
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีพิเศษ” หมายความวา คดีความผิดทางอาญาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ 
“พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความวา อธิบดี รองอธิบดี และผูซึ่งไดรับ

การแตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ 

“เจาหนาที่คดีพิเศษ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๘ ก/หนา ๑/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รองอธิบดี” หมายความวา รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย 
อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจากรมพระธรรมนูญ 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
เศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรม
สอบสวนคดีพิเศษจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๕) ไมเปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะกระทําผิดวินัย 
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

(๙) ไมอยูในระหวางตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหดํารง
ตําแหนงใด ๆ 

(๑๐) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันแตงตั้ง 

 
มาตรา ๗๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่ง

พนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงรวมกันเกินสามวาระไมได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการ

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือไม

สุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
 
มาตรา ๙  เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการ

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึง
เกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

 
มาตรา ๑๐  ให กคพ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดคดีพิเศษตาม

มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) 

                                                 
๒ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ 
วรรคหนึ่ง (๑) 

(๓) มีมติเก่ียวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๔) กําหนดขอบังคับหรือหลักเกณฑตามที่มีบทบัญญัติกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของ กคพ. 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ใหความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของ กคพ. 
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๒) มติตาม

วรรคหนึ่ง (๓) และขอบังคับหรือหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของ กคพ. ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มี

อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ให กคพ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กคพ. กําหนด และใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ใหกรรมการใน กคพ. และอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาทีค่ดีพิเศษ 

   
 
มาตรา ๑๔  ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ

เจาหนาที่คดีพิเศษเพื่อทําหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๕  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยตองมี

คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองมี

คุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ดวย 
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาหาปในตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษ

ในระดับที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๖ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนในหนวยงาน
ของรัฐที่เทียบเทาตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาหาป
ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายและมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป
ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

(๕) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวา
สิบปตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  เจาหนาที่คดีพิเศษเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยตองมี

คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแลว เจาหนาที่คดีพิเศษตองมีคุณสมบัติพิเศษ

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ดวย 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางกฎหมาย หรือปริญญา

เอกทางกฎหมาย 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต

ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่นที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้อีกอยางนอยหนึ่งสาขาตามหลักเกณฑที่อธิบดี
กําหนด 

(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวา
สองปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการในการ

สอบสวนคดีพิเศษจําเปนตองมีบุคลากรซึ่งมีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณสูง เพ่ือ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือเปนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน กคพ. อาจมีมติให
ยกเวนคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๖ วรรคสอง แลวแตกรณี ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลใดเปนการเฉพาะก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ใหบรรจุและแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และผานการ
ประเมินความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด หรือบุคคล
ตามมาตรา ๑๗ แลวแตกรณี โดยบุคคลดังกลาวตองสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรสอบสวน
คดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดใหมีข้ึนดวย 

การแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือน

สามัญในตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษ ใหบรรจุและแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ 
ซึ่งผานการทดสอบความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 

เจาหนาที่คดีพิเศษที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง กอนเขาปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดใหมีข้ึนดวย 

 
มาตรา ๒๐  ใหตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษเปน

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตน
อยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม
ดวย  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๓ 

การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
   

 
มาตรา  ๒๑   คดี พิ เศษที่ จะตองดํ า เนินการสืบสวนและสอบสวนตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไดแกคดีความผิดทางอาญาดังตอไปนี ้
(๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ

นี้ และท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายดังกลาว จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค)๓ คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่
สําคัญหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือ
ผูสนับสนุน 

(จ)๔ คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตาม
สมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่ กคพ. กําหนด 
(๒) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (๑) ตามที่ กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบท

หนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการ
กระทําความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเก่ียวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตอง
ดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมี
อํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเร่ืองอ่ืนดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดี
พิเศษ 

บรรดาคดีใดที่ไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหถือ
วาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

บทบัญญัติในมาตรานี้ใหใชบังคับกับบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
การกระทําความผิดดวย 

ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปนคดีพิเศษตามที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือไม ให กคพ. เปนผูช้ีขาด๕ 

 
มาตรา ๒๑/๑๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดอันเปนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ

นี้เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิไดเปนบุคคลตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงเร่ืองไป

                                                 
๓ มาตรา ๒๑ (๑) (ค) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๒๑ (๑) (จ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๒๑ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรอง
ทุกขหรือกลาวโทษ 

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังมิไดมีมติอยางใดอยาง
หนึ่งใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจทําการสอบสวนไปพลางกอนได 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติรับคดี
พิเศษตามวรรคหนึ่งไวดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่
ไดมาจากการสอบสวนตามวรรคสองไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ในการนี้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจถือสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนสวนหนึ่งของการไตสวนขอเท็จจริงได 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาแลว
เห็นสมควรสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูดําเนินการ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 
มาตรา ๒๒  เพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ให กคพ. มีอํานาจออกขอบังคับการปฏิบัติหนาที่ในคดี
พิเศษระหวางหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

(๑) วิธีปฏิบัติระหวางหนวยงานเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การคน หรือการปลอย
ช่ัวคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การสงมอบคดีพิเศษ และการดําเนินการ
อ่ืนเกี่ยวกับคดีอาญาในระหวางหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดอาญา 

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เจาพนักงาน
อ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษ ในการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษ  ทั้งนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐแตละแหง ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานผลกระทบของการกระทําความผิด และประสิทธิภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดอาญาไดอยางทั่วถึง ในการนี้อาจกําหนดใหกรณีใดตองดําเนินการ
รวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของดวยก็ได 

(๓) การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามคดีพิเศษ 
(๔) การสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่

ที่เก่ียวของกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
เมื่อมีขอบังคับตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติตาม

ขอบังคับที่กําหนดนั้น ถาขอบังคับดังกลาวเปนการกําหนดหนาที่ในระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่เปน
เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหถือวาการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวใน
สวนที่เก่ียวของเปนการดําเนินการของผูมีอํานาจหนาที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับตามวรรคหนึ่ง สําหรับคดีพิเศษในเรื่องใด ใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เก่ียวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะตกลงกัน เวนแต กคพ. จะมีมติเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดทํา
การสอบสวนคดีอาญาเรื่องใดไปแลว แตตอมาปรากฏวาคดีนั้นเปนคดีพิเศษ เมื่อพนักงาน
สอบสวนสงมอบสํานวนการสอบสวนคดีดังกลาวใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวิธีปฏิบัติใน
วรรคหนึ่ง (๑) แลว ใหถือวาสํานวนการสอบสวนที่สงมอบนั้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการ
สอบสวนคดีพิเศษ๗ 

 
มาตรา ๒๒/๑๘  ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐให
ความชวยเหลือ สนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม 

ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ตามสมควรแกกรณี โดยไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใด
ที่จําเปนในการชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่เ พ่ือใหการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี 

ใหเจาหนาที่คดีพิเศษมีหนาที่ชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับคดีพิเศษ เพียงเทาที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวใหเจาหนาที่คดีพิเศษเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีจําเปนอธิบดีจะสั่งใหขาราชการหรือลูกจางกรมสอบสวนคดีพิเศษผูหนึ่ง
ผูใดที่มิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเร่ืองใดที่เก่ียวกับการ
สืบสวนเปนการเฉพาะก็ได 

                                                 
๗ มาตรา ๒๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสาม ใหผูนั้นเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาหนาที่คดีพิเศษเฉพาะ
เร่ืองที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

หลักเกณฑ วิธีการมอบหมาย และการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับที่ กคพ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๓/๑๙  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดี

พิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนคดีดังกลาว
ได 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรเสนอให กคพ. มีมติใหคดีความผิดทางอาญาใดเปน
คดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) อธิบดีจะสั่งใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหา
พยานหลักฐานเบื้องตน เพ่ือนําเสนอ กคพ. ก็ได ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ
สืบสวนคดีนั้นตามระเบียบที่ กคพ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
(๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจคน เมื่อมีเหตุสงสัยตาม

สมควรวามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยวากระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซึ่งมี
ไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดที่เปน
คดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชา
กวาจะเอาหมายคนมาไดบุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย 
หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๒) คนบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสินซึ่งมีไว
เปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดที่เปน
คดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ 
หรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๕) ยึด หรืออายัดทรัพยสินที่คนพบ หรือที่สงมาดังกลาวไวใน (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) 

การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามขอบังคับที่ 
กคพ. กําหนด 

                                                 
๙ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฉพาะการใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับวิธีการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีคน แตถาไมมีผู
ครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผู
ครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระ
อาทิตยตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือน
ตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ข้ึนไปดวย 

ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนสงสําเนาบันทึกเหตุ
สงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อตามวรรคสาม และสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพย
ที่ ยึดหรืออายัดตอศาลจังหวัดที่มี อํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคน หรือศาลอาญาในเขต
กรุงเทพมหานครภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคน เพ่ือเปนหลักฐาน 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกําหนด โดยทําเอกสารใหไวประจําตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูไดรับอนุมัตินั้น
และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูนั้นตองแสดงเอกสารดังกลาวตอบุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่ง

สงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพ่ือประโยชนในการ
กระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือจะ
ย่ืนคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานสอบสวนคดพิีเศษ
ไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบ
ตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี ้

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดที่เปน
คดีพิเศษ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนคดี
พิเศษจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 

(๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละ

ไมเกินเกาสิบวันโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเก่ียวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งส่ือสาร
ตามคําส่ังดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําส่ัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงาน
การดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และใหใชประโยชนใน
การสืบสวนหรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะในการดําเนินคดีพิเศษดังกลาวเทานั้น สวนขอมูล
ขาวสารอื่นใหทําลายเสียทั้งส้ิน  ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่ กคพ. กําหนด 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหบุคคลใดเปดเผยขอมูลขาวสารที่ไดมาเนื่องจากการ

ดําเนินการตามมาตรา ๒๕ เวนแตเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่ง
ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายหรือตาม
คําส่ังศาล 

 
มาตรา  ๒๗   ในกรณีจํ า เปนและเ พ่ือประโยชน ในการดํา เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูไดรับมอบหมายมีอํานาจใหบุคคลใด จัดทําเอกสารหรือหลักฐาน
ใดข้ึนหรือเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมคนใด เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวน  ทั้งนี้ ให
เปนไปตามขอบังคับที่อธิบดีกําหนด 

การจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเขาไปแฝงตัวในองคกร หรือกลุมคน
ใดเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ 

 
มาตรา ๒๘  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจเก็บรักษาของกลางหรือ

มอบหมายใหผูอ่ืนเปนผูเก็บรักษา ในกรณีที่ของกลางนั้น ไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษา หรือเก็บ
รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหนําของกลางนั้น ออกขายทอดตลาด
หรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ โดยอาจหักคาใชจายได  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวง
ยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรม

สอบสวนคดีพิเศษไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวกับ
ราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว  ทั้งนี้ การมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง ส่ิงเทียมอาวุธปน และยุทธภัณฑ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
กําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีใดมีเหตุจําเปนตองใช

ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนพิเศษ อธิบดีอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน
ดานนั้นเปนที่ปรึกษาคดีพิเศษได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหที่ปรึกษาคดีพิเศษไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนดในระเบียบของกระทรวง
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๓๑  คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิก

เงินทดรองจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม โดยได รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ กคพ. เห็นวา เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการ

กระทําความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะใหความเห็นชอบใหคดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใด
ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบ
พยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการสอบสวน แลวแตกรณี ก็ได เวนแตการสอบสวนคดีพิเศษที่มี
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือ (ง) ตองมีพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แลวแตกรณี  ทั้งนี้ การ
สอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กคพ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวน

คดีพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รัฐมนตรีอาจเสนอใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมี
คําส่ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานอื่นมา
ปฏิบัติหนาที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อชวยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษนั้นได 

ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่
คดีพิเศษ สําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ไดรับการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แลวแตกรณี มีคําส่ังไม

ฟองคดีซึ่งไดสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหการทําความเห็นแยงตามมาตรา ๑๔๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาอื่นเปน
อํานาจหนาที่ของอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
   

 
มาตรา ๓๕  ใหมีคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคณะหนึ่ง เรียกโดย

