
หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศ  กคพ. 
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 

ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑ 
และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กคพ.  จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เรื่อง  กําหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ๓.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  และคดีความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตามบัญชีท้าย 
ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เรื่อง  กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด 
ที่เป็นคดีพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔ ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กําหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วย   
การกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงมี 
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  หรือ  (จ)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะความผิดซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้  และอธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  มีคําส่ังให้ทําการสอบสวน  เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ข้อ ๕ ให้บรรดาคดีพิเศษที่ได้ดําเนินการตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด
ตามประกาศ  กคพ.  ข้อ  ๓  และอยู่ระหว่างการดําเนินการของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ยังคงเป็นคดีพิเศษและอยู่ในอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อไป  
จนคดีถึงที่สุด 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย   
ว่าการกระทําความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่  ให้  กคพ.  เป็นผู้ชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการคดีพิเศษ 



 
บัญชีท้ายประกาศ กคพ. 

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ออกตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) 

แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
คดีความผดิที่มบีทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ 

และมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ

มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๓ 

มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐

มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ 
มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองสําอาง 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ 

แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 

มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบญัญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

 
 



-๒- 
 
๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

 
 
 


