
 
 

(๔) การมีมติ ให้คดีพิ เศษที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนพระราชบัญญัติ การสอบสวน 
คดีพิ เศษ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศใช้และคดียังไม่ถึงที่สุด มาเป็นอ านาจหน้าที่ 
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๔๔ 

ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๔๔ ดังนี้ 

1. มติ กคพ. คร้ังที่ 7/2547 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2547  
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)  ได้กล่ำวโทษ
ผู้บริหำรบริษัท ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 
311 มำตรำ 315 และเห็นชอบให้พนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
2. มติ กคพ. คร้ังที่ 8/2547 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2547  
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กล่ำวโทษ
ผู้บริหำรบริษัท ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 
239 และมำตรำ 77 และมีมติให้พนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
3. มติ กคพ. คร้ังที่ 9/2547 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2547 
 กรณี สถำนีต ำรวจนครบำลตล่ิงชัน ส่งส ำนวนกำรสอบสวนคดีอำญำท่ี 839/2547  
ในควำมผิดฐำนร่วมกันกู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชนอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรกู้ยืมเงิน 
ท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีมติให้พนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำร  
มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
4. มติ กคพ. คร้ังที่ 10/2547 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้เป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีมติให้มีพนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำม
มำตรำ 32  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
5. มติ กคพ. คร้ังที่ 11/2547 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2547 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับชุดเฉพำะกิจปรำบปรำมสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เข้ำตรวจค้นและจับกุม ผู้กระท ำควำมผิดฐำนร่วมกันปลอมเครื่องหมำย
กำรค้ำของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในรำชอำณำจักร และร่วมกันมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยซึ่งสินค้ำท่ีมี
เครื่องหมำยกำรค้ำปลอมและเลียน 
 
 
 



 
 

6. มติ กคพ. คร้ังที่ 11/2547 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2547 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ำตรวจค้นและจับกุม ผู้กระท ำควำมผิดฐำนร่วมกันปลอม
เครื่องหมำยกำรค้ำของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในรำชอำณำจักร และร่วมกันมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยซึ่งสินค้ำ
ท่ีมีเครื่องหมำยกำรค้ำปลอมและเลียน และมีมติให้มีพนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
7. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548  
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ร้องทุกข์
กล่ำวโทษผู้บริหำรบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และมีมติให้พนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
8. มติ กคพ. คร้ังที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2548 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่ำวโทษผู้บริหำรบริษัทเงินทุน ซึ่งกระท ำควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
มำตรำ 75 ตรี มำตรำ 75 จัตวำ มำตรำ 75 สัตต และมำตรำ 75 อัฏฐ และให้มีพนักงำนอัยกำร  
มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
9. มติ กคพ. คร้ังที่ 4/2548 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2548 
 กรณี กองบังคับกำรปรำบปรำม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส่งส ำนวนกำรสอบสวนคดีอำญำ 
ซึ่งมีบุคคลถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดฐำนฉ้อโกงและกู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชนตำมพระรำช
ก ำหนดกำรกู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีมติให้พนักงำนอัยกำร 
มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
10. มติ กคพ. คร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ร้องทุกข์
กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และเห็นชอบให้พนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำรแล้วแต่กรณี มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
11. มติ กคพ. คร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ร้องทุกข์
กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และให้พนักงำนอัยกำรหรืออัยกำรทหำรแล้วแต่กรณี มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
 
 



 
 

12. มติ กคพ. คร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจำกสำยลับผู้แจ้งควำมน ำจับว่ำ มีผู้กระท ำควำมผิดฐำน
ส ำแดงเท็จหลีกเล่ียงภำษีอำกร ตำมมำตรำ 99 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2496 
ประกอบมำตรำ 16 และมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482 และให้พนักงำน
อัยกำรหรืออัยกำรทหำรแล้วแต่กรณี มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
13. มติ กคพ. คร้ังที่ 8/2548 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2548 
 กรณี ผู้บริหำรบริษัท กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
และมีมติให้พนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
14. มติ กคพ. คร้ังที่ 9/2548 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2548 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัท และบุคคล ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำน
เจตนำหลีกเล่ียงหรือพยำยำมหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีอำกร ตำมมำตรำ 37(2) แห่งประมวลรัษฎำกร และมีมติ
ให้พนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
15. มติ กคพ. คร้ังที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2548 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทจ ำกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนเจตนำหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีอำกร ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 37 และมีมติให้
พนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547             
 
