanted persons) ใน
วารสารของ INTERPOL ที่ช่ือ International Public Safety Journal 

พ.ศ. 2469—ในการประชุมสมัชชาใหญที่นครเบอรลิน ที่ประชุมไดเสนอใหมีการจัดต้ัง
หนวยประสานงานกลางข้ึนในองคกรตํารวจซึ่งถือเปนที่มาของการจัดต้ังสํานักงานกลางแหงชาติ 
(National Central Bureau-NCB) ในประเทศสมาชิก 

พ.ศ. 2470—มีการรับรองมติใหบรรดาประเทศสมาชิกจัดต้ังสํานักงานกลางแหงชาติ
ข้ึนในประเทศของตน 

พ.ศ. 2473—มีการจัดต้ังกรม/หนวยเฉพาะดานข้ึนเพื่อจัดการกับปญหาเรื่องการ
ปลอมแปลงเงินตรา ขอมูลอาชญากร และการปลอมหนังสือเดินทาง 

พ.ศ. 2475—หลังจากการเสียชีวิตของ Dr.Johannes Schober มีการออกกฎหมาย
ใหมหลายฉบับโดยใหมีตําแหนงเลขาธิการ (Secretary General) โดยผูที่เปนเลขาธิการคนที่ 1 คือ 
Oskar Dressier ผูบัญชาการตํารวจสํานักงานตํารวจแหงชาติออสเตรีย 

พ.ศ. 2478—องคการตํารวจสากลไดเปดตัวเครือขายวิทยุตํารวจสากลโดยระบบการ
สื่อสารที่เปนอิสระและเปนการใชเฉพาะในกลุมเจาหนาที่ตํารวจในประเทศของตน 

พ.ศ. 2481—หลังจากที่ประธานาธิบดี Michael Skubl ถูกขับจากตําแหนง โดยพรรค
นาซีไดเขาควบคุม ทําใหประเทศสวนใหญยุติการมีสวนรวมและคณะกรรมการตํารวจสากล (ICPC) ได
ยุติบทบาทไป โดยเปนเพียงองคการระหวางประเทศองคการหน่ึง 
                                                
29

 กระเกษียร  ศรุตานนท, พล.ต.อ., องคการตํารวจสากล (อินเทอรโปล), เรียบเรียงโดย พ.ต.อ. เพ็ชร  ณ ปอม
เพชร, นิตยสารรายเดือนของตํารวจ 11 (พฤศจิกายน 2507).; สํานักงานตํารวจแหงชาติ, เอกสารของกองการ
ตางประเทศ (ม.ป.ป.).; The PoliceChief, Interpol: Connecting Police for a Safer World [Online], 2011, 
Available from: http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch 
&article_id=2398&issue_id=62011 [2016, June 6].; Office of Legal Affairs, “Constitution of the 
ICPO-INTERPOL,” INTERPOL, pp. 3-4, 6.; Office of Legal Affairs, “General Regulations ,” INTERPOL, 
pp. 4-7.; Office of Legal Affairs, "Rules on the Control of Information and Access to INTERPOL’s 
Files," INTERPOL, pp. 3-4.; Todd Sandler, Daniel G. Arce and Walter Endres, An Evaluation of 
INTERPOL’s Cooperative-Based Counterterrorism Linkages (2011), pp.4-5.; กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 
รายงานการประชุมหารือรวมกับหนวยงาน INTERPOL Liaison in Bangkok (LABOANG), หองประชุมชัน้ 7 กรม
สอบสวนคดีพิเศษ, 15 มกราคม 2552.; Connecting Police for a Safer World, History [Online], Available 
from: http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History [2016, June 6]. 



36 

 

พ.ศ. 2485--คณะกรรมการตํารวจสากล (ICPC) ตกอยูในการควบคุมของประเทศ
เยอรมนีอยางสมบูรณและถูกยายไปอยูที่กรุงเบอรลิน 

พ.ศ. 2489—หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเบลเย่ียมเปนผูนําการจัดต้ัง
องคการฯ ข้ึนใหมโดยมีการต้ังสํานักงานใหญอยูในกรุงปารีส และ คําวา INTERPOL ไดรับเลือกให
เปนช่ือยอในการสงโทรเลขขององคการฯ และไดมีการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารโดยใช
กระบวนการแบบประชาธิปไตยปน้ีถือเปนปแรกที่มีระบบการประกาศแจงเตือนโดยใชรหัสสีของ
INTERPOL และมีการแจงเตือนประเภท Red Notice สําหรับบรรดาบุคคลซึ่งเปนที่ตองการตัวของ
นานาประเทศเปนครั้งแรก 

พ.ศ. 2492—องคการสหประชาชาติไดจัดใหองคการตํารวจสากลมีสถานภาพเปน 
องคกรที่ปรึกษา (consultative status) และมีฐานะองคกรหน่ึงที่ไมใชองคกรของรัฐ (a non-
government organization) 

พ.ศ. 2499—หลังจากที่ไดมีการรับรองธรรมนูญฉบับปจจุบัน คณะกรรมการตํารวจ
สากลไดกลายเปนองคการตํารวจสากล (International Criminal Police Organization-
INTERPOL) ใชช่ือยอวา ICPO-INTERPOL หรือ INTERPOL องคการฯ น้ีกลายเปนองคกรที่ปกครอง
ตนเองโดยมีการเก็บคาบํารุงจากบรรดาประเทศสมาชิกและมีการลงทุนซึ่งถือเปนวิธีการหลักของงาน
สนับสนุน 

พ.ศ. 2501—มีการปรับคาบํารุงของประเทศสมาชิกและมีการรับรองระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินขององคการตํารวจสากล 

พ.ศ. 2506—มีการจัดประชุมระดับภูมิภาคข้ึนเปนครั้งแรกในกรุงมอนโรเวียประเทศ
ไลบีเรีย 

พ.ศ. 2508—ที่ประชุมสมัชชาใหญไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายใน
การดําเนินการของสํานักงานกลางแหงชาติอยางเปนทางการ  

พ.ศ. 2514—องคการสหประชาชาติไดใหการยอมรับองคการตํารวจสากลในฐานะที่
เปนองคกรระหวางประเทศองคกรหน่ึง (an intergovernmental organization) 

พ.ศ. 2515—มีการทําขอตกลงกับประเทศฝรั่งเศส ณ สํานักงานงานใหญขององคการ
ตํารวจสากล โดยถือวาองคการตํารวจสากลมีฐานะเปนองคกรระหวางประเทศองคกรหน่ึง  

พ.ศ. 2525—มีการจัดต้ังองคกรอิสระข้ึนเพื่อกํากับดูแลการดําเนินการขององคการ
ตํารวจสากลในสวนของกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูล และใหองคกรอิสระชุดน้ีเปน
คณะกรรมการเพื่อควบคุมขอมูลขององคการตํารวจสากลซึ่งจะจัดทําข้ึนในป พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2532—องคการตํารวจสากลไดยายสํานักเลขาธิการไปอยูที่เมืองลียอง ประเทศ
ฝรั่งเศส 

พ.ศ. 2533—องคการตํารวจสากลไดเปดตัวการใชงานระบบสื่อสารที่เรียกวา X.400 
โดยการสื่อสารระบบน้ีทําใหบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติ (NCBs) สามารถสงขอความ
อิเลคทรอนิกสไปยังสํานักงานกลางแหงชาติอีกแหงหน่ึง และสํานักเลขาธิการไดโดยตรง 

พ.ศ. 2535—มีการใหบริการคนหาขอมูลในฐานขอมูล INTERPOL แบบอัตโนมัติเพื่อ
การคนหาขอมูลแบบทางไกล (remote searches) 
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พ.ศ. 2538—มีการกําหนดแนวทางการจัดต้ังและการปฏิบัติงานของสํานักงานระดับ
ภูมิภาค โดยเปนสวนหน่ึงของแผนงานปรับปรุงสมัชชาใหญ 

พ.ศ. 2541—มีการจัดต้ังระบบฐานขอมูลอาชญากรขององคการตํารวจสากล 
(INTERPOL Criminal Information System-ICIS) 

พ.ศ. 2545—มีการเปดตัวระบบการสื่อสารทางเว็บตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุดที่
เรียกวา I-24/7 web-based communication system ข้ึน ระบบน้ีทําใหการเขาถึงบริการและ
ฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากลโดยบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกที่ทําการเช่ือมตอระบบน้ี  

