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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  
และการสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๒) ป้องกัน  ปราบปราม  สืบสวน  และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ  
ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับความผิด
ทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ 

(๓) ศึกษา  รวบรวม  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  และเพื่อป้องกัน  ปราบปราม  สืบสวน   
และสอบสวนคดีพิเศษ 

(๔) จัดให้มีการศึกษา  อบรม  และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานราชการ   
และลูกจ้างของกรม  และบุคลากรที่ เก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ 
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 
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(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมและงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(๔) กองคดีการค้ามนุษย์ 
(๕) กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 
(๖) กองคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๗) กองคดีความม่ันคง 
(๘) กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
(๙) กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
(๑๑) กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๑๒) กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 
(๑๓) กองคดีภาษีอากร 
(๑๔) กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
(๑๕) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๑๖) กองบริหารคดีพิเศษ 
(๑๗) กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
(๑๘) กองปฏิบัติการพิเศษ 
(๑๙) กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
ข้อ ๔ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๕ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของกรมและ

ราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าว
ให้รวมถึง 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานประชาสัมพันธ์  และงานเลขานุการกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม 
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  และการเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ 

ระบบคุณธรรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ 

งานเลขานุการอนุกรรมการสามัญประจํากรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ  ที่ เก่ียวข้อง 

ในกิจการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนงานวิชาการ

และงานพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคลากรของกรมอันเนื่องมาจาก 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านคดีพิเศษ 
(๒) ประสานความร่วมมือ  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงาน

ต่างประเทศที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
(๕) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๖) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองคดีการค้ามนุษย์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๐ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในภาครัฐที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ   

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองคดีความม่ันคง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศหรือที่เก่ียวกับ
การก่อการร้าย  หรือความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน  หรือความผิดเก่ียวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน   

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  
บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๕ กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ กองคดีภาษีอากร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับภาษีอากร   
(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  กํากับดูแล  สนับสนุน  ส่งเสริม  วางแผน  ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เคร่ืองมือ  และมาตรฐานการสํารวจ   

การจัดเก็บ  การประมวลผล  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลหรืออุปกรณ์ของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลการข่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ   
และการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแฝงตัว   

(๕) ดําเนินการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางวิทยาศาสตร์  และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
รวมถึงงานจับเท็จ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ กองนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  จัดทํา

แผนงานและโครงการ  รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม  ประสานนโยบายและแผนไปสู่ 

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกรม  จัดทําและบริหารงบประมาณของกรม  
ตลอดจนเร่งรัด  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๔) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ กองบริหารคดีพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
(๒) รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานเก่ียวกับการขอความเป็นธรรม 

และการขอความช่วยเหลือจากกรมในเร่ืองทางอาญา  การรับแจ้งเบาะแสอาชญากรรม  การรับคําร้องทุกข์ 
หรือคํากล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ   

(๓) สอบหาข้อเท็จจริงเบ้ืองตน้  และพิจารณามีความเห็นเสนออธิบดีเพื่อสั่งการในเรื่องดังกล่าว 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสถิติคดีพิเศษ  สถิติสํานวนสืบสวน  และสถิติอื่นที่เก่ียวข้องกับ

งานด้านคดีของกรม  รวมทั้งการจัดระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิ เศษ   เพื่ อสนับสนุนการบริหารราชการของกรมและสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลของคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดี  รวมถึงการตรวจพิจารณาและมีความเห็นเก่ียวกับสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง  สั่งไม่อุทธรณ์   สั่งไม่ฎีกา  หรือที่ มีคําสั่งอื่นที่ต้องทําความเห็นแย้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) จัดทํารายงานผลคําชี้ขาดของอัยการสูงสุดเก่ียวกับคดีพิเศษ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๒ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  
และภาคใต้  ทั้งนี้  เขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  

บริหารจัดการ  และประสานงานเพ่ือการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๓ กองปฏิบัติการพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานทางยุทธวิธี  ตรวจค้น  และจับกุมที่ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษ 
(๒) ดําเนินงานด้านสืบสวนสะกดรอย 
(๓) ดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานการควบคุมและเก็บรักษาของกลางและสํานวน  และงานควบคุมผู้ต้องหา 
(๕) ดําเนินงานเก่ียวกับงานสรรพาวุธและคลังอาวุธของกรม 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับองค์ความรู้และเทคนิคการสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษ  เพื่อจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของกรม 
(๒) ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการสืบสวนสอบสวน  กฎหมาย  ยุทธวิธี  และงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการ  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของกรมและจัดการความรู้

ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนานโยบาย  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการด้านการสอบสวนคดีพิเศษ 
(๕) ดําเนินงานเก่ียวกับงานสื่อสารของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  
และอํานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


