
   
 

             ลักษณะของคดีพิเศษ 

ลักษณะของคดพีิเศษ  

         ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕4๗ ก าหนด 
ค านิยามของคดีพิเศษ ไว้ว่า “คดีพิเศษ” หมายถึง คดีความผิดทางอาญาตามท่ีก าหนดไว้ใน 
มาตรา  ๒๑  ซึ่ งตามมาตรา ๒๑ ก าหนด ให้ คดี พิ เ ศษจะต้ อ งสื บสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยสามารถจ าแนกคดีพิเศษออกเป็น
ประเภทต่างๆ ดังนี้  

ประเภทที่ ๑ คดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)  

คดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) คือ คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยคดีความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

  (ก) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ  

(ข) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ 
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  

(ค) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติท่ีส าคัญ 
หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม  

(ง) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผู้ทรงอิทธิพลท่ีส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน  

(จ) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร
ว่าน่าจะได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา  

ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 เรื่อง ก าหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดให้ 
คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามกฎหมาย จ านวน 23 ฉบับ ตามบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว  
มีรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิด ดังนี้ 
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๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชก าหนดการ
กู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามี
จ านวนผูเ้สียหายตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไป หรือมีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีราคาหรือ
มูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่า 
มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาเพื่อเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๐๙/๑ 
มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระท าความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย 
สถานท่ีรับซื้อ สถานท่ีเก็บสินค้า หรือได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ 
ในความครอบครองเพือ่จะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้
เป็นความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือคดีท่ีน่าเชื่อว่ามีมูลค่า
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าความผิดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 

๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๑๖ 
มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 
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๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีความผิดมูลฐาน 
เป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ในอ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่  
หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๔  
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระท าความผิดในลักษณะ
เป็นแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย สถานท่ีรับซื้อ สถานท่ีเก็บสินค้า หรือได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มา 
โดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
หรือคดีท่ีน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระท าความผิดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 

๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๘  
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระท า
ความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย สถานท่ีรับซื้อ สถานท่ีเก็บสินค้า หรือได้น าเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด 
หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาด  
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือคดีท่ีน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระท าความผิด
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 

๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา 
๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๐ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๗๘ 
มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
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๑๐. คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และ
มาตรา ๙๑/๒๑ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียว
หรือหลายกรรมต่างกันท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นเหตุให้รัฐขาดรายได้เป็นเงินภาษีอากรรวมเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม หรือทุจริตขอคืนภาษีอากรตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

๑๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

                   คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๔๒มาตรา 
๒๔๓มาตรา  ๒๔๔  มาตรา  ๒๔๕  มาตรา  ๒๔๖  มาตรา  ๒๔๗  และมาตรา  ๒๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน 
ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีของกลางมูลค่าราคาของรวมค่าภาษีอากรทุกประเภทเข้าด้วยกันแล้วรวม
เป็นเงินตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป หรือมีการฉ้อค่าอากรหรือขอคืนค่าอากรโดยทุจริต  
รวมเป็นเงินค่าภาษีอากรทุกประเภทตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

๑๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๘๖ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ 
มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าสินค้าหรือรายรับ  
ของสถานบริการรวมเป็นเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีปริมาณยาสูบหรือยาเส้นน้ าหนักตั้งแต่ 
หนึ่งล้านกรัมขึ้นไป หรือมีปริมาณสุราตั้งแต่ห้าพันลิตรขึ้นไป 

๑๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศด้านความมั่นคงและบริการภาครัฐท่ีส าคัญ 
ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภคหรือด้านสาธารณสุข หรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
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ซึ่งความผิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิด  
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 

๑๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘  และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒  
ท่ีเป็นการกล่าวหานิติบุคคลหรือคนต่างด้าวซึ่งมีสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมกันตั้งแต่
หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

๑๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(๑) มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาเกี่ยวข้อง หรือมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

(๒) ได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ 

(๓) สถานประกอบการมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือผู้มีอ านาจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