พ.ศ. 2546—มีพิธีเปดศูนยประสานงานและสั่งการ (Command and Coordination 
Centre) ที่สํานักเลขาธิการใหญ ทําใหสามารถปฏิบัติการได 24 ช่ัวโมงตอวันและสปัดาหละ 7 วัน 

พ.ศ. 2547—มีพิธีเปดสํานักงานประสานงานขององคการตํารวจสากล (INTERPOL 
liaison office) ประจําองคการสหประชาชาติในกรุงนิวยอรคและมีการแตงต้ังผูแทนพิเศษ (Special 
Representative) ข้ึนเปนครั้งแรก 

พ.ศ. 2548—มีการออกประกาศแจงรายช่ือบุคคลที่เปนภัย ที่เรียกวา INTERPOL-
United Special Notice เปนครั้งแรกโดยเปนการแจงช่ือบุคคลตางๆ ตามมาตรการควํ่าบาตร
กลุมอัลกออิดะห (Al Qaeda) และกลุมตอลีบัน (Taliban) ทั้งน้ี เทคโนโลยีที่รูจักกันในช่ือ 
MIND/FIND ทําใหบรรดาเจาหนาที่ปฏิบัติการแนวหนาสามารถเช่ือมตอกับระบบตางๆ ขององคการ
ตํารวจสากล ไดโดยตรง 

พ.ศ. 2552—มีพิธีเปดสํานักงานของผูแทนพิเศษ (Office of the Special 
Representative) ประจําองคการสหภาพยุโรปที่กรุงบรัซเซลล 

พ.ศ. 2558—มีพิธีเปดหนวยพัฒนาและวิจัยแบบล้ําสมัยขององคการตํารวจสากลเพื่อ
พิสูจนทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากรที่เรียกวา INTERPOL Global Complex for 
Innovation ข้ึนที่ประเทศสิงคโปร ดวยมีวัตถุประสงคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
หรือที่เรียกวา Cybercrime และเพื่อชวยใหบรรดาเจาหนาที่ตํารวจทั่วโลกสามารถจัดการกับภัย
คุกคามตางๆ ที่เกิดข้ึนโดยการใชนวัตกรรมและการฝกอบรม 

2.2 วัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคการตํารวจสากล 
บทบาทขององคการตํารวจสากลตามที่บัญญัติไวในหมวดทั่วไปของธรรมนูญองคการ

ตํารวจสากลมีดังน้ี คือ  
ขอ 2 ก) เพื่อดําเนินการใหเกิดและสงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมากที่สุด

เทาที่จะทําไดระหวางบรรดาเจาหนาที่ตํารวจทั้งหมด โดยเปนไปภายใตขอบเขตของกฎหมายตางๆ ที่
ประเทศน้ันบังคับใชและสอดคลองกับเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

ข) เพื่อจัดต้ังและพัฒนาสถาบันตางๆ ทั้งหมดที่สามารถมีสวนชวยใน การปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมตางๆ ที่ถือเปนความผิดตามกฎหมายทั่วไป (ordinary law) ประสบ
ผลสําเร็จ 

ขอ 3 หามโดยเด็ดขาดมิใหองคการตํารวจสากลดําเนินการใดๆ ที่เปนการแทรกแซง
หรือเปนการทํากิจกรรมทางการเมือง ทางการทหาร ทางศาสนาหรือเช้ือชาติใดๆ  
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2.3 วิสัยทัศนขององคการตํารวจสากล 
การดําเนินงานขององคการตํารวจสากลเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร คือ การเช่ือม

ตํารวจเขาดวยกันเพื่อโลกที่ปลอดภัย  
2.4 ภารกิจขององคการตํารวจสากล 

องคการตํารวจสากลมีภารกิจหลัก 4 ประการคือ  
1)  งานบริการดานการสื่อสารระหวางตํารวจทั่วโลกอยางปลอดภัย(Secure Global 

Police Communications Services) งานบริการดานน้ีถือเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จของความรวมมือระหวางประเทศของเจาหนาที่ตํารวจ กลาวคือเปนความสําคัญอยาง
ย่ิงยวดที่บรรดาเจาหนาที่ตํารวจจะตองสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางทั่วถึง ทั่วโลกแบบทันทีใน
ขณะน้ัน (real time) และโดยปลอดภัย ดังน้ัน องคการตํารวจสากลจึงไดออกแบบและดําเนินการให
มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ทั่วโลก (a state-of the art global communications system) ที่เรียกวา I-24/7(I = Interpol, 
24 = 24 ช่ัวโมง/วัน, 7 = 7 วัน/สัปดาห) 

ระบบการสื่อสาร I-24/7 จัดทําข้ึนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถือเปนบริการ
ดานการสื่อสารที่มีคุณภาพ เปนเครื่องมือที่ทันสมัยและเปนมิตรกับผูใชเพื่อการบังคับใชกฎหมาย
ระหวางประเทศ ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศสมาชิกขององคการตํารวจสากล และ
สํานักเลขาธิการขององคการตํารวจสากลในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลและกลุมคนผูตองสงสัยรวมทั้ง
กิจกรรมของบุคคล/กลุมคนดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว นาเช่ือถือ และปลอดภัย 

2)  งานบริการขอมูลเพื่อการปฏิบัติการและฐานขอมูลเพื่อการใชงานของตํารวจ 
(Operational Data Services and Databases for Police) องคการตํารวจสากลไดพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อใชงานในการปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศ โดยจัดเก็บขอมูลสําคัญ ไดแก 
ช่ืออาชญากร บุคคลที่ตองสงสัย ลายพิมพน้ิวมือ รูปถาย ขอมูล DNA คํารองเกี่ยวกับบุคคลที่ตองการ
ตัว เอกสารการเดินทางที่สูญหายและถูกขโมย ยานพาหนะที่ถูกขโมย อาวุธที่เกี่ยวของกับคดีอาญาทั่ว
โลก โดยฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากลประกอบดวย 

- ฐานขอมูลเอกสารเดินทางที่ ถูกขโมย/สูญหาย (Stolen/Lost Travel 
Documents (SLTD) database) องคการตํารวจสากลจึงไดจัดต้ังฐานขอมูลเอกสารเดินทาง ที่ถูก
ขโมย/สูญหาย (Stolen/Lost Travel Documents (SLTD) database) ข้ืนในปพ.ศ. 2545 
เน่ืองจากตระหนักดีวาบรรดาผูกอการรายและอาชญากรสําคัญตางใชเอกสารปลอมในการเดินทาง 
ฐานขอมูลน้ีทําใหสามารถระบุตัวบรรดาบุคคลที่ใชเอกสารการเดินทางปลอมในคดีตางๆ ไดเปน
จํานวนมาก (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีประเทศสมาชิกจํานวนเกือบ 130 ประเทศจัดสง
ขอมูลฯ ขางตนมาจัดเก็บไวในฐานขอมูลขององคการตํารวจสากล) และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 
ที่ประชุมขององคการตํารวจสากลไดมีมติเห็นควรใหหนวยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสํานักงานกลาง
แหงชาติของประเทศสมาชิกสามารถเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลได นอกจากน้ัน ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ประเทศฝรั่งเศสไดใชขอมูลจากฐานขอมูลน้ีในการคัดกรองหนังสือเดินทาง
ตางๆ ที่สนามบิน Charles de Gaulle ที่กรุงปารีส และปจจุบันไดใหสถานีรถไฟระหวางประเทศ 6 
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แหง ทาเรือระหวางประเทศ 11 แหง และสนามบินอีก 21 แหงในประเทศสามารถเขาถึงฐานขอมูล
ขององคการตํารวจสากล 

- ฐานข อมูล เพื่ อพิสูจนทร าบลายพิมพ น้ิวมือด วยเครื่ อ ง  ( Automated 
Fingerprint Identification System-AFIS) คณะทํางานผูเช่ียวชาญดานระบบพิสูจนทราบลายพิมพ
น้ิวมือดวยเครื่อง (INTERPOL AFIS Expert Working Group-IAEWG) ขององคการตํารวจสากลเปน
ผูใหคําแนะนําทั่วไปแกประเทศและองคกรตางๆ ในเรื่องของการจัดเก็บ การพัฒนาและประมวลผล 
และการดําเนินการเกี่ยวกับระบบพิสูจนทราบลายพิมพน้ิวมือดวยเครื่องของประเทศสมาชิกแตละ
ประเทศ 