๑๖. มติ กคพ. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
  กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวโทษด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดฐำนประกอบธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์โดยไม่ได้รับอนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
ฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีมติให้พนักงำนอัยกำร มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32  แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
 
๑๗. มติ กคพ. คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
  กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กล่ำวโทษให้ด ำเนิน  
คดีกับผู้ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงำนอัยกำร 
มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๑๘. มติ กคพ. คร้ังที่ ๑/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 
  กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับห ลักทรั พย์  และตลำดหลักทรัพย์ ส่งข้อมู ล 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อกรณี มีกำรร้องเรียนกล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีอำญำกับอดีตผู้บริหำรของบริษัทมหำชนจ ำกัด  
ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติ 
บริษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 



 
 

๑๙. มติ กคพ. คร้ังที่ ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ 
  กรณี นำยรังสรรค์ ต่อสุวรรณ ร้องทุกข์กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับธนำคำรพำณิชย์และกลุ่ม
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547        
   
๒๐. มติ กคพ. คร้ังที่ ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ 
  กรณี กรมสรรพำกร ขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทมหำชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกระท ำ
ควำมผิดฐำนหลีกเล่ียงหรือพยำยำมหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีอำกร ตำมประมวลรัษฎำกร และมีมติให้พนักงำน
อัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๑. มติ กคพ. คร้ังที่ ๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจำกสำยลับผู้แจ้งควำมน ำจับว่ำ มี บริษัทจ ำกัด กระท ำ
ควำมผิดฐำนส ำแดงเท็จหลีกเล่ียงอำกรอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๒๗ และมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร ๒๔๖๙ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๒. มติ กคพ. คร้ังที่ ๔/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด และ บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกระท ำ
ควำมผิดโดยน ำหรือพำของท่ียังมิได้เสียค่ำภำษี ท่ียังมิได้ผ่ำนศุลกำกรโดยถูกต้องเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
ซื้อหรือรับไว้ด้วยประกำรใด ๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่ำน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยหลีกเล่ียงอำกร อันเป็นควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๓. มติ กคพ. คร้ังที่ ๔/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งกระท ำกำรออกใบก ำกับภำษี
โดยไม่มีสิทธิจะออกอันเป็นควำมผิดตำมประมวลรัษฎำกร และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำม
มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๔. มติ กคพ. คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
  กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ำท ำกำรตรวจสอบกำรร่วมสมยอมกันของผู้เข้ำเสนอรำคำใน
กำรจัดซื้อตำมโครงกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สนับสนุนให้แก่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ จ ำนวน ๑๔ รำยกำร ของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และมีมติให้พนักงำน
อัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๕. มติ กคพ. คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับ
ผู้บริหำรบริษัทมหำชน ซึ่งปฎิบัติฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติ
ให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 



 
 

๒๖. มติ กคพ. คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
 กรณี บริษัทมหำชนจ ำกัด ขอให้ด ำเนินคดีกับผู้บริหำรเดิมของบริษัทมหำชน ซึ่งกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๒๗. มติ กคพ. คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวโทษใหด้ ำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งได้กระท ำควำมผิดโดย
ร่วมกัน ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้รับอนุญำต อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒๘. มติ กคพ. คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งได้กระท ำควำมผิดโดย
ร่วมกันประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้รับอนุญำต อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๒๙. มติ กคพ. คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับ 
อดีตผู้บริหำรของบริษัทมหำชนกับพวกกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วม 
ตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๓๐. มติ กคพ. คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัดและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ในควำมผิดฐำน
ลักลอบหนีศุลกำกรตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมำตรำ ๑๖ มำตรำ 
๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำม
มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๓๑. มติ กคพ. คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ในควำมผิดฐำน
ส ำแดงเท็จหลีกเล่ียงอำกร ตำมมำตรำ ๙๙ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ 
ประกอบมำตรำ ๑๖, ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และปลอมเอกสำรตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๖๔ และมำตรำ ๒๖๕ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำม
มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๓๒. มติ กคพ. คร้ังที่ ๗/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับ
ผู้บริหำร บริษัทมหำชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 



