
 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที ่ ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ  
๒๕๔๙  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหคดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  
(๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตรา
ดังกลาวขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีความผิดอันเกิดในการตกลงซื้อขายรถดับเพลิงและอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานคร  มูลคา  ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐  บาท 

๒. กรณีความผิดในการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบบริเวณ  “บานเจกแบ”  ตําบลเกาะชางใต  
ก่ิงอําเภอเกาะชาง  จังหวัดตราด  จํานวน  ๘  แปลง  ไดแก 

 โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๑๒  เนื้อที่  ๐๐  –  ๑  –  ๗๕.๖  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๑๓  เนื้อที่  ๔  –  ๐  –  ๘๑.๒  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๑๔  เนื้อที่  ๐๐  –  ๓  –  ๕๖.๙  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๑๕  เนื้อที่  ๒๑  –  ๐  –  ๑๓.๓  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๑๖  เนื้อที่  ๑  –  ๑  –  ๒๕.๗  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๐  เนื้อที่  ๖๘  –  ๒  –  ๓๓  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๘  เนื้อที่  ๔๑  –  ๒  –  ๖๘.๕  ไร 
 โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๙  เนื้อที่  ๑  –  ๒  –  ๗๘.๖  ไร   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 

 

๓. กรณีการปฏิบัติหนาที่มิชอบของเจาหนาที่องคการเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน  (ปรส.)  
ในการอนุญาตใหบริษัท  เลแมนบราเดอร  โฮลด้ิง  อิ้งค  จํากัด  เขารวมประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๔ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๓  มนีาคม  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหคดี
ความผิดทางอาญาอื่น  ฯ  ดังกลาวทายนี้จํานวน  ๓  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการ
นํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน 
ของรัฐ  ในการจัดซ้ือที่ดินสําหรับปลูกสรางสํานักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร 

๒. กรณีการโจรกรรมโดเมนเนมของบริษัท  แพชชั่นเน็ต  จํากัด  และบริษัท  อีทราแวลแมกซ  จํากัด 
๓. กรณีการกระทําอันมิชอบของกลุมบุคคลและเจาหนาที่รัฐอันเกี่ยวพันกับการบุกรุกพื้นที่

ปาไมจํานวนรวม  ๒๑๐  แปลง  ในเขตอําเภอกะปง  จังหวัดพังงา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๓/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๙  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบให 
คดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้  จํานวน  ๑๒  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวน
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  
ซ่ึงจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาว
ขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๑๒๖  
เนื้อที่  ๑๖  ไร  ๑  งาน  ๑๙  ๑/๑๐  ตารางวา  ตําบลแมน้ํา  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๒. กรณีการกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๘๒๑  
เนื้อที่  ๒๓  ไร  ๒  งาน  ๘๗  ๗/๑๐  ตารางวา  ตําบลแมน้ํา  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๓. กรณีการกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิ  (น.ส.  ๓  ก)  เลขที่  ๒๖๒๓  โดยมิชอบ  
ในที่ดินราชพัสดุ  เนื้อที่  ๑๑  ไร  ๓  งาน  ๒๒  ตารางวา  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

๔. กรณกีารกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๗๑๘  
เนื้อที่  ๑๔  ไร  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๕. กรณีการกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิ  (น.ส.  ๓  ก)  เลขที่  ๔๑๑๖  โดยมิชอบ  
เนื้อที่  ๗  ไร  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๖. กรณีการกระทาํความผิดในการออกเอกสารสิทธิ  (น.ส.  ๓  ก)  เลขที่  ๕๐๔๑  โดยมิชอบ  
เนื้อที่  ๕  ไร  ๒  งาน  ๕๘  ตารางวา  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

๗. กรณีการกระทําความผิดในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๓๔๗  
เนื้อที่  ๑๗  ไร  ๔  ตารางวา  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๘. คดีความผิด  ตามมาตรา  ๓  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในโฉนดที่ดิน 
เลขที่  ๑๘๑๒๖  และ  ๑๘๘๒๑  ตําบลแมน้ํา  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  โฉนดที่ดินเลขที่  
๑๘๗๑๘  และ  ๑๖๓๔๗  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  หนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส.  ๓  ก)  เลขที่  ๒๖๒๓,  ๔๑๑๖  และ  ๕๐๔๑  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี   

