เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กคพ. จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ค ดี ค วามผิ ด ทางอาญาตามกฎหมายที่ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) หรื อ (จ)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะความผิดซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ใน
บัญชีท้ายประกาศนี้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคําสั่งให้ทําการสอบสวน เป็นคดีพิเศษที่จะต้อง
ดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย
ว่าการกระทําความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการคดีพิเศษ

บัญชีทา้ ยประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง กําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๑.๑ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๗ ทั้งนี้เฉพาะความผิดตามมาตรา ๑๙
และ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ทั้งนี้เฉพาะความผิด
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๑.๓ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๕๔ ทั้งนี้เฉพาะความผิดตามมาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
๒.๑ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๒ ตรี ทั้งนี้เฉพาะความผิดตามมาตรา ๕๔
และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๗๓ ทั้งนี้เฉพาะความผิดตามมาตรา ๑๑
และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๕. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คดี ค วามผิ ด ที่ มี บ ทกํา หนดโทษตามมาตรา
๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

