
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  
๒๕๕๐  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้  จํานวน  ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. คดีเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายใหพนักงานในบริษัท  และบริษัทในกลุมเดียวกัน 
ถือหุนแทนคนตางดาวใหกับกลุมบริษัทใน  “โครงการสบายธานี”  เพื่อใหคนตางดาวเหลานั้นประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนพระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

๒. คดีการโจรกรรมโดเมนเนมของบริษัท  อินิทรี  ดิจิตอล  จํากัด  บริษัท  สยามเรียลต้ี
เน็ตเวิรค  จํากัด  และของนางนงนุช  ชุณหปญญา   

๓. คดีเกี่ยวกับการทุจริตในการใชบัตรเครดิตปลอมของธนาคารในประเทศเกาหลีใต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สุนัย  มโนมัยอุดม 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

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 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

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 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที ่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี
ตามทายนี้จํานวน  ๖  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีบริษัท  โอ.จี.เอ็ม  กรุป  จํากัด  กับพวก  กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

๒. กรณีมีกลุมบุคคลบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ  และการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบ   
ในเขตพื้นที่ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  และในเขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอย  อําเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่  ซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติเขาพนมเบญจา 

๓. กรณีมีกลุมบุคคลบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติปาสบกกขวา  บานหวยขอยหรอย  หมูที่  ๑๒  
ตําบลบานแซว  ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย   

๔. กรณีการเสียชีวิตของ  นายรอน  เรซิน  (Mr.Ron  Raizin)  นักทองเที่ยวชาวอิสราเอล  ตามที่
ไดรับการรองขอจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล 

๕. กรณีกลุมผูมีอิทธิพล  สมคบชวยเหลือบุคคลตางดาวเขามาคายาเสพติดในประเทศไทย   
โดยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนสวมแทนคนตาย   เพื่อใชในการกระทําความผิดในเขตพื้นที่ 
ก่ิงอําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖. กรณีบริษัท  สัมพันธประกันภัย  จํากัด  กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประมวลกฎหมายอาญา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุนัย  มโนมัยอุดม 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ  ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๐   

เมื่อวันที่  ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี
ตามทายนี้จํานวน  ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย  บริเวณภูข้ีไกทองที่ตําบลหลมเกา  
อําเภอหลมเกา  และตําบลทาอิบุญ  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ   

๒. กรณีบริษัทไดมอนด  ฮิลล  จํากัด  โดยนายสิทธิกร  บุญฉิม  และผูเกี่ยวของ  กระทํา
ความผิดฐานรวมกันฉอโกงประชาชน  จัดสรางและใหเชาบูชา  “พระสมเด็จเหนือหัว”   

๓. กรณีการกลาวหาอดีตผูบริหารระดับสูงของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  รับสินบน  
เพื่อใหนายเจอรัลด  กรีน  และนางแพททริเซีย  กรีน  ไดเปนผูจัดงานเทศกาลภาพยนตร  นานาชาติ
กรุงเทพ ฯ  (The  Bangkok  International  Film  Festival  -  BKKIFF)  ระหวางป  พ.ศ.  ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 
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