ยอวา “กพศ.” ประกอบดวย 
(๑) ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ และผูแทนกรมพระธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่ง
เลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และคณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 

(๓) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในตําแหนงระดับ ๘ ข้ึนไปซึ่งไดรับเลือกจาก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวยกันเองจํานวนสามคน 

(๔) ขาราชการในกระทรวงยุติธรรมในตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไปซึ่งมิใชขาราชการ
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแตงตั้งจํานวนสามคน 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการแลวเสนอใหรัฐมนตรีเปนผูออกคําส่ังแตงตั้ง 

ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 
๘ ข้ึนไปคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม 

หลักเกณฑและวิธีการ ในการเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๓๖๑๐  กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) มีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงรวมกันเกินสามวาระไมได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนคณบดีหรือการเปนขาราชการในกระทรวงยุติธรรม 
(๔) กพศ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําหรือมีพฤติการณไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

สําหรับกรณีการพนจากตําแหนงคณบดีเพราะครบวาระการเปนคณบดีนั้น ให
กรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการเปนกรรมการ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีคําส่ัง

ดังตอไปนี ้

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ยายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปดํารงตําแหนงอ่ืนอันมิใชการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงข้ึนหรือยายประจําป หรือเปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือเปน
กรณีตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคําส่ังประทับฟองแลว 

(๒) ไมเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(๓) ลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ใหผูบังคับบัญชาสงความเห็นของตนพรอมดวยเหตุผลไปยัง กพศ. เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นวาคําส่ังนั้นเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมหรือไม 
การพิจารณาใหความเห็น กพศ. ตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต

วันที่ไดรับความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ในกรณีที่  กพศ .  มีความเห็นต างไปจากความเห็นของผู บั งคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชาจะมีคําส่ังตามความเห็นของตนก็ได แตตองแสดงเหตุผลของการไมเห็นดวยกับ
ความเห็นของ กพศ. ไวในคําส่ังดวย 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อส้ินปงบประมาณ ให กพศ. สรุปผลการปฏิบัติงานและขอสังเกต

เสนอตอรัฐมนตรี และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการจัดทํารายงานของ กพศ. 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงหาป หรือ

ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารที่เขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๓๒ หรือผูที่เขารวมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๒/๑ หรือตามมาตรา ๒๕ 
ผูกระทําตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง๑๑ 
 

มาตรา ๔๐  ผูใดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ กระทําการนอกเหนือวัตถุประสงค
ในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนอันมิชอบสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน ใหผูนั้นไมไดรับการคุมครองตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ถาการกระทํานั้นเปนความผิดอาญา
ใหระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ผูใดไมใหความสะดวก หรือไมใหถอยคํา หรือไมสงบัญชีเอกสาร
หรือหลักฐานใดแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แลวแต
กรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๒  กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํา

มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับกับการบรรจุ
และแตงตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ แลวแตกรณี โดยใหการบรรจุและ
แตงตั้งเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ใหถือวาผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษตามวรรคหนึ่งเปนอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
เจาหนาที่คดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให กคพ. 

ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๔  บรรดาคดีพิเศษที่คางการดําเนินการและคดียังไมถึงที่สุดอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาตาม
กฎหมายนั้น ๆ ตอไปจนคดีถึงที่สุด เวนแต กคพ. จะมีมติใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีทายพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดพิีเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
  (๑) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
  (๒) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
  (๓) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
  (๔) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
  (๕) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร 
  (๖) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
  (๗) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ 
  (๘) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
  (๙) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 
(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน

ราชอาณาจักร 
(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
(๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
(๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  
(๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
(๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(๒๑) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 
(๒๒) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่ไดมีการปรับปรุงอํานาจ
หนาที่กระทรวงยุติธรรมโดยจัดใหมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการ
เก่ียวกับคดีอาญาบางประเภทที่กําหนดใหอยูในอํานาจหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดย
ที่คดีดังกลาวจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้ง
กําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ดังกลาว เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
อาญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจาหนาที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการ
เฉพาะ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชในการ
ดําเนินคดีพิเศษไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตาม
ภาระหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สมควรปรับปรุงเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมรรัตน/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
 
 
                                                 

๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๓/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


