


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที ่ 9/๒๕๖๒  ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  (ต่อจากการประชุม ศอ.ปส.จ.นม.) 
ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 *************************** 
วาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

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

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

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................................... ..................................................................... .......... 

วาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบจากส่วนราชการต่างๆ 
๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 

- ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (คดี ๔ กลุํม) 
- ผลการจับกุมแรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองและผู๎ให๎ที่พักพิง น าพาฯ 
- การจัดระเบียบสังคม 

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

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

๓.๒ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
- การป้องกันปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

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

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

๓.๓ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
- อุบัติภัยทางด๎านการจราจรทางบก 

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

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

๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
- ผลการปฏิบัติงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

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

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

๓.5 ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
- ผลการปฏิบัติงานส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 

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

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

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................. .......................................................................................... ......... 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่  8/๒๕๖2  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖2 
วันอังคารที ่๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖2   เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ MCC HALL ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช 

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

1 นางปิยะฉัตร อินสวําง รองผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา      ประธาน 
2 พล.อ.บัญชา ทองวิสัย ที่ปรึกษาผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา 
4 พ.ท.ประชิด แชจอหอ แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 
5 พ.ท.วรัตถ๑ รุํงกลาง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา 
6 พ.ต.อ.สมภพ สังข๑กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
7 นายสุระ รุํงสันเทียะ แทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
8 นายธวัชชัย กรอบสูงเนิน แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
9 วําที่ ร.ต.เสกสรร อํุนธรรมชาติ แทน นายอ าเภอบัวใหญํ 

10 นายเลิศพันธุ๑ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอพิมาย 
11 นายอ านวย ปองนาน นายอ าเภอปักธงชัย 
12 นายพรเทพ วัชกีกุล นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
13 นายชยานนท๑ สุวรรรทรัพย๑ แทน นายอ าเภอดํานขุนทด 
14 นายทวีสันต๑ ภาธนานนท๑ แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
15 นายนิสิต วงศ๑หทัย แทน นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16 นายพิชิตศักดิ์ ใจดี แทน นายอ าเภอจักราช 
17 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอ าเภอหนองบุญมาก 
18 นายเดชฤทธิ์ ถิตย๑ฉาย นายอ าเภอห๎วยแถลง 
19 วําที่ ร.ต.ประกอบ ทรงพระ แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
20 นายพิเศษศักดิ์ ศรีล าใย แทน นายอ าเภอโชคชัย 
21 นายชัยศิริ ชุมแสง แทน นายอ าเภอครบุรี 
22 นายเทพประสิทธิ์ ด๎วงภูเขียว แทน นายอ าเภอโนนสูง 
23 นายพัลลภ สิงห๑ทอง นายอ าเภอคง 
24 นายจักรกฤษณ๑ พิงชัยภูม ิ แทน นายอ าเภอขามสะแกแสง 
25 น.ส.อรวรรณ มีใหมํ นายอ าเภอบ๎านเหลื่อม 
26 นายปิยะ ภูมิจันทึก แทน นายอ าเภอโนนไทย 
27 นายอรุณ เมฆฉาย นายอ าเภอแก๎งสนามนาง 
28 พันจําโททวี พิมพ๑อุบล นายอ าเภอประทาย 
29 นายพีรวัฒน๑ ธีระวัฒนา แทน นายอ าเภอชุมพวง 
30 นายชนะ ธรณีทอง นายอ าเภอขามทะเลสอ 
31 นายศิริโรจน๑ ศิลป์ประกอบ แทน นายอ าเภอโนนแดง 
32 นายทวีศักดิ์ ภาษ ี แทน นายอ าเภอบัวลาย 
33 นายสานิตย๑ ศรีทวี แทน นายอ าเภอสีดา 