- ฐานขอมูล DNA องคการตํารวจสากลไดจัดต้ังหนวย DNA ข้ึนในป พ.ศ. 2541 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูล DNA ของ
ประเทศสมาชิก และเพื่อสงเสริมใหมีการใชขอมูลเหลาน้ัน โดยหนวย DNA ไดสรางและพัฒนา
ฐานขอมูล DNA ขององคการตํารวจสากลข้ึน การจัดต้ังหนวยน้ีทําใหองคการตํารวจสากลสามารถ
อํานวยการใหเกิดความกาวหนาในความรวมมือเพื่อบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศโดยการใช DNA 
ในคดีอาญาที่เกิดข้ึนทั่วโลก สําหรับการจัดเก็บและคนหาแฟมขอมูล DNA ทั่วโลกน้ันเปนการ
ดําเนินการผานระบบขององคการตํารวจสากลที่เรียกวา INTERPOL Standard Set of Loci (ISSOL) 

- ฐานขอมูลยานพาหนะที่ถูกขโมย (Stolen Vehicle Database) สํานัก
เลขาธิการขององคการตํารวจสากลไดพัฒนาฐานขอมูลที่เรียกวา Automated Search Facility-
Stolen Motor Vehicle (ASF-SMV) เพื่อสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจของบรรดาประเทศสมาชิกใน
การปราบปรามการคาและการโจรกรรมยานยนตระหวางประเทศ ทั้งน้ี ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 ในฐานขอมูลน้ีมีขอมูลยานยนตถูกขโมยจํานวนเกือบ 4 ลานรายการที่ประเทศสมาชิกและ
หนวยงาน UNMIK ไดรายงานเขามา และการใชประโยชนจากฐานขอมูลน้ีทําใหสามารถสืบหา ยาน
ยนตทั่วโลกที่ถูกขโมยไดถึง 25,677 คันดวยกัน 

- ระบบอิเลคทรอนิกสเพื่อการติดตามอาวุธ (INTERPOL Weapons electronic 
Tracking System-IWeTS) เปนเครื่องมือที่จัดทําข้ึนเพื่อใหบรรดาประเทศสมาชิกใชในการติดตาม
อาวุธผิดกฎหมายตางๆ ที่ถูกยึดไวในหนวยงานบังคับใชกฎหมายของประเทศตางๆ และเปนประโยชน
ในการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาและคดีการกอการรายทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ 

- ระบบเทคโนโลยีใหมที่เรียกวา FIND/MIND คือวิธีการ 2 รูปแบบที่แตกตางกัน
ในการเขาถึงฐานขอมูลตางๆ ขององคการตํารวจสากล โดยผูปฏิบัติงานที่จุดตรวจตามแนวชายแดน
หรือสํานักงานภาคสนามแหงตางๆ ระบบน้ีสรางข้ึนเน่ืองจากองคการตํารวจสากล มีความเห็นวา
หนวยงานที่สามารถเขาถึงฐานขอมูลขององคการตํารวจสากลไดโดยตรงน้ันไมควรจํากัดเพียงเฉพาะ
สํานักงานกลางแหงชาติ แตควรใหบรรดาหนวยงานบังคับใชกฎหมายของ ประเทศสมาชิกที่เปน
หนวยปฏิบัติการแนวหนาสามารถเขาถึงฐานขอมูลเหลาน้ันไดอยางทันที เชน การเขาถึงฐานขอมูล
เอกสารการเดินทางที่ถูกขโมยและสูญหาย 

- บริการสืบคนดวยเครื่องในเรื่องการฟอกเงิน (INTERPOL Money Laundering 
Automated Search Service-IMLASS) ระบบน้ีชวยใหบรรดานักสืบสวนและนักวิเคราะหเรื่องการ
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สนับสนุนทางการเงินเพื่อการกอการรายและการฟอกเงินทั่วโลกสามารถดําเนินการโดยอัตโนมัติใน
การเปรียบเทียบเงินที่ตองสงสัยวาเปนการฟอกเงินและเงินที่ใชเพื่อการกอการราย โดยใชประโยชน
จากระบบฐานขอมูลซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกจํานวน 186 ประเทศจัดสงเขาฐานขอมูลขององคการ
ตํารวจสากล คําถามตางๆ ที่สืบคนไดน้ันประกอบดวย บุคคลที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน สมาคม 
บริษัท เอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู โทรศัพท และขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ตองสงสัย 

3)  งานบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของตํารวจ (Operational Police 
Support Services) องคการตํารวจสากลใหบริการเรื่ององคความรู ความเช่ียวชาญ และวิธีปฏิบัติ ที่
ดีที่สุดแกทุกองคกรและหนวยงานทั่วโลกที่มีภารกิจในการปองกัน สกัดกั้นและปราบปราม
อาชญากรรม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทของสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศ
สมาชิกตางๆ และสํานักงานระดับภูมิภาค โดยครอบคลุมการพัฒนาเรื่องการใหความสนับสนุนแบบ
ฉุกเฉิน และการสนับสนุนปฏิบัติการตางๆ ตามสภาพปญหาอาชญากรรมของประเทศสมาชิกแตละ
ประเทศ อาทิ การกอการราย ยาเสพติดและอาชญากรรมองคกร ผูกระทําความผิดที่หลบหนี การคา
มนุษย อาชญากรรมทางการเงิน และอาชญากรรมที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง ทั้งน้ี เมื่อไดรับการรองขอจาก
ประเทศสมาชิก องคการตํารวจสากลจะจัดสงเจาหนาที่ตํารวจที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันไปยัง
ประเทศที่รองขอเพื่อทําการสืบสวน โดยบริการตางๆ ขององคการตํารวจสากลประกอบดวย 

- ศูนยสั่ งการและประสานงานขององคการ ตํารวจสากล ( INTERPOL’s 
Command and Coordination Center-CCC) ซึ่งใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงแบบไมมีวันหยุด 
ประเทศสมาชิกที่ประสบกับภาวะวิกฤตและ/หรือเผชิญกับสถานการณการกอการรายสามารถ รองขอ
ความชวยเหลือไดทันท ี

- ทีมตอบสนองเหตุภัยคุกคาม (Incident Response Team-IRT) ประกอบดวย
บุคลากรผูเช่ียวชาญ ณ สถานที่น้ันซึ่งสามารถใหการสนับสนุนดานการสืบสวนและ การวิเคราะหจาก
สถานที่เกิดเหตุไดโดยตรง โดยองคการตํารวจสากลจะจัดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญดาน การบังคับใช
กฎหมายไปยังพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุรายแรงดังกลาว ทั้งเจาหนาที่ตํารวจ ผูเช่ียวชาญดานนิติเวชและ
นักวิเคราะหอาชญากรรม 

- เครือขายผูเช่ียวชาญขององคการตํารวจสากล (INTERPOL Network of 
Experts) องคการตํารวจสากลใหบริการผูเช่ียวชาญในเรื่องตางๆ อาทิ การตอตานการกอการราย 
การวิเคราะหขาวกรองอาชญากรรม การจัดการคดี นิติเวชศาสตร การสืบสวนอาชญากรรม การ
ติดตาม ตัวผูกระทําความผิดที่หลบหนี และความเช่ียวชาญทางดานภาษาแกประเทศที่รองขอความ
ชวยเหลือ 

- ศูนย Vulnerable Targets Referral Centre เน่ืองจากองคการตํารวจสากล
เปนหน่ึงในองคกรที่มีบทบาทสําคัญในคณะทํางานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตอตานการกอการ
รายขององคการสหประชาชาติ (UN Counter Terrorism Implementation Task Force-CTITF) 
เพื่อคุมครองบรรดาเปาหมายที่ไมสามารถปกปองตนเองได ดังน้ัน องคการตํารวจสากลจึงไดจัดต้ัง
ศูนย Vulnerable Targets Referral Centre ข้ึนเพื่อทําหนาที่เปนคนกลางในการอํานวยการใหเกิด
การแลกเปลี่ยนขอมูลในการคุมครองเปาหมายที่ไมสามารถปกปองตนเองได 
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- ทีมสนับสนุนในการจัดงานสําคัญ (Major Event Support Team) ยุทธศาสตร
หน่ึงขององคการตํารวจสากล คือ การชวยเหลือประเทศตางๆ ที่กําลังจัดงานสําคัญระหวางประเทศ 
โดยการสนับสนุนใหประเทศเหลาน้ันทําการวางแผนเพื่อปองกันการโจมตีและ/หรือการดําเนินการ
เพื่อปองกันเหตุที่จะเกิดในชวงของการจัดงานสําคัญ และเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดข้ึน โดยการให
ประเทศเหลาน้ันสามารถเขาถึงบริการตางๆ ขององคการตํารวจสากล อาทิ เชน ระบบ I-24/7 
ฐานขอมูลและการประเมินความเสี่ยงขององคการตํารวจสากล 

