


 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่  1/๒๕๖2  ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖2 
วันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม  ๒๕๖1  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

1 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา        ประธาน 
2 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
3 พล.อ.บัญชา ทองวิสัย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
4 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ แทน ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
5 พ.ท.ประชิด แชจอหอ แทน ผบ.มทบ.21 
6 ร.อ.ชัยณรงค์ ทะนงอาษา แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา 
7 นายพศุตม์ แวววุฒินันท์ แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา 
8 นายวิสูตร ชัชวาลวงศ ์ นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
9 นายทวีศิลป์ เสนามา แทน นายอ าเภอปากช่อง 

10 นายนัทพงศ์ สุรินทร์ แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
11 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอ าเภอบัวใหญ่ 
12 นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอพิมาย 
13 นายพีระพงศ์ สนองชาติ แทน นายอ าเภอปักธงชัย 
14 นายณฐพล กองดิน แทน นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
15 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด 
16 นายอาทิตย์พงศ์ ประพันธ์บัณฑิต แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
17 นายไพศาล จรรยาเลิศ แทน นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จีนทั่ง แทน นายอ าเภอจักราช 
19 นายพงษ์ศักดิ์ ปนสิริ แทน นายอ าเภอหนองบุญมาก 
20 นายชุมพร พืชพันธ์ แทน นายอ าเภอห้วยแถลง 
21 ว่าที่ ร.ต.ประกอบ พงพระ แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
22 นายพิเศษศักดิ์ ศรีล ำไย แทน นายอ าเภอโชคชัย 
23 นายพงศ์ศุภัช อัดโคดศ์ แทน นายอ าเภอครบุรี 
24 นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอ าเภอโนนสูง 
25 นายพิชญ์เจษฎา ยะเกตุ แทน นายอ าเภอคง 
26 นายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูม ิ แทน นายอ าเภอขามสะแกแสง 
27 นายวีรภัทร พรมชาติ แทน นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
28 นางสาวณัฐชุลี ปรายกระโทก แทน นายอ าเภอโนนไทย 
29 นายนิยม ศิลา แทน นายอ าเภอแก้งสนามนาง 
30 พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอ าเภอประทาย 
31 นายดนุพล พิมพ์วงศ์ แทน นายอ าเภอชุมพวง 
32 นางนิริดา ค่องกลาง แทน นายอ าเภอขามทะเลสอ 
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33 นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม นายอ าเภอบัวลาย 
34 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ าเภอสีดา 
35 นายยุทธนา อาจหาญ แทน นายอ าเภอพระทองค า 
36 นายอธิวุฒิ นามพรหม แทน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
37 นายสมชาย จันทร์อินห์ แทน นายอ าเภอเทพารักษ์  
38 ว่าที่ ร.ต.ปัญหาร บุญมี นายอ าเภอเมืองยาง  
39 นายสุเทพ รื่นถวิล สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
40 น.ส.ดาวัลย ์ ชาญสูงเนิน แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 
41 นางจินตนา ช่องสาร แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 
42 น.ส.กาญจนา เปรมพิสห์ แทร ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
43 นายธรณัส ศรีปราชญ์ แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 
44 น.ส.ผาณิต เภสัชช แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
45 นายอภิชาติ วาท ี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 
46 นายพิทยา แสงรุ่ง แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 
47 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
48 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา 
49 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ แทน พัฒนาการจังหวัดฯ 
50 นายไชยปราการ พ่ึงไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
51 นายวัฒนา หีบสระน้อย แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
52 พ.ต.ท.สุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต แทน ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา 
53 พ.ต.อ.อรุษ ค าตุ้ย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง 
54 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย 
55 พ.ต.อ.จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย 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 กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.หนองบุญมาก  
59 พ.ต.อ.มีชัย ก าเนิดพรม ผกก.สภ.วังน้ าเขียว  
60 พ.ต.ต.ประยูร ศรีอินทร์ แทน ผกก.สภ.โนนสูง  
61 พ.ต.อ.ชินกรณ์ ใจกล้า ผกก.สภ.ชุมพวง  
62 พ.ต.อ.สรวิศ เพ็ชรค า ผกก.สภ.ห้วยแถลง  
63 พ.ต.ท.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช  
64 พ.ต.ท.เกษตร  ผกก.สภ.ขามทะเลสอ  
65 พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย  
66 พ.ต.อ.สุรชัย ผดุงเจริญ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ  
67 พ.ต.อ.วรการ ป้องกัน ผกก.สภ.เมืองยาง 
68 พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.พระทองค า 
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69 พ.ต.อ.จุมพลพัฒน์ ปัญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.บัวใหญ่ 
70 พ.ต.อ.อเนก ศรีกิจรัตน์ ผกก.สภ.พิมาย 
71 พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพัฒ ผกก.สภ.ประทาย 
72 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ผกก.สภ.คง 
73 พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม 

