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การด าเนินคดีกรณีการลักลอบน าสัญญาณการถ่ายทอดกีฬา จากประเทศอังกฤษ ไปเผยแพร่โดยมิชอบ                 
อันเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และตามกฎหมายอ่ืน 

โดย นายระวี อักษรศิริ                                                                                                               
ผู้อ านวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค ๓ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค                                                                 

หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ ๖๕/๒๕๕๙ 
 

คดีพิเศษที่ ๖๕/๒๕๕๙  เป็นกรณีที่บริษัทฯ ผู้กล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอด
สัญญาณกีฬาจากประเทศอังกฤษแต่เพียงผู้เดียว ได้มาร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีการลักลอบน า
สัญญาณการถ่ายทอดสดกีฬาจากประเทศอังกฤษ ไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ประมาณ ๖ เว็บไซต์ ได้แก่ 
Thaiexpat.tv, Hkexpat.tv, Indoexpat.tv, Vietexpat.tv, Euroexpat.tv และ๓๖๕sport.tv โดยน ามาเผยแพร่
โดยมิชอบไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ผู้กล่าวหา และท าให้เกิดความเสียหาย โดยการลักลอบการเผยแพร่
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงการถ่ายทอดกีฬาจากประเทศอังกฤษ ยังปรากฏเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ   
ผู้กล่าวหาปรากฏอยู่ในการถ่ายทอดนั้น ซึ่งท าให้ผู้รับชมการถ่ายทอดเข้าใจได้ว่าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ           
ผู้กล่าวหา ให้ท าการเผยแพร่อย่างถูกต้อง การกระท าดังกล่าวท าให้บริษัทฯ ผู้กล่าวหา เกิดความเสียหาย อันเป็น
การกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๙ (๑), (๓) เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินการติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ประมวลเรื่องดังกล่าวเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
เพ่ือขออนุมัติท าการสืบสวน และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีค าสั่งอนุมัติให้ท าการสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม    
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นส านวนสืบสวนที่ ๑๗๐/๒๕๕๘ และผู้อ านวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมาคณะพนักงานสืบสวนได้สรุปส านวนการสืบสวน
เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือขออนุมัติคดีพิเศษ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ท าการ
สอบสวนเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ซึ่งความผิดตามมาตรา ๒๙ (๑), (๓) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็น
คดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษมีค าสั่งให้ท าการสอบสวนเป็นคดีที่ต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ    
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ ๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 



๒ 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีค าสั่งที่ ๔๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง       
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และค าสั่งที่ ๔๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือ  
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ โดยมีนายระวี อักษรศิริ ผู้อ านวยการ 
ส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ๓ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

จากการสอบสวนพยานบุคคลรวม ๓๗ ปาก ซึ่งประกอบไปด้วย พยานเจ้าหน้าที่รัฐ พยาน
ผู้เชี่ยวชาญในระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพ และพยานบุคคลอ่ืนๆ โดยในการด าเนินการ มีการการล่อซื้อ  
เฝ้าติดตามและใช้แหล่งข่าว  รวมถึงการสนธิก าลังเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา ยึดอุปกรณ์ที่ ใช้ใน 
การถ่ายทอดสด โดยเป็นการสนธิก าลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และในคดีนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
คดีพิเศษ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้วเชื่อว่า ผู้ต้องหา  
ได้ร่วมกันลักลอบน าสัญญาณการถ่ายทอดเสียงและภาพการแข่งขันกีฬาจากประเทศอังกฤษ อันเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้กล่าวหา โดยมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิก ที่ช าระค่าสมัครและค่าบริการรายเดือน รวมถึงลูกค้าที่ซื้อกล่องรับ
สัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box (Android Box) เพ่ือรับชมรายการที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการแพร่
เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว มีผังรายการทั้งแบบการถ่ายทอดสดและดูย้อนหลัง  ซึ่งได้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เก็บข้อมูลรายการต่างๆไว้ อีกท้ังการให้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว โดยมีการติดตั้ง server เพ่ือรวบรวมช่องรายการต่างๆ เพ่ือส่งไปยังผู้รับบริการ
หรือสมาชิก ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่ได้รับชมจากทางเว็บไซต์หรือทางมือถือ ผู้รับบริการจ าเป็นจะต้องมีกล่องรับ
สัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box (Android Box) ซึ่งสมาชิกต้องซื้อกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับ
สมาชิก set top box (Android Box) กับผู้ต้องหา เท่านั้น มาใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับชมรายการ
ทั้งการถ่ายทอดสดและดูรายการย้อนหลังของผู้ให้บริการ อันถือเป็นความผิดในการดักข้อมูลโดยมิชอบ ตามมาตรา 
๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ฐานกระท าด้วยประการใด
โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ 
อีกท้ังกรณีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box (Android Box) ดังกล่าว
ข้างต้น ที่ใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับชมรายการของผู้ให้บริการ ที่พนักงานสอบสวน คดีพิเศษได้
ตรวจยึดมาจากผู้ต้องหามานั้น เป็นกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top box (Android Box) ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก ตามมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑ นิยามหมายความว่า  
 