- ระบบประกาศแจงเตือนขององคการตํารวจสากล (INTERPOL Notices 
System) ระบบประกาศแจงเตือนเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหบรรดาประเทศสมาชิกรับทราบถึงขอมลู
ที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมรายแรง อาทิ การเคลื่อนไหวของเหลาอาชญากรระหวางประเทศซึ่งเปน ที่
รูจักกันทั่วไป ผูซึ่งจะตองถูกจับและขอใหสงผูรายขามแดนหรือตองสงสัยวาเกี่ยวของกับอาชญากรรม 
ในเรื่องน้ี สํานักงานใหญขององคการตํารวจสากลจะจัดสงประกาศแจงเตือนทางอิเลคทรอนิกสไปยัง
บรรดาประเทศสมาชิกซึ่งโดยปกติจะมีขอมูลเหลาน้ีอยูในฐานขอมูลของประเทศตนอยูแลว ทั้งน้ี เพื่อ
สงตอขอมูลดังกลาวไปยังหนวยตํารวจตางๆ ในระดับทองถ่ิน สําหรับบุคคล ซึ่งเปนที่ตองการตัวหรือ
สูญหาย (wanted or missing persons) ขอมูลที่จัดสงใหประกอบดวยขอมูลรูปพรรณสัณฐาน 
รายละเอียดทางกายภาพ รูปถายและลายพิมพน้ิวมือของบุคคลซึ่งเปนที่ตองการตัวในคดีอาญา
รายแรง ผูที่สูญหายหรือศพของผูที่ไมสามารถพิสูจนทราบได 

ระบบประกาศแจงเตือนน้ียังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตอสูกับการกอการราย
เน่ืองจากใชเปนเครื่องมือในการเตือนภัยเกี่ยวกับบุคคลตางๆ ที่เปนอันตรายผูที่ตองสงสัยวาเกี่ยวของ
กับกิจกรรมการกอการราย และเปนการแจงเกี่ยวกับเครื่องมือและ/หรือวัสดุที่สามารถใชในการ กอ
การราย การประกาศแจงเตือนน้ีเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่คาดวาจะเกิดและ
รูปแบบการกออาชญากรรมของเหลาอาชญากร 

ประกาศแจงเตือนขององคการตํารวจสากลซึ่งจัดทําเปน 4 ภาษา คือภาษาอา
ราบิค ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน น้ัน แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 

Red Notice ใชเมื่อตองการทราบที่อยูและทําการจับกุมบุคคลที่ตองการตัวตาม
หมายจับหรือตามคําสั่งของศาลและประสงคใหมีการสงผูรายขามแดน โดยที่ Red Notice อาจจะใช
เปนหมายจับช่ัวคราวไดโดยข้ึนกับประเทศที่เกี่ยวของ 

Blue Notice ใชเพื่อรวบรวบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู รูปพรรณ หรือ
กิจกรรมผิดกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีอาญา  

Green Notice ใชเพื่อแจงเตือนและเพื่อใหขอมูลขาวกรองเกี่ยวกับบุคคลซึ่งได
กระทําความผิดทางอาญาและเปนไปไดอยางมากวาบุคคลน้ันจะกระทําความผิดน้ันซ้ําอีกในประเทศ
อื่นๆ โดยประกาศแจงเตือนสีน้ีถือเปนรูปแบบหน่ึงของสัญญาณเตือนเพื่อใหมีการเฝาระวังอาชญากร 

Yellow Notice ใชเพื่อใหขอมูลซึ่งจะทําใหสามารถสืบหาบุคคลที่สูญหาย 
โดยเฉพาะผูเยาว หรือเพื่อพิสูจนทราบเกี่ยวกับบุคคลตางๆ ที่พวกเขาไมสามารถพิสูจนตัวตนของพวก
เขาได 

Black Notice ใชเพื่อรองขอขอมูลเกี่ยวกับศพที่ไมสามารถพิสูจนทราบวาเปน
บุคคลใด 
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Orange Notice ใชเพื่อแจงเตือนหนวยงานตํารวจ หนวยงานดานความมั่นคงที่
เกี่ยวของ และองคกรระหวางประเทศถึงภัยคุกคามที่เปนไปไดวาจะเกิดข้ึนจากอาวุธ กลองพัสดุบรรจุ
ระเบิด และสิ่งของหรือวัสดุอันตรายอื่นๆ ที่ไดมีการซุกซอนไว โดยที่อาชญากรสามารถใชสิ่งของ
เหลาน้ีในการกอการ อาทิ การโจมตีของผูกอการราย 

INTERPOL-United Nations Security Council Special Notice (IP-UN SC 
Special Notices) เฉพาะในสวนของภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการกอการรายของ
องคการตํารวจสากลที่ดําเนินการรวมกับคณะมนตรีดานความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UN 
Security Council) น้ัน ในป พ.ศ. 2548 องคการตํารวจสากลไดจัดทําประกาศแจงเตือนที่เรียกวา 
INTERPOL-United Nations Security Council Special Notice (IP-UN SC Special Notices) 
ประกาศแจงเตือนน้ีใชกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวกับกลุมอัลลอิดะหและกลุมตอลีบันซึ่งคณะกรรมการ 
1267 เปนผูจัดทํารายช่ือบุคคลเหลาน้ีไวโดยมีเปาหมายเพื่อ ทําการอายัดทรัพยสิน หามบุคคลน้ันการ
เดินทาง และหามบุคคลดังกลาวนําอาวุธเขาประเทศ โดยมีการประกาศแจงเตือนไปยังบรรดา
หนวยงานบังคับใชกฎหมายและใหความชวยเหลือแกหนวยงานเหลาน้ันในการจับกุมตัวผูตองสงสัยวา
เปนผูกอการราย 

นอกจากน้ัน เพื่อใหความชวยเหลือดานการสืบสวนสอบสวนดานการกอการ
รายแกประเทศสมาชิก องคการตํารวจสากลยังไดจัดต้ังชุดเฉพาะกิจที่เรียกวา Fusion Task Force 
(FTF) ข้ึนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 เพิ่อทําการพิสูจนทราบเกี่ยวกับสมาชิกขององคกร
อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการกอการรายระหวางประเทศ โดยไดจัดทําฐานขอมูลระดับโลก
ที่เกี่ยวกับกลุมกอการรายทั้งระดับองคกรและระดับบุคคล 

4)  งานดานการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) นับต้ังแตป 
พ.ศ. 2550 เปนตนมา องคการตํารวจสากลถือวาภารกิจดานน้ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 โดย
เปาหมายของงานบริการดานการฝกอบรมและพัฒนาน้ันเพื่อใหการสนับสนุนบรรดาเจาหนาที่ของ
ประเทศสมาชิกจํานวน 190 ประเทศในการพัฒนาศักยภาพดานการปฏิบัติการตางๆ ภายในประเทศ
สมาชิก รวมทั้งพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของเจาหนาที่ในประเทศสมาชิกเหลาน้ันใหสามารถ
จัดการกับอาชญากรรมในปจจุบันซึ่งมีความซับซอนและดําเนินการแบบเช่ือมโยงทั่วโลก 

2.5  โครงสรางภายในองคการตํารวจสากล  
โครงการขององคการตํารวจสากล ประกอบดวย 6 สวนหลัก คือ 
1)  สมัชชาใหญ (General Assembly) เปนสถาบันสูงสุดขององคการมีหนาที่จัดการ

ประชุมผูแทนประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดบทบาท นโยบาย ทรัพยากร วิธีการทํางาน งบประมาณของ
กิจกรรมและโครงการตางๆ ขององคการตํารวจสากล โดยธรรมนูญขององคการตํารวจสากลไดบญัญติั
ใหมีการจัดประชุมสมัชชาใหญสมัยสามัญข้ึน ปละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะมีการจัดประชุมสมัยพิเศษข้ึน
ไดหากไดรับการรองขอจาก คณะกรรมการบริหารหรือจากประเทศสมาชิกสวนใหญ 