(๔) มีตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนการกระท าผิดตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 

(๕) มีรายได้หรือเงินหมุนเวียนในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากกว่า 
หนึ่งแสนบาทต่อวัน 

(๖) ผู้กระท าความผิดท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(๗) มีการกระท าในลักษณะเปิดเป็นสถานบริการท่ีมีขนาดใหญ่ เปิดท าการ 
อย่างเห็นได้ชัดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

๑๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

(๑) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีเป็นการกระท าต่อแร่ปริมาณตั้งแต่ห้าพันตันขึ้นไป หรือเป็นเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่ 
ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่รวมกันตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
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(๒) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีมีการซื้อขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนแร่ปริมาณตั้งแต่ห้าสิบตันขึ้นไป หรือมูลค่า
ของแร่รวมกันตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

(๓) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๖๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีปรากฏว่าแร่ท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศตามกฎหมายมีปริมาณตั้งแต่ห้าสิบตันขึ้นไป  
หรือมูลค่าของแร่รวมกันตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

(๔) คดีความผิด ท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่
หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือจ านวนคนในพื้นท่ีดังกล่าวมีจ านวนตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป 

๑๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา 
๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่า 
มีมูลค่าวัตถุอันตรายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีจ านวนผู้เสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป 

๑๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

  (๑) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๔๗ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือ
มีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 

  (๒) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีเนื้อท่ีตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครอง
พื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่ีได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีท่ีมีมูลค่าความ
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เสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ท้ังนี้ ตามราคาประเมินท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น  
ผู้ประเมิน 

๒๐. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

(๑) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ.๒๔๘๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นไม้สักหรือไม้พะยูง
ท่ีมีปริมาตรตั้งแต่ห้าสิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

(๒) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่ามีเนื้อท่ีตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่
ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าท่ีได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป  
หรือคดีท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ท้ังนี้ตามราคาประเมินท่ีหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน 

(๓) คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๗๓ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่า 
ความเสียหายเป็นไม้สักหรือไม้พะยูงท่ีมีปริมาตรตั้งแต่ห้าสิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

๒๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
มีเนื้อ ท่ีตั้ งแต่หนึ่ งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ีได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
มีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
ท้ังนี ้ตามราคาประเมินท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน 

๒๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติมีเนื้อท่ีตั้งแต่หนึ่งร้อย
ไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ  
ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป 
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หรือคดีท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ท้ังนี้ ตามราคาประเมินท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน 

๒๓. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘ ทวิแห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีการบุกรุกยึดถือครอบครองท่ีดินของรัฐ 
ท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดินมีเนื้อท่ีตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุก
ยึดถือครอบครองท่ีดินของรัฐท่ีได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
โดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อท่ีรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่
หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ท้ังนี้ ตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ 

หลักการพิจารณา การพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีพิเศษประเภทนี้ จะพิจารณา 
เป็นล าดับ ดังนี้ 

(1) การกระท าความผิดทางอาญานั้นเป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 ข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ และ 

(2) การกระท าผิดตามข้อ (1) นั้น มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนด 
ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) – (จ) หรือไม่ 

ประเภทที่ 2 คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) 

คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) คือ คดีความผิดทางอาญาอื่น  นอกจาก
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ตามท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  กล่าวคือ เป็นคดีความผิดทางอาญาอื่นท่ีมิใช่คดีความผิด
ทางอาญาตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของ
ลั กษณะของการกระท าความผิ ด ท่ี เป็ นคดี พิ เ ศษ  ตามมาตรา  21 วรรคหนึ่ ง  (1 )  
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จ านวน 23 ฉบับ ท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษ
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้เป็นคดีพิเศษ 
ทั้งนี ้ กรณีคดีพิเศษดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
ร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ 