 
 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำปฏิบัติหน้ำท่ีร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๓๓. มติ กคพ. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
 กรณี ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์ชำวสวนยำงแห่งประเทศไทยร้องขอให้ตรวจสอบกำร
ทุจริตในชุมนุมสหกรณ์ชำวสวนยำงแห่งประเทศไทยจ ำนวนหลำยโครงกำร 
 
๓๔. มติ กคพ. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 กรณี กำรน ำเข้ำบุหรี่จำกต่ำงประเทศ โดยส ำแดงเท็จเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยำยำมหลีกเล่ียง
กำรเสียค่ำภำษีอำกรและเสียค่ำแสตมป์ยำสูบไม่ครบถ้วน อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๙๙  
แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ.๒๔๖๙ และมำตรำ ๒๔ มำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2547 
 
๓๕. มติ กคพ. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องทุกข์ให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทจ ำกัดซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนส ำแดง
เท็จเพื่อหลีกเล่ียงอำกร และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๓๖. มติ กคพ. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องทุกข์ให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด ในกำรกระท ำควำมผิดฐำนส ำแดง
เท็จ และส ำแดงเท็จเพื่อหลีกเล่ียงอำกรอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๙๙ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2547 
 
๓๗. มติ กคพ. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๐ 
 กรณี ผู้ใช้นำมแฝงว่ำ IAMOK ขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัดกับพวกซึ่งกระท ำควำมผิดตำม
มำตรำ ๙๙ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำ
สอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๓๘. มติ กคพ. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในฐำนะ
นิติบุคคลและฐำนะส่วนตัวในควำมผิดฐำนส ำแดงเท็จเพื่อหลีกเล่ียงอำกรข้อห้ำม ข้อจ ำกัด อันเป็นควำมผิดตำม
มำตรำ ๙๙  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมำตรำ ๑๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
 
 



 
 

๓๙. มติ กคพ. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท ำกำรสืบสวนสอบสวนจำกกำรท่ีมีสำยลับแจ้งควำมน ำจับว่ำ 
มีบริษัทจ ำกัด กระท ำควำมผิดฐำนส ำแดงเท็จหลีกเล่ียงอำกรข้อห้ำมข้อจ ำกัด ตำมมำตรำ ๙๙ มำตรำ ๒๗  
แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ.๒๔๖๙ ประกอบมำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร  
พ.ศ.๒๔๘๒ และน ำเข้ำวัตถุอันตรำยชนิดท่ี ๓ โดยไม่ได้รับอนุญำตกำรน ำเข้ำจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรมโดยถูกต้อง เป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๗๓ มำตรำ ๗๘ แห่งพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๐. มติ กคพ. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 กรณี มีสำยลับท ำหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบโดยแจ้งว่ำมีบริษัทจ ำกัด ส ำแดงรำยกำรอันเป็น
เท็จเพื่อหลีกเล่ียงภำษีอำกรตำมมำตรำ ๒๗ ประกอบมำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ.๒๔๖๙ 
และมีมติให้พนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
๔๑. มติ กคพ. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบุคคลซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนประกอบ
ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ได้รับอนุญำต 
 
42. มติ กคพ. คร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2551 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทมหำชนจ ำกัด และผู้บริหำร รวมท้ังบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในฐำนะนิติบุคคลและในฐำนะส่วนตัวซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนหลีกเล่ียงภำษีอำกรอันเป็นควำมผิด
ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469 ประกอบมำตรำ 10 แห่งพระรำชก ำหนดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 
 
43. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทจ ำกัด ในข้อหำเจตนำน ำใบก ำกับ
ภำษีท่ีออกโดยมิชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 90/4  (7) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร 
 
44. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
 กรณี กองบัง คับกำรปรำบปรำม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส่งส ำนวนคดีอำญำ  
ท่ี 364/2547 กล่ำวหำว่ำบริษัทจ ำกัด กับพวก กระท ำควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรกู้ยืมเงินท่ีเป็น  
กำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ำเนินกำรตำม 
อ ำนำจหน้ำท่ี 
 
45. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
 กรณี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ร้องทุกข์ให้
ด ำเนินคดีกับบุคคลซึ่งร่วมกันกระท ำควำมผิดในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยอ ำพรำงเพื่อให้บุคคลท่ัวไปหลงผิด
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  



 
 

46. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล ซึ่งกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
พ.ศ. 2522 
 
47. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
 กรณี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่ำวโทษให้ด ำเนินคดีกับบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 
 
48. มติ กคพ. คร้ังที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2551 
 กรณี มีหนังสือกล่ำวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนว่ำมีบริษัทมหำชน 
มีพฤติกำรณ์กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
49. มติ กคพ. คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2552 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด  ในควำมผิดฐำนส ำแดงเท็จ 
เพื่อหลีกเล่ียงข้อจ ำกัดและหลีกเล่ียงอำกรตำมมำตรำ 99 มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร  
พ.ศ. 2469 ประกอบมำตรำ 16 และมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482  
และเห็นชอบให้มีพนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 
 
๕๐. มติ กคพ. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
  กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ท ำกำรสืบสวนพบว่ำมีบุคคลร่วมกันกระท ำควำมผิดฐำน  
กู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน และฉ้อโกงประชำชน 
 
5๑. มติ กคพ. คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2552 
 กรณี กรมศุลกำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีกับบริษัทจ ำกัด ในควำมผิดฐำนร่วมกันส ำแดงเท็จและ
ลักลอบหนีภำษีศุลกำกร ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469 และให้มีพนักงำนอัยกำร
มำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
5๒. มติ กคพ. คร้ังที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องทุกข์ขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทจ ำกัด ซึ่งกระท ำควำมผิดโดยมี
เจตนำหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีอำกรเพื่อกำรจัดเก็บเป็นรำยได้ของรัฐ อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 37  
และมำตรำ 90/4(๖) แห่งประมวลรัษฎำกรและให้มีพนักงำนอัยกำรมำสอบสวนร่วมตำมมำตรำ ๓๒  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 
 
 



 
 

5๓. มติ กคพ. คร้ังที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษท ำกำรสืบสวนพบว่ำมีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำก
ถูกคณะกรรมกำรกลุ่มออมเงินสัจจะ ฉ้อโกง ซึ่งเป็นควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรกู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
5๔. มติ กคพ. คร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2552 
 กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษท ำกำรสืบสวนพบว่ำมีประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอประจันตคำม 
จังหวัดปรำจีนบุรี ได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกถูกคณะกรรมกำรกลุ่มออมเงินสัจจะ ฉ้อโกง ซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมพระรำชก ำหนดกำรกู้ยืมเงินท่ีเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
5๕. มติ กคพ. คร้ังที่ 6/2552 เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 
 กรณี กรมสรรพำกร ร้องขอให้ด ำเนินคดีอำญำกับบริษัทมหำชนและกิจกำรร่วมค้ำ 
ในควำมผิดฐำนหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีอำกร อันเป็นควำมผิดตำมประมวลรัษฎำกร 
 
5๖. มติ กคพ. คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 กรณี พนักงำนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรทุ่งคำโงก จังหวัดพังงำ ร้องขอให้รับคดีอำญำ 
ท่ี 81/2558 กำรบุกรุกก่อสร้ำงสนำมกอล์ฟในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ และท่ีดินของรัฐในพื้นท่ีต ำบล  
ทุ่งคำโงก อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  
 
5๗. มติ กคพ. คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 กรณี กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร้องขอให้ด ำเนินคดีกำรบุกรุกท่ีดินในเขตอุทยำน
แห่งชำติหำดเจ้ำไหม พื้นท่ีบริเวณเกำะกระดำน หมู่ท่ี ๒ ต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 


