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ประกาศ  กคพ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้  กคพ.   

มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ 
มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้มีความรวดเร็ว  มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๔ )  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๒๑   
วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการคดีพิเศษ  
ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการคดีพิเศษจึงกําหนดหลักเกณฑ์ไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศ  กคพ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 
และเสนอให้  กคพ.  มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศ  กคพ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้  กคพ.  มีมติให้  

คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
(๒) ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ

และเสนอให้  กคพ.  มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ

และเสนอให ้ กคพ.  มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๔) คําสั่งคณะกรรมการคดีพิเศษ  ที่  ๑/๒๕๕๖  เร่ือง  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

ทําความเห็นเสนอ  กคพ.  เก่ียวกับเร่ืองการมีมติให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  และมีอํานาจวางระเบียบแนวทางการปฏิบัติ  
แบบรายงน  รวมถึงวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้  คําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดี
เป็นที่สุด 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
“รองอธิบดี”  หมายความว่า  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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“หน่วยงาน”  หมายความว่า  กอง  กองคดี  สํานักงานผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิ เศษ   
หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ขึ้นการบังคับบัญชากับอธิบดี  หรือที่อธิบดี
มอบหมายให้  รองอธิบดีกํากับดูแล  และหมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว 
ในการดําเนินการแทนหน่วยงานด้วย 

“ผู้ร้องขอ”  หมายความว่า  กรรมการคดีพิเศษ  ประชาชน  องค์กรเอกชน  นิติบุคคล  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ย่ืนคําร้องขอ 

“คําร้องขอ”  หมายความว่า  คําร้องที่ผู้ร้องขอขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิด
ทางอาญาเป็นคดีพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๒)   

“คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคดีพิเศษ
แต่งตั้งตามข้อ  ๑๒  เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําร้องขอที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดําเนินการ
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเก่ียวกับการมีมติให้คดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษ 
ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๒) 

หมวด  ๑ 
คําร้องขอและการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๖ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่รับคําร้องขอตามประกาศน้ี  และคําร้องขออย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  นามสกุล  และที่อยู่ของผู้ร้องขอที่สามารถติดต่อได้ 
(๒) ข้อเท็จจริงเก่ียวกับรายละเอียดและพฤติการณ์ของการกระทําความผิด  พร้อมทั้งพยานหลักฐาน  

หรืออ้างอิงพยานหลักฐานเท่าที่ทราบหรือมีข้อมูล 
(๓) วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ 
(๔) ความเสียหาย  (ถ้ามี) 
(๕) ชื่อผู้กระทําความผิด  (ถ้ารู้) 
(๖) ได้เคยมีการร้องทุกข์  กล่าวโทษ  ย่ืนคําร้อง  หรือฟ้องคดีมาก่อนหรือไม่  ผลเป็นประการใด   
(๗) เหตุผลที่ร้องขอเพื่อให้รับเป็นคดีพิเศษ 
(๘) ลายมือชื่อผู้ร้องขอ 
กรณีผู้ร้องขอเป็นองค์กรเอกชน  นิติบุคคล  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ให้ระบุอํานาจหน้าที่ของผู้ร้องขอและความเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ร้องขอด้วย 
ข้อ ๗ คําร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนประกอบคําร้องขอตามข้อ  ๖  ต้องทําเป็น

ภาษาไทย  ถ้าทําเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องด้วย   
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และกรณีเอกสารประกอบคําร้องขอเป็นสําเนาเอกสาร  ผู้ร้องขอจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวด้วย   

หากคําร้องขอมีข้อบกพร่องเล็กน้อย  เช่น  ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือ  
ไม่ปรากฏรายละเอียดตามข้อ  ๖  บางข้อ  แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วพอเข้าใจในเนื้อหา  มิให้ถือเป็นเหตุ 
ที่จะไม่รับไว้พิจารณา  โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษติดต่อผู้ร้องขอมาดําเนินการให้ถูกต้อง  หากผู้ร้องขอ
ไม่แก้ไขข้อบกพร่องในคําร้องขอโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าเจตนาทิ้งคําร้องขอ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจมีคําสั่งไม่รับคําร้องขอและจาํหน่ายเร่ืองดังกล่าวจากการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๘ หน่วยงานอาจเสนอเร่ืองเก่ียวกับคดีความผิดทางอาญาที่ เห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๒)  ต่ออธิบดีโดยไม่มีผู้ร้องขอก็ได้  
เม่ืออธิบดีได้รับเร่ืองดังกล่าวและเห็นด้วย  ให้รับเร่ืองไว้พิจารณาและดําเนินการตามข้อ  ๑๑   