   74 พ.ต.ท.สุชน ชุ่มทองหลาง แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง 
75 พ.ต.อ.อนันต์ พิมพ์เจริญ ผกก.สภ.ขามสะแกแสง 

   76 พ.ต.ท.กวินสิทธิ์ พิมพ์กิตติสกุล แทน ผกก.สภ.สีดา 
77 พ.ต.ท.อ านาจ ตฤนสูงเนิน แทน ผกก.สภ.บัวลาย 
78 พ.ต.ท.ชินภาณุ จิตอามาตย์ แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว  
79 พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ วรรณโกชิตย์ แทน ผกก.สภ.ด่านขุนทด  
80 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล ผกก.สภ.กลางดง  
81 พ.ต.ท.วรวุฒิ เล็กสุนทร แทน ผกก.สภ.หมูสี  
82 พ.ต.ต.โกวิทย์ ศรีพิบูลย์ แทน ผกก.สภ.สูงเนิน  
83 พ.ต.ท.วรโชต ิ สุกใส แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์  

           84 พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ ผกก.สภ.จอหอ  
           85 ร.ต.อ.ปัจมิตร จันทร์หนองสรวง แทน ผกก.สภ.อุดมทรัพย์  
           86 พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย  
           87 พ.ต.อ.สมชาย บ ารุงชัย ผกก.สภ.โนนแดง  
           88 พ.ต.อ.บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย  

89 พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง ผกก.สภ.หินดาด  

90 พ.ต.ท.ถิรวุฒิ พิศุทธ์เศรษฐศิริ แทน ผกก.สภ.มะเริง  
91 พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ ใจประเสริฐ แทน ผกก.สภ.พลกรัง  
92 พ.ต.ท.จักรพล ตาลทรัพย์ แทน ผกก.สภ.บ้านปรางค์  
93 พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.บ้านหัน  
91 พ.ต.ท.จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม  
94 พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.กระชอน  
95 พ.ต.ท.รัตนพล ธูปแก้ว สวญ.สภ. สภ.บ้านหันห้วยทราย  
96 พ.ต.ท.ปุณยพงษ์ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก  
97 พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข 
98 พ.ต.ท.อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์ สว.สภ.หนองสรวง 
99 พ.ต.ท.สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย สว.สภ.เมืองพลับพลา 

100 พ.ต.ท.บุญธรรม เกียดนอก สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา  
101 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา  
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจังหวัดนครราชสมีา 
ครั้งที่  1/๒๕๖1  ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖2 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๖๑ ท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ     

๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องแรก   ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  คดี ๔ กลุ่ม  ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖2                                

สถิติคดีอาญา  ๔ กลุ่ม  ( เปรียบเทียบ  ๒๑ พ.ย.- ๒0 ธ.ค.๖๑  กับ ๒๑ ธ.ค.61 - ๒0 ม.ค.๖2 ) 
 

