
 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ไดกําหนดไววา  ใหประกาศมติ  กคพ.  เกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  

ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๒  

กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี

ตามทายนี้จํานวน  ๗  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ 

การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  และมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  

ประกอบมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการ

นํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพื้นที่บริเวณเขาหนายักษ  ตําบลลําแกน  อําเภอทายเหมือง  

จังหวัดพังงา 

๒. กรณีความผิดเกี่ยวกับกระบวนการคายาเสพติดขามชาติ  

๓. บริษัท  อัลคาเทล  ซี  ไอ  ที  (ประเทศไทย)  จํากัด  (Alcatel  CIT)  สําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยง

ขอกํากัด  ตามมาตรา  ๙๙  และ  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  ประกอบมาตรา  ๑๖  

และ  ๑๗   แหงพระราชบัญญั ติศุลกากร   (ฉบับที่   ๙)   พ .ศ.  ๒๔๘๒  และ   บริษัท  อัลคาเทล   

(ประเทศไทย)  จํากัด  สําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงขอกํากัด  และหลีกเลี่ยงอากร  ตามมาตรา  ๙๙  และ  ๒๗   

แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  ประกอบมาตรา  ๑๖  และ  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๔๘๒ 

๔. นายเอกรินทร  คําศรี  และนางสาวจุฬาพร  ฤทธาภัย  รวมกันกระทําผิดฐานกูยืมเงินที่เปน

การฉอโกงประชาชน  และฉอโกงประชาชน 

๕. นายวิชัย  ไพรสงบ  ผูวาราชการจังหวัดพังงา  รองขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง  กรณีสวมตัวบุคคล

และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรโดยผิดกฎหมาย 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

๖. การดําเนินคดีบริษัท  ซิลเวอรา  เอ  จี  จํากัด  กับพวก  ในความผิดฐานรวมกันสําแดงเท็จ
และลักลอบหนีศุลกากร  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙  มาตรา  ๒๗  และ  ๙๙ 

๗. กรณีกลุมบุคคลนําขอมูลบัตรเครดิตปลอมมาใชในการซื้อต๋ัวโดยสารเครื่องบินผานทาง
อนิเทอรเน็ต  (e-ticket) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  
๒๕๕๒  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน  ๒  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  
เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. คดีการกระทําความผิดกรณีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติแมระกา  ตําบลโกสัมพี  
อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร  

๒. กรณีบุคคลหรือกลุมบุคคล  ไดนําพาคนตางดาวชาวพมาหรือบังคลาเทศ  ซ่ึงเปนชนเผา
โรฮิงยาเขามาในราชอาณาจักรตามที่ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  (ศรภ.)  รองขอเสนอใหเปน 
คดีพิเศษ  อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยนาเชื่อวาอาจเปน
การกระทําความผิดฐานคามนุษยและความผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๒ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  
๒๕๕๒  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน   ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  
เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

(๑) กรณีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี   
(๒) กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลรวมกับชาวปากีสถานซึ่งเปนเครือขายขององคกรอาชญากรรม

ขามชาติ  ทําหนังสือเดินทางปลอมเพื่อสนับสนุนการกระทําความผิดขามชาติ 
(๓) กรณีเหตุระเบิดรถยนตที่หนาโรงแรม  ซีเอส  ปตตานี,  หนาที่วาการอําเภอสุคิริน   

หนาโรงแรมปารควิว,  หนาโรงแรมมารีนา,  หนาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ  และกรณีอื่นที่มีผูกระทําผิด
เกี่ยวพันกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๒  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน   ๖  เ ร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  
เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีผูใชนามวา  นายบันเฮงอุง  กระทําความผิดโดยการแพรภาพ  (ภาพวาด)  หมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย  มีผลตอความมั่นคงของประเทศ  ผานทางเว็บไซต   

๒. กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมและใชเอกสารสัญญาการคาขาวระหวางประเทศปลอม  
เพื่อฉอโกงสถาบันการเงินในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการสงออก 

๓. กรณีนายการิม  (ปกปดนามสกุล)  กับพวก  เปนนายหนาหรือตัวกลางรวมกันจัดทํา 
บัตรบุคคลไมมีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบดวยกฎหมายใหกับชนเผาโรฮิงยาและคนตางดาวอื่น   
ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

๔. กรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐของสํานักงาน
ชลประทาน  จังหวัดสุพรรณบุรี   

