
หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๔๙  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้  จํานวน  ๕  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. กรณีคนรายใชอาวุธปนยิง  นายฟครุดดีน  บอตอ  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส  
เปนเหตุไดรับอันตรายแกกายสาหัส 

๒. กรณีการหายตัวไปของ  นางสาวพรวิภา  เกิดรุงเรือง  และการเสียชีวิตของเด็กชายจักรพันธ  
ศรีสอาด  (นองฟลุค)  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖ 

๓. กรณีการเสียชีวิตของนายนิคม  อุนแกว  และ  นางกัญรญา  อุนแกว  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๒๘  
มีนาคม  ๒๕๔๖ 

๔. กรณีการเสียชีวิตของ  นายสมาน  ทองดี  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๔๖ 
๕. กรณีการเสียชีวิตของ  นายพงษเทพ  รูคงประเสริฐ  และ  นางอําไพพรรณ  รูคงประเสริฐ  

เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ไกรสร  บารมีอวยชัย 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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