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ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  
๒๕๕๐  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้  จํานวน  ๑๔  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. กรณีกลุมคนรายรวมกันปลนทรัพยและพยายามฆา  นายฐนิตร  เกษมโกเมศ  นักศึกษา 
ชั้นปท่ี  ๑  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

๒. กรณีกลุมผูมีอิทธิพลสมคบกันชวยเหลือ  นางจําเนียร  สุขจิตร  หรือนางจําเนียร  เทพอาษา  
หรือนางบังอร  กิตติโคตร  ซึ่งมีพฤติการณลักลอบจําหนายยาเสพติด  ใหหลบหนีการจับกุมดวยการเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบาน  (ทร.๑๔)  ในทองที่ตําบลลานสัก  อําเภอลานสัก  จังหวัดอทัุยธานี  โดยมิชอบหรือโดยทุจริต   

๓. กรณี  นายชาญชาติ  พระจางวาง  กระทําความผิดฐานฉอโกงโดยการใชเทคโนโลยีชั้นสูง
และขอมูลบัตรเครดิตของบุคคลอื่น 

๔. กรณีการเสียชีวิตของ  นายพงษพัฒน  ศรีษะมุข  เหตุเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย  เมื่อวันที่  ๒๐  
กุมภาพันธ  ๒๕๔๖   

๕. กรณีการเสียชีวิตของ  นายดํารง  ถนอมวรกุล  และ  นางสมศรี  ถนอมวรกุล  เหตุเกิดที่
จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖   

๖. กรณีการเสียชีวิตของ  นางละเอียด  จุนอุทัย  เหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันท่ี  ๑๗  
กุมภาพันธ  ๒๕๔๖ 
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๗. กรณีการเสียชีวิตของ  นายชาติ  ขันทองหลอ  เหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  ๑๑  
กุมภาพันธ  ๒๕๔๖ 

๘. กรณี  นางนิจนิรันดร  หาริชัย  ถูกลวงละเมิดทรัพยสินที่ใชในการดํารงชีวิต  เหตุเกิดที่
จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

๙. กรณีการเสียชีวิตของ  นายจริน  วงศธร  เหตุเกิดที่จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่  ๒๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ 

๑๐. กรณีการเสียชีวิตของ  นางออย  เหมมั่น  เหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ  เมื่อวันที่  ๒๒  
เมษายน  ๒๕๔๖ 

๑๑. การดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินกับผูบริหารธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  
สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ  (คตส.)   
ไดตรวจสอบพบการกระทําการทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อใหแกบริษัทในเครือกฤษฎามหานคร 

๑๒. กรณีหางหุนสวนจํากัดสายไฟไทยอุตสาหกรรม  กับกลุมบุคคลและนิติบุคคล  หลีกเลี่ยง
การเสียภาษี 

๑๓. กรณีบริษัทนิติบุคคลแหงหนึ่งปกปดขอมูลโครงสรางการถือหุนในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยของป  ๒๕๔๖  และผูถือหุนใหญมิไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
ตามกฎหมาย  โดยใหนิติบุคคลตางประเทศเปนผูถือหุนอําพราง  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

๑๔. การดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินกับเจาหนาที่ของรัฐ  สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  (คตส.)  ไดตรวจสอบพบการกระทําการทุจริต 
บานเอื้ออาทร  “โครงการบริษัท  พาสทีญา  ไทย  จํากัด” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุนัย  มโนมัยอุดม 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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