๕. กรณีการทุจริตนมโรงเรียนตามโครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน   
๖. กรณีการทุจริตในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป  พ.ศ.  ๒๕๕๑/๕๒   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดไววา  
ใหประกาศมติคณะกรรมการคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)   
ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๒  
คณะกรรมการคดีพิเศษไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน   ๔  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  
เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีเหตุการณระเบิดรถยนต  (คารบอม)  หนา  สภ.สุไหงโก - ลก  จังหวัดนราธิวาส 
๒. กรณีการทุจริตของผูบริหาร  บริษัท  ประกันวินาศภัย 
๓. กรณีการหายตัวไปของ  นายกมล  เหลาโสภาพันธ 
๔. กรณีเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  และการทุจริตการเบิกจายงบประมาณ  

ของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ในการดําเนินการโครงการอนุรักษทรัพยากรดินและ 
ปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษ  เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกรอน  ปงบประมาณ  ๒๕๕๑ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ไดกําหนดไววา  ใหประกาศมติคณะกรรมการคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  
วรรคหนึ่ง  (๒)  ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๒  คณะกรรมการคดีพิเศษไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้ จํานวน   ๔  เ ร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวน 
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีกลุมบุคคลรวมกันกระทําความผิดเกี่ยวกับการสรางราคาหลักทรัพยที่มีการซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยใหราคาผิดไปจากภาวะปกติของตลาด   

๒. กรณีการจับกุมกลุมบุคคลรวมกันฉอโกงประชาชนโดยหลอกลวงใหโอนเงินผาน 
เคร่ืองเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ  (เอทีเอ็ม)  ทองที่  สถานีตํารวจนครบาลบางนา  และกรณี  นายฉี  กับพวก  
ฉอโกงประชาชน 

๓. กรณีคดีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริยพระราชินี  และองครัชทายาท   

๔. กรณีคดีฆาตกรรม  นายประวิทย  สัตวุธ  ที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดไววา  
ใหประกาศมติคณะกรรมการคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  
๒๕๕๒  คณะกรรมการคดีพิเศษไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้ จํานวน   ๕  เ ร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวน 
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลรวมกับชาวตางชาติเปนเครือขายขององคกรอาชญากรรม 
ขามชาติทําหนังสือเดินทางปลอมเพื่อสนับสนุนการกระทําความผิดขามชาติ   

๒. กรณีขบวนการลักลอบนํายาคามากรา  (Kamagra)  เขามาจําหนายในประเทศไทยโดย 
ผิดกฎหมาย 

๓. กรณี  นายทองจนัทร  ภารพี  ถูกฆาแขวนคอ  ที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   
๔. กรณีการลักลอบผลิต  กระสุน  วัตถุระเบิดในพื้นที่ภาคเหนือโดยผิดกฎหมายและอาจนําไป

จําหนายแกผูกอความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
๕.   กรณีการลักลอบนําอาวุธปนสงครามตลอดจนชิ้นสวนอะไหลในพื้นที่ภาคกลางไปสง 

และจําหนายแกผูกอความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที ่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดไววา  
ใหประกาศมติคณะกรรมการคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)   
ในราชกิจจานุเบกษา 

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  
คณะกรรมการคดีพิเศษไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้จํานวน   ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. ประชาชนในพื้นที่อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  ถูกหลอกลวงใหนําหลักฐานทางที่ดิน
ไปคํ้าประกันผูตองหา   

๒. กรณีการกระทําที่มีพฤติการณเปนการกระทําลักษณะองคกรอาชญากรรมและเปนผูทรงอิทธิพล
ทุจริตซ้ือเรือและทุนจอดเรือตรวจการณ  และทุจริตนําทรัพยของราชการไปเปนประโยชนสวนตัวและ/
หรือฟอกเงิน 

๓. กรณีการเขาครอบครอง  กนสราง  แผวถาง  หรือเผาปา  หรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการ
ทําลายปาหรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น  และเขาครอบครอง  กนสราง  ทําลาย   
สภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน  ในพื้นที่อําเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดวยการนํามาจัดทําเปนสนามกอลฟ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษใหคดีความผิดทางอาญาอื่นเปนคดีพิเศษ 
ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

 

 

ดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  
คณะกรรมการคดีพิเศษ  ไดมีมติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหคดีความผิดทางอาญาอื่นเปนคดีพิเศษที่ตองสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จํานวน  ๒  เร่ือง  ดังนี้ 

 (๑)  การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการใหสัมภาษณลงส่ือตางประเทศของ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  เมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๕๒  และเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ในลักษณะ
ที่เปนความผิดตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (๒)  การกระทําความผิดทางอาญา  กรณีการติดตามทรัพยสินที่ถูกโจรกรรมจาก 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 เพื่อใหเปนไปตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ .ศ .๒๕๔๗   จึ งนํ าม ติคณะกรรมการคดีพิ เ ศษ ดั งกล า วประกาศ ในราชกิ จจ านุ เบกษา 
และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ธาริต  เพ็งดิษฐ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


