
ประกาศ  กคพ. 
(ฉบับที ่ ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผดิที่เปน็คดีพิเศษ 
ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหง่พระราชบญัญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๒)  และมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ  
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กคพ.  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เรื่อง  ก าหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ  กคพ.  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เรื่อง  ก าหนดรายละเอียดของ

ลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ  
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ข้อ ๔ ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ    
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเตมิตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดพิีเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 
คดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  
(ก)  (ข)  (ค)  (ง)  หรือ  (จ)  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะความผิดซึ่งมีรายละเอียด 
ตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้   ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีค าสั่งให้ท าการสอบสวน   
เป็นคดีพิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๕ ให้บรรดาคดีพิเศษตามประกาศ  กคพ.  ที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  ที่ไม่ได้เป็นคดีพิเศษ 
ตามข้อ  ๔  ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีค าสั่งให้ท าการสอบสวนแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับยังคงเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ใน 
อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่า  
การกระท าความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่  ให้  กคพ.  เป็นผู้ชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการคดีพิเศษ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 
บัญชีทา้ยประกาศ กคพ. 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดทีเ่ป็นคดีพิเศษ 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  

คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนด           
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลค่าน่าเช่ือว่ามีจํานวน
ผู้เสียหายต้ังแต่สามร้อยคนขึ้นไป หรือมีจํานวนเงินที่กู้ยืมรวมกันต้ังแต่หน่ึงร้อยล้านบาทข้ึนไป 

๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีราคาหรือมูลค่าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป 

๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ        
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา         
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีวงเงินหรือมูลค่าต้ังแต่สามสิบล้านบาทข้ึนไป 

๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าสินค้าหรือบริการต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป 
หรือมีจํานวนผู้เสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕     
และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และคดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษ           
ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ 

๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า  
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๐๙/๑ มาตรา ๑๑๐ 
และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลค่าน่าเช่ือ
ว่ามีการกระทําความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต แหล่งจําหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นําเข้ามา    
ในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มา        
โดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป หรือ         
คดีที่น่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทําความผิดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป 

๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗ 
มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป 

๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ในอํานาจ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีความผิดมูลฐานที่เป็นคดีอาญาอ่ืนที่มีมูลน่าเช่ือว่ามีทรัพย์สินที่เก่ียวกับ
การกระทําความผิดที่มีมูลค่าต้ังแต่สามร้อยล้านบาทข้ึนไป  
                                                                                                        /๘. คดีความผิด ... 



 
- ๒ - 

 
 

๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้ังแต่สิบล้าน
บาทข้ึนไป หรือมีจํานวนผู้เสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไปหรือมีจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับความปลอดภัย           
หรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชน จํานวนห้าหมื่นหน่วยขึ้นไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์   

๙. คดีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๖๙/๑ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐/๑   

แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีการกระทําความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต      
แหล่งจําหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้             
ในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด   
อันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป หรือคดีที่น่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจาก  การ
กระทําความผิดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป  

๑๐.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีการกระทําความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต 
แหล่งจําหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้       
ในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
อันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป หรือคดีที่น่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจาก        
การกระทําความผิดต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป  

๑๑.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยล้านบาทข้ึนไป 

๑๒.  คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และมาตรา ๙๑/๒๑ (๗)   

แห่งประมวลรัษฎากร และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือ
ว่าเป็นเหตุให้รัฐขาดรายได้เป็นเงินภาษีอากรรวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม หรือทุจริตขอคืนภาษีอากร ต้ังแต่หน่ึงร้อย
ล้านบาทข้ึนไป 

๑๓.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ 

มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๕๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ที่มีมูลค่าราคาของรวมค่าภาษีอากร      
ทุกประเภทเข้าด้วยกันแล้วรวมเป็นเงินต้ังแต่สามสิบล้านบาทข้ึนไป หรือมีการฉ้อค่าอากรหรือขอคืนค่าอากร
โดยทุจริต รวมเป็นเงินค่าภาษีอากรทุกประเภทต้ังแต่สามสิบล้านบาทข้ึนไป 

 
/๑๔. คดีความผิด ... 

 
 
 



 
 

- ๓ - 
 
๑๔.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๘๖ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔    

และมาตรา ๒๐๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม
ต่างกัน ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าสินค้าหรือรายรับของสถานบริการรวมเป็นเงินต้ังแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
หรือมีปริมาณยาสูบหรือยาเส้นนํ้าหนักต้ังแต่หน่ึงล้านกรัมขึ้นไป หรือมีปริมาณสุราต้ังแต่ห้าพันลิตรขึ้นไป 

๑๕.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีลักษณะหน่ึงลักษณะใด ดังน้ี  

  (๑) มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศ ด้านความมั่นคง
และบริการภาครัฐที่สําคัญ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข หรือด้านกระบวนการยุติธรรม 

   (๒) มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  (๓) มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
  (๔) มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลังของประเทศ  
๑๖.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ 

และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เป็นการกล่าวหานิติบุคคล
หรือคนต่างด้าวซึ่งมีสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมกันต้ังแต่หน่ึงร้อยล้านบาทข้ึนไป 

๑๗.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๓/๑         

มาตรา ๕๓/๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

  (๑) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเก่ียวข้อง หรือมีความเช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
  (๒) ได้รับคําร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ หรือองค์การเอกชน 
  (๓) ได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
  (๔) มีรายได้หรือเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์มากกว่าหน่ึงแสนบาทต่อวัน 
  (๕) ผู้กระทําความผิดที่มีลักษณะต่อเน่ือง เป็นเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (๖) มีการกระทําในลักษณะเปิดเป็นสถานบริการที่มีขนาดใหญ่ เปิดทําการอย่างเห็นได้ชัด                  

โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย 
๑๘.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
  (๑) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐       

ที่เป็นการกระทําต่อแร่ปริมาณต้ังแต่ห้าพันตันขึ้นไป หรือเป็นเน้ือที่รวมกันต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่
รวมกันต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป 

  (๒) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐     
ที่มีการซื้อขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนแร่ปริมาณต้ังแต่ห้าสิบตันขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่รวมกันต้ังแต่            
ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป 

/(๓) คดีความผดิ ... 
  



 
- ๔ - 

 
       (๓) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๖๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐            

ที่ปรากฏว่าแร่ที่มีการฝ่าฝืนประกาศตามกฎหมายมีปริมาณต้ังแต่ห้าสิบตันขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่รวมกันต้ังแต่   
ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป 

       (๔) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
แร่    พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมีเน้ือที่รวมกันต้ังแต่หน่ึงร้อยไร่ขึ้นไป หรือจํานวน           
คนในพ้ืนที่ดังกล่าวมีจํานวนต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป 

๑๙.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๐.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
  (๑) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย            

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีวัตถุอันตรายในความครอบครองต้ังแต่ห้าสิบลูกบาศก์เมตร 
หรือห้าสิบตันขึ้นไป หรือมีจํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป 

  (๒) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ 
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าวัตถุอันตราย
ต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป หรือมีจํานวนผู้เสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป 

๒๑.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
  (๑) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๒ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๙๓ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง และมาตรา ๙๔ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหาย
ต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน 

      (๒) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซึ่งมีเน้ือที่ต้ังแต่ย่ีสิบห้าไร่ขึ้นไป        
หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อที่รวมกันต้ังแต่ย่ีสิบห้าไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหาย       
ต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน  

๒๒.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
  (๑) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นไม้สักหรือไม้พะยูงที่มีปริมาตรต้ังแต่           
สิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  

  (๒) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญติัป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่ามีเน้ือที่ต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพ้ืนที่ป่าที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย     
มีเน้ือที่รวมกันต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยล้านบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมนิ    
ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน 

  (๓) คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๓ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๔๘           
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเช่ือว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นไม้สัก
หรือไม้พะยูงที่มีปริมาตรต้ังแต่สิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  

/๒๓. คดีความผิด ... 
  



 
- ๕ - 

 
๒๓.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ         

พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมีเน้ือที่ต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป  
หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเน้ือที่รวมกันต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่                
หน่ึงร้อยล้านบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน                                                

๒๔.  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ            

พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติมีเน้ือที่ต้ังแต่ย่ีสิบห้าไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุก
ยึดถือครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเน้ือที่รวมกันต้ังแต่ย่ีสิบห้าไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่ห้าสิบล้านบาท  
ขึ้นไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน  

๒๕.  คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
  คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองท่ีดินของรัฐที่ยังมิได้มีบุคคลได้มา           
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีเน้ือที่ต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐที่ได้มีการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเน้ือที่รวมกันต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป 
หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายต้ังแต่หน่ึงร้อยล้านบาทขึ้นไป ทั้งน้ี ตามราคาประเมินที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง      
เป็นผู้ประเมิน     .                                                                           

 
 

 
 