2)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีจํานวน 13 คน ประกอบดวย
ผูดํารงตําแหนงประธาน จํานวน 1 คน (อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป) รองประธาน จํานวน 3 คน (อยู
ในตําแหนงคราวละ 4 ป) และคณะกรรมการ จํานวน 9 คน (อยูในตําแหนงคราวละ 3 ป) โดยที่
ประชุมสมัชชาใหญเปนผูคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจากผูแทนของประเทศสมาชิก 
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3)  สํานักเลขาธิการ (General Secretariat) ต้ังอยูที่เมืองลียอง ประเทศฝรั่งเศส 
เจาหนาที่ประจําสํานักเลขาธิการ ประกอบดวย เลขาธิการ (Secretary General) และเจาหนาที่
เทคนิคและธุรการ จํานวน 1 คน โดยผูไดรับแตงต้ังใหเปนเลขาธิการใหญมาจากเสนอของ
คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญและอยูในตําแหนงคราวละ 5 ป สําหรับ
สํานักเลขาธิการระดับภูมิภาคอีก 7 แหงซึ่งต้ังอยูในประเทศอารเจนตินา แคเมอรูน โกตดิวัวร (หรือที่
รูจักกันในช่ือ ไอวอรีโคสต) เอลซัลวาดอร เคนยา ไทย และซิมบับเว น้ัน มีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 
ประการแรก การพัฒนาระบบ I-24/7 เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาการปฏิบัติการของระบบการ
สื่อสารอยางปลอดภัยระหวางสํานักเลขาธิการกับสํานักงานกลางแหงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมด 
ประการที่สอง การเสริมสรางศักยภาพเพื่อพัฒนาและเสริมสรางการปฏิบัติการรวมระหวางสํานักงาน
กลางแหงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมด และประการที่สาม การอบรมเจาหนาที่ตํารวจเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานกลางแหงชาติใน
ประเทศตางๆ นอกจากน้ัน ยังมีสํานักงานเพื่อการประสานงานในองคการสหประชาชาติที่กรุง
นิวยอรค ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

4)  สํานักงานกลางแหงชาติ (National Central Bureau) เปนหนวยงานภายในของ
ประเทศสมาชิกซึ่งประเทศน้ันไดกําหนดใหเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสํานัก
เลขาธิการ สํานักเลขาธิการระดับภูมิภาค สํานักงานกลางแหงชาติของประเทศตางๆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในประเทศของตน 

5)  คณะที่ปรึกษา (Advisers) มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ปโดยเปนผูไดรับ การ
แตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารและโดยการประกาศของสมัชชาใหญซึ่งใชวิธีการคัดเลือกผูที่มี
ช่ือเสียงระดับโลกในสาขาที่เปนประโยชนตอองคการ 

6)  คณะกรรมการควบคุมขอมูลขององคการตํารวจสากล (Commission for the 
Control of INTERPOL’s Files) มีจํานวน 5 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกองคการตํารวจสากลใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติการ กฎระเบียบ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประมวลขอมูล
บุคคล ทั้งน้ี เพื่อใหแนใจวาการประมวลขอมูลบุคคลขององคการน้ีเปนไปตามขอบังคับตางๆ ของ
องคการ โดยที่คณะกรรมการฯ ชุดน้ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  

กลาวโดยสรุป การจัดแบงโครงสรางขององคการตํารวจสากลขางตนเปรียบไดกับการ
บริหารประเทศ กลาวคือ สมัชชาใหญเปนสภาสูงสุดของประเทศ สวนคณะกรรมการบริหาร
เปรียบเสมือนคณะรัฐบาลควบคุมงานดานนโยบายที่ ถือปฏิบัติโดยสํานักเลขาธิการ สํานักงาน
เลขาธิการระดับภูมิภาค และสํานักงานกลางแหงชาติ โดยสํานักเลขาธิการมีหนาที่บริหารงานของ
องคการตํารวจสากล ทั้งน้ี องคการตํารวจสากลซึ่งมีบทบาทในฐานะ ผูอํานวยการและบริหารจัดการ
ใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั่วโลกเพื่อรวมกันสรางโลกที่ปลอดภัยน้ัน 
ไมมีเจาหนาที่ผูสามารถดําเนินการจับกุมตัวผูกระทําความผิดได องคการตํารวจสากลจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง แตตองอาศัยการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในประเทศสมาชิกทั้งหมด โดย
ที่องคการตํารวจสากลเปนผูใหการสนับสนุนดานความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการสืบสวน ภายใตวิสัยทัศนขององคการ
ตํารวจสากลคือการเช่ือมตํารวจเขาดวยกันเพื่อโลกที่ปลอดภัย โดยมีพันธกิจหลักคือการปองกันและ
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ตอสูกับอาชญากรรมผานความรวมมืออยางเขมแข็งของหนวยงานตํารวจและหนวยงานความมั่นคง
โดยการใชนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้ง งบประมาณการดําเนินงานขององคการตํารวจสากลโดยหลักมา
จากการสนับสนุนดานการเงินจากบรรดาประเทศสมาชิกตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
เหลาน้ัน จึงกลาวไดวา องคการตํารวจสากลไมไดหมายถึงกองทัพเจาหนาที่สืบสวนระหวางประเทศ 
แตองคการตํารวจสากลหมายถึงความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตํารวจของ
นานาประเทศเพื่อประโยชนของทุกฝายดวยความเคารพตออธิปไตยและกฎหมายของแตละประเทศ 

2.6 หนาที่และสิทธิของประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล 
ปจจุบันองคการตํารวจสากลมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 190 ประเทศ30 กลาวโดยรวม

บรรดาประเทศที่เปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลตางมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปน้ี31 
1) ดําเนินการตามมติตางๆ ของสมัชชาใหญภายในขอบเขตอํานาจของประเทศของตน 
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมัชชาใหญและเจาหนาที่ โดยใหความรวมมืออยาง

สม่ําเสมอดวยความกระตือรือรนและอยางเต็มกําลังภายใตอํานาจและกฎหมายของประเทศตน 
3) ใหการสนับสนุนทางการเงินแกองคการตํารวจสากลตามขอผูกพันของประเทศตน 

โดยหากไมดําเนินการตามขอผูกพันทางการเงินที่มีตอองคการตํารวจสากลทั้งในปงบประมาณปจจบุนั
และปงบประมาณกอนหนาน้ี ประเทศสมาชิกน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมสมัชชาใหญและ
การประชุมอื่นๆ ไมมีสิทธิเขารวมในการประชุมหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการตํารวจสากล ไมมีสิทธิ
เปนเจาภาพจัดการประชุมหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการตํารวจสากล และไมมีสิทธิรับผลประโยชน
และบริการใดๆ จากสํานักเลขาธิการ อีกทั้งไมมีสิทธิเสนอช่ือผูที่เขารับการเลือกต้ังใหเปนผูแทนใน
สํานักงานหรือในงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคการตํารวจสากล 

4) ดําเนินการแตงต้ังใหองคกรหน่ึงในประเทศของตนใหทําหนาที่เปนสํานักงานกลาง
แหงชาติ (NCB) โดยมีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ ประการที่ 1 รับผิดชอบในการจัดสงเอกสารที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของนานาชาติซึ่งประเทศของตนมีอยูใหแกสํานักเลขาธิการเพื่อใชในการ
จัดทําสถิติอาชญากรรมทั่วไป ประการที่ 2 ปฏิบัติตามคํารองขอของตํารวจประเทศตางๆ เพื่อ
ดําเนินการดานการสืบสวน ตรวจคนและจับกุม โดยในทางกลับกันสํานักงานกลางแหงชาติของ
ประเทศที่ไดรับการรองขอ สามารถรองขอใหหนวยงานตํารวจของประเทศสมาชิกประเทศอื่นๆ ให
ความชวยเหลือแกประเทศของตนในเรื่องเดียวกันน้ี และประการที่ 3 ปฏิบัติตามนํามติตางๆ ของ
สมัชชาใหญ 

สําหรับสิทธิที่ไดรับจากการเขาเปนสมาชิกองคการตํารวจสากลน้ัน ประเทศ
สมาชิกแตละประเทศมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ีคือ 

5) มีสิทธิเขารวมการประชุมสมัชชาใหญและการประชุมอื่นๆ ขององคการตํารวจ
สากล โดยตองแจงใหสมัชชาใหญทราบถึงจํานวนผูแทนของประเทศตนที่จะเขารวมการประชุม
สมัชชาใหญ 
                                                
30

 รายชื่อของประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล จํานวน 190 ประเทศ ปรากฏในภาคผนวก 
31

 Office of Legal Affairs, "General Regulations," INTERPOL, pp. 3-4, 7.; Office of Legal Affairs, 
"Financial Regulations," INTERPOL, p. 9.; Office of Legal Affairs, “Constitution of the ICPO-INTERPOL,” 
INTERPOL, pp. 3-4, 6-7.; Todd Sandler et al, Ibid, pp. 5-6. 



