
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   กรณีนายภัทรศักดิ์  วรรณแสง ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ เน่ืองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนนายภัทรศักดิ์ฯ กลับเข้า 
รับตําแหน่งข้าราชการตุลาการ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทราบ เพ่ือดําเนินการเสนอช่ือนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการ
ผู้ทรง คุณวุฒิด้ านกฎหมายในคณะกรรมการคดี พิ เศษแทนนายภัทร ศักดิ์ ฯ  ท่ีลาออก                  
ต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายอธิคม  
อินทุภูติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษแล้ว   

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  
   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๘ เอกสารจํานวน ๔๔ แผ่น 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 
   ๓.๑ รายงานสถานภาพคดีพิเศษ ถึง ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๓.๒ รายงานการสืบสวนตามบัญชีสํานวนสืบสวน มาตรา ๒๓/๑ วรรคหน่ึง 
และมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง 
   ๓.๓ แจ้งผลการดําเนินการเ ก่ียวกับการออกกฎกระทรวงว่าด้วย 
การกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๓.๔แจ้งผลการพิจารณาเพ่ิมเติมความผิดทางอาญาท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ ตามข้อสังเกตของท่ีประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ ซึ่งประชุม 
เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีกฎหมายเก่ียวกับการออมทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกัน
ชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
 



๒ 
 

แก้ไขวันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 

๓.๕ แจ้งผลคําพิพากษาคดีศาลแพ่ง หมายเลขแดงท่ี พ.๔๘๒๘/๒๕๕๘ 
ระหว่างพลตํารวจโทสมคิด บุญถนอม โจทก์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ี ๑ กับพวกรวม ๑๖ ราย 
จําเลย กรณีฟ้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการคดีพิเศษรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้กระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ กคพ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการ    
ร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๔.๒ การพิจารณาเพ่ือมีมติให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๕ เร่ือง
และรับรองมติท่ีประชุมเร่ืองให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 
   (1) กรณี การบุกรุกป่าและท่ีดินของรัฐด้วยการออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน
โดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณเกาะนาคาน้อย หมู่ท่ี ๕ ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
(เลขสืบสวนท่ี ๑๗/๒๕๕๙) 
   (2) กรณี บริษัทเอกชนดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการปิโตรเลียม (เลขสืบสวนท่ี ๘๒/๒๕๕๖) 
   (๓) กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตรวจสอบพบว่า มีกลุ่มบุคคล 
ร่วมกระทําความผิดโดยใช้เอกสารเท็จมาย่ืนกู้เงินหลอกลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
เป็นเหตุให้ธนาคารฯ หลงเช่ือและยินยอมปล่อยสินเช่ือให้กับผู้กู้จํานวน ๔๘ ราย เป็นจํานวนเงิน 
๖๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท (เลขสืบสวนท่ี ๕๓/๒๕๕๗) 
   (๔) กรณีนางสาวปัทมาวาตี แมหะ มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน 
ชาวมุสลิมว่าสามารถประสานการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ท่ีประเทศซาอุดีอาระเบียได้ โดยต้อง
จ่ายค่าติดต่อเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (เลขตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ี ๑๑๐/๒๕๕๘)    
   (๕) กรณีกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงในลักษณะแก๊งค์คอลเซนเตอร์
โดยแอบอ้างช่ือผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลขสืบสวนท่ี ๑๖๘/๒๕๕๘)    

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
     
  ********************************************** 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (เพิ่มเติม) 
   ๑.๒ กรณีกระทรวงยุติธรรมได้มีค าสั่งโอนย้าย พันต ารวจโท วรรณพงษ์  
คชรักษ์  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร ์จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษว่างลง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีค าส่ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ี ๔๕๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ แต่งตั้ ง พันต ารวจเอกทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  
เปน็ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม)  
   ๔.๒ การพิจารณาการออกประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา  
๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๔.๔ การพิจารณาเรื่องท่ีคณะอนุกรรมการคดีพิเศษเห็นควรไม่มีมติ 
ให้การกระท าความผิดทางอาญาคดีอื่นเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ จ านวน ๕๗ เรื่อง    

********************************************** 
 

 

 

 

 

  

 

 


