


 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  9/๒๕๖๑  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๖๑ 

วันพุธที่   ๒๖   กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
วาระท่ี ๑        เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                       ............................................................................................................................. ............................. 
                       ............................................................................................................................. ..............................            
วาระท่ี ๒          รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  8/๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
                      ............................................................................................................................. ............................. 

  ............................................................. .................................................................................. ........... 
 วาระท่ี ๓          เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ                                           
                ๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
                              - ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (คดี ๔ กลุ่ม) 
                             - ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและผู้ให้ที่พักพิง น าพาฯ  
                - การจัดระเบียบสังคม 

  ........................................................ .................................................................................... .............. 
  ............................................................................................................................. ............................. 

             ๓.2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
         - การป้องกันปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  .................................................................................................................. ......................................... 
  ............................................................................................................................. .............................. 
  ๓.3  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 

         - อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  
  ............................................................................................................................. ............................. 

          ................................................................................................................................................. .......... 
                      ๓.4  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
         - ผลการปฏิบัติงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  

  .................................................................................................................................. ........................ 
             ............................................................................................. ............................................................ 

   
วาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืนๆ 

  ............................................................................................................................. .............................. 
  .................................................................. ............................................................................ ............. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  8/๒๕๖1  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖1 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖1  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************* 

1 นายวีเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา        ประธาน 
2 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ แทน ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
3 พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา 
4 พ.ท.เยี่ยม ฤทธิ์น้ าด า แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ 
5 นายสันติ ศรอารา อัยการจังหวัดนครราชสีมา 
6 นายภักด ี ตั้งธรรม ผบ.เรือนจ ากลางนครราชสีมา 
7 นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ 
8 นายนฤชา โฆษศิวิไลซ์ นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
9 นายสิริวัฒน ์ ภัทรวิเศษพันธ์ แทน นายอ าเภอปากช่อง 

10 นายนัทพงศ์ สุรินทร์ แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
11 นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอ าเภอบัวใหญ่ 
12 นายชูศักดิ์ ขุนเกาะ นายอ าเภอพิมาย 
13 นายพีระพงศ์ สนองชาติ แทน นายอ าเภอปักธงชัย 
14 นายเสกสรร จันวงษา แทน นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
15 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด 
16 นายอ านวยศิลป์ มานะงาน แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
17 นายสุพจน์ แสนมณี นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอ าเภอจักราช 
19 นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอหนองบุญมาก 
20 นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอ าเภอห้วยแถลง 
21 นายอดิศักดิ์ ยวงกระโทก แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
22 นายภรานิตย์ จันทร์ยัง แทน นายอ าเภอโชคชัย 
23 นายจรัล กลางประดิษฐ์ แทน นายอ าเภอครบุรี 
24 นางสิรินญา วรรณท์ แทน นายอ าเภอโนนสูง 
25 นายพลลภ สิงห์ทอง นายอ าเภอคง 
26 นายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูม ิ แทน นายอ าเภอขามสะแกแสง 
27 นายอนุ กว้างนอก แทน นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
28 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอ าเภอโนนไทย 
29 นางชนานันท์ คุ้มคง แทน นายอ าเภอแก้งสนามนาง 
30 นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ แทน นายอ าเภอประทาย 
31 นายดนุพล พิมพา แทน นายอ าเภอชุมพวง 
32 นายชนะ ธรณีทอง นายอ าเภอขามทะเลสอ 
33 นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอ าเภอโนนแดง 

