
หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ในการกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๔  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างตราสัญลักษณ์และชื่อผู้บริหาร
ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อใช้หลอกลวงประชาชน 

(๒) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการทุจริตในการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.) 

(๓) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการทุจริตในการรับจํานําข้าวเปลือกตามโครงการ 
รับจํานําข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต  ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

(๔) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีบุคคลที่กระทําการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  อันมีลักษณะหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น   
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์  พระราชินี  และรัชทายาท 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  แก้ไขประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ  ให้คดีความผิด 
ทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๕  แล้วนั้น 

คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขข้อความใน  (๖)  ของประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษฉบับดังกล่าว   
เป็นข้อความดังต่อไปนี้ 

“(๖)  การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีหญิงต่างด้าวสัญชาติลาวถูกหลอกลวงบังคับค้าประเวณี
และตกเป็นเหยื ่อจากการค้ามนุษย์ในสถานบริการในพื้นที ่อําเภอสุไหงโก - ลก  จังหวัดนราธิวาส   
และการค้ายาเสพติดเฉพาะเก่ียวกับการบังคับค้าประเวณีและตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในเรื่องดงักล่าว” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ  ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๖  
มีนาคม  ๒๕๕๕  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๔  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการทุจริตในการเบิกจ่ายยาแก้หวัดสูตรที่มีส่วนผสม
ของสารซูโดอีเฟดรีน  (Pseudo  ephedrine)  จากโรงพยาบาลของรัฐและการจําหน่ายยาดังกล่าว 
โดยมิชอบของสถานจําหน่ายยาเอกชน  เพื่อนําไปสกัดเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตยาเสพติด 

(๒) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีขบวนการจัดทําบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ในพื้นที่อําเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

(๓) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการลักลอบค้าอาวุธสงครามให้กับขบวนการค้ายาเสพติด 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  อันส่งผลกระทบต่อความม่ันคงภายในประเทศ   

(๔) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐและป่าในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๕  
เมษายน  ๒๕๕๕  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีกลุ่มบุคคลสมคบกันในลักษณะเป็นขบวนการเพื่อกระทํา 
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยการโทรศัพท์หลอกลวงให้ทําธุรกรรมทางการเงิน   

(๒) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีขบวนการลักลอบนํายาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดพิีเศษให้คดคีวามผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่   ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่   ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้การกระท าความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระท าความผิดทางอาญากรณีขบวนการการลักลอบน ากากอุตสาหกรรมอันตราย  ซึ่งเป็น 
วัตถุอันตรายจากโรงงานต่าง ๆ  มาปล่อยทิ้งลงบ่อน้ า  ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหนองรี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

(๒) การบุกรุกที่ดินและการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   
หมู่ที่  ๑๓  ต าบลโพธิ์งาม  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธารติ  เพ็งดิษฐ ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิ เศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑๐   
ตุลาคม  ๒๕๕๕  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม   
ของกรรมการทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๘  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) กรณีขบวนการบุกรุกและลักลอบขุดทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองทุ่งมะพร้าว  
อําเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 

(๒) กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ําเข็ก  หมู่ที่  ๑  ตําบลหนองแม่นา  
อําเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(๓) กรณีการทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกต่ํา  ฤดูกาลผลิตปี  ๒๕๕๔/๒๕๕๕  
จังหวัดศรีสะเกษ 

(๔) กรณีบริษัทเอกชนซ่ึงเป็นผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  หรือตัวแทนจําหน่ายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย  
ซ่ึงมีพฤติการณ์ฉ้อโกงหรือลวงขายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย  ที่ไม่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างกับหน่วยงานของรัฐ 

(๕) กรณีการลักลอบเปิดบ่อนพนันออนไลน์กลางเมืองในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกรณีการสืบสวนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์  ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๖) กรณีนางสาวโซเบดา  พงษ์สว่าง  ร้องขอต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้ดําเนินคดีกับ  นางรัศมี  
คาน  กับพวก  ในข้อหาข่มขู่ทําให้เกิดความกลัวหรือตกใจ  โดยการขู่เข็ญและข่มขู่จะทําร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต  
พยายามลักพาตัวบุตรสาว  และเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีของศาล 

(๗) กรณีการเข้าทําสัญญาว่าจ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุงโครงการขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง  บริษัทกรุงเทพธนาคม  จํากัด  กับ  บริษัท  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จํากัด  
(มหาชน) 

(๘) กรณีการบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้  อันอาจเป็น 
การฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธารติ  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