45 

 

6) มีสิทธิรองขอใหมีการจัดประชุมสมัชชาใหญข้ึนในประเทศของตนได และภายใน 
30 วันกอนการประชุมสมัชชาใหญสามารถแจงขอเพิ่มประเด็นหารือในวาระการประชุมของสมัชชา
ใหญได 

7) มีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงในนามของประเทศตนสําหรับการลงมติตางๆ โดยผาน
หัวหนาคณะผูแทนของประเทศสมาชิกน้ัน ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกน้ันอาจจะมีผูแทนเพียงหน่ึงคนหรือ
หลายคนก็ไดแตจะตองมีหัวหนาผูแทนเพียงคนเดียว โดยในคณะผูแทนของประเทศตนจะตอง
ประกอบดวย เจาหนาที่ระดับสูงของกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการตํารวจ เจาหนาที่ผูมีหนาที่
ประจําในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ขององคการตํารวจสากล และ
ผูเช่ียวชาญในเรื่องตางๆ ตามวาระการประชุม 

8) มีสิทธิเขาถึงขอมูลอาชญากรทั่วโลกซึ่งจัดเก็บไวในฐานขอมูลขององคการตํารวจ
สากลโดยรวมทั้งขอมูลผูกอการราย และมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากองคการตํารวจสากลและจาก
บรรดาประเทศสมาชิกในการดําเนินงานเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศ 

2.7 องคการตํารวจสากลประเทศไทย32 
ประเทศไทยเปนประเทศแรกในเอเชียอาคเนยที่สมัครเขาเปนสมาชิกองคการตํารวจ

สากลในป พ.ศ. 2494 ในสมัยที่ พล.ต.ท. เผา  ศรียานนท (ยศขณะน้ัน) เปนอธิบดีกรมตํารวจ
เน่ืองจากเห็นถึงประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการรวมมือดานการสืบสวนและติดตามจับกุม
อาชญากร ที่หลบหนีไปตางประเทศ โดยในขณะน้ันองคการตํารวจสากลมีประเทศสมาชิกเพียง 37 
ประเทศ ตอมาในการประชุมสมัชชาใหญ ครั้งที่ 24 ปพ.ศ. 2498 ณ นคร อิสตันบูล ประเทศตรุกี ที่
ประชุมไดเลือก พล.ต.อ. ม.ล. มานิจ  ชุมสาย เปนกรรมการบริหาร นอกจากน้ัน ในการประชุม
สมัชชาใหญ ครั้งที่ 33 ป พ.ศ. 2507 ณ กรุงคารากัส ประเทศเวเนซุเอลา ที่ประชุมไดลงมติเลือก 
พ.ต.ท. เพ็ชร  ณ ปอมเพ็ชร เปนรองประธานกรรมการบริหาร และในการประชุมสมัชชาใหญ ครั้งที่ 
39 ป พ.ศ. 2513 ณ กรุงบรัซเซลส ประเทศเบลเย่ียมที่ประชุมไดลงมติเลือก พ.ต.ท.เพ็ชร  ณ ปอม
เพ็ชรเปน รองประธานกรรมการบริหารอีกคํารบหน่ึง33 

สืบเน่ืองจากธรรมนูญขององคการตํารวจสากล ขอ 32 บัญญัติใหประเทศสมาชิกจัดต้ัง
หนวยงานหน่ึงในประเทศของตนเปนผูประสานงานกลาง หรือที่เรียกวาสํานักงานกลางแหงชาติ 
(NCB) โดยมีหนาที่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ประสานงานกับสํานักเลขาธิการขององคการตํารวจ
สากล ประการที่ 2 ประสานงานกับบรรดาสํานักงานกลางแหงชาติของทุกประเทศที่ เปนสมาชิก
องคการตํารวจสากล และประการที่ 3 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในประเทศของตน ดังน้ัน 
กรมตํารวจของประเทศไทยในขณะน้ันจึงไดกําหนดใหกองการตางประเทศเปนสํานักงานกลาง
แหงชาติขององคการตํารวจสากลประเทศไทย (National Central Bureau-Thailand) โดยมีช่ือ
เรียกในการติดตอสื่อสารวา INTERPOL BANGKOK และไดแตงต้ังใหผูบังคับการกองการตางประเทศ
เปนหัวหนาสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย (Head of NCB) โดยกําหนดให
ขาราชการฝายองคการตํารวจสากลเปนเจาหนาที่รับผิดชอบงานในสวนของสํานักงานกลางแหงชาติ

                                                
32

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ, เอกสารของกองการตางประเทศ (ม.ป.ป.). 
33

 พ.ต.อ. เพ็ชร ณ ปอมเพชร, “องคการตํารวจสากล (อินเทอรโปล)”, อางแลว. 
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ตํารวจสากลประเทศไทยซึ่งมีบทบาทหลักในการติดตอประสานงานระหวางกรมตํารวจไทยกับ
หนวยงานตํารวจของตางประเทศ และสํานักเลขาธิการใหญตํารวจสากลโดยผานทางสายงานตํารวจ
สากล เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานตํารวจสากล คือ การสงจดหมายทาง
ไปรษณีย เทเลกซ และวิทยุที่ใชติดตอระหวางหนวยงานตํารวจสากลโดยเฉพาะ 

สําหรับงานในความรับผิดชอบของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย
ประกอบดวยงานดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ดานการเขารวมการประชุม และดานการสงผูรายขาม
แดน โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ 

1) ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ประกอบดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนของ 
-  ทะเบียนประวัติอาชญากร ในกรณีที่บุคคลตางดาวเขามาในประเทศไทยและถูก

จับกุมดําเนินคดีถือเปนหนาที่ของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยที่จะตองรายงาน
การจับกุมบุคคลดังกลาว พรอมจัดสงตําหนิรูปพรรณ รูปถายและลายพิมพน้ิวมือของบุคคลน้ันไปยัง
สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศที่บุคคลตางดาวมีสัญชาติอยูเพื่อจัดเก็บเปนทะเบียน
ประวัติอาชญากร ในทางกลับกันหากมีบุคคลสัญชาติไทยถูกจับกุมในตางประเทศ สํานักงานกลาง
แหงชาติตํารวจสากลของประเทศน้ันจะรายงานการจับกุมบุคคลน้ันใหสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจ
สากลประเทศไทยทราบเพื่อจัดเก็บในทะเบียนประวัติอาชญากร 

-  ขอมูลสถิติอาชญากรรม สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยไดรับ
การรองขออยางเปนประจําจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลของประเทศตางๆ ใหจัดสงขอมลู
สถิติอาชญากรรมในประเทศไทยและโครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติของไทยเพื่อใชใน
การศึกษาวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยตํารวจในประเทศเหลาน้ัน 

-  ขอมูลผูตองสงสัยวาเปนอาชญากร สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากล
ประเทศไทยไดใหความรวมมือกับสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลของประเทศตางๆ ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรหรือผูตองสงสัยวากระทําความผิดในประเทศหน่ึงและหลบหนีไป
ยังอีกประเทศหน่ึงหรือมีพฤติการณกระทําความผิดที่มีความตอเน่ืองเกี่ยวพันในหลายประเทศ ทั้งน้ี 
เพื่อใหประกอบการสืบสวนจับกุมหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนคดีใน
ตางประเทศ นอกจากน้ัน สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยยังไดอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจากตางประเทศซึ่งเขามาดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใน
ประเทศไทย 

2)  ดานการประชุม ประกอบดวย 
-  การประชุมสมัชชาใหญองคการตํารวจสากล ผูแทนจากสํานักงานกลางแหงชาติ

ตํารวจสากลประเทศไทยนําโดยผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเขารวมการประชุมสมัชชา
ใหญองคการตํารวจสากลซึ่งจัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงเดือนพฤศจิกายน โดยประเทศไทยไดรับ
เกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญองคการตํารวจสากล ครั้งที่ 57 ประจําป พ.ศ. 2531 
ข้ึนที่กรุงเทพมหานคร 