                                        /34.นายสมปอง… 
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34 นายสมปอง มณีโชติ แทน นายอ าเภอพระทองค า 
35 นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
36 นายสมชาย จันทร๑อินทร๑ แทน นายอ าเภอเทพารักษ๑ 
37 วําที่ ร.ต.สายฟ้า ยุตอาตม๑ แทน นายอ าเภอเมืองยาง 
39 นางทิพย๑สุดา ภูมิพาณิชย๑ แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
39 นายอภิชาติ วาท ี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
40 นายเกษมสันต๑ เครือเจริญ สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 
41 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา ๑ 
42 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน๑ แทน พัฒนาการจังหวัดฯ 
43 นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
44 นายวัฒนา หีบสระน๎อย แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฯ 
45 นางสาวดาวัลย๑ ชาญสุวรรณ แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 
46 น.ส.พรพิมล เปลําคาคม แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
47 นางมธุรณี แผลงจันทึก แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 
48 นายศุภพงษา จันทรังษ๑ แทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
49 พ.ต.อ.คเชนท๑ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา 
50 พ.ต.อ.อรุษ ค าตุ๎ย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง 
51 พ.ต.ท.วิทวัส แสงรุํงโรจน๑ แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย 
52 พ.ต.อ.จักรพังษ๑ เคนทวาย ผกก.สภ.โชคชัย 
53 พ.ต.ท.ศุภกร มาตย๑สมบัติ แทน ผกก.สภ.ครบุรี 
54 พ.ต.อ.ไพสิฐ ออมสิน ผกก.สภ.เสิงสาง 
55 พ.ต.อ.ชนัตถ๑ กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.หนองบุญมาก 
56 พ.ต.อ.จิรัฎฐ๑ ธัญญ๑จิโรจน๑ ผกก.สภ.วังน้ าเขียว 
57 พ.ต.อ.นิรันดร๑ แก๎วอิน ผกก.สภ.โนนสูง 
58  พ.ต.อ.วิชัย ณรงค๑ ผกก.สภ.ชุมพวง 
59 พ.ต.อ.ภัทราวุธ สีหะ ผกก.สภ.ห๎วยแถลง 
60 พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช 
61 พ.ต.ท.สิทธิชัย นพศิริ แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ  
62 พ.ต.ท.เตชิต โป๊ะประนม แทน ผกก.สภ.โนนไทย 
63 พ.ต.ท.พงศธร โสกุล แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
64 พ.ต.อ.สมบูรณ๑ สุขศรีดาวเดือน ผกก.สภ.เมืองยาง 
65 พ.ต.ต.วิทยา อินเที่ยง แทน ผกก.สภ.พระทองค า 
66 พ.ต.อ.ตํอศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล ผกก.สภ.บัวใหญํ 
67 พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย๑ ผกก.สภ.พิมาย 
68 พ.ต.ท.ศิลป ไกยราช ผกก.สภ.ประทาย 

             69 พ.ต.อ.จักรพงษ๑ บุญหํอ แทน ผกก.สภ.คง  
70 พ.ต.ท.สิทธิชัย ภาวจันทึก แทน ผกก.สภ.แก๎งสนามนาง  

                                         /72.พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์...  
                                             



                                           
    - 3 -   

71 พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย๑ แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง  
72 พ.ต.ท.สายชล จงปลูกกลาง แทน ผกก.สภ.สีดา  
73 พ.ต.อ.การณ๑กิตตณ๑ เสนาะวรานนท๑ ผกก.สภ.บัวลาย  
74 พ.ต.ท.ชินภาน ุ จิตอามาตย๑ แทน ผกก.สภ.สีคิ้ว  
75 พ.ต.อ.ตํอศักดิ์ จันทรกานตานนท๑ ผกก.สภ.ดํานขุนทด  

           76 พ.ต.ท.สุรชัย ผลทวี แทน ผกก.สภ.ปากชํอง  
           77 พ.ต.ท.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผกก.สภ.หมูส ี  