ประเภทคดี 

๒๑ พ.ย.๖๑ – 
๒๐ ธ.ค.๖๑ 

๒๑ ธ.ค.๖๑ – 
๒๐ ม.ค.๖2 

รับแจ้ง 
เพิ่ม/ลด 

 

จับกุม 
เพิ่ม/ลด 

 

 
จับกุม 

เพิ่ม/ลด 
% 

แนวโน้ม 
รับแจ้ง 

 

แนวโน้ม 
จับกุม 

 รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

รับแจ้ง จับกุม จับกุม 
% 

 

กลุ่มท่ี ๑ 
ชีวิต ร่างกาย และเพศ 37 34 91.89 37 26 70.27 - -8 -21.62 - ลด 

กลุ่มท่ี ๒ 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 39 57 82.61 112 82 73.21 +73 +25 -9.4 เพ่ิม เพ่ิม 

กลุ่มท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 35 23 65.71 27 19 70.37 -8 -4 +4.66 ลด ลด 

กลุ่มท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 1,582 1,720  1,434 1,650  -148 -70  ลด ลด 

 
สรุปย่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเดือน ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ – ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒  ของ ภ.จว.นครรำชสีมำ 

มีคดีเกิด  ๓ รำย  จับได ้ ๒  รำย  จับไม่ได้  ๑  รำย  ผู้ต้องหำ  ๒  คน ดังนี้ 
สภ.สูงเนิน เกิด ๑ รำย จับได้ - รำย ผู้ต้องหำ - คน 

๑. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.สูงเนิน ที่ ๔/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๕๐/๒๕๖๑ ข้อหำฆ่ำผู้อ่ืน              
โดยเจตนำฯ 

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รำยงำนเหตุอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ  และเหตุที่ ต้องรำยงำนด่วน (แบบที่  ๑ ) คดีฆ่ำผู้ อ่ืนโดยเจตนำฯ เมื่อวันที่  ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑                 
เวลำ ๐๓.๐๐ น. เหตุเกิดบริเวณถนนสำธำรณะในหมู่บ้ำนแก่นท้ำว หมู่ที่ ๑๔ ต.เสมำ อ.สูงเนิน  จว.นครรำชสีมำ              
นำยธนวัฒน์ เผียงสูงเนิน ผู้ตำย อำยุ ๔๐ ปี ได้เดินทำงไปเที่ยวงำนวัดใกล้บ้ำน หลังจำกนั้นได้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ของ
ตนเองกลับมำบ้ำนพักในหมู่บ้ำน ได้มีคนร้ำยไม่ทรำบจ ำนวน ขับขี่รถจักรยำนยนต์ไม่ทรำบยี่ห้อ สี ทะเบียน ขับขี่
ตำมหลังผู้ตำยมำทันบริเวณที่เกิดเหตุ และใช้อำวุธปืนยิงด้ำนหลังของผู้ตำยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังจำกนั้นคนร้ำย
หลบหนีไป  สำเหตุ อยู่ระหว่ำงสืบสวนสอบสวน 

สถำนที่เกิดเหตุ ถ.สำธำรณะในหมู่บ้ำนแก่นท้ำว หมู่ที่ ๑๔ ต.เสมำ อ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 
สภ.เมืองนครรำชสีมำ เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 

๒. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.เมืองนครรำชสีมำ ที่ ๕/๒๕๖๑ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๕๑/๒๕๖๑               
ข้อหำ ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำฯ    
           /รำยละเอียด... 
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รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รำยงำนเหตุอุกฉกรรจ์และ

สะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรำยงำนด่วน คดีฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลำ ๑๒.๓๐ น. เหตุเกิด
บริเวณบ้ำนเลขที่ ๙๙ ม. ๙ ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ นำยกฤษฎำ กระบวนพล ผู้ต้องหำ อำยุ ๒๕ ปี 
และ น.ส.เกษกนก ยังดี ผู้ตำย อำยุ ๓๔ ปี ซึ่งทั้งสองคนอยู่กินด้วยกันฉันท์สำมีภรรยำ  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ตำมกฎหมำย วันเกิดเหตุผู้ต้องหำสงสัยว่ำผู้ตำยมีชำยอ่ืน เมื่อมีเสียงจำกระบบไลน์จำกโทรศัพท์ผู้ตำย ผู้ต้องหำขอดู
โทรศัพท์แต่ผู้ตำยไม่ให้ดูมีท่ำทีหวงไม่ให้หยิบ ต่อมำเกิดกำรโต้เถียงกันผู้ต้องหำจึงหยิบมีดมำแทงที่ท้องผู้ตำย เกิดกำร
แย่งมีดผู้ต้องหำได้ใช้มีดแทงซ้ ำอีกหลำยครั้ง จนผู้ตำยเสียชีวิต หลังจำกนั้นผู้ต้องหำได้ขับขี่รถจักรยำนยนต์หลบหนีไป 
ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ท่ีจังหวัดชลบุรีสำเหตุ ควำมหึงหวง 

สถำนที่เกิดเหตุ บริเวณบ้ำนเลขที่ ๙๙ ม. ๙ ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ 
สภ.โพธิ์กลำง เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 

๓. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.โพธิ์กลำง ที่  ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่  อ.๑/๒๕๖๒ ข้อหำ                
วำงเพลิงเผำทรัพย์  

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๐.๐๑ น. เหตุเกิดบริเวณแฟลต
กำรเคหะเอ้ืออำทร หนองจะบก ห้องเลขที่ ๒๔๗๗/๕๙๕ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ  จว.นครรำชสีมำ เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภำยในห้องดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงได้ช่วยกันควบคุมเพลิงไว้ได้ สอบถำม  น.ส.กมลชนก คชชะ ผู้เสียหำย 
อำยุ ๒๖ ปี บ้ำนเลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๘ ต.บุพรำหมณ์ อ.นำดี จว.ปรำจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้เช่ำห้องที่เกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียหำยได้มีปำกเสียงทะเลำะกับ นำยปิยะพำสน์ เวำะยีโด  ผู้ต้องหำ อดีตแฟนหนุ่มของผู้เสียหำย จำกนั้นแยกย้ำยกัน
ไปส่วนผู้เสียหำยเดินทำงไปหำเพื่อน หลังจำกนั้นผู้เสียหำยได้รับข้อควำมทำงแชทเฟสบุ๊ค จำกผู้ต้องหำว่ำเป็นผู้วำงเพลิง
ห้องเช่ำ สำเหตุ ทะเลำะวิวำท 

สถำนที่เกิดเหตุ บริเวณแฟลตกำรเคหะเอ้ืออำทร หนองจะบก ห้องเลขที่ ๒๔๗๗/๕๙๕  ต.ในเมือง          
อ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นครรำชสีมำ 
 

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้น าพาฯ  

ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เปรียบเทียบ  ๒๑ พ.ค.- ๒๐ ธ.ค.๖๑/๒๑ ธ.ค.๖๑ - ๒๐ ม.ค.๖๒ 
ห้วงระหว่างวันที่ ลาว พม่า กัมพูชา อ่ืนๆ รวม 

๒๑ พ.ย.๖๑ – ๒๐ ธ.ค.๖๑ 2 1 54 0 57 
๒๑ ธ.ค.๖๑ – ๒๐ ม.ค.๖๒ 4 0 6 0 10 

เพ่ิม/ลด +2 +1 -48 0 -47 
 

ผลการจับกุมนายจ้าง ผู้น าพา ผู้ให้ที่พักพิง เปรียบเทียบ ๒๑ พ.ค.- ๒๐ ธ.ค.๖๑/๒๑ ธ.ค.๖๑ - ๒๐ ม.ค.๖๒ 
ห้วงระหว่างวันที่ นายจ้าง/คน ผู้น าพา/คน ผู้ให้ที่พักพิง/คน อ่ืนๆ รวม 