๙. กรณีกลุมบุคคลรวมกันกระทําความผิดฐานฉอโกงในการขอคืนเงินภาษีผานทางอินเทอรเน็ต
จากกรมสรรพากร  ในปภาษี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๑๐. คดี  นายสุรวุฒิ  ชินวุฒิวงศ  กับพวก  รวม  ๙  คน  กระทําความผิดตามมาตรา  ๓  มาตรา  
๕  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 ๑๑. กรณี  นายไรส  อาหมัด  บัคส  กับพวก  รวมกันกระทําทุจริตเกี่ยวกับการปลอมบัตรเครดิต
ในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรตําบลภูพิงค  จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๒. กรณี  นายลี  เคียน  ซิน  กระทําความผิดฐานนําเขาในราชอาณาจักรและมีไวซ่ึงเคร่ืองมือ
หรือวัตถุอื่นใด  สําหรับเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลในการปลอมบัตรเดรดิต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพเิศษ 
เรื่อง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  ครั้งที่  ๔/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  
๒๕๔๙  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหคดีความผิดทางอาญาอื่นฯ  ดังกลาวทายนี้  จํานวน  ๒  เรื่อง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวน  ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง   
(๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตรา
ดังกลาวขางตนตอไป  ไดแก 

๑. กรณีการกระทําของกลุมนายทุนตางชาติและเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการอันเปนการบุกรุก
ท่ีดินในอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  โดยการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและนําไปแสวงหาผลประโยชน 

๒. กรณี  นายศรวิษฐ  นิตยะประภา  กระทําความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญาและ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ในการไมขายหรือฝากเงินตรา
ตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศใหกับธนาคารหรือบริษัทผูไดรับอนุญาตภายในเจ็ดวัน   
นับแตวันที่ไดมา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๕ 
เลม  ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง   มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๕/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี  
นายมาหามะ  อาแว  กับพวก  ซ่ึงกระทําความผิดอาญาโดยยักยอกทรัพย ฯ  และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  
ไมยอมหักภาษี  ณ  ที่จายตามประมวลรัษฎากร เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตองดําเนินการ
นํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลตํารวจเอก  สมบัติ  อมรวิวัฒน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  
กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นชอบใหกรณี
ตามทายนี้  จํานวน  ๖  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซึ่งจะตองดําเนินการนํามตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตนตอไป 

๑. กรณีอันสืบเนื่องจากการที่  กอ.  สสส.  จชต.  ตรวจยึดไดวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนปน
จากกลุมผูมีอิทธิพลในจังหวัดชายแดนภาคใต  

๒. กรณีการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบ  และนําที่ดินดังกลาวมาเขา
โครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรือมารีนา  และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของบริเวณหาดคลองสน  หมูที่  ๓  
ตําบลเกาะยาว  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

๓. กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.๓ก)  โดยมิชอบ  
แปลงเลขที่  ๔๘๔๑  เลขที่  ๔๘๔๒  เลขที่  ๔๘๔๓  และเลขที่  ๕๒๖๗  ทองที่หมูที่  ๑  และหมูที่  ๔  
ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

๔. กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหแกนายสุเทพ  วังสดาน  โดยมิชอบ  โฉนดเลขที่  ๒๗๔๙๓  
หมูที่  ๔  ตําบลบอผุด  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

๕. กรณีบริษัท  โชนัน  เทรดด้ิง  (ไทยแลนด)  จํากัด  กระทําความผิดโดยสําแดงเท็จเพื่อ
หลีกเลี่ยงอากร  และนําหรือพาของ  ฯ  เขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร  ขอหาม  ขอกํากัด   
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  และที่แกไขเพิ่มเติม 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

๖. กรณีการทํารายรางกาย  นายมะกะตา  ฮารง  กับพวก  รวม  ๕  คน  ผูตองหาในคดีปลน
อาวุธปนของกองพันทหารพัฒนาที่  ๔  คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  จังหวัดนราธิวาส 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ไกรสร  บารมีอวยชัย 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เร่ือง  มติคณะกรรมการคดีพิเศษ 

ในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
 

 

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

เนื่องดวยในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ  คร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๔๙  กคพ.  ไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  
เห็นชอบใหกรณีตามทายนี้  จํานวน  ๕  เร่ือง  เปนคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๒)  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตราดังกลาวขางตน
ตอไป 

๑. กรณีคนรายใชอาวุธปนยิง  นายฟครุดดีน  บอตอ  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส  
เปนเหตุไดรับอันตรายแกกายสาหัส 

๒. กรณีการหายตัวไปของ  นางสาวพรวิภา  เกิดรุงเรือง  และการเสียชีวิตของเด็กชายจักรพันธ  
ศรีสอาด  (นองฟลุค)  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖ 

๓. กรณีการเสียชีวิตของนายนิคม  อุนแกว  และ  นางกัญรญา  อุนแกว  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๒๘  
มีนาคม  ๒๕๔๖ 

๔. กรณีการเสียชีวิตของ  นายสมาน  ทองดี  เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๔๖ 
๕. กรณีการเสียชีวิตของ  นายพงษเทพ  รูคงประเสริฐ  และ  นางอําไพพรรณ  รูคงประเสริฐ  

เหตุเกิดเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ไกรสร  บารมีอวยชัย 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 