                                                 /34.นายทวีศักดิ์... 
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34 นายทวีศักดิ์ ภาษ ี แทน นายอ าเภอบัวลาย 
35 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอ าเภอสีดา 
36 นายพีระ พิมพ์ประสาร นายอ าเภอพระทองค า 
37 นายอธิวุฒิ นามพรหม แทน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
38 นายสมชาย จันทร์วงษ ์ แทน นายอ าเภอเทพารักษ์ 
39 นายคชภัค คงวัน แทน นายอ าเภอเมืองยาง 
40 นางชาลินีย์ สายแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
41 น.ส.ดาวัลย ์ ชาญสูงเนิน แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 
42 นายถวิล อรัญเวศ แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
43 นายสุระธรรม สินแก้ว แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 
44 นายสมบัติ จันกวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 
45 นายศักดิ์ศิร ิ หยวกฉิมพลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  
46 นายสุเทพ รื่นถวิล ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ  
47 นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา  
48 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
49 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา  
50 นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
51 นายวัฒนา หีบสระน้อย แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
52 นายวชิระ บถพิบูลย์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ  
53 พ.ต.อ.อรุษ ค าตุ้ย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง  
54 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย  
55 พ.ต.ท.สุพจน์ จงอุตส่าห์ แทน ผกก.สภ.โชคชัย  
56 พ.ต.อ.นทพล กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.ครบุรี 
57 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ผกก.สภ.เสิงสาง 
58 พ.ต.อ.ชนัตถ์ ขาวฉลาด ผกก.สภ.หนองบุญมาก 
59 พ.ต.อ.มีชัย ก าเนิดพรม ผกก.สภ.วังน้ าเขียว 
60 พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน ผกก.สภ.โนนสูง  
61 พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ แทน ผกก.สภ.ชุมพวง 
62 พ.ต.อ.สรวิศ เพ็ชรค า ผกก.สภ.ห้วยแถลง 
63 พ.ต.ท.บุญโรจน์ ทรัพย์มา แทน ผกก.สภ.จักราช 
64 พ.ต.ท.เกษตร วิณวันก์ แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ 
65 พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย 
66 พ.ต.ท.นธีร ์ สุคุณา แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ  
67 พ.ต.ท.สงกรานต์ ปัญญานาค แทน ผกก.สภ.เมืองยาง  
68 พ.ต.ท.เทวัญ แทงเป้า แทน ผกก.สภ.พระทองค า  
69 พ.ต.อ.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.บัวใหญ่  

                                           /70 พ.ต.ท.นพดล...  
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   70 พ.ต.ท.นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์ แทน ผกก.สภ.พิมาย  
   71 พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ผกก.สภ.ประทาย  

72 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ผกก.สภ.คง  
73 พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม  

74 พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช ผกก.สภ.แก้งสนามนาง  

75 พ.ต.อ.อนันต์ พิมพ์เจริญ ผกก.สภ.ขามสะแกแสง  
76 พ.ต.อ.ศุภัทร ศุภก าเนิด ผกก.สภ.สีดา  
77 พ.ต.ท.นิพนธ์ ศิริอนัต์ แทน ผกก.สภ.บัวลาย  
78 พ.ต.ท.ชินภาน ุ จิตอามาตย์ แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว  
79 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด  
80 พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร ผกก.สภ.ปากช่อง  
81 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล ผกก.สภ.กลางดง 
82 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.หมูส ี
83 พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน 
84 พ.ต.อ.ไพบูลย์ วาสนาม ผกก.สภ.เทพารักษ์  
85 พ.ต.ท.ณัฐจักร บุญกล้า แทน ผกก.สภ.จอหอ  
86 พ.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์  
87 พ.ต.ท.ปรีชา สารถ ี แทน ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย  
88 พ.ต.อ.สมชาย บ ารุงชัย ผกก.สภ.โนนแดง  
89 พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง ผกก.สภ.หินดาด  
90 พ.ต.ท.สมาน เชาว์มะเริง แทน ผกก.สภ.มะเริง 
91 พ.ต.อ.สุทิน นิลแย้ม ผกก.สภ.พลกรัง 
92 พ.ต.ท.จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม 
93 พ.ต.ท.ด ารงณภัทร ชยพลวัฒน์ แทน สวญ.สภ.กระชอน  
94 พ.ต.ท.เอกวัฒ นามภร แทน สวญ.สภ. สภ.บ้านหันหว้ยทราย  
95 พ.ต.ท.ปุณยพงษ์ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก  
96 พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข 
97 ร.ต.อ.เดช ปนสันเทียะ สว.สภ.หนองสรวง 
98 พ.ต.ท.สิริศักดิ์ สกลุสุขธงชัย สว.สภ.เมืองพลับพลา 
99 พ.ต.ท.บุญธรรม เกยีดนอก สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา 