คดีพิเศษประเภทนี้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นการเฉพาะ 
ท่ีจะเห็นสมควรว่าจะน าคดีอาญาใดมาด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ  
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การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งท่ีผ่านมาคณะกรรมการคดีพิเศษยึดแนวทางการวินิจฉัย
ลักษณะของการกระท าความผิดโดยเทียบเคียงกับลักษณะของการกระท าความผิดตามท่ีก าหนดไว ้
ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) - (จ) ด้วย โดยคณะกรรมการคดีพิเศษได้ออกระเบียบ กคพ. 
ว่าด้วยการสืบสวนคดีความผิดทางอาญาเพื่อเสนอ กคพ. มีมติให้เป็นคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๑  
ก าหนดวิธีการสืบสวนคดีความผิดประเภทนี้เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งข้อ ๗ (๒)  
ได้ก าหนดให้สืบสวนถึงลักษณะของการกระท าความผิดว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) - (จ) ด้วยหรือไม่  

กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษต้องเป็นไปตามประกาศ กคพ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใด 
เป็นคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ ในกรณีผู้ร้องขอเป็นประชาชน องค์กรเอกชน นิติบุคคล  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ย่ืนค าร้องขอและกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีค าสั่ง
รับค าร้องขอไว้พิจารณาแล้วจะส่งเรื่องไปยั งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีรองอธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) – (4) เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาในเบื้องต้น
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณานั้น หากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่
เพียงพอพิจารณา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษจะมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ 
สอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน  
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ นอกจากช่องทางดังกล่าวแล้วประกาศ กคพ. 
ยังให้อ านาจกรณีผู้ร้องขอเป็นกรรมการคดีพิเศษหรือเป็นเรื่องท่ีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณา อธิบดีกรมสอบสวน  
คดีพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษอาจน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการคดีพิเศษได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองก็ได้  

ประเภทที่ 3 คดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง  

คดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง คือ คดีความผิดทางอาญาท่ีมีการกระท าอัน
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งจะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือคดีท่ีมีการกระท าความผิด
หลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการ โดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจ สืบสวนสอบสวน
ส าหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ  
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คดีพิเศษประเภทนี้  เป็นการด า เนินคดีในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม  
หรืออาชญากรรมท่ีมีการกระท าในลักษณะท่ีเป็นโครงสร้างเชื่อมโยงกัน เนื่องจากบางกรณี 
มีการกระท าความผิดในหลายเรื่องภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน หากการกระท าความผิดอื่นนั้น  
เป็นความผิดบทอื่น หรือเป็นความผิดที่ไม่มีลักษณะที่จะเป็นคดีพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 
๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือเป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษยังไม่ได้มีมติให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 
21 วรรคหนึ่ง (2) กฎหมายการสอบสวนคดีพิ เศษก็ให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษด้วย  
ท้ังนี้ เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแนวทางการพิจารณาคดีประเภทนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดหลักการ
เดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา 

ประเภทที่ 4 คดีที่ได้ท าการสอบสวนเสร็จโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

บรรดาคดีใดท่ีได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการ
สอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗แล้ว 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.254๗ 

คดีพิเศษประเภทนี้ เป็นกรณีท่ีบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการต่อสู้ในเรื่องอ านาจ 
การสอบสวนในคดีพิเศษ เนื่องจากการเป็นคดีพิเศษมีเงื่อนไขในการพิจารณาหลายประการ
ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น หากความปรากฏภายหลังจากท่ีได้ท าการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษแล้วว่าขาดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดของการเป็นคดีพิเศษ
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษ  
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 แล้วเพื่อให้เป็นการสอบสวน ท่ีชอบ 
ด้วยกฎหมาย ท าให้กระบวนการด าเนินคดีอาญาในคดีนั้นสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ประเภทที่ 5 คดีพิเศษที่ค้างด าเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุด 

บรรดาคดีพิเศษที่ค้างการด าเนินการและคดียังไม่ถึงท่ีสุดอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ให้ยังคงเป็นอ านาจหน้าท่ีของพนักงานผู้มีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายนั้นๆ ต่อไปจนคดีถึงท่ีสุด เว้นแต่ คณะกรรมการคดีพิเศษจะมีมติ
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท้ังนี้ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ  
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
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