-  การประชุมและการสัมมนาวิชาการ ผูแทนจากสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจ
สากลประเทศไทยยังไดเขารวมการประชุมและการสัมมนาวิชาการตางๆ ที่สํานักเลขาธิการใหญของ
องคการตํารวจสากลจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ทํางานของเจาหนาที่ตํารวจจากทั่วโลก โดยในปหน่ึงมีการประชุมประมาณ 30 ครั้งซึ่งสํานักงานกลาง
แหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยไดจัดสงผูแทนเขารวมการประชุมประมาณ 10 ครั้งตอป  

3)  ดานการสงผูรายขามแดน สํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทยไดให
ความรวมมือกับสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลของประเทศตางๆ ในการจับกุมตัวผูกระทํา
ความผิดในประเทศอื่นซึ่งหลบหนีเขามาอยูในประเทศไทยและดําเนินการจัดสงบุคคลน้ันขามแดน 
เพื่อกลับไปดําเนินคดีในประเทศผูรองขอ ในขณะเดียวกันประเทศไทยไดรองขอความชวยเหลือใน 
การสงผูรายขามแดนจากประเทศอื่นๆ ดวยเชนกัน ทั้งน้ี แมวาประเทศน้ันไมไดมีสนธิสัญญาสงผูราย
ขามแดนกับประเทศไทย แตสามารถใหความรวมมือซึ่งกันและกันภายใตหลักถอยทีถอยปฏิบัติ  

นอกจากความรับผิดชอบของสํานักงานกลางแหงชาติตํารวจสากลประเทศไทย
ดังกลาวขางตนแลว ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกขององคการตํารวจสากลมีหนาที่ตองชําระเงินคาบํารุง
สมาชิกใหกับองคการตํารวจสากลเปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2494 ประเทศไทยเสียคาบํารุง ปละ 
3,400 ฟรังคสวิส ตอมาไดมีการปรับอัตราคาบํารุงสมาชิกสําหรับประเทศไทยโดยเพิ่มเปนปละ 
36,000 ยูโรจนถึงป พ.ศ. 2542 จากน้ันในป พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารขององคการตํารวจ
สากลไดแตงต้ังกลุมผูเช่ียวชาญข้ึนพิจารณาเรื่องอัตราคาบํารุงสมาชิกซึ่งกลุมผูเช่ียวชาญไดมีมติใหเพิม่
คาบํารุงสมาชิกสําหรับ 8 ประเทศ คือ ประเทศอารเจนตินา แคนาดา เกาหลี เม็กซิโก นิวซีแลนด 
โปรตุเกส สวิตเซอรแลนด และไทย หลังจากน้ันไดมีการปรับเพิ่ม คาบํารุงสมาชิกเรื่อยมาจนใน
ปจจุบันประเทศไทยเสียคาบํารุงสมาชิกปละประมาณ 5 ลานบาท 

นับต้ังแตป พ.ศ. 2519 เปนตนมา ประเทศไทยยังไดใหความรวมมือแกองคการตํารวจ
สากลโดยการสนับสนุนสถานที่สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่รูจักกันในช่ือ LOBANG ซึ่งต้ังอยูในอาคารที่ทําการเดียวกับกองการตางประเทศ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเปนผลสืบเน่ืองมาจากสํานักเลขาธิการใหญไดเห็นถึงความสําคัญของ
ความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติดใหโทษจึงไดจัดสงเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่
ประสานงานตํารวจสากลประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สํานักงานในกรุงเทพมหานคร 
 
3. ขอมูลเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ34 (ช่ือยอวา กสพ.) กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรมใชช่ือภาษาอังกฤษวา 
Department of Special Investigation (DSI) มีภารกิจในการปองกัน ปราบปราม และควบคุมคดี
พิเศษที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยดําเนินการ เฝาระวัง 
สืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดโดยใชวิธีพิเศษตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อปกปองและรักษารายไดของรัฐ เพื่อปองกัน
และปราบปรามขบวนการทุจริต และเพื่อสรางผลกระทบใหกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
                                                
34

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ, รายงานประจําปงบประมาณ 2551.; กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 12 ปวันกอตั้งกรมสอบสวน
คดีพิเศษ, 3 ตุลาคม 2557.; กรมสอบสวนคดีพิเศษ, พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเลม
เดียวกัน. 
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โครงสรางของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ประกอบดวย 10 สํานัก และ 6 กลุมงาน คือ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ สํานักคดีการเงินการ
ธนาคาร สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา สํานักคดีเทคโนโลยี
และสารสนเทศ สํานักคดีภาษีอากร สํานักคดีอาญาพิเศษ สํานักคดีเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการ
ตรวจสอบ สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล กลุมงานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ กลุมงานตรวจสอบภายใน กลุมงานคดีความเห็นแยง 
และกลุมงานที่ปรึกษากฎหมาย 

ตอมาไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่และโครงสรางภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให
สามารถจัดการกับอาชญากรรมที่เปนความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันมี 16 สํานัก 1 กอง และ 2 กลุมงาน ไดแก 
สํานักบริหารกลาง สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ สํานักคดีการเงิน
การธนาคาร สํานักคดีความมั่นคง สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม สํานักคดีทรัพยสินทาง
ปญญา สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักคดีภาษีอากร สํานักคดีอาญาพิเศษ 1 สํานัก
คดีอาญาพิเศษ 2 สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 สํานักคดีเทคโนโลยี และศูนยขอมูลการตรวจสอบ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษ สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค สํานักพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ กองกฎหมาย กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2554 ดังน้ีคือ 

(1)  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดี
พิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) ปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวน
คดีพิเศษและตามหลักเกณฑที่คณะกรรมคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดี
พิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดอาญาที่เปนคดีพิเศษ 

(3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อปองกัน ปราบปราม สืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ 

(4) จัดใหมีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวน การพัฒนา
ความรูและการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ
กรมและบุคลากรที่เกี่ยวของไมวาจะมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษ
หรือไม 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยูในอํานาจของกรมและงานอื่นที่
เกี่ยวของ 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กรม
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกรคือเปนองคกรช้ันนําดานการสืบสวน
สอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากลและไดรับความเช่ือมั่นในการบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม 
ภายใตพันธกิจคือ ปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีพิเศษอยางมีประสิทธิภาพดวย
ความเปนธรรม 

คดีพิเศษตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดแก คดี
ความผิดทางอาญาดังตอไปน้ี 

(1) คดีความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) โดยคดีความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายดังกลาวจะตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซอนจําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบ
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญหรือ
เปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซึ่งมิใช

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะ
ไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 

ทั้งน้ี ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่ กคพ. กําหนด 
(2) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตางๆ ทีป่รากฏในบัญชีทาย

ประกาศคณะกรรมการพิเศษ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2555 ออกตามความในมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 ดังน้ีคือ 

1) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
2) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
3) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร 
4) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
5) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
6) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิวงจรรวม 
7) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
8) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
9) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 
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10) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร 

11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
13) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน 
14) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
15) คดีความผดิตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
16) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
17) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 
18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
19) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
20) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
21) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
22) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา 
23) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
24) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
25) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
26) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
27) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 
28) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
29) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
30) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
31) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา 
32) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
33) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
34) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม 
35) คดีความผิดวาดวยอุทยานแหงชาติ 
36) .คดีความผิดวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
37) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสงวนและคุมครองสัตวปา 
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4. รายช่ือประเทศสมาชิกองคการตํารวจสากล 190 ประเทศ 
 
1) อัฟกานิสถาน 
2) แอลเบเนีย 
3) แอลจเีรีย 
4) อันดอรรา 
5) แองโกลา 
6) แอนติกาและบารบูดา 
7) อารเจนตินา 
8) อารเมเนีย 
9) อารูบา 
10) ออสเตรเลีย 
11) ออสเตรีย 
12) อาเซอรไบจาน 
13) บาฮามาส 
14) บาหเรน 
15) บังกลาเทศ 
16) บารเบโดส 
17) เบราลสุ 
18) เบลเยียม 
19) เบลีซ 
20) เบนิน 
21) ภูฏาน 
22) โบลเิวีย 
23) บอสเนียและ 
เฮอรเซโกวีนา 
24) บอตสวานา 
25) บราซลิ 
26) บรูไน 
27) บัลแกเรีย 
28) บูรกินาฟาโซ 
29) บุรุนดี 
30) กัมพูชา 
31) แคเมอรูน 
32) แคนาดา 
33) เคปเวิรด 

34) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
35) ชาด 
36) ชิล ี
37) จีน 
38) โคลอมเบีย 
39) คอโมโรส 
40) คองโก 
41) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก 
42) คอสตาริกา 
43) โกตดิวัวร 
44) โครเอเชีย 
45) คิวบา 
46) กือราเซา 
47) ไซปรสั 
48) สาธารณรัฐเช็ก 
49) เดนมารก 
50) จิบูตี 
51) โดมินิกา 
52) สาธารณรัฐโดมินิกัน 
53) เอกวาดอร 
54) อียิปต 
55) เอลซัลวาดอร 
56) อิเควทอเรียลกินี 
57) เอรเิทรีย 
58) เอสโตเนีย 
59) เอธิโอเปย 
60) ฟจ ิ
61) ฟนแลนด 
62) อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟ
มาซิโดเนีย 
63) ฝรัง่เศส 
64) กาบอง 
65) แกมเบีย 

66) จอรเจีย 
67) เยอรมนี 
68) กานา 
69) กรีซ 
70) เกรเนดา 
71) กัวเตมาลา 
72) กินี 
73) กินีบิสเซา 
74) กายอานา 
75) เฮติ 
76) ฮอนดูรัส 
77) ฮังการ ี
78) ไอซแลนด 
79) อินเดีย 
80) อินโดนีเซีย 
81) อิหราน 
82) อิรัก 
83) ไอรแลนด 
84) อิสราเอล 
85) อิตาล ี
86) จาเมกา 
87) ญี่ปุน 
88) จอรแดน 
89) คาซัคสถาน 
90) เคนยา 
91) สาธารณรัฐเกาหล ี
92) คูเวต 
93) คีรกีซสถาน 
94) ลาว 
95) ลัตเวีย 
96) เลบานอน 
97) เลโซโท 
98) ไลบีเรีย 
99) ลิเบีย 
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100) ลิกเตนสไตน 
101) ลิทัวเนีย 
102) ลักเซมเบิรก 
103) มาดากัสการ 
104) มาลาวี 
105) มาเลเซีย 
106) มัลดีฟส 
107) มาล ี
108) มอลตา 
109) หมูเกาะ 
 มารแชลล 
110) มอริเตเนีย 
111) มอริเชียส 
112) เม็กซิโก 
113) มอลโดวา 
114) โมนาโก 
115) มองโกเลีย 
116) มอนเตเนโกร 
117) โมร็อกโก 
118) โมซัมบกิ 
119) พมา 
120) นามิเบีย 
121) นาอูรู 
122) เนปาล 
123) เนเธอรแลนด 
124) นิวซีแลนด 
125) นิการากัว 
126) ไนเจอร 
127) ไนจีเรีย 
128) นอรเวย 
129) โอมาน 

130) ปากีสถาน 
131) ปานามา 
132) ปาปวนิวกินี 
133) ปารากวัย 
134) เปร ู
135) ฟลิปปนส 
136) โปแลนด 
137) โปรตุเกส 
138) กาตาร 
139) โรมาเนีย 
140) รัสเซีย 
141) รวันดา 
142) เซนตคิตสและเนวิส 
143) เซนตลูเซีย 
144) เซนตวินเซนต 
 และเกรนาดีน 
145) ซามัว  
146) ซานมารีโน 
147) เซาตูเมและปรินซปิ 
148) ซาอุดีอาระเบีย 
149) เซเนกลั 
150) เซอรเบีย 
151) เซเชลส 
152) เซียรราลีโอน 
153) สิงคโปร 
154) ซินตมารเติน 
155) สโลวะเกีย 
156) สโลวีเนีย 
157) โซมาเลีย 
158) แอฟริกาใต 
159) สาธารณรัฐเซาทซูดาน 

160) สเปน 
161) ศรีลังกา 
162) ซูดาน 
163) ซูรินาเม 
164) สวาซิแลนด 
165) สวีเดน 
166) สวิตเซอรแลนด 
167) ซีเรีย 
168) ทาจิกิสถาน 
169) แทนซาเนีย 
170) ไทย 
171) ติมอร - เลสเต 
172) โตโก 
173) ตองกา 
174) ตรินิแดดและโตเบโก 
175) ตูนิเซีย 
176) ตุรก ี
177) เติรกเมนิสถาน 
178) ยูกันดา 
179) ยูเครน 
180) สหรัฐอาหรับเอมเิรตส 
181) สหราชอาณาจกัร 
182) สหรัฐอเมริกา 
183) อุรุกวัย 
184) อุซเบกสิถาน 
185) นครรัฐวาติกัน 
186) เวเนซุเอลา 
187) เวียดนาม 
188) เยเมน 
189) แซมเบีย 
190) ซิมบับเว 
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5. สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอย (Sub Bureaus) 
สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยของประเทศสหราชอาณาจักร 
1)  เบอรมิวดา  
2)  ยิบรอลตาร  
3)  หมูเกาะเคยแมน  
4)  แองกวิลลา 
5)  มอนตเซอรรัต  
6)  หมูเกาะบริติชเวอรจิน  
7)  เติกสและเคคอส 
สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
1)  อเมริกันซามัว  
2) เ ปอรโตริโก 
สํานักงานกลางแหงชาติหนวยยอยของประเทศจีน 
1)  ฮองกง  
2)  มาเกา 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล พันตํารวจโท ไพศิษฎ  สังคหะพงศ 
 
ประวัติการศึกษา – Certificate in English as a Foreign Language,  
  The Hammersmith and  West London College (UK) 
 – Diploma in Art, The London International Film School 

(UK) 
 – นิติศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 – รัฐศาสตรมหาบัณทิต (การระหวางประเทศและการทตู) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 – ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษดานกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – Diploma (FBI Course), FBI National Academy (USA) 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2532-2533 รองสารวัตรแผนกประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรมตํารวจ 
พ.ศ. 2533-2534 ผูชวยนายเวรจเรตํารวจ 
พ.ศ. 2534-2537 รองสารวัตรตรวจพาหนะทางอากาศ กองตรวจคนเขาเมือง และ

ปฏิบัติหนาทีส่ํานักงานรองอธิบดีกรมตํารวจ (ผายปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม) 

พ.ศ. 2537-2539 รองสารวัตร กองตรวจคนเขาเมอืง 1 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2539-2546 สารวัตรกองกํากับการตํารวจสากล กองการตางประเทศ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. 2545-2546 ชวยราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2546-2548 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 สํานักกิจการตางประเทศและคดี

อาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2548-2554 ผูอํานวยการสวนกิจการตางประเทศ สํานักกิจการตางประเทศและ

คดีอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2554-2556 ปฏิบัติหนาทีผู่เช่ียวชาญดานคดีพิเศษ (9) กํากับดูแลศูนยตอตาน

การคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2556-2558 ผูอํานวยการศูนยตอตานการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2558-ปจจุบัน ผูบัญชาการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวาง

ประเทศ กรมสอบสวนคดีพเิศษ 
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การฝกอบรม (ท่ีสําคัญ)  
พ.ศ. 2531-2532 หลักสูตรฝกอบรมเปนนายรอยตํารวจช้ันสญัญาบัตร  
 โรงเรียนนายรอยตํารวจ สามพราน 
พ.ศ. 2540 Immigation Control Administration, JICA JAPAN 
พ.ศ. 2543 Investigation Course, International Law Enforcement 

Academy, Bangkok, Thailand 
พ.ศ. 2547 หลักสูตรผูบรหิารระดับกลาง กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2551 หลักสูตรนักบริหารกจิการยุติธรรม 
พ.ศ. 2559 หลักสูตรการพฒันาผูบริหารระดับสงู สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

ประสบการณการสอน 
พ.ศ. 2541-2545 ผูบรรยายเรื่องอาชญากรรมขามชาติ หลักสูตรการสืบสวน 

กองบญัชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. 2556-2559 ผูบรรยายเรื่อง Human Ttrafficking, International Law 

Enforcement Academy, Bangkok, Thailand 
 
เกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2551 ขาราชการพลเรอืนดีเดน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
 
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวาง

ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  
 




