
หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดไววา  
ใหประกาศมติ  กคพ.  เกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี
ตามทายนี้  จํานวน  ๖  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีอันสืบเนื่องจากการที่  กอ.  สสส.  จชต.  ตรวจยึดไดวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนปน
จากกลุมผูมีอิทธิพลในจังหวัดชายแดนภาคใต  

๒. กรณีการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบ  และนําที่ดินดังกลาวมาเขา
โครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรือมารีนา  และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของบริเวณหาดคลองสน  หมูที่  ๓  
ตําบลเกาะยาว  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

๓. กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.๓ก)  โดยมิชอบ  
แปลงเลขที่  ๔๘๔๑  เลขที่  ๔๘๔๒  เลขที่  ๔๘๔๓  และเลขที่  ๕๒๖๗  ทองที่หมูที่  ๑  และหมูที่  ๔  
ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

๔. กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหแกนายสุเทพ  วังสดาน  โดยมิชอบ  โฉนดเลขที่  ๒๗๔๙๓  
หมูที่  ๔  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

๕. กรณีบริษัท  โชนัน  เทรดด้ิง  (ไทยแลนด)  จํากัด  กระทําความผิดโดยสําแดงเท็จเพื่อ
หลีกเลี่ยงอากร  และนําหรือพาของ  ฯ  เขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร  ขอหาม  ขอกํากัด   
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
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๖. กรณีการทํารายรางกาย  นายมะกะตา  ฮารง  กับพวก  รวม  ๕  คน  ผูตองหาในคดีปลน
อาวุธปนของกองพันทหารพัฒนาที่  ๔  คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  จังหวัดนราธิวาส 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ไกรสร  บารมีอวยชัย 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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