
หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดพิีเศษให้คดคีวามผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี  ๓๐  มกราคม  
๒๕๕๖  และท่ีประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  
ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษท่ีต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๗  เรื่อง  ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ กรณีนายองอาจ  รอดประดิษฐ์  ถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจวิสามัญฆาตกรรมโดยอ้างว่า 
ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าท่ีตํารวจขณะทําการจับกุม 

เรื่องท่ี ๒ กรณีกรมการศาสนาขอให้ดําเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการ  รับจัดบริการขนส่ง 
ในกิจการฮัจย์ ฯ  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  อนุญาตให้เป็น 
ผู้ประกอบกิจการรับบริการขนส่งในกิจการฮัจย์  ท่ีได้กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  กฎกระทรวง  และระเบียบ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี ๓ กรณีลานมันพลายพาโชคร่วมกันฉ้อโกงประชาชน  และมีพฤติการณ์สวมสิทธิ
เกษตรกรโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  ปีการผลิต  ๒๕๕๔/๕๕  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรื่องท่ี ๔ กรณีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิต  ผู้จําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายเครื่องตรวจวัตถุ
ต้องสงสัยซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยท่ีไม่มีคุณภาพตามท่ีกล่าวอ้างให้กับ
หน่วยงานของรัฐ 

เรื่องท่ี ๕ กรณีลักลอบจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวข้ามประเภท  และบรรจุก๊าซ  ในถังบรรจุ
ก๊าซหุงต้มท่ีมีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตของห้างหุ้นส่วนจํากัด  รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียม  
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เรื่องท่ี ๖ กรณีหลอกลวงว่ามีโควตาน้ําตาลทรายจําหน่าย  เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
เรื่องท่ี ๗ กรณีการออกโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี  ๑๔๔๗๙  หมู่  ๑  ตําบลป่าตอง  อําเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต  โดยมิชอบ 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ธารติ  เพ็งดิษฐ ์

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๗  มีนาคม  
๒๕๕๖  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๑  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๖  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๕  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณี  ขบวนการโจรกรรมรถยนต์ในเขตพื้นที่  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และนํารถยนต์
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

(๒) กรณี  กลุ่มนายทุนบุกรุกเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน  ตําบลตะกาดเง้า  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
(๓) กรณี  กล่าวหาว่าประธานกรรมการดําเนินการ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลองจ่ัน  จํากัด  

กับพวก  ยักยอกและกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(๔) กรณี  เจ้ามือรับพนันออนไลน์ผ่านเวปไซต์  SBOBET,  IBCBET,  3MBET  หรือ  M8BET,  

MIX8888,  GVBET,  WinningFT  หรือ  M2Mbet,  FUN88,  HOLIDAY  PALACE,  Reddragon  และ  Gclib 
(๕) กรณี  บริษัท  วิน  โพรเสส  จํากัด  ประกอบการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีการลักลอบ

ทิ้งวัตถุอันตราย  ส่ิงปฏิกูล  วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากโรงงานต้นกําเนิดในภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๕๖  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๗  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณีกลุ่มขบวนการปลอมแปลงธนบัตรไทยและธนบัตรต่างประเทศ  พื้นที่ภาคกลาง 
และต่อเนื่องพื้นที่ตามแนวชายแดนประเทศไทย 

(๒) กรณีการจับบุคคลต่างชาติสัญชาติคองโก  กับพวก  กระทําผิดฐานใช้หนังสือเดินทางปลอม  
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อฉ้อโกง 

(๓) กรณีบริษัทเอกชนซ่ึงเป็นผู้ผลิต  ผู้จําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยซ่ึง
มีพฤติการณ์ฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยที่ไม่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างให้กับหน่วยงาน
ของรัฐ 

(๔) กรณีขบวนการลักลอบตัด  ขน  และ/หรือค้าไม้พะยูงในพื้นที่อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  
และพื้นที่อ่ืนเก่ียวพันกัน   

(๕) กรณี  นางสาวโทโมโกะ  คาวาชิตะ  (Miss  Tomoko  Kawashita)  นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  
ถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุโขทัย  เม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๖) กรณี  นายลิน  ยู  (สัญชาติจีน)  ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน  (ภรรยาของตนเอง)  
ที่โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน  รีสอร์ท  เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๗) กรณี  นายศรีสุข  รุ่งวิสัย  ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม  ปลอมและใช้บัตรประจําตัว
ประชาชนปลอม  เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
และเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า  ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๘  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณี  บริษัทเอกชนซ่ึงเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย
ซ่ึงมีพฤติการณ์ฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัยที่ไม่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ  
(จังหวัดสุโขทัย) 

(๒) กรณี  การคืนสถานะให้แก่บุคคลที่ถูกเพิกถอนหรือจําหน่ายชื่อออกจากรายการทางทะเบียน
โดยมิชอบที่อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 

 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๑๗  ธันวาคม  
๒๕๕๖   และที่ประชุมได้ มีมติตามมาตรา  ๒๑   วรรคหนึ่ ง   (๒ )   ประกอบมาตรา  ๑๐   (๓ )   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๔  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณีการทุจริตเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
ของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  แล้วใช้เอกสารแห่งการทุจริตดังกล่าวฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน 
เพื่อเรียกร้องเพิ่มเติม  ในห้วงเวลา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  –  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๒) กรณีขบวนการหลอกลวงแรงงานไทยให้เดินทางไปทํางานเก็บผลไม้ที่ประเทศสวีเดน 
โดยไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา  และมีการเก็บผลประโยชน์เป็นรายคน  โดยมิชอบ 

(๓) กรณีสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย  มีพฤติการณ์ไม่สุจริตใน
การไม่ตรวจลงตราอนุญาตให้เข้าประเทศ  (VISA)  ให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในไตห้วัน 

(๔) กรณี  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  กับพวก  ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาสืบเนื่องจาก
การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และบางจังหวัด  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   
เป็นต้นมา  รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนในการกระทําความผิดด้วยและความผิดที่ต่อเนื่องหรือเก่ียวพันกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


