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อ านาจสอบสวนความผิดท่ีอยู่ในการก ากบัดูแล 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

1.  สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 1.1  ความผิดฐานใช้ขอ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณ
หลกัทรัพยเ์ป็นความผิดส าคญัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย”์) ท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนและการพฒันาของตลาดทุน ซ่ึงพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า”) และพระราชก าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 (“พระราชก าหนดสินทรัพยดิ์จิทลั”) ไดมี้การบญัญติัความผิดไวใ้นลกัษณะ
ท านองเดียวกนั ลกัษณะความผิดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แตกต่างจากการกระท าความผิดอาญาทัว่ไป เน่ืองจาก
ลกัษณะความผิดมีความซับซ้อน ผูก้ระท าความผิดมีการวางแผนกระท าการเป็นขบวนการโดยแบ่งหน้าท่ีกันท า  
มีการปิดบงั ซ่อนเร้น อ าพราง หรือกระท านิติกรรมอ าพรางโดยอาศยัช่องทางการด าเนินการของนิติบุคคล  
ขึ้นบงัหนา้ เป็นตน้   

         ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  
เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งขึ้นตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์มีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันา
ตลาดทุนในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัทั้งสามฉบบัขา้งตน้ รวมทั้งมีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
กบัผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดว้่าจา้งคณะผูว้ิจยัจากศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินคดีอาญา 
ในชั้ นก่อนฟ้องคดีภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ผลการศึกษาของคณะวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า  
ควรก าหนดพนักงานเจา้หน้าท่ีของส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจสอบสวนความผิดในคดีอาญา โดยเสนอให้
ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นศูนยก์ลางในการจดัการความผิดเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์และมีอ านาจพิจารณาวา่ส านกังาน 
ก.ล.ต. จะสอบสวนเองหรือส่งต่อให้พนักงานสอบสวน ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินคดีอาญาในความผิด
เก่ียวกับหลักทรัพย์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. มีความเช่ียวชาญเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม อ านาจ 
ในการจบั ขงั หรือปล่อยตวัชัว่คราว ยงัควรก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของพนกังานสอบสวนอยู ่ ซ่ึงส านกังาน 
ก.ล.ต. มีความเห็นพอ้งดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของคณะผูว้ิจยัดงักล่าว  เน่ืองจากการพิจารณาการกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ เช่น ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายหลักทรัพย์หรือความผิด 
ฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลกัทรัพย ์มีความจ าเป็นตอ้งพิเคราะห์พิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
ในธุรกิจและบริบทต่าง ๆ ในตลาดทุน ตลอดจนมีความรู้ความเช่ียวชาญในกลไกของระบบการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์เช่น ค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์ วิธีการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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และพฤติกรรมการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ1 เป็นต้น และการตรวจสอบการกระท า
ความผิดยังต้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการตรวจสอบการกระท าความผิด 
ยงัตอ้งพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นการลงทุนปกติ 
กบัพฤติกรรมการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีเจตนาสร้างราคาหรือปริมาณหลกัทรัพย ์ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ได้ถึงมูลเหตุจูงใจของผูก้ระท าความผิดในขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงส านักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลตลาดทุนและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับหลักทรัพย์จึงท าให้ส านักงาน ก.ล.ต.  
อยู่ในฐานะมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการตรวจสอบการกระท าความผิดดังกล่าว อนัจะท าให้ 
การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกัน ระงบั ยบัย ั้ง ให้อาชญากร 
ทางเศรษฐกิจมีความหลาบจ าและเป็นการป้องปรามการกระท าความผิดในอนาคตดว้ย 

 1.2  ส านกังาน ก.ล.ต. ไดพ้ิจารณาขอ้มูลการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผิดอาญาท่ีผ่านมา 
พบว่าคดีการกระท าความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ 
ต่อพนกังานสอบสวนมีระยะเวลาการด าเนินการเฉล่ียจนสามารถลงโทษผูก้ระท าความผิดตั้งแต่ปีท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บเร่ืองจนถึงปีท่ีพนักงานอยัการมีความเห็นสั่งคดีเป็นเวลาประมาณ 3 ปี 1 เดือน และความผิด 
ฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาการด าเนินการโดยเฉล่ียจนสามารถลงโทษผูก้ระท าความผิด
ตั้งแต่ปีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บเร่ืองจนถึงปีท่ีพนกังานอยัการมีความเห็นสั่งคดีเป็นเวลาประมาณ 2 ปี 5 เดือน  
ความผิดฐานดังกล่าวขา้งตน้ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผูก้ระท าผิดจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการพิจารณา 
ฟ้องคดีอาญาโดยทัว่ไป ตามมาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีบญัญติัห้ามมิให้
พนกังานอยัการยืน่ฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิไดมี้การสอบสวนความผิดนั้นก่อน  