100 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ - ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจังหวัดนครราชสมีา 

ครั้งที่  ๗/๒๕๖1  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

           /3.1 ต ารวจภูธร... 
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๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องแรก   ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  คดี ๔ กลุ่ม  ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑                                

สถิติคดีอาญา  ๔ กลุ่ม  ( เปรียบเทียบ  ๒๑ มิ.ย.- ๒๐ ก.ค.๖๑ กับ ๒๑ ก.ค.- ๒1 ส.ค.๖๑ ) 
 

ประเภทคดี 

๒๑ มิ.ย.๖๑ – 
๒๐ ก.ค.๖๑ 

๒๑ ก.ค.๖๑ – 
๒๐ ส.ค.๖๑ 

รับแจ้ง 
เพิ่ม/ลด 

 

จับกุม 
เพิ่ม/ลด 

 

 
จับกุม 

เพิ่ม/ลด 
% 

แนวโน้ม 
รับแจ้ง 

 

แนวโน้ม 
จับกุม 

 รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

 

กลุ่มท่ี ๑ 
ชีวิต ร่างกาย และเพศ 36 28 77.78 39 33 84.62 +3 +5 +6.84 เพิ่ม เพิ่ม 

กลุ่มท่ี ๒ 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 115 80 69.56 122 84 68.85 +7 +4 -0.71 เพิ่ม เพิ่ม 

กลุ่มท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 5๘ 46 79.31 67 57 85.07 +9 +11 +๑.๕๘ เพิ่ม เพิ่ม 

กลุ่มท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ๑,201 ๑,420  1,321 1621  +120 +1201  เพิ่ม เพิ่ม 

สรุปย่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนวันที่ ๒๑ ก.ค. – ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ของ ภ.จว.นครราชสีมา 
มีคดีเกิด ๖ ราย  จับได้  ๕  ราย  จับไม่ได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๕  คน ดังนี้ 

  สภ.โพธิ์กลาง เกิด ๑ ราย จับได้ - ราย ผู้ต้องหา - คน 
๑. เลขคดี อุกฉกรรจ์  สภ .โพธิ์กลาง ที่  ๒/๒๕๖๑ เลขคดี อุกฉกรรจ์  ภ .จว.นครราชสีมา ที่  อ.๒๕/๒๕๖๑                         
ข้อหา ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา   

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๔๐ น. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 
เหตุเกิดบริเวณเกาะกลางถนนสามแยกปัก ถนนมิตรภาพ ต .ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา ที่เกิดเหตุพบศพ                  
นางโสภา อ้นไธสง ผู้ตาย อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น อาชีพเร่ร่อน 
สภาพศพตามร่างกายมีบาดแผลถูกแทง จ านวน ๘ แห่ง สวมกางเกงยีนส์ขายาวสีด า สวมเสื้อแขนยาวลายขวาง                 
สีน้ าเงิน - แดง ตรวจที่เกิดเหตุพบอาวุธมีดปลายแหลมมีรอยคราบเลือดที่ตัวมีด กระเป๋าผู้ตายถูกรื้อค้น มีเอกสาร                  
เงินเหรียญบาท ซองกระดาษพันยาเส้นของผู้ตายตกกระจายอยู่ตามพ้ืนดินบริเวณที่เกิดเหตุ ไม่รู้ตัวคนร้ายอยู่ระหว่าง
หลบหนี  

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณเกาะกลางถนนสามแยกปัก ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จว.นครราชสีมา 
  สภ.เมืองนครราชสีมา เกิด ๑ ราย จับได้ - ราย ผู้ต้องหา - คน 

๒. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ที่ ๓/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๖/๒๕๖๑                
ข้อหา ชิงทรัพย์    

