
หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 

 

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  
ที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่  ให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๒  เรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีความผิดทางอาญากรณีนางสุชา  กลีบบัว  ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตาย 
(๒) คดีความผิดทางอาญากรณีกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  เรียกรับผลประโยชน์จาก

ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง  ภาคตะวันออก  และกรุงเทพมหานคร   
ทั้งนี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๐  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 

 

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
ที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนกรณีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวไทยเชื้อสายจีนกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ด้วยการส่งยาเสพติดซ่ึงมีฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมาจําหน่ายในประเทศไทย  เป็นคดีพิเศษ 
ที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ  จึงประกาศมาเพื่อทราบ  
ทั้งนี้  จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  
ที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญา  กรณ ี นายแกรี่  จอห์น  รอบบ์  นักโทษในความผิดเก่ียวกับ
การค้ายาเสพติดของประเทศอังกฤษประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว  การฟอกเงิน  และกระทําผิดอาญาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมีมติตามมาตรา  ๓๒  ให้มีพนักงานอัยการ  
ร่วมสอบสวนในคดีดังกล่าวด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  
และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ให้การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเก่ียวกับกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ตามที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 

 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิ เศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๖  
กันยายน  ๒๕๕๔  และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของกรรมการทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่  ให้การกระทําความผิดทางอาญา  เป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีนางวิมลรัตน์  กุลดิลก  ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับผู้เก่ียวข้องในความผิดเก่ียวกับการทุจริตเบียดบัง 
เอาหุ้นบริษัทแอสเซ็ท  มิลเลี่ยน  จํากัด  ซ่ึงเป็นของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  อันมีผลเพื่อเข้าครอบงํากิจการ
ของบริษัทเวิลด์แก๊ส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

(๒) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการบุกรุกและแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ  (ป่าขุนซ่อง)  
ตําบลขุนซ่อง  อําเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เรื่อง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอ่ืนเป็นคดีพิเศษ 

 

 

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ  (กคพ.)  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ให้การกระทําความผิดทางอาญาเป็นคดีพิ เศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๘  เรื่อง  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีขบวนการลักลอบตัด  ขน  และหรือค้าไม้พะยูงในพื้นที่
จังหวัดนครพนม  กาฬสินธุ์  และพื้นที่ต่อเนื่องหรือเก่ียวพันกัน 

(๒) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินในที่ห้ามออกโฉนดที่ดิน  ตําบลศิลา  
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(๓) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการบุกรุกที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่  รบ  ๕๕๓  หมู่ที่  ๕  
ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

(๔) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการทําเหมืองแร่โดยมิได้รับประทานบัตรชั่วคราว 
หรือประทานบัตรบริเวณพื้นที่บ้านติ้วน้อย  ตําบลนาโป่ง  อําเภอเมือง  และบ้านป่าเป้า  อําเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 

(๕) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการปลอมและใช้เอกสารปลอมในการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลเมืองพัทยา 

(๖) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีหญิงต่างด้าวสัญชาติลาวถูกหลอกลวงบังคับค้าประเวณี
และตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในสถานบริการในพื้นที่อําเภอสุไหงโก - ลก  จังหวัดนราธิวาส  และเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว 

(๗) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการพนันออนไลน์  เว็บไซต์  Sport4X  และเจ้ามือพนันออนไลน์
ที่โฆษณาผ่านเว็บไซต์  kan-eng.com  และเครือข่ายเว็บไซต์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๘) การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีมีขบวนการลักลอบนําอาวุธสงครามตามแนวชายแดน
ไทย - กัมพูชา  เข้ามาซ้ือขายในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ภายในประเทศไทย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