กรณีที่ผู้ร้องขอเป็นกรรมการคดีพิเศษ  หรือเป็นเร่ืองที่อธิบดีเห็นว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
เสนอคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณา  อธิบดีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ  
อาจนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษได้โดยไม่ต้องเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ตามข้อ  ๑๒  ก็ได้   

ข้อ ๙ กรณีเป็นคําร้องขอของหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ   
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  ให้ส่งคําร้องขอดังกล่าวไปยัง 
ผู้ประสานงานกลางเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

ข้อ ๑๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีคําสั่งไม่รับคําร้องขอที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไว้พิจารณาก็ได้ 
(๑) คําร้องขอที่ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ  หรือมีการลงลายมือชื่อเป็นบุคคลธรรมดา

องค์กรเอกชน  หรือนิติบุคคล  แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบในฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๒) คําร้องขอในคดีความผิดต่อส่วนตัวที่จะต้องมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 

อายุความตามกฎหมาย  และเร่ืองนั้นยังมิได้ร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากอ่น 
(๓) คําร้องขอในเร่ืองที่อยู่ระหว่างการดําเนินการชั้นพนักงานอัยการ  ชั้นการพิจารณาของศาล  

หรือเป็นเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามกฎหมาย 
(๔) คําร้องขอที่ได้ถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเพื่อรับคดีความผิด 

ทางอาญาเป็นคดีพิเศษตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๑)  ไปแล้ว 
(๕) คําร้องขอที่เม่ือพิจารณาแล้วข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าไม่มีลักษณะของการกระทําความผิด

อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก) - (จ)   
เม่ือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งไม่รับคําร้องขอไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ดําเนินการ

ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  โดยอนุโลม  และสําหรับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาไม่รับคําร้องขอ
ไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึง  (๕)  ให้รายงานคณะกรรมการคดีพิเศษทราบด้วย  หากคณะกรรมการคดีพิเศษ
มีมติเป็นประการใดก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าว 
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ข้อ ๑๑ เม่ือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งรับคําร้องขอไว้พิจารณาแล้ว  ให้ส่งเร่ืองไปยัง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  และดําเนินการตามหมวด  ๓  ต่อไป 

ก่อนส่งเร่ืองตามวรรคหนึ่ง  หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอพิจารณา  อธิบดีจะมอบหมาย
หน่วยงานดําเนินการสอบข้อเท็จจริง  หรือสืบสวนตามมาตรา  ๒๓/๑  วรรคสอง  และระเบียบที่เก่ียวข้อง  ก็ได้ 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจํานวนสี่คณะตามลักษณะงานคดีพิเศษเฉพาะด้าน
เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําร้องขอที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดําเนินการ  และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการคดีพิเศษเก่ียวกับการมีมติให้คดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๒)  
ดังนี้ 

คณะที่  ๑  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
(๑) รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนสํานักงาน  ปปง. อนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองคดีการเงินการธนาคาร อนุกรรมการ  
 และการฟอกเงิน  
(๗) ผู้อํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ อนุกรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค อนุกรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการ 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 
(๑๒) ผู้อํานวยการกองคดีภาษีอากร อนุกรรมการและเลขานุการ 
(๑๓) ข้าราชการในสังกัดกองคดีภาษีอากร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 จํานวนไม่เกินสองคน 
รับผิดชอบกลั่นกรองคําร้องขอที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  การเงินการธนาคาร  

การภาษีอากร  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ธุรกิจการเงินนอกระบบ  การฉ้อโกงประชาชน  
และการกระทําความผิดเร่ืองอื่นทํานองเดียวกัน  

คณะที่  ๒  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ประกอบด้วย   



 หน้า   ๑๐ 
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(๑) รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุกรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีและ อนุกรรมการ  
 ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  
(๗) ผู้อํานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อนุกรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค อนุกรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการ 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 
(๑๒) ผู้อํานวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา อนุกรรมการและเลขานุการ 
(๑๓) ข้าราชการในสังกัดกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 จํานวนไม่เกินสองคน  
รับผิดชอบกลั่นกรองคําร้องขอที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา  การกระทําความผิดบนระบบคอมพิวเตอร์  และการกระทําความผิดเร่ืองอื่นทํานองเดียวกัน 
คณะที่  ๓  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย   
(๑) รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
(๖) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการ 
(๗) ผู้อํานวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค อนุกรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการ 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 
(๑๒) ผู้อํานวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและ อนุกรรมการและเลขานุการ  
 สิ่งแวดล้อม  
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(๑๓) ข้าราชการในสังกัดกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 สิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสองคน 
 รับผิดชอบกลั่นกรองคําร้องขอที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และการกระทําความผิดอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
คณะที่  ๔  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ  

