
 หนา  ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๔๘  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหคดีความผิดทางอาญา  รายหางหุนสวนจํากัด  ประพาชัยเอ็นเตอรไพรส  ไดยื่นคํารองตอ 
กรมศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออก  ตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔   เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



  หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  
๒๕๔๘  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหคดีความผิดทางอาญาราย  บริษัท  แคล – คอมพ  อิเล็กทรอนิคส  (ประเทศไทย)  จํากัด  (มหาชน)  
กระทําความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  หรือซื้อ  หรือรับไวดวยประการใด  อันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๗  ทวิ  เปนคดีพิเศษที่ตอง
ดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  
วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัย
มาตราดังกลาวขางตนตอไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๓/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๗ เมษายน  ๒๕๔๘  
กคพ. ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหคดี
ความผิดทางอาญาราย  บริษัท  แพน  ซัพพลาย  แอนด  เซอรวิส  จํากัด  สําแดงเท็จเพื่อทุจริตการขอชดเชย
เงินคาภาษีอากรตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออก
ท่ีผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔  และตามมาตรา  ๙๙  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙   
เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไป
ตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

เรื่อง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘ 

 
 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๔/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  
๒๕๔๘  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบ
ใหคดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๕  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวน
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาว
ขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการนําที่ดินในพื้นที่ตําบลเกาะชางใต  กิ่งอําเภอเกาะชาง  จังหวัดตราด  มาออกเปน
โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๘๑  เลขที่ดิน  ๑  หนาสํารวจ  ๔๓๖  โดยมิชอบ  

๒. กรณีนายมีชัย  ภูเดช  และ  นายสาคร  ฮามพิทักษ  รองขอความเปนธรรม 
๓. กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจํากัด  รองทุกขคดีฉอโกงทรัพย 
๔. กรณีนายกอง  พงศมฆพัฒน  รองทุกขคดีปลอมและใชเอกสารสิทธิปลอม  และพยายาม

ฉอโกงทรัพย 
๕. กรณีคดีฆาตกรรมนายจิระพัฒน  ชัยมุสิก 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที ่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหคดี
ความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๖  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการ
นํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไปไดแก 

๑. กรณีคดีฆาตกรรม  นางสาว  Kirsty  Jones  สัญชาติอังกฤษ  เหตุเกิดที่จังหวัดเชียงใหม 
๒. กรณีการหายตัวไปของ  สิบตํารวจตรี  ณัฐวุฒิ  เวทยประสิทธิ์  สังกัดกองบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค  ๙  ซ่ึงตอมาเปนเหตุใหถูกไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําผิดวินัยรายแรง  ละทิ้งหนาที่
ติดตอคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา  ๑๕  วัน 

๓. กรณีกลุมบุคคลและเจาหนาที่ของรัฐรวมกันกระทําการมิชอบอันเปนการบุกรุกเขตพื้นที่ปาไม  
ตําบลเหล  ตําบลทานา  และตําบลรมณีย  จังหวัดพังงา  รวมเนื้อที่  ๑๓,๐๐๐  ไรเศษ 

๔. กรณีการเสียชีวิตของ  นายเกียรติศักด์ิ  ถิตยบุญครอง  ซ่ึงถูกจับกุมดําเนินคดีและควบคุมตัวไว
ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ภายหลังศาลอนุญาตใหประกันตัว  มีผูพบวาเสียชีวิต
และศพอยูในเขตทองที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอจังหาร  จังหวัดรอยเอ็ด 

๕. กรณี  นายสุชัย  ออสุวรรณ  และนายวีระศักด์ิ  ชวยพัฒน  ถูกกลาวหาวารวมกับพวกกระทํา
การทุจริตโดยฉอโกงในการดําเนินการจัดซ้ือปุย  เปนเหตุใหชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด  
ไดรับความเสียหาย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

๖. กรณีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสงเร่ือง
คํารองขอใหดําเนินคดี  นายจอหน  คีลีย  กับพวก  ในความผิดฐานรวมกันฉอโกงประชาชน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๗/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหคดี
ความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๑๗  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการ 
นํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการหายตัวไปของนายสมชาย  นีละไพจิตร  ทนายความ  
๒. คดีตามสํานวนคดีอาญาที่  ๑๑๗/๒๕๔๘  ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา  

กรณีมีคนรายใชอาวุธปนยิงนายมาณพ  รัตนจรุงพร  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพจนไดรับบาดเจ็บ 
๓. คดีตามสํานวนคดีอาญาที่  ๕๒๗/๒๕๔๘  ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  

กรณีฆาตกรรมพระสุพจน  สุวโจ  แหงสถานปฏิบัติธรรมสวนเมตตาธรรม 
๔. กรณีหางหุนสวนจํากัดไดนามิก  อิมพอรท  แอนด  เอ็กซพอรท  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จ

เพ่ือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และ
พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

๕. กรณีหางหุนสวนจํากัดเอกอนงค  อิมปอรต  เอ็กซปอรต  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อขอรับ
เงินชดเชยคาภาษีอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และพระราชบัญญัติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

๖. กรณีหางหุนสวนจํากัด  ดี  เอส  จี  เทรดดิ้ง  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อขอรับเงินชดเชย
คาภาษีอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และพระราชบัญญัติชดเชย 
คาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

