เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง กาหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทาความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ กคพ. จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กาหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทาความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดรายละเอียดของลักษณะของ
การกระทาความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กาหนดรายละเอียดของลักษณะของ
การกระทาความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กาหนดรายละเอียดของลักษณะของ
การกระทาความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ให้ ค ดี ค วามผิ ด ทางอาญาตามกฎหมายที่ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กาหนดเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการก าหนดคดี พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสอบสวนคดี พิ เ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพเิ ศษ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะความผิด
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคาสั่งให้ทา
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หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การสอบสวน เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕ ให้ บ รรดาคดีพิเ ศษตามประกาศ กคพ. ที่ ร ะบุไว้ใ นข้อ ๓ (๑) (๒) หรื อ (๓)
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น คดี พิ เ ศษตามข้ อ ๔ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษมี ค าสั่ ง ให้ ท าการสอบสวนแล้ ว
และอยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย
ว่าการกระทาความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการคดีพิเศษ

บัญชีท้ายประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชกาหนดการกู้ยืมเงิน
ทีเ่ ป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีจานวนผู้เสียหายตั้งแต่
สามร้อยคนขึ้นไป หรือมีจานวนเงินที่กู้ยืมรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีราคาหรือมูลค่าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาเพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๐๙/๑ มาตรา ๑๑๐
และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่า
มีการกระทาความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต แหล่งจาหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นาเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งได้มา
โดยการกระทาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้ องตลาดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือ
คดีที่น่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทาความผิดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗
มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คดีความผิ ดที่มีบ ทกาหนดโทษตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่ งพระราชบัญญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความผิดมูลฐานเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่ใน
อานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
/๗. คดีความผิด...

-๒๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
คดี ค วามผิ ด ที่ มี บ ทก าหนดโทษตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทาความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต
แหล่งจาหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ใน
ความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
อันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือคดีที่น่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทาความผิดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทาความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิต
แหล่งจาหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้า หรือได้นาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ใน
ความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทาความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
อันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือคดีที่น่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิ ดจาก
การกระทาความผิดตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๒๘๘
มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๐ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘
มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๐๖ ถึง มาตรา ๓๑๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
๑๐. คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
คดีค วามผิด ที่มีบ ทกาหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และ
มาตรา ๙๑/๒๑ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน
ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นเหตุให้รัฐขาดรายได้เป็นเงินภาษีอากรรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หรือทุจริตขอคืนภาษีอากร
ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
๑๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓
มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๕๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีของกลางมูลค่าราคาของรวม
ค่าภาษีอากรทุกประเภทเข้าด้วยกันแล้ว รวมเป็นเงินตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป หรือมีการฉ้อค่าอากรหรือ
ขอคืนค่าอากรโดยทุจริต รวมเป็นเงินค่าภาษีอากรทุกประเภทตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
๑๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๘๖ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔
และมาตรา ๒๐๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม
ต่างกัน ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าสินค้าหรือรายรับของสถานบริการรวมเป็นเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
หรือมีปริมาณยาสูบหรือยาเส้นน้าหนักตั้งแต่หนึ่งล้านกรัมขึ้นไป หรือมีปริมาณสุราตั้งแต่ห้าพันลิตรขึ้นไป
/๑๓. คดีความผิด...

-๓๑๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผ ลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศด้า นความมั ่น คงและบริก ารภาครัฐ ที ่ส าคัญ ด้า นการเงิน ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ด้า นการขนส่ง และโลจิส ติก ส์ ด้า นพลัง งานและสาธารณูป โภคหรือ
ด้านสาธารณสุข หรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งความผิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
คดีความผิ ดที่มีบ ทกาหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เป็นการกล่าวหา
นิติบุคคลหรือคนต่างด้าวซึ่งมีสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
๑๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(๑) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเกี่ยวข้อง หรือมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
(๒) ได้รับคาร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ
(๓) สถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีอานาจเข้ามาเกี่ยวข้อง
(๔) มีตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนการกระทาผิดตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
(๕) มีรายได้หรือเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อวัน
(๖) ผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) มีการกระทาในลักษณะเปิดเป็นสถานบริการที่มีขนาดใหญ่ เปิดทาการอย่างเห็นได้ชัด
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
๑๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(๑) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เป็นการกระทาต่อแร่ปริมาณตั้งแต่ห้าพันตันขึ้นไป หรือเป็นเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่
รวมกันตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
(๒) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่มีการซื้อขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนแร่ปริมาณตั้งแต่ห้าสิบตันขึ้นไป หรือมูล ค่าของแร่รวมกันตั้งแต่
ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
(๓) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๖๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ปรากฏว่าแร่ที่มีการฝ่าฝืนประกาศตามกฎหมายมีปริมาณตั้งแต่ห้าสิบตั นขึ้นไป หรือมูลค่าของแร่รวมกัน
ตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
(๔) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมีเนื้อที่รวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือจานวนคนในพื้นที่
ดังกล่าวมีจานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป
/๑๗. คดีความผิด...

-๔๑๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าวัตถุอันตราย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีจานวนผู้เสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป
๑๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า
(๑) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๔๗ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่า
ความเสียหายตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
(๒) คดีความผิ ด ที่ มีบ ทกาหนดโทษตามมาตรา ๕๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มีเนื้อทีร่ วมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีทมี่ ีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ตามราคาประเมิน
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน
๒๐. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(๑) คดีความผิดที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นไม้สักหรือไม้พะยูงที่มีปริมาตรตั้งแต่ห้าสิบ
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(๒) คดีความผิดที่มบี ทกาหนดโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่ามีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพื้นที่ป่าที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มีเนื้อที่รวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ตามราคา
ประเมินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน
(๓) คดีความผิด ที่มีบ ทกาหนดโทษตามมาตรา ๗๓ เฉพาะความผิดตามมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นไม้สัก
หรือไม้พะยูงที่มีปริมาตรตั้งแต่ห้าสิบลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
๒๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
คดี ความผิ ดที่ มี บทก าหนดโทษตาม มาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ป่ าสงวนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่
ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหาย
ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน
/๒๒. คดีความผิด...

-๕๒๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
คดี ความผิ ดที่ มี บทก าหนดโทษตามมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติ อุ ทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุก
ยึดถือครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายมีเนื้อที่รวมกันตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
ทั้งนี้ ตามราคาประเมินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน
๒๓. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คดีความผิด ที่มีบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ที่ยังมิได้มีบุคคล
ได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ
ที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีเนื้อที่รวมกัน
ตั้งแต่หนึ่งร้อยไร่ขึ้นไป หรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ตามราคาประเมิน
ของกรมธนารักษ์