ประกอบด้วย  
(๑) รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม อนุกรรมการ 
 และความม่ันคงของมนุษย์  
(๖) ผู้อํานวยการกองคดีความผิดเก่ียวกับ อนุกรรมการ 
 การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
(๗) ผู้อํานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ อนุกรรมการ 
(๘) ผู้อาํนวยการกองคดีความม่ันคง อนุกรรมการ   
(๙) ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค อนุกรรมการ 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการ 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 
(๑๓) ผู้อํานวยการกองกิจการต่างประเทศและ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
(๑๔) ข้าราชการในสังกัดกองกิจการต่างประเทศและ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  จาํนวนไม่เกินสองคน  
รับผิดชอบกลั่นกรองคําร้องขอที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําความผิด

ข้ามชาติที่สําคัญ  หรือเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม  การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  การค้ามนุษย์  หรือการกระทําความผิดอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  
และเร่ืองอื่นที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  คณะที่  ๑  คณะที่  ๒  หรือคณะที่  ๓ 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาว่าเร่ืองใดอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณะใด   
ให้พิจารณาจากเนื้อหาหลักของเรื่องเป็นสําคัญ 
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กรณีไม่แน่ชัดว่าเร่ืองที่หน่วยงานเสนอมานั้นอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณะใด  
ให้ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคณะที่ รับเร่ืองไว้เป็นผู้เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อชี้ขาด  ทั้งนี้   
อธิบดีอาจขอความเห็นจากประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคณะอื่นที่เห็นว่าเก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๑๔ กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องร่วมกันเป็นคณะพิเศษ  อธิบดีอาจมีคําสั่งให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณะที่เก่ียวข้องประชุมร่วมกันโดยมีอธิบดีเป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะพิเศษดังกล่าวก็ได้  ในการนี้ให้ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคณะที่เข้าประชุมมีฐานะเป็นอนุกรรมการ 
ในการประชุมดังกล่าว  และให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่เป็นเจ้าของเร่ืองเป็น
ผู้ดําเนินการทางธุรการการประชุม  เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๔  ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
มีอํานาจพิจารณาเร่ือง  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

(๑) เร่ืองที่เสนอมานั้นเป็นการกระทําความผิดทางอาญาหรือไม่  ฐานใด   
(๒) การกระทํานั้นมีลักษณะของการกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามที่กําหนดไว้ใน

มาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก) - (จ)  หรือไม่  อย่างไร  หรือมีเหตุอื่นหรือไม่  อย่างไร 
(๓) มีเหตุสมควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิ เศษมีมติให้ เป็นคดีพิ เศษตามมาตรา  ๒๑   

วรรคหน่ึง  (๒)  หรือไม่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และการมีมติในเร่ืองใดให้ถือมติเสียงข้างมาก  โดยให้จัดทํา
รายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ ๑๖ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมีอํานาจเรียกสํานวนการสืบสวน  สํานวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  หรือเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งมีอํานาจเชิญผู้สืบสวน  ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือผู้เก่ียวข้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเห็นว่าการดําเนินการในเร่ืองใดยังขาดเนื้อหาบางประเด็น 
ที่ต้องใช้ประกอบพิจารณา  หรือยังมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิจารณา  ก็ให้มีมติ 
ส่งเร่ืองไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการ  โดยต้องกําหนดประเด็นที่จะให้ดําเนินการและเหตุผลไปด้วย  
เม่ือได้รับผลการดําเนินการแล้วจึงนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๗ แบบเอกสารท่ีจะใช้ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  และแบบเอกสาร
ที่จะใช้เสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด   
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หมวด  ๓ 
การแจ้งผลการดําเนินการและการขอให้พิจารณาใหม่ 

 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติเก่ียวกับเร่ืองที่ร้องขอแล้ว  ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบพร้อมเหตุผลภายในสิบห้าวันทําการ 

ข้อ ๑๙ กรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษไม่มีมติให้เร่ืองใดเป็นคดีพิเศษ  ผู้ร้องขออาจย่ืนเร่ืองต่อ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาใหม่ได้ต่อเม่ือมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่  
อันสําคัญที่ยังมิได้ถูกนําเสนอในคําร้องคร้ังก่อน  และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งถึงสิทธิในการขอให้
พิจารณาใหม่ดังกล่าวให้ผู้ร้องขอทราบด้วย 

ให้อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานตามคําร้องที่เสนอใหม่  ตามวรรคหน่ึง  
เป็นข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่อันสําคัญที่ยังมิได้ถูกนําเสนอในคําร้องคร้ังก่อนที่จะรับคําร้องขอ 
ไว้ดําเนินการหรือไม่   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๐ ให้คําร้องขอตามประกาศ  กคพ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอ
ให้  กคพ.  มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ถือเป็นคําร้องขอที่จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคดีพิเศษ 


