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พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงรวมกันเกินสามวาระไมได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญหรือเปนการกระทํา
ขององคกรอาชญากรรม”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (จ) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
“(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญา
หรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ในกรณีที่มีขอโตแ ยงหรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปน คดีพิเศษตามที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่ง (๑) หรือไม ให กคพ. เปนผูชี้ขาด”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑/๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๒๑/๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดอันเปนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมิไดเปนบุคคลตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และอยูใ นอํานาจหน าที่ของคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงเรื่องไปยังคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ
ในระหว า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังมิไดมีมติอยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษมีอํานาจทําการสอบสวนไปพลางกอนได
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ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ มี ม ติ รั บ คดี พิ เ ศษ
ตามวรรคหนึ่งไวดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการสอบสวน
ตามวรรคสองไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการนี้คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจถือสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เปนสวนหนึ่งของการไตสวนขอเท็จจริงได
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาแลวเห็นสมควร
สงเรื่อ งใหพนักงานสอบสวนคดีพิเ ศษเปน ผูดําเนิ น การ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเ ศษดําเนิน การ
ตามกฎหมายตอไป”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดทําการสอบสวน
คดีอาญาเรื่องใดไปแลว แตตอมาปรากฏวาคดีนั้นเปนคดีพิเศษ เมื่อพนักงานสอบสวนสงมอบสํานวน
การสอบสวนคดีดังกลาวใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวิธีปฏิบัติในวรรคหนึ่ง (๑) แลว ใหถือวา
สํานวนการสอบสวนที่สงมอบนั้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๒๒/๑ ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐใหความชวยเหลือ สนับสนุน
หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม
ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือ
เขารวมปฏิบัติหนาที่ตามสมควรแกกรณี โดยไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทนอื่น ใดที่จําเปนในการ
ชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการดําเนิน งานตามพระราชบัญญัตินี้เปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพ”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓/๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗
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“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า คดี ค วามผิ ด ทางอาญาใดเป น คดี พิ เ ศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนคดีดังกลาวได
ในกรณีที่อธิบดีเห็น สมควรเสนอให กคพ. มีมติใ หคดีความผิดทางอาญาใดเปน คดีพิเ ศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) อธิบดีจะสั่งใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องตน
เพื่อนําเสนอ กคพ. ก็ได ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนคดีนั้นตามระเบียบ
ที่ กคพ. กําหนด”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงรวมกันเกินสามวาระ
ไมได”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ถ า การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป น การกระทํ า โดยพนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษ
เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารที่เขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๓๒ หรือผูที่เขารวมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๒/๑ หรือตามมาตรา ๒๕ ผูกระทํ า
ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชในการดําเนินคดีพิเศษไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามภาระหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สมควรปรับปรุง
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