78 พ.ต.ท.วิศณุ กรใหมํ แทน ผกก.สภ.สูงเนิน 
           79 พ.ต.อ.กรธัช อู๏ดเจริญ ผกก.สภ.เทพารักษ๑ 
           80 ร.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ ผกก.สภ.อุดมทรัพย๑ 

             81 พ.ต.อ.พงศ๑ศักดิ์ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย 
             82 พ.ต.อ.ธนัตถ๑สันต๑ เมืองอินทร๑ ผกก.สภ.โนนแดง 
             83 พ.ต.ท.อรพล โคตรโนนกอก แทน ผกก.สภ.หนองสาหรําย 

84 พ.ต.ท.สมาน เชาว๑มะเริง แทน ผกก.สภ.พลกรัง 
85 พ.ต.อ.สรวิศ เพ็ชรค า ผกก.สภ.มะเริง 
86 พ.ต.อ.สมัย จะเรียมพันธ๑ ผกก.สภ.บ๎านปรางค๑ 
87 พ.ต.อ.ปราโมทย๑ สิมหลวง ผกก.สภ.หินดาด 
88 พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.บ๎านหัน 
89 พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.กระชอน 

             90 พ.ต.ท.อัครพล รัศมี สวญ.สภ. สภ.บ๎านหันห๎วยทราย 
             91 พ.ต.ท.สิทธิชัย สุนารักษ๑ สวญ.สภ.พลสงคราม 

92 พ.ต.ท.เจตน๑สฤษฎิ์ คล๎ายพลอย สว.สภ.คลองไผํ 
93 พ.ต.ท.ปุณยพงษ๑ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก 
94 พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข 
95 พ.ต.ท.พลพิไชย พันธ๑อินทร๑ สว.สภ.หนองสรวง 
96 พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย สว.สภ.เมืองพลับพลา 

97 พ.ต.ท.ปรีชา สารถ ี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครราชสมีา  

98 ร.ต.อ.ปราโมช ดอนสระน๎อย รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ๎งที่ประชุม 
-  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ ทํานใดเห็นสมควรแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือไมํ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๖๒  เมื่อวันอังคารที่  30  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากสํวนราชการตํางๆ     
 
 

/๓.๑ ต ารวจภธูร… 
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๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องแรก   ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  คดี ๔ กลุํม  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖2                                

สถิติคดีอาญา  ๔ กลุํม  ( เปรียบเทียบ  21 มิ.ย. - 20 ก.ค.62 กับ ๒๑ ก.ค.- ๒๐ส.ค.62) 
 

ประเภทคดี 

๒๑ มิ.ย.๖2 – 
๒๐ ก.ค.๖2 

๒๑ ก.ค.๖2 – 
๒๐ ส.ค.๖2 

รับแจ๎ง 
เพิ่ม/ลด 

 

จับกุม 
เพิ่ม/ลด 

 

 
จับกุม 

เพิ่ม/ลด 
% 

แนวโน๎ม 
รับแจ๎ง 

 

แนวโน๎ม 
จับกุม 

 รับแจ๎ง จับกุม จับกุม 
% 

รับแจ๎ง จับกุม จับกุม 
% 

 

กลุํมท่ี ๑ 
ชีวิต รํางกาย และเพศ 52 45 86.54 51 43 84.31 -1 -2 -2.23 ลดลง ลดลง 

กลุํมท่ี ๒ 
ประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ 103 86 83.50 107 74 69.15 +4 -12 -14.35 เพ่ิม ลดลง 

กลุํมท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 51 45 88.24 38 32 84.21 -13 -13 -4.03 ลดลง ลดลง 

กลุํมท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู๎เสียหาย 1,480 1,619  1,361 1,580  -119 -39  ลดลง ลดลง 

 