       โดยท่ีกระบวนการตรวจสอบของส านักงาน ก .ล.ต. ก่อนน าไปสู่การกล่าวโทษต่อ
พนกังานสอบสวนกระท าโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีใชอ้  านาจตามมาตรา 264 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์  
มาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และมาตรา 51 แห่งพระราชก าหนดสินทรัพยดิ์จิทลั 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในท านองเดียวกับการสอบสวน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวน แต่เม่ือส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแลว้  พนักงาน

 
1
 ลกัษณะการส่งค าส่ังซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ข่ายเป็นการสร้างราคาหรือปริมาณหลกัทรัพยมี์หลายรูปแบบ เช่น  

 (1) Wash sale หมายถึง การส่งค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและปริมาณท่ีอาจจับคู่ซ้ือขาย 
ระหว่างกนัเองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั ซ่ึงในท่ีสุดบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากการซ้ือขายนั้นเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัโดยไม่มีการเปล่ียนมือกนัจริง เพ่ืออ าพรางให้บุคคลทัว่ไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 (2)  การส่งค าส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และเสนอขาย (Offer) วางไวห้ลายระดบัราคาดว้ยปริมาณมาก โดยไม่มีเจตนาซ้ือขายจริง 
 (3) Pump and Dump หมายถึง ส่งค าส่ังซ้ือเพ่ือไล่ราคาท าให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้น และส่งค าส่ังเสนอขาย 
ท่ีราคาสูงกว่าราคาตลาดมากเพ่ือรอจงัหวะขายให้แก่ผูล้งทุนอ่ืนท่ีเขา้มาซ้ือท่ีราคาสูง 
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สอบสวนจะตอ้งท าการสอบปากค าพนักงานเจา้หน้าท่ีของส านักงาน ก.ล.ต. และสอบสวนพยานหลกัฐาน 
ท่ีได้จากการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง  แมว้่าจะมีมาตรา 266/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยท่ี์แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  2559 (“พระราชบญัญติัหลกัทรัพยท่ี์แกไ้ขโดยฉบบัท่ี 5”) 
และมาตรา 54  แห่งพระราชก าหนดสินทรัพยดิ์จิทลั บญัญติัให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ  
ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผูก้ระท าความผิด  พนักงานสอบสวนอาจน าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของการสอบสวนคดีอาญาได้ก็ตาม ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีซ ้ าซ้อนกันระหว่างการตรวจสอบการกระท า
ความผิดท่ีกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ก.ล.ต. กับการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน  
อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การด าเนินคดีอาญาในคดีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษไม่สามารถด าเนินการ 
ไดร้วดเร็ว แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการจนกวา่จะปรากฏผลคดี 

2.  ความจ าเป็นท่ีต้องตรากฎหมายขึน้เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือท าภารกจิ 

  2.1  มาตรา 19(2) และ (5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์บญัญติัให้ส านกังาน ก.ล.ต. มีหนา้ท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายดงักล่าว ผ่านกลไกการตรวจสอบโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเป็นหน่วยงานตั้งตน้อนัน าไปสู่การบงัคบัใชก้ฎหมายต่อไป ซ่ึงในการรวบรวมขอ้เท็จจริง
และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดตามกฎหมายดงักล่าว  พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต. 
มิได้อยู่ในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนและมิได้มีอ านาจสอบสวนตามมาตรา 2(6) และมาตรา 2(11)  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท าให้เม่ือด าเนินการกล่าวโทษผูก้ระท าความผิดต่อพนักงาน
สอบสวนแลว้ พนกังานสอบสวนตอ้งเร่ิมกระบวนการรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานจากส านักงาน 
ก.ล.ต. อีกคร้ัง อนัเป็นกระบวนการท างานท่ีซ ้าซอ้น ส่งผลให้การด าเนินคดีใชร้ะยะเวลานานกว่าพนกังานสอบสวน
จะมีความเห็นสั่งฟ้องไปยงัพนักงานอัยการ ท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาล่าช้าอันส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยรวม จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดให้เลขาธิการ ส านกังาน ก.ล.ต. 
มีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัทั้งสามฉบบัขา้งตน้ เป็นพนกังานสอบสวนและมีอ านาจ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการสอบสวนความผิดอาญาเฉพาะความผิด
ดงัต่อไปน้ี  