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. รับค าร้องทุกข์             
วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เหตุเกิดบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างหมู่บ้านพัฒนธานี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง  จว.นครราชสีมา               
ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ นายสมชาย เหลือมสีจันทร์ ผู้เสียหาย อายุ ๔๕ ปี และ นายเฉลา  กั้นกลาง ผู้ต้องหา อายุ ๓๕ ปี 
ทั้งสองได้นั่งดื่มสุราด้วยกันในที่เกิดเหตุ จนมีอาการมึนเมาทั้งสองคน และได้มีปากเสียงทะเลาะกัน ผู้ต้องหาได้เข้าไป   

         /ท าร้ายร่างกาย... 
 
 
 



 
 

                                            -๕- 
ท าร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยการถีบด้วยเท้าจนตกลงไปในคลองน้ าแล้วติดตามไปกดศีรษะผู้เสียหายลงน้ าหลายครั้ง 
จากนั้นได้กระชากสร้อยคอทองค าหนัก ๔ บาท แล้วหลบหนีไป หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้
ตามหมายจับ สาเหตุ เมาสุรา ประสงค์ต่อทรัพย์  

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่ีพักคนงานก่อสร้างหมู่บ้านพัฒนธานี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง                         
จว.นครราชสีมา 

สภ.ปากช่อง เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน 
๓. เลขคดี อุกฉกรรจ์  สภ .ปากช่อง ที่  ๑ /๒๕๖๑ เลขคดี อุกฉกรรจ์  ภ .จว.นครราชสีมา ที่  อ.๒๗/๒๕๖๑                          
ข้อหา ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา     

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. เหตุเกิดบริเวณ
บ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา นายณัฐดนัย วารี ผู้ตาย อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ 
๒๙๕ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของ นายมานะ กุยแก้ว ผู้ต้องหา อายุ ๕๙ ปี               
อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๔ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา มาเคาะประตูเรียกให้ผู้ต้องหาให้ไปช่วยไล่วัวเข้า
คอก เนื่องจากวัวหลุดออกจากคอกแต่ผู้ต้องหาไม่ตื่น เมื่อผู้ตายไล่ต้อนวัวเข้าคอกเสร็จแล้ว ผู้ต้องหาตื่นมาพบผู้ตาย  
ทั้งสองจึงมีปากเสียงทะเลาะกัน ผู้ต้องหาไม่พอใจได้เดินไปที่รถยนต์แล้วหยิบเอาอาวุธปืนเดินมายิงผู้ตายขณะก าลัง             
ล้างมือ เสียชีวิต หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สาเหตุ มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 

สภ.พระทองค า เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน 
๔. เลขคดี อุกฉกรรจ์  สภ.พระทองค า ที่  ๑/๒๕๖๑ เลขคดี อุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่  อ.๒๘/๒๕๖๑                      
ข้อหา วางเพลิงเผาทรัพย์    

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่  ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เหตุเกิดบริเวณ
บ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๗ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค า จว.นครราชสีมา ตรวจที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐ
บล๊อค ข้างบนเป็นไม้ เพลิงได้ก าลังลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด นางตาน้อย ดูสันเทียะ ผู้เสียหาย อายุ ๕๗ ปี              
อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๗ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค า จว.นครราชสีมา เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว 
สอบสวนทราบว่า นายตนุชาย ดูสันเทียะ ผู้ต้องหา อายุ ๓๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๗ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค า                   
จว.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบุตรชายของผู้เสียหายได้เมาสุราและทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัว เมื่อทุกคนออกไปท างาน
นอกบ้านจนหมด ผู้ต้องหาได้ใช้ไฟเผาบ้าน หลังจากที่วางเพลิงแล้วผู้ต้องหานอนเมาสุราอยู่ที่เปลนอนข้างบ้าน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ท าการควบคุมตัวมาสอบสวน สาเหตุ เมาสุรา  

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๗ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 

