
 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ  

ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑   
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี 
ตามทายนี้  จํานวน  ๕  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน  ตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามติน้ี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณี  บริษัท  เพรซิเดนท  อะกริ  เทรดดิ้ง  จํากัด  บริษัท  เพรซิเดนท  เกรนไซโล  จํากัด   
และ  นายอภิชาติ  จันทรสกุลพร  กับพวก  รวมกันฉอโกงธนาคารไทยธนาคาร  จํากัด  (มหาชน) 

๒. กรณี  นายลีโอ  เดลพินโต  นักทองเที่ยวชาวแคนนาดาถูกยิงเสียชีวิต  และ  นางสาวแครี่   
ไรซิก  นักทองเที่ยวชาวแคนนาดาถูกยิงจนไดรับบาดเจ็บสาหัส  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๑   
ท่ีหมูท่ี  ๘  ตําบลเวียงใต  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 

๓. กรณีกลุมบุคคลกระทําความผิดทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส  โดยการลักลอกขอมูลจาก 
ตูเบิกเงินสดอัตโนมัติ  (ATM) 

๔. กรณี  บริษัท  เพรซิเดนท  อะกริ  เทรดดิ้ง  จํากัด  นายอภิชาติ  จันทรสกุลพร  กับพวก   
รวมกันฉอโกงธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน) 

๕. กรณีกลุมบุคคลบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะและเขตปาสงวนแหงชาติเขาอาวนาง  ตําบลอาวนาง   
อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  
๒๕๕๑  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน  ๖ เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. กรณีทําบัตรประชาชนโดยมิชอบในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 
๒. คดีกลุมกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  กระทําความผิดตอความมั่นคงของรัฐ

ภายในราชอาณาจักร  และหรือเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ 

๓. กรณีการโจรกรรมโดเมนเนม  Jabchai.com  ของ  นายวรพจน  ร่ืนเริงวงศ  อันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๙/๕ 

๔. กรณี  นายสุรศักด์ิ  ไฝเอย  ถูกเจาหนาที่ทหารกองกําลังผาเมืองยิงเสียชีวิต 
๕. กรณีการดําเนินคดีกลุมนาย  Wong  Hong  Hin  ชาวสิงคโปร  กับพวก  ซ่ึงกระทําความผิด

ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด  กฎหมายวาดวยการฟอกเงิน  และประมวลรัษฎากร 
๖. กรณีพบแรงงานพมาเสียชีวิต  ๕๔  ศพ  ที่จังหวัดระนอง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  
๒๕๕๑  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน  ๖  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. กรณีกลุมบุคคลกระทําความผิดฐานคายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
๒. กรณีมีผูเผยแพรภาพและขอความในลักษณะมิบังควรบนอินเทอรเน็ต 
๓. กรณีการลักลอบเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรเว็บไซต  www.jobtopgun.com  ของบริษัท   

ท็อปกัน  โดยมิชอบ   
๔. กรณีการดําเนินคดีกับบริษัท  อ.เพชรเกษมฮารดโครม  จํากัด  ในความผิดฐานหลีกเลี่ยง

ขอกํากัดอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   
๕. กรณีกลุมบุคคลบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชนบริเวณพื้นที่บานทุงกรูด  หมูท่ี  ๖  และหมูท่ี  ๗  

ตําบลเวยีงสระ  อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยมิชอบ   
๖. กรณีกลุมบุคคลกระทําการทุจริตในการสอบบรรจุเขารับราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