          2.1.1  ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้ค  ารับรองข้อความอันเป็นเท็จ  ความผิด 
ฐานใช้ขอ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพย ์และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์  

          2.1.2  ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้ค  ารับรองขอ้ความอนัเป็นเท็จ  ความผิด
ฐานใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และความผิดฐานสร้างราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ  
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         2.1.3  ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้ค  ารับรองขอ้ความอนัเป็นเท็จ  ความผิด
ฐานใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายโทเคนดิจิทัล และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณสินทรัพย์ดิ จิทัล 
ตามพระราชก าหนดสินทรัพยดิ์จิทลั  

        2.1.4  ความผิดอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  

              2.2  หลกัการตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เสนอคงจ ากดัเพียงการให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านักงาน 
ก.ล.ต. มีอ านาจสอบสวนและเป็นพนกังานสอบสวนในความผิดดงักล่าว โดยมิไดร้วมถึงอ านาจอ่ืนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น อ านาจคน้ จบั ขงั ควบคุม หรือปล่อยชั่วคราว  
เน่ืองจากลักษณะความผิดข้างต้นมิได้มีลักษณะเป็นความผิดซ่ึงหน้าท่ีต้องมีการค้น จับ ขัง ควบคุมตัว 
เพื่อด าเนินคดีทันที  อีกทั้งการด าเนินการดังกล่าวยงัต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญ การฝึกฝนบุคลากร 
เพื่อท าภารกิจดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์ อาคารและสถานท่ีเพื่อรองรับการควบคุมตวัผูต้อ้งหา ซ่ึงส านักงาน 
ก.ล.ต. ยงัไม่มีบุคลากรและความพร้อมในส่วนน้ี  อน่ึง การก าหนดให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต.  
มีอ านาจสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้ท าให้ 
การตรวจสอบถ่วงดุลในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผูก้ระท าความผิดลดน้อยถอยลงจากกระบวนการสอบสวน
คดีอาญาแบบเดิม  เน่ืองจากเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านักงาน ก.ล.ต. สอบสวนเสร็จแลว้  ส านกังาน ก.ล.ต. 
ยงัตอ้งส่งส านวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นไปยงัพนักงานอยัการเพื่อพิจารณาสั่งคดีตามข้อเท็จจริง 
และพยานหลกัฐานท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้อีกชั้นหน่ึง และหากขอ้เท็จจริง 
และพยานหลกัฐานยงัไม่เพียงพอในการพิจารณาสั่งคดี  พนักงานอยัการยงัมีอ านาจสั่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
สอบสวนเพิ่มเติม 

3.  ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีพงึประสงค์ 

  การให้พนกังานเจา้หน้าท่ีของส านกังาน ก.ล.ต. เป็นพนกังานสอบสวนและมีอ านาจสอบสวน
ตามท่ีกล่าวใน 2.1 เป็นทางเลือกท่ีจะช่วยลดความซ ้ าซ้อนในกระบวนการท างานระหว่างส านักงาน ก.ล.ต.  
กับพนักงานสอบสวน ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถน าส่งเร่ืองให้พนักงานอยัการพิจารณาสั่งคดีได้รวดเร็ว  
อนัจะท าให้สามารถบงัคบัใช้กฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เน่ืองจากการน าตวัผูก้ระท าความผิด
มาลงโทษได้เร็วจะก่อให้เกิดความเกรงกลวัต่อการกระท าความผิดซ ้ าและเป็นมาตรการยบัย ั้งการกระท า
ความผิดของผูก้ระท าความผิดรายใหม่  ทั้งน้ี การใหอ้ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต. เป็นพนกังาน
สอบสวนและมีอ านาจสอบสวนในคดีลกัษณะดงักล่าวจะท าให้ส านวนการสอบสวนมีความละเอียด ชดัเจน
และรัดกุม  เน่ืองจากผู ้จัดท าส านวนการสอบสวนคลุกคลีกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้ งแต่ต้น  
ประกอบกบัมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพธุรกิจและบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ
ทางเงินและเขา้ใจสภาพปกติของตลาดทุนท าให้สามารถอธิบายขอ้เท็จจริงและขอ้มูลเชิงเทคนิคในส านวน
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การสอบสวนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนท่ีมีภารกิจคดีจ านวนมาก 
และหลากหลายประเภทคดีดว้ยทางหน่ึง 