๗. กรณีบริษัท  บางกอก  แปซิฟค  สตีล  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๘. กรณีบริษัท  ยูไนเต็ด  คอยล  เซ็นเตอร  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๙. กรณีบริษัท  ไทยซูมิลอคซ  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  อันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๐. กรณีบริษัท  ศูนยบริการเหล็กสยาม  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๑. กรณีบริษัท  เอ็ม  ซี  เมทัล  เซอรวิส  เอเซยี  (ประเทศไทย)  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จ
เพ่ือหลีกเลี่ยงอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๒. กรณีบริษัท  พอส-ไทย  สตีล  เซอรวิสเซ็นเตอร  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อ
หลีกเลี่ยงอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๓. กรณีบริษัท  ซันโย  ยูนิเวอรแซล  อิเล็คทริค  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๔. กรณีบริษัท  พานาโซนิค  อีโคไลจี  ซีสเต็มส  (ประเทศไทย)  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จ
เพ่ือหลีกเลี่ยงอากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๑๕. กรณีบริษัท  ไทเซกา  อิเล็กตริค  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร  
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙ 
 ๑๖. กรณีหญิงไทยถูกลอลวงและหลอกลวงไปเพื่อคาประเวณีท่ีประเทศมาเลเซีย  ตามคํารอง
ขอความชวยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๑๗. กรณีนายไฮโม  แม็กซ  มูแคนเบอรเกอร  ชาวเยอรมัน  กับพวก  รวมกันกระทําทุจริตเกี่ยวกบั 
บัตรเครดิต  อันเปนความผิดในลักษณะเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๘/๒๕๔๘   เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  
๒๕๔๘  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบให
คดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๕  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป  
ไดแก 

๑. กรณีทุจริตในองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  ในการจางเหมาดําเนินโครงการกอสราง
และปรับปรุงถนน  ดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ โครงการบุกเบิกถนนสายบานน้ําใส  หมู  ๓  ตําบลเกียร  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  
(ตามสัญญาจางเลขที่  ๑๒๓/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๗) 

 ๑.๒ โครงการบุกเบิกถนนสายลูโบะลาเซาะ  หมู  ๑  ตําบลรมไทร  อําเภอสุคิริน  จังหวัด
นราธิวาส  (ตามสัญญาจางเลขที่  ๑๒๐/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗) 

 ๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนสายบานสวนทุเรียน  –  บานผาสุก  หมู  ๓  ตําบลรมไทร  อําเภอ 
สุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  (ตามสัญญาจางเลขที่  ๑๑๙/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗) 

 ๑.๔ โครงการปรับปรุงถนนสายบันไอรตือบือลง  หมู  ๕  –  บานน้ําเย็น  หมู  ๗  ตําบลดุซงญอ  
อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  (ตามสัญญาจางเลขที่  ๘๖/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๗) 

 ๑.๕ โครงการปรับปรุงถนนสายบานกะทุง  หมู  ๓  ตําบลโบะสาวอ  –  บานฮูแตยือลอ  หมู  ๖  
ตําบลบาเระใต  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

๒. กรณีทุจริตในการดําเนินงานตามโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
ยโสธร  อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

๓. กรณีนายอุฬาร  นามโศภิษฐ  กระทําความผิดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง 
การเสียภาษีอากร  อันเปนคดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 

๔. กรณีบริษัท  ไดอิชิ  เดนกิ  จํากัด  กระทําความผิดโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง 
การเสียภาษีอากร  อันเปนคดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 

๕. กรณีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  ในการ
ดําเนินการตามโครงการสอบราคาจางเหมาเพื่อกอสรางถนนและผิวจราจร  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียกลาง
ชุมชนเกษมราษฎร  และกอสรางปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๙/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  
๒๕๔๘  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหคดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๗  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาว
ขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการหายตัวไปของ  นายประสพผล  ทองพวง  ในพื้นที่จังหวัดตาก 
๒. กรณีการดําเนินการทางอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมในพื้นที่ปาสาละวิน 
๓. กรณีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ  ในการประกวดราคาจัดซ้ือเครื่องจักรกลจํานวน  ๑๒  รายการ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 
๔. กรณีการเขาแทรกแซงและแกไขขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
๕. กรณี  นายคณิศร  กระลําพัก  กับพวก  กระทําการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเครดิตวีซา  บริษัท  

บัตรกรุงไทย  (มหาชน)  จํากัด  หมายเลข  ๔๕๖๗  –  ๒๔๐๑  –  ๙๔๔๘  –  ๑๐๓๑  อันมีลักษณะเปนเครือขาย
ขององคกรอาชญากรรม 

๖. กรณี  บริษัท  พอลเมล  อิมปอรต  เอ็กซปอรต  จํากัด  กระทําทุจริตโดยขอรับเงินชดเชย 
คาภาษีอากร 

 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

๗. กรณี  นายลวนชาย  วองวานิช  กับพวกรวม  ๑๒  คน  กระทําความผิดฐานรวมกันฉอโกง
ประชาชน  และรวมกันกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบให 
คดีความผิดทางอาญาอื่น ฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๕  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวน 
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
ซ่ึงจะตองดําเนนิการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาว
ขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีทุจริตในการใชจายเงินงบประมาณประจําป   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดสงขลา 

๒. กรณีความผิดอันเกิดจากการดําเนินการเพื่อใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยมีรายชื่อในทะเบียนบาน
หรือเอกสารทะเบียนราษฎร  โดยการเพิ่มชื่อคนตางดาวในทะเบียนบาน  (ทร.  ๑๓)  อําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม  โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

๓. กรณีบริษัท  เฟสท  อิมปอรต  เอ็กซปอรต  จํากัด  กระทําทุจริตโดยสําแดงเท็จเพื่อขอรับเงิน
ชดเชยคาภาษีอากร 

๔. กรณีกลุมบุคคลชาวตางชาติในอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีพฤติการณอันมีลักษณะ
เปนอาชญากรรมขามชาติ 

๕. กรณีทุจริตในการจัดซ้ือเครื่องเจาะบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