สรุปยํอคดีอุกฉกรรจ๑และสะเทือนขวัญวันที่ ๒๑ ก.ค. – ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ของ ภ.จว.นครราชสีมา 
มีคดีเกิด  ๖ ราย  จับได๎  ๕  ราย  จับไมํได๎  ๑  ราย  ผู๎ต๎องหา  ๕  คน ดังนี้ 

สภ.ปักธงชัย เกิด ๑ ราย จับได๎ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑ คน 
๑. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.ปักธงชัย ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๒/๒๕๖๒  ข๎อหา ฆําผู๎อ่ืน
โดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. เหตุเกิดบริเวณ 
สถานีบริการแก๏ส เจเคแก๏ส หมูํที่ ๘ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา นายโมโรด สัญชาติกัมพูชา ผู๎ตาย อายุ ๒๕ 
ปี พนักงานปั้มแก๏สขณะปฏิบัติหน๎าที่นั่งอยูํที่เก๎าอ้ีได๎มี นายทศวรรษ จูมแก๎ว ผู๎ต๎องหา อายุ ๒๐ ปี อยูํบ๎านเลขที่ ๑๒๔/
๑๐ หมูํที่ ๗ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ขับขี่รถจักรยานยนต๑เข๎ามาพูดคุยกับผู๎ตายแล๎วออกจากปั้มแก๏สไป 
หลังจากนั้นผู๎ตายนั่งหลับบนเก๎าอ้ี ผู๎ต๎องหาได๎เข๎ามาในปั้มแก๏สดังกลําวอีกครั้งแล๎วใช๎อาวุธปืนยิงที่ศีรษะด๎านหลังของ
ผู๎ตายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แล๎วเอากระเป๋าสะพายที่เก็บเงินจากการขายแก๏สจากผู๎ตายหลบหนีไป  ตรวจสอบจาก
ภาพกล๎องวงจรปิด เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ เจ๎าหน๎าที่ต ารวจสามารถติดตามจับกุมผู๎ต๎องหาได๎ หลังเกิดเหตุ        
สาเหตุ ประสงค๑ตํอทรัพย๑ 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสถานีบริการแก๏ส เจเคแก๏ส หมูํที่ ๘ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา  
สภ.เมืองนครราชสีมา เกิด ๑ ราย จับได๎ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑ คน 

๒. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.เมืองนครราชสีมา ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๓/๒๕๖๒  ข๎อหา 
ฆําผู๎อ่ืนโดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดี เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๔๕ น เหตุเกิดบริเวณ
หมูํบ๎านวรการ ๕ ซอย ๓ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา นายนายสุรียา กะไหลํกลาง ผู๎ตาย อายุ ๓๙ 
ปี อยูํบ๎านเลขท่ี ๔๔๔/๗๓ ซอย ๑๓ หมูํบ๎านวรการ ๕ ซอย ๑๑ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา มีเหตุ
ทะเลาะวิวาทกับ นายวิฑูรย๑ ฝ่ายนา ผู๎ต๎องหา อายุ ๔๗ ปี อยูํบ๎านเลขที่ ๔๔๔/๑๓๑ หมูํที่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จว.นครราชสีมา บริเวณหน๎าร๎านค๎าขายของช า ซอย ๑๓ หมูํบ๎านดังกลําว ผู๎ต๎องหาได๎ใช๎อาวุธปืนยิงผู๎ตาย
ได๎รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาตํอมาท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สาเหตุ ทะเลาะวิวาท 

สถานที่เกิดเหต ุบริเวณหมูํบ๎านวรการ ๕ ซอย ๓ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา 
 
 

/สภ.สูงเนิน... 
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สภ.สูงเนิน เกิด ๑ ราย จับได๎ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑ คน 
๓. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.สูงเนิน ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๔/๒๕๖๒ ข๎อหา ชิงทรัพย๑  

รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดี เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๔๐ น. เหตุเกิดบริเวณร๎านแฟ
มิลี่มาร๑ท สาขานวนคร เลขที่ ๓๒๓ หมูํที่ ๑ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา นายวีระยุทธ ศรีบุญมา ผู๎ต๎องหา 
อายุ ๒๙ ปี อยูํบ๎านเลขท่ี ๑๘๗ หมูํที่ ๑๓ ต.น้ าชุน อ.หลํมสัก จว.เพชรบูรณ๑ ซึ่งเป็นคนงานกํอสร๎างสะพานมอเตอร๑เวย๑ 
ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา ได๎เดินเข๎ามาในร๎านฯ และเดินตรงไปที่ น.ส.อัยรินทร๑ รัชตะปรีชาพงศ๑ พนักงาน
ประจ าร๎านฯ ซึ่งอยูํในร๎านเพียงคนเดียว ผู๎ต๎องหาใช๎มือซ๎ายจิ้มที่เอวพนักงาน และใช๎มือขวาลักษณะกุมอาวุธอยูํที่เอว
และบอกวํามีปืน ดันให๎พนักงานเดินไปที่เคาน๑เตอร๑ให๎เปิดตู๎นิรภัยหยิบเงินในตู๎ไปทั้งหมด จ านวน ๑๐,๘๐๐ บาท 
หลังจากนั้นเดินออกจากร๎านฯ หลบหนีไป เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๒ สามารถจับกุมผู๎ต๎องหาได๎ที่ จว.ขอนแกํน สาเหตุ 
ประสงค๑ตํอทรัพย๑ 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณร๎านแฟมิลี่มาร๑ท สาขานวนคร เลขที่ ๓๒๓ หมูํที่ ๑ ต.นากลาง อ.สูงเนิน    
จว.นครราชสีมา 

สภ.พิมาย เกิด ๑ ราย จับได๎ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑ คน 
๔. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.พิมาย ที่ ๒/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๕/๒๕๖๒ ข๎อหา วางเพลิง  

รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดี เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น เหตุเกิดบริเวณ
บ๎านเลขท่ี ๑๕ หมูํที่ ๑๗ ต.รังกาใหญํ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา นายประเสริฐ พูนดี ผู๎ต๎องหา อายุ ๓๕ ปี อยูํบ๎านเลขที่ 
๘๓ หมูํที่ ๑๗ ต.รังกาใหญํ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา ผู๎ต๎องหาได๎เข๎าไปในบ๎านที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบ๎านพักและเป็น
ทรัพย๑สินของพ่ีสาว จุดไฟเผาที่ประตูบ๎าน ใช๎ก๎อนอิฐทุบท าลายกระจกประตู และทุบท าลายเครื่องแอร๑ที่อยูํนอกตัวบ๎าน 
น.ส.สุวรรณี พูนดี ผู๎เสียหาย อายุ ๕๐ ปี ได๎พักอาศัยอยูํที่กรุงเทพฯ บ๎านที่เกิดเหตุปิดล็อคไว๎ วันเกิดเหตุผู๎ต๎องหาได๎
กระท าผิดอีกครั้ง ผู๎เสียหายได๎รับแจ๎งจากญาติ จึงโทรศัพท๑แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเข๎าระงับเหตุ เมื่อมาถึงได๎พบผู๎ต๎องหา
เดินอยูํที่ถนนสาธารณะหมูํบ๎านมีอาการมึนเมาสุรา ก าลังตะโกนเอะอะโวยวาย เจ๎าหน๎าที่ฯ ได๎ควบคุมตัวสํงพนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี สาเหตุ เมาสุรา 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ๎านเลขท่ี ๑๕ หมูํที่ ๑๗ ต.รังกาใหญํ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา 
สภ.ครบุรี เกิด ๑ ราย จับได๎ - ราย ผู๎ต๎องหา - คน 

๕. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.ครบุรี ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๖/๒๕๖๒ ข๎อหา ชิงทรัพย๑  
รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดี เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เหตุเกิดบริเวณถนน

