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พระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  ผูซ่ึงพนจากตําแหนง
อาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงรวมกันเกินสามวาระไมได” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๑)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ค)  คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญหรือเปนการกระทาํ
ขององคกรอาชญากรรม” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (จ)  ของ  (๑)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(จ)  คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญซ่ึงมิใชพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญา  
หรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปนคดีพิเศษตามที่กําหนดไว 
ในวรรคหนึ่ง  (๑)  หรือไม  ให  กคพ.  เปนผูชี้ขาด” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๑/๑  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา  ๒๑/๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดอันเปนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาหนาที่
ของรัฐซ่ึงมิไดเปนบุคคลตามมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทกุขหรือกลาวโทษ 

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังมิไดมีมติอยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษมีอํานาจทําการสอบสวนไปพลางกอนได 
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ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติ รับคดีพิ เศษ 

ตามวรรคหนึ่งไวดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการสอบสวน 

ตามวรรคสองไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ในการนี้คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจถือสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เปนสวนหนึ่งของการไตสวนขอเท็จจริงได 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาแลวเห็นสมควร 

สงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูดําเนินการ  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ 

ตามกฎหมายตอไป” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคส่ีของมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดทําการสอบสวน

คดีอาญาเร่ืองใดไปแลว  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  โดยไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดที่จําเปนในการ

ชวยเหลือ  สนับสนุน  หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๓/๑  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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“มาตรา   ๒๓/๑  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ 

ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนคดีดังกลาวได 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรเสนอให  กคพ.  มีมติใหคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ 

ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  อธิบดีจะส่ังใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องตน

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  ผูซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงรวมกันเกินสามวาระ

ไมได” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ  

เจาหนาที่คดีพิเศษ  พนักงานอัยการ  หรืออัยการทหารที่เขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๓๒  หรือผูที่เขารวมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๒๒/๑  หรือตามมาตรา  ๒๕  ผูกระทํา 

ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ.  ๒๕๔๗  มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชในการดําเนินคดีพิเศษไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามภาระหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สมควรปรับปรุง

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