๒๑ พ.ย.๖๑ – ๒๐ ธ.ค.๖๑ 1 0 0 0 1 
๒๑ ธ.ค.๖๑ – ๒๐ ม.ค.๖๒ 0 0 0 0 0 

เพ่ิม/ลด -1 0 0 0 -1 

     

         /เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการ... 
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เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  ๒๑ พ.ย.- ๒๐ ธ.ค.๖๑/๒๑ ธ.ค.61 - ๒๐ ม.ค.๖2 

ข้อหา 

๒๑ พ.ย.๖1 ถึง         
๒๐ ธ.ค.๖๑ 

๒๑ ธ.ค.๖1 ถึง         
๒๐ ม.ค.๖2 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 0 0 0 0 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  0 0 104 104 
๓. ขายสุราในเวลาห้ามเกินเวลา 0 0 11 11 
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 14 15 
๙. ดื่มสุรา ณ สถานที่จ าหน่ายในเวลาห้าม 0 0 0 0 
๑๐. จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 0 0 0 0 
๑๑. ไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชน 0 0 0 0 
๑๒. อ่ืน ๆ(เมาสุราขับรถ) 234 234 1480 1480 

รวมทั้งสิ้น 234 234 1609 1610 

 

 ๓.๒ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

ตั้งแต่วันที่  16  ธันวาคม  2561  ถึง  15  มกราคม  2562 
๑. จ านวน 9 คดี  ผู้ต้องหา 8 คน  
    ท้องที่เกิดเหตุ 

1. อ าเภอเสิงสาง 6 คด ี 2.อ าเภอครบุรี 1 คด ี 3. อ าเภอด่านขุนทด 1 คด ี

4. อ าเภอปากช่อง 1 คด ี     
 

๒. คดีเก่ียวกับการลักลอบท าไม้และครอบครองไม้โดยผิดกฎหมาย  จ านวน 5 คดี (คดีไม้พะยูง 3 คดี) 
2.1 ตรวจยึดไม้พะยูงท่อน              จ านวน    9 ท่อน ปริมาตร    0.44 ม3 
 ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป           จ านวน 10 แผ่น ปริมาตร  0.355 ม3 
2.1 ตรวจยึดไม้ชนิดอื่นๆ ท่อน         จ านวน   27 ท่อน ปริมาตร   2.538 ม3 
 ตรวจยึดไม้ชนิดอื่นๆ แปรรูป      จ านวน  90 แผ่น ปริมาตร  2.457 ม3 
       (คดีเกิดในท้องทีอ่ าเภอเสิงสาง อ าเภอครบุรี อ าเภอด่านขุนทด) 
                                                                             /3.คดีเก่ียวกับพระราชบัญญัติ... 
                                                                      
 
 
 



 
 

 

-7- 
3. คดีเก่ียวกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จ านวน 4 คด ี
    ฐานเข้าไปด าเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
    (ท้องที่อ าเภอเสิงสาง อ าเภอปากช่อง) 
4. อุปกรณ์ของกลางที่ตรวจยึดได้ 

1. เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง 12. แร้วบวงลวดสลิง 3 เส้น 
2. เลื่อยโซ่ไฟฟ้า 1 เครื่อง 13. มีดปลายแหลม 1 เล่ม 
3. บาร์ 16 นิว้ 1 แผ่น 14. ไฟฉายชนิดติดหัว 1 อัน 
4. บาร์ 36 นิว้ 1 แผ่น 15. ล้อเข็น 3 คัน 
5. ปืนแก๊ป 4 กระบอก 16. ปืนลูกกรด .22 1 กระบอก 
6. ดอกแก๊ป 14 ดอก 17. กระสุนปืน .22 1 นัด 
7. ดินปืน 1 ขวด 18. โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 
8. ลูกกระสุนตะกั่วลูกปลาย 32 ลูก   
9. หมอนลองดินปืน 1 ชุด   
11. ปืนผูกไทยประดิษฐ์ 2 กระบอก   

๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  ประจ าเดือน  มกราคม   ๒๕๖2 

1. ผู้เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  86 คน  (ช 76 ญ 10) 
2. สถานะผู้เสียชีวิต - ผู้ขับขี ่6๙ คน ,ผู้โดยสาร  11 คน , คนเดินเท้า 4  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู้เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต์  65  คัน   -รถปิคอัพ   9  คัน       -  รถเก๋ง  5ราย  
-  เดินเท้า  4 ราย รถบรรทุก 2 คัน - จักรยาน 1 คัน   
4.ประเภทยานพาหนะคู่กรณีไม่มีคู่กรณี       32    คัน    
    -  รถบรรทุก  18      คัน    -รถปิคอัพ       9   คัน            
    -รถเก๋ง      11 คัน            - รถจักรยานยนต์   7  คัน                
    -รถโดยสาร อย่างละ  1 คัน     
5. สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  3 อันดับแรก 
     1. ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 67  คน 
     2.เมาสุรา  6  คน 
     3.หลับใน 3 คน 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต 
 - ถนนกรมทางหลวง   50 ครั้ง  - ถนนในหมู่บ้าน  11  ครั้ง                                  
- ถนนทางหลวงชนบท     15  ครั้ง     - ถนน อบต.,เทศบาล 9 ครั้ง    
7. อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอเมืองนครราชสีมา 16 คน อ าเภอปากช่องและอ าเภอปักธงชัยอย่างละ8 คน 2. อ าเภอสูงเนิน 6 คน    
๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 

- ไม่สวมหมวก  17,827ราย  - เมาสุรา      ๑,๑๒๙ ราย 
- ไม่คาดเข็มขัด     8,372 ราย            - ขับรถเร็ว      2,179 ราย 

          /ไม่มีใบขับขี่ (รถ จยย.)... 
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- ไม่มีใบขับข่ี (รถ จยย.) 1,077     ราย - ไม่มีใบขับข่ี (รถยนต์) 7,072 ราย 
- อุปกรณ์ส่วนควบ  8,192ราย  - ย้อนศร       3,645 ราย 
- แซงคับขัน  3,041 ราย  - ฝ่าฝืนสัญญาณ         4,936 ราย 
- ใช้โทรศัพท์ฯ  3,678  ราย                  รวม             70,727 ราย 

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 

17,827 9,921 7,906 7,824 2,413 472 3,215 1,954 ๐ 104 

คิดเป็น % 59.53 40.65 46.10 45.48 27.77 54.53 39.19 ๐ 5.17 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 1129 849 280 ๐ 749 380 ๐ 1002 ๐ 87 

คิดเป็น % 75.20 24.80 ๐ 66.34 33.66 ๐ 88.75 ๐ 7.71 

  ๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   
  กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง มีภำระหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษีและป้องกันปรำบปรำมตำม
กฎหมำยที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือกำรเศรษฐกิจของประเทศ สินค้ำที่มีลักษณะต้องจ ำกัดหรือส่งเสริมกำรบริโภค เนื่องจำก
กำรบริโภคสินค้ำแล้วอำจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อสุขภำพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)  ไม่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กิจกำรไม่พึงประสงค์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม หรือเป็นต้นทุนทำงสังคม 

ผลการปราบปราม 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จ านวน   36    คดี   ค่าปรับ    214,869.77    บาท 
 

                                                  
                                                                                                                      
                                                                  พ.ต.ท.                  ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                             ( บุญธรรม    เกียดนอก ) 
                                                                      สว.งำน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 

 
 

                  ร.ต.อ.หญิง      บันทึกกำรประชุม 
                        (พชรพร  ทูลไธสง ) 
                                                                      รอง.สว.งำน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 

 

                   จ.ส.ต.หญิง               เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ 
                       ( ปนัดดำ   อ่อนศรี ) 
               ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 
                           

     