สายบ๎านมะคํา – หนองโบสถ๑ หมูํที่ ๔ ต.โคกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา นางสัญลักษณ๑ ชะตุคลิค ผู๎เสียหาย อายุ 
๔๙ ปี อยูํบ๎านเลขท่ี ๒๖๐ หมูํที่ ๘ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา ขับขี่รถจักรยานยนต๑ไปตามถนนที่เกิดเหตุ
ดังกลําว ได๎มีคนร๎ายเป็นผู๎ชาย จ านวน ๑ คน ขับขี่รถจักรยานยนต๑ไมํติดแผํนป้ายทะเบียนติดตามมาทางด๎านหลัง ใช๎
อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าจ านวน ๑ นัด รถจักรยานยนต๑ผู๎เสียหายล๎มลง ผู๎ต๎องหาได๎ใช๎ก าลังผลักให๎ผู๎เสียหายล๎มลง จากนั้นได๎ยิง
ปืนขึ้นฟ้าอีกจ านวน ๒ นัด และได๎กระชากสร๎อยคอทองค าของผู๎เสียหายไป หลังจากนั้นได๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑หลบหนี
ไป สาเหตุ ประสงค๑ตํอทรัพย๑ 

สถานที่ เกิดเหตุ  บริ เวณถนนสายบ๎านมะคํา - หนองโบสถ๑ หมูํที่  ๔ ต.โคกระชาย อ.ครบุรี              
จว.นครราชสีมา 

สภ.โนนไทย เกิด ๑ ราย จับได๎ ๑ ราย ผู๎ต๎องหา ๑ คน 
๖. เลขคดีอุกฉกรรจ๑ สภ.โนนไทย ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ๑ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๒๗/๒๕๖๒ ข๎อหา ฆําผู๎อ่ืน
โดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ๑แหํงคดีเม่ือวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. เหตุเกิดบริเวณหน๎าวัด
โพธิ์เตี้ย หมูํที่ ๒ ต.บ๎านวัง อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา เจ๎าหน๎าที่ต ารวจได๎รับแจ๎งมีกลุํมวัยรุํนเข๎ารํวมกํอเหตุทะเลาะ
วิวาทตํอสู๎กัน นายพิชิตพล จันทรสิทธิ์ ผู๎ตาย อายุ ๑๙ ปี อยูํบ๎านเลขที่ ๒๔๕ หมูํที่  ๑๑ ต.บ๎านวัง อ.โนนไทย           
จว.นครราชสีมา ถูกยิงด๎วยอาวุธปืนไมํทราบชนิดขนาด  บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ในเวลาตํอมาที่โรงพยาบาล 

/หลังเกิดเหตุ... 
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หลังเกิดเหตุ ศาลจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติหมายจับที่ ๑๙๗/๒๕๖๒ ลง ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ให๎จับกุม นายกฤษฎา     
คงเจริญ ผู๎ต๎องหา อายุ ๒๓ ปี อยูํบ๎านเลขท่ี ๕๗ หมูํที่ ๔ ต.บัลลังก๑ อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา สามารถจับกุมผู๎ต๎องหา
ได๎ สารภาพวําเป็นบุคคลตามหมายจับ และผู๎ต๎องหาน าเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ  ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช๎กํอเหตุยิงผู๎ตายซุก
ซํอนไว๎น าสํงพนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย สาเหตุ ทะเลาะวิวาท 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณหน๎าวัดโพธิ์เตี้ย หมูํที่ ๒ ต.บ๎านวัง อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา  

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ท่ีพักพิง ผู้น าพาฯ  

ผลการจับกุมแรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมือง  เปรียบเทียบ  21 มิ.ย.62 - 20 ก.ค.62/๒๑ ก.ค.๖๒ - ๒๐ ส.ค.62 
ห๎วงระหวํางวันที่ ลาว พมํา กัมพูชา อ่ืนๆ รวม 