4.  ค าอธิบายหลกัการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมาย 

  ประเด็นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ก.ล.ต.  
เป็นพนกังานสอบสวนและมีอ านาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลกัการดงัน้ี 

 4.1  อ านาจสอบสวนและระเบียบที่เกีย่วข้องกบัการสอบสวน 

 ให้เลขาธิการ ส านักงาน ก .ล.ต. มีอ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน  
ก.ล.ต. เป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยใหมี้อ านาจสอบสวนเฉพาะความผิด 
ตาม 2.1  โดยการสอบสวนความผิดดังกล่าวให้ด าเนินการตามบทบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวกับการสอบสวน 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดระเบียบวิธีการสอบสวนได ้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  4.2  การสรุปส านวนและท าความเห็น 

         4.2.1  หากเลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต.  พิจารณาแล้วมีความเห็นควรสั่ ง ฟ้อง  
ให้เลขาธิการส านักงาน ก.ล.ต. ส่งส านวนการสอบสวนดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพื่อใช้เป็นส านวน 
ในการด า เนินคดี โดยถือว่าส านวนการสอบสวนของส านักงาน ก.ล.ต.  เป็นส านวนการสอบสวน 
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตวัผูต้อ้งหาไปพร้อมกับ
ส านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได ้ และให้พนกังานอยัการพิจารณาส านวนการสอบสวนดงักล่าวตามอ านาจ
หนา้ท่ีและระเบียบของพนกังานอยัการต่อไป  

         4.2.2 ในกรณี ท่ีพนักงานอัยการ มีค าสั่ ง ฟ้องค ดีแต่ ย ัง เ รียกห รือจับตัวไม่ ได้ 
ให้พนกังานอยัการแจง้เจา้พนกังานต ารวจในทอ้งท่ีท่ีผูต้อ้งหามีภูมิล าเนา เพื่อออกหมายจบัและจบัผูต้อ้งหา
มายงัพนกังานอยัการเพื่อฟ้องคดีต่อไป 

         4.2.3  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี ให้เลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต.  
มีอ านาจหนา้ท่ีในการแยง้ค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในกรณีท่ีเลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต. แยง้ค าสั่งของพนักงานอยัการ ให้ส่งส านวนพร้อมความเห็นท่ีแยง้กนั 
ไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อพิจารณา  ทั้งน้ี ค  าสั่งของอยัการสูงสุดเป็นท่ีสุด  

 4.3  เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้อ านาจ  

                                      พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย ์พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และพระราชก าหนดสินทรัพยดิ์จิทลั 
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                              4.4  การจ ากดัขอบเขตการใช้อ านาจ 

        พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  ก่อนการสอบสวน
ความผิดเป็นรายกรณี 
 

5.  บุคคลซ่ึงได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย 

  บุคคลท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายดงักล่าว ไดแ้ก่  (1) พนกังาน
สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)    
(2) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลกัท่ีพนักงานสอบสวน 
เป็นผูมี้อ านาจสอบสวนความผิดดังกล่าวในปัจจุบัน  ซ่ึงส านักงาน ก.ล.ต. อาจต้องด าเนินการประสาน 
ความร่วมมือในส่วนองค์ความรู้ในช่วงแรก  (3) เจ้าพนักงานต ารวจทอ้งท่ีท่ีผูต้อ้งหาแต่ละคดีมีภูมิล าเนา  
เน่ืองจากมีหนา้ท่ีจบัตวัผูต้อ้งหาส่งให้พนกังานอยัการ  (4) พนกังานอยัการ ส านกังานอยัการสูงสุด เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งพิจารณาส านวนการสอบสวนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จดัท าและมีการประสานงานระหว่าง
กนัในช่วงท่ีมีการด าเนินคดี  (5)  ผูต้อ้งหาหรือพยาน เน่ืองจากหากมีการฝ่าฝืนค าสั่งของพนกังานสอบสวน
ในการใหถ้อ้ยค าหรือกระบวนการเก่ียวกบัการจดัท าส านวนการสอบสวนอาจเป็นความผิดอาญา  

6.  เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา รวมท้ังหลกัเกณฑ์การใช้ดุลพนิิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

                               ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหา
พยานหลกัฐาน และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการสอบสวนเป็นรายกรณีแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวด าเนินการคน้หาขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐาน สอบถอ้ยค าพยานและผูต้อ้งสงสัย  
การด าเนินการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดท าความเห็นและส านวนการสอบสวน และการได้มา 
ซ่ึงพยานหลักฐานจากการสอบสวนดังกล่าว  พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ท่ีก าหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เวน้แต่บทบัญญัติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ซ่ึงพนักงาน
สอบสวนของส านักงาน ก.ล.ต. ตอ้งใช้ดุลพินิจในการรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพื่อมีความเห็น
ในทางคดี  หากมีความรับผิดอนัเกิดจากการท าหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีอนัเน่ืองจากการสอบสวนดงักล่าว 
ใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายอาญา 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ - นามสกุลผูต้อบ .........................................................     ต าแหน่ง ........................................................... 

หน่วยงาน .........................................................................     โทรศพัท ์.......................................................... 

โทรสาร ............................................................................      อีเมล      ...........................................................  

1.  ข้อคิดเห็น 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.1  หลกัการให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต. เป็นพนกังานสอบสวน 
และมีอ านาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
………………….......………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.2  อ านาจพนกังานสอบสวน 
       (เฉพาะอ านาจสอบสวนในฐานความผิดท่ีก าหนด ซ่ึงไม่รวมถึงอ านาจค้น จับกุม คุมขัง 
และปล่อยตัวช่ัวคราว โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.เป็นรายกรณี) 

  

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
 เร่ือง  อ านาจสอบสวนความผิดท่ีอยู่ในการก ากบัดูแล 

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
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ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
……................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………...……………………………………
…...................................................................................................................................................................… 
 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.3  การสรุปส านวนและท าความเห็น 
           1.3.1  หากเลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วมีความเห็นควรส่ังฟ้อง ให้ส่งส านวนการ
สอบสวนดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวนในการด าเนินคดี โดยถือว่าส านวนการสอบสวน
ของส านักงาน ก.ล.ต. เป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสานวนการสอบสวนหรือไม่กไ็ด้ และให้พนักงานอัยการ
พิจารณาส านวนการสอบสวนดังกล่าวตามอ านาจหน้าท่ีและระเบียบของพนักงานอัยการต่อไป 
           1.3.2  ใ นก รณีท่ีพนักงานอัยการมีค าส่ังฟ้องคดีแต่ยังเรียกหรือจับตัวไม่ได้ ให้พนักงานอัยการแจ้ง 
เจ้าพนักงานต ารวจในท้องท่ีท่ีผู้ ต้องหามีภูมิล าเนา เพ่ือออกหมายจับและจับผู้ ต้องหามายังพนักงาน
อัยการเพ่ือฟ้องคดีต่อไป 
       1.3.3  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องคดี ให้เลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจหน้าท่ี 
ในการแย้งค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
ในกรณีท่ีเลขาธิการ ส านักงาน ก.ล.ต. แย้งค าส่ังของพนักงานอัยการ ให้ส่งสานวนพร้อมความเห็นท่ีแย้ง
กันไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา  ท้ังนี ้ค าส่ังของอัยการสูงสุดเป็นท่ีสุด 
 

  

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................…... 
…………………………………………………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………………...…………………………………… 

2.  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................…... 
…………………………………………………………………………...……………………………………
……................................................................................................................................................................... 
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กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ายคดี ส านักงาน ก.ล.ต.  
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 โทรสาร: 0-2033-4605 หรือ e-mail: pitchayai@sec.or.th   
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้จากเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ดังนี ้ 
      1. นางสาวกุลนันทน์  ค้าเจริญ             โทรศัพท์ 0-2263-6037 

                                          2. นางสาวพชิญา       อทิธิยาภรณ์       โทรศัพท์ 0-2263-6553 
 

*** ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี ้*** 
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