 



๓ 

 

กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก ซึ่งมีลักษณะการให้บริการ
ที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนดโดย ผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการ
เป็นการทั่วไป โดยจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนดในการ เข้าถึง เช่น การเข้ารหัส
สัญญาณ การก าหนดรหัสผ่านของผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ตามประกาศส านักคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือ
รับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) ก าหนดให้กล่องรับสัญญาณแบบ
บอกรับสมาชิกที่ใช้รับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ IPTV/OTT เช่น Media Box , Android Box , Apple TV 
เป็นต้น ไม่ว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมรับชมรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกไว้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้หรือแปลงสัญญาณ         
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกตามมาตรา ๗๐ อีกด้วย  
โดยกรณีพฤติการณ์แห่งคดี มีการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิก    
โดยสามารถดูได้ทั้งจาก website โทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์ ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก set top 
box (Android Box) ซึ่งกล่องดังกล่าวมีการติดตั้งโปรแกรม Application ส าหรับชมกีฬาจากประเทศอังกฤษ  เช่น 
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ , ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก และรายการอ่ืน ๆ โดยมีผังรายการทั้งแบบการ
ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลัง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเก็บข้อมูลรายการต่างๆ
ไว้ ซึ่งสมาชิกต้องเสียค่าบริการเข้าชมเป็นรายเดือน การด าเนินการลักษณะดังกล่าว ถือเป็น การให้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะต้องมีการติดตั้ง server เพ่ือรวบรวมช่องรายการต่างๆ เพ่ือส่งไปยัง
ผู้รับบริการหรือสมาชิก โดยผู้รับบริการจ าเป็นจะต้องมีกล่องรับสัญญาณ (Android Box) มาใช้ในการรับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับชมรายการของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อ่ืนที่มีคุณลักษณะท านองเดียวกัน ไม่ว่ากล่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมส าหรับการ
รับชมรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกไว้หรือไม่ และมีก าหนดเงื่อนไข
ในการเข้าถึงบริการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การให้บริการโทรทัศน์ ผ่านกล่อง Android Box ซึ่งมีการ
ติดตั้งโปรแกรม Application ไว้หรือไม่ก็ตาม จึงมีลักษณะเป็น “การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก” ตามนิยามที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยการให้บริการดังกล่าวผู้ให้บริการ
จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกตาม
มาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์        
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พบข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องหาส่วนหนึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งมิใช่
บุคคลสัญชาติไทยร่วมประกอบในกิจการดังกล่าวด้วย โดยกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วย
เหตุผลพิเศษ ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยห้ามมิให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผลพิเศษตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง  

 



๔ 

 

ได้แก่ การท ากิจการหนังสือพิมพ์ การท ากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ต้องหา
กับพวกในคดีนี้  จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๘ (๑) ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว         
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาทั้ง ๑๑ คน มีการแบ่งหน้าที่    
กันกระท าความผิด โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบปากค า  พยาน
บุคคล การตรวจค้น ล่อซื้อ ผลจาการตรวจพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และได้มีการวิเคราะห์
เส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเปิดบัญชีธนาคารไว้ใช้ในการรับเงินค่าสมัครสมาชิก และใช้
บัญชีธนาคารนั้น ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน พบความสัมพันธ์ทางการเงินของกลุ่มผู้กระท าความผิด 
พบการโอนเงิน การรับจ่ายเงิน ที่ใช้ในการกระท าความผิด กรณีดังกล่าวถือได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันกระท า
ความผิดฐานร่วมกันกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่น ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐,ฐานร่วมกัน
แพร่เสียง แพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  
ตามมาตรา ๒๙ (๓) และตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗, ฐานร่วมกันละเมิดมาตรการทาง
เทคโนโลยี ตามมาตรา ๕๓/๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘, ฐานร่วมกัน
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑, ร่วมกันใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑, ฐานร่วมกันผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพ่ือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยไม่ ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตามมาตรา ๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑, และผู้ต้องหาที่เป็นคนต่าง
ด้าว มีความผิดฐานประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษตามที่ก าหนดไว้ ใน
บัญชีหนึ่ ง  ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.  ๒๕๔๒  
คดีมีหลักฐานพอฟ้อง เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความผิดดังกล่าว 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหา ตามความเห็นของคณะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ และส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหา ต่อมาพนักงาน
อัยการฝ่ายคดีพิเศษได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีอาญาหมายเลขด า 
ที่อ๑๕๒๒/๒๕๖๐ ระหว่างพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๑ ส านักงานอัยการสูงสุด โจทก์ และบริษัทฯ  
ผู้กล่าวหา โจทกร์่วม กับจ าเลย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยาน  



๕ 

 

โดยคดีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะ      
เป็นการค้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒        
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้แยกส านวนการสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้อง
ในฐานฟอกเงินต่อไป 

------------------------------------- 

 