21 มิ.ย.62 – 20 ก.ค.62 18 21 77 13 129 
21 ก.ค.62 – 20 ส.ค.62 2 5 22 9 38 

เพ่ิม/ลด -16 -16 -55 -4 -91 
       

ผลการจับกุมนายจ๎าง ผู๎น าพา ผู๎ให๎ที่พักพิง เปรียบเทียบ  21 มิ.ย.62 - 20 ก.ค.62/๒๑ ก.ค.๖๒ - ๒๐ ส.ค.62 
ห๎วงระหวํางวันที่ นายจ๎าง/คน ผู๎น าพา/คน ผู๎ให๎ที่พักพิง/คน อ่ืนๆ รวม 

21 มิ.ย.62 – 20 ก.ค.62 2 1 0 0 3 
21 ก.ค.62 – 20 ส.ค.62 1 0 0 0 1 

เพ่ิม/ลด -1 -1 0 0 -2 

เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  21 มิ.ย.62 - 20 ก.ค.62/๒๑ ก.ค.๖๒ - ๒๐ ส.ค.62 

ข้อหา 

๒๑ มิ.ย.๖2 ถึง         
๒๐ ก.ค.๖2 

๒๑ ก.ค.๖2 ถึง         
๒๐ ส.ค.๖2 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แกํผู๎มีอายุต่ ากวํา ๑๘ ปี 0 0 3 3 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไมํได๎รับอนุญาต  0 0 2 2 
๓. ขายสุราในเวลาห๎ามเกินเวลา 0 0 0 0 
๔. ผู๎ใด บังคบั ขูํเข็ญ สํงเสริมเด็ก ฯ ม.๒๖ 0 0 0 0 
๕. สถานบริการเปิดเกินเวลา 0 0 0 0 
๖. สถานประกอบการเปิดเครื่องเสียงดังฯ 0 0 0 0 
๗. ขายสุราในสถานที่ห๎ามฯ ตาม ม.๒๗ (๑-๘) 0 0 0 0 
๘. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในสถานที่ห๎ามฯ ม.๓๑ 0 0 5 5 
๙. ดื่มสุรา ณ สถานที่จ าหนํายในเวลาห๎าม 0 0 0 0 
๑๐. จัดตั้งสถานบริการโดยไมํได๎รับอนุญาต 0 0 0 0 
๑๑. ไมํพกบัตรประจ าตัวประชาชน 0 0 0 0 
๑๒. อ่ืน ๆ(เมาสุราขับรถ) 12 11 270 270 

รวมทั้งสิ้น 12 11 280 280 

  

/3.2 ผลการ... 
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3.2 ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
๑. จ านวน 6 คดี  ผู๎ต๎องหา 13 คน (ชาวกัมพูชา  12 คน) 
    ท๎องที่เกิดเหตุ 

อ าเภอปากชํอง   5      คด ี   อ าเภอครบุรี       1  คด ี    
2. คดีเกี่ยวกับการลักลอบท าไม๎และครอบครองไม๎โดยผิดกฎหมาย  จ านวน  6  คดี (คดีไม๎พะยูง  5  คดี) 

2.1 ตรวจยึดไม๎พะยูงทํอน        จ านวน            8  ทํอน ปริมาตร 1.33   ม3 
      ตรวจยึดไม๎พะยูงแปรรูป     จ านวน       23 แผํน ปริมาตร 0.749  ม3 
2.2 ตรวจยึดไมช๎นิดอื่นๆ          จ านวน     8 ทํอน    ปริมาตร 0.85   ม3  

           (ท๎องที่อ าเภอปากชํอง  คดีตรวจยึด/จับกุมไม๎พะยูง  ๕  คด ี, ท๎องที่อ าเภอครบุรี คดีตรวจยึดไม๎ประดูํ  1  คดี) 
3. อุปกรณ๑ของกลางที่ตรวจยึดได๎ 

1. เลื่อยโซํยนต๑ 36 นิ้ว 4 เครื่อง 8. เสียม 2 อัน 

2. เลื่อยโซํยