
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศ  กคพ. 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เร่ือง   การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด 
ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กคพ.จึงออกประกาศ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เร่ือง  การกําหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  ๘.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของ

วงจรรวม  ตามบัญชีทายประกาศ  กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ 
ใหใชความตามบัญชีทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน  ๑๐.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคา  ตามบัญชี
ทายประกาศ  กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  
วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตามบัญชี
ทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  ๑๒.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  ตามบัญชีทายประกาศ  กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะ
ของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตามบัญชีทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความใน  ๑๔.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ตามบัญชี 
ทายประกาศ  กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  
วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตามบัญชี
ทายประกาศนี้แทน 

 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความใน  ๑๗.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  ตามบัญชีทายประกาศ  
กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตามบัญชีทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความใน  ๑๙.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร  ตามบัญชีทายประกาศ  
กคพ.  เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตามบัญชีทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความใน  ๑.  คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร  ๒.  คดีความผิดตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร  และ  ๓.  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต  ตามบัญชีทายประกาศ  กคพ.  
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  เ ร่ือง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด 
ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใช
ความตามบัญชีทายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบติัราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคดีพิเศษ 



 
 

บัญชีทายประกาศ กคพ. 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.  ๒๕๔๗  

------------------------------- 
 
                           “๘. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
                      คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา  ๔๘  มาตรา ๔๙  และมาตรา  ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.  ๒๕๔๓ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีการ
กระทําในลักษณะเปนแหลงผลิต แหลงจําหนาย หรือไดนําเขามาในราชอาณาจักร โดยมีส่ิงของหรือ
สินคาไวในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทาํความผิด 
หรือซ่ึงมีไวเปนความผิด อันมีมูลคาตั้งแตหาแสนบาทขึ้นไป 
 
                             ๑๐. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
                             คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘  มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ และ
มาตรา ๑๑๔ แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.  ๒๕๓๔ ท่ีมีหรือมีมูลนาเช่ือวามีการกระทํา
ในลักษณะเปนแหลงผลิต แหลงจําหนาย สถานที่รับซ้ือ สถานที่เก็บสินคา หรือไดนําเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินคาไวในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด 
หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซ่ึงมีไวเปนความผิด อันมีมูลคาตั้งแตหาแสนบาทขึ้นไป 
 
                          ๑๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิต
ในราชอาณาจักร 
                               คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดยีว
หรือหลายกรรมตางกัน ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีการยื่นขอรับเงินชดเชยหรือมีการจายเงินชดเชย 
รวมเปนเงินตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป 
 
                          ๑๔. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
                            คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗ 
มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๒ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
 

/๑๗. คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
 
 
 



 
-๒- 

                          ๑๗. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
                     คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๔  
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีการกระทําในลักษณะเปน
สถานที่ผลิต แหลงจําหนาย สถานที่เก็บสินคา หรือไดนําเขามาในราชอาณาจักร โดยมีส่ิงของหรือ
สินคาไวในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิด 
หรือซ่ึงมีไวเปนความผิด อันมีมูลคาตั้งแตหาแสนบาทขึ้นไป 
 
                          ๑๙. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 
                     คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๘๘  
แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ที่มีหรือมีมูลนาเชื่อวามีการกระทําในลักษณะเปน
แหลงผลิต แหลงจําหนาย สถานที่เก็บสินคา หรือไดนําเขามาในราชอาณาจักร โดยมีส่ิงของหรือ
สินคาไวในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิด 
หรือซ่ึงมีไวเปนความผิด อันมีมูลคาตั้งแตหาแสนบาทขึ้นไป 
 
                          ๑. คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
                       คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา  ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และ
มาตรา ๙๑/๒๑ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมตางกัน 
ท่ีมีหรือมีมูลนาเช่ือวาเปนเหตุใหรัฐขาดรายไดเปนเงินภาษีอากรรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตั้งแตหาสิบ
ลานบาทขึ้นไป 
 
                          ๒. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
                             คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ ทวิ มาตรา ๖๐ มาตรา ๙๖ 
และมาตรา ๙๗ ทศ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไมวาจะเปน
ความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมตางกัน ท่ีมีหรือมีมูลนาเช่ือวามีของกลางมูลคาราคาของรวมคาอากร
เขาดวยแลวรวมเปนเงินตั้งแตสามสิบลานบาทขึ้นไป หรือมีการฉอคาภาษีหรือขอคืนคาภาษีโดยทุจริต
รวมเปนเงินตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป 
 
                          ๓. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
                             คดีความผิดท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๕ 
และมาตรา ๑๖๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  ๒๕๒๗ ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดียว
หรือหลายกรรมตางกัน ท่ีมีหรือมีมูลนาเช่ือวามีมูลคาหรือปริมาณของสินคาหรือบริการที่คํานวณ
รวมเปนเงินตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป” 
 