สภ.ปักธงชัย เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน 
๕. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.ปักธงชัย ที่ ๓/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๙/๒๕๖๑  ข้อหา ชิงทรัพย์    

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เหตุเกิด
บริเวณร้านขายยา บ้านส้มเภสัช หน้าห้างบิ๊กซีสาขาปักธงชัย หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา                  
นายชัยญา โคตรสมบัติ ผู้ต้องหา อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ได้
เดินเข้าไปในร้านขายยาดังกล่าว แล้วน าอาวุธมีดคัตเตอร์ขนาดเล็กออกมาข่มขู่  ให้ นางอกนิษฐ์ ศรีพิลา ผู้เสียหาย           
อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๗ หมู่ที่ ๑๔ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง       

/จว.นครราชสีมา... 



 
                                          -๖- 

จว.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเจ้าของร้านฯ ส่งเงินมาให้ หลังจากนั้นผู้ต้องหาได้เปิดลิ้นชั กเก็บเงิน แล้วหยิบเงินจ านวน 
๑,๑๐๐ บาท ในลิ้นชักหลบหนีไป หลังเกิดเหตุผู้ต้องหา ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว  สาเหตุ 
ประสงค์ต่อทรัพย์ 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณร้านขายยา บ้านส้มเภสัช หน้าห้างบิ๊กซีสาขาปักธงชัย หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองปัก       
อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 

 

สภ.ล าทะเมนชัย เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน 
๖. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.ล าทะเมนชัย ที่  ๒/๒๕๖๑ เลขคดี อุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่  อ.๓๐/๒๕๖๑                 
ข้อหา ชิงทรัพย์     

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เหตุเกิด
บริเวณป่ามันทิศตะวันตกบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา นางอินธุอร เผือกไธสง 
ผู้เสียหาย อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๗ ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา ถากหญ้าในป่ามัน 
ระหว่างผู้เสียหายจะเดินทางกลับบ้านพักได้ถูกคนร้ายใช้ท่อนไม้ตีท าร้าย และแย่งเอากระเป๋าคาดเอวสีด าไปมีเงินสด 
จ านวน ๖,๐๕๐ บาท  และโทรศัพท์มือถือหลบหนีไป หลังเกิดเหตุ นายสุพันธ์ หนูค า ผู้ต้องหา อายุ ๓๗ ปี                        
อยู่บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๑๕ ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา เข้าพบและมอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ซึ่ง 
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา สาเหตุ ประสงค์ต่อทรัพย์ 

สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่ามันทิศตะวันตกบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ต.ช่องแมว  อ.ล าทะเมนชัย               
จว.นครราชสีมา 

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้น าพาฯ  

ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เปรียบเทียบ ๒๑ มิ.ย.- ๒๐ ก.ค.๖๑/๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑ 
ห้วงระหว่างวันที่ ลาว พม่า กัมพูชา อ่ืนๆ รวม 

๒๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๐ ก.ค.๖๑ 14 ๒๑ ๔๗ ๑๐ ๙๒ 
๒๑ ก.ค.๖๑ – ๒๐ ส.ค.๖๑ 7 19 89 15 130 

เพ่ิม/ลด -7 -2 +๔2 +5 +3๘ 
 

ผลการจับกุมนายจ้าง ผู้น าพา ผู้ให้ที่พักพิง เปรียบเทียบ ๒๑ มิ.ย.- ๒๐ ก.ค.๖๑/๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑ 
ห้วงระหว่างวันที่ นายจ้าง/คน ผู้น าพา/คน ผู้ให้ที่พักพิง/คน อ่ืนๆ รวม 

๒๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๐ ก.ค.๖๑ 2 1 2 ๐ 5 
๒๑ ก.ค.๖๑ – ๒๐ ส.ค.๖๑ 0 1 0 0 1 

เพ่ิม/ลด -๒ - -2 ๐ -4 

 

         /เรื่องท่ี 3 ผลการด าเนินการ... 

 

 

        

 

 



 
 

-๗- 

เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  ๒๑ มิ.ย.- ๒๐ ก.ค.๖๑/๒๑ ก.ค.- ๒๐ ส.ค.๖๑ 

ข้อหา 

๒๑ มิ.ย.๖๐ ถึง         
๒๐ ก.ค.๖๑ 

๒๑ ก.ค.๖๐ ถึง         
๒๐ ส.ค.๖๑ 

เกิด 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

เกิด 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 0 0 0 0 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  0 0 1 1 
๓. ขายสุราในเวลาห้ามเกินเวลา 0 0 31 31 
๔. ผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมเด็ก ฯ ม.๒๖ 0 0 0 0 
๕. สถานบริการเปิดเกินเวลา 0 0 0 0 
๖. สถานประกอบการเปิดเครื่องเสียงดังฯ 0 0 0 0 
๗. ขายสุราในสถานที่ห้ามฯ ตาม ม.๒๗ (๑-๘) 0 0 0 0 
๘. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามฯ ม.๓๑ 0 0 2 2 
๙. ด่ืมสุรา ณ สถานที่จ าหน่ายในเวลาห้าม 0 0 0 0 
๑๐. จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 0 0 0 0 
๑๑. ไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชน 0 0 0 0 
๑๒. อ่ืน ๆ(เมาสุราขับรถ) 195 195 209 208 

รวมทั้งสิ้น 330 330 243 242 

         

 ๓.๒ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

 

๑. จ านวน 6 คดี  ผู้ต้องหา 26 คน (ชาวกัมพูชา 20 คน)  
    ท้องที่เกิดเหตุ 

อ าเภอปักธงชัย 2 คด ี อ าเภอปากช่อง 2 คด ี อ าเภอวังน้ าเขียว 1 คด ี

อ าเภอครบุรี 1 คด ี     
 

๒. คดีเก่ียวกบัการลักลอบท าไม้และครอบครองไม้โดยผิดกฎหมาย  จ านวน  4 คดี (คดีไม้พะยูง  1  คดี) 
2.1 ตรวจยึดไม้พะยูงท่อน              จ านวน   -  ท่อน ปริมาตร -   ม3 
 ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป           จ านวน 13 แผ่น ปริมาตร 0.5  ม3 
2.2 ตรวจยึดไม้ชนิดอื่นๆ ท่อน         จ านวน  23 ท่อน ปริมาตร 5.78  ม3 
 ตรวจยึดไม้ชนิดอื่นๆ แปรรูป      จ านวน 10 แผ่น ปริมาตร  0.68  ม3 
       (คดีเกิดในท้องที่อ าเภอปักธงชัย อ าเภอปากช่อง และอ าเภอวังน้ าเขียว) 

 

3. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน  1 คดี  พ้ืนที่บุกรุก  จ านวน  8 – 0 – 09  ไร่ 
    (คดีเกิดในท้องที่อ าเภอปากช่อง) 
                                      /4.คดีเก่ียวกับ... 
 



 
-๘- 

 

4. คดีเก่ียวกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จ านวน 1 คดี 
    ฐานเข้าไปด าเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
    (ท้องที่อ าเภอครบุรี) 
 

5. อุปกรณ์ของกลางที่ตรวจยึดได้ 
1. รถยนต ์ 1 คัน 8. เสยีม 2 อัน 
2. รถจักรยานยนต ์ 1 คัน 9. มีดอีโต ้ 1 เลม่ 
3. เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร ์ 4 เครื่อง 10. ตะใบหางห ู 3 อัน 
4. น้ ามันเบนซิน 1 แกลลอน   
5. น้ ามันหล่อลื่น 1 แกลลอน   
6. อาวุธปืนลูกซองพร้อมกระสุน 1 นัด 1 กระบอก   
7. ยาบ้า 5 เม็ด   

๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  ประจ าเดือน  สิงหาคม   ๒๕๖1 

1. ผู้เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  68 คน  (ช 49 ญ 19) 
2. สถานะผู้เสียชีวิต - ผู้ขับขี่ 48 คน ,ผู้โดยสาร  13 คน , คนเดินเท้า 5  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู้เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต์  49  คัน     -  เดินเท้า  5 ราย     -รถปิคอัพ   4  คัน       
    -รถตู ้3 คัน เคสสูงเนิน    - รถเก๋ง  2ราย   
4.ประเภทยานพาหนะคู่กรณี 
    -  ไม่มีคู่กรณี       22    คัน   -รถปิคอัพ       13   คัน            
    -รถเก๋ง       10 คัน            - รถจักรยานยนต์   7  คัน                
    -  รถบรรทุก  11      คัน    -รถตู้ รถโดยสาร อย่างละ  ๑ คัน     
5. สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  3 อันดับแรก 
     1. ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 36  คน 
     2.ไม่สวมหมวก  9   คน 
     3.ดื่มสุรา        2 ราย 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต 
     - ถนนกรมทางหลวง   41  ครั้ง  - ถนนในหมู่บ้าน  13  ครั้ง                                  
- ถนน อบต.,เทศบาล   6 ครั้ง- ถนนทางหลวงชนบท     8  ครั้ง         
7. อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอสูงเนิน    11  คน  2. อ าเภอเมืองนครราชสีมา   10  คน 
    3. อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียวอ าเภอละ 6  คน 
๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 

- ไม่สวมหมวก  7,186ราย  - เมาสุรา      282 ราย 
- ไม่คาดเข็มขัด     3,275 ราย            - ขับรถเร็ว      151  ราย 
- ไม่มีใบขับข่ี (รถ จยย.) 2,222   ราย  - ไม่มีใบขับข่ี (รถยนต์) 4,680    ราย 
- อุปกรณ์ส่วนควบ  2,126ราย  - ย้อนศร       882 ราย 
- แซงคับขัน     1,154 ราย  - ฝ่าฝืนสัญญาณ         1,611 ราย 
- ใช้โทรศัพท์ฯ  ๑,034  ราย                  รวม             24,603 ราย 
          /9.รายละเอียด... 
 



 
-๙- 

๙.รายละเอียดเพิ่มเติมผลการจับกุม 

ข้อหา จับกุม เพศ อายุ อาชีพ 
  ชาย หญิง ต่ ากว่า 

๑๘ ปี 
๑๕-๑๘ ปี ๒๕ ปี นร./นศ. รับจ้าง ราชการ ไม่มีอาชีพ 

ไม่สวมหมวก
นิรภัย 

7,186 5,246 1,940 2,987 2,673 1,526 3,892 2,891 ๐ 112 

คิดเป็น % 73.00 27.00 41.57 37.20 29.09 54.16 40.32 ๐ 1.56 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 282 171 111 ๐ 183 99 ๐ 148 ๐ 109 

คิดเป็น % 60.64 39.36 ๐ 64.89 35.11 ๐ 52.48 ๐ 38.65 
  

   ๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   
  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและป้องกันปราบปรามตาม
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือการเศรษฐกิจของประเทศ สินค้าที่มีลักษณะต้องจ ากัดหรือส่งเสริมการบริโภค เนื่องจาก
การบริโภคสินค้าแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)  ไม่จ าเป็นในการด ารงชีพ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กิจการไม่พึงประสงค์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม หรือเป็นต้นทุนทางสังคม 

ผลการปราบปราม 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จ านวน  28  คดี   ค่าปรับ  125,647.10  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.                                                                                                      
                                                  
                                                                                                                         
                                                                  พ.ต.ท.                  ตรวจรายงานการประชุม 
                             ( บุญธรรม    เกียดนอก ) 
                                                                      สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 

 
 

                  ร.ต.อ.หญิง      บันทึกการประชุม 
                        (พชรพร  ทูลไธสง ) 
                                                                       รอง.สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 

 

                   จ.ส.ต.หญิง               เจ้าหน้าที่พิมพ์ 
                       ( ปนัดดา   อ่อนศรี ) 
               ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 
                           

 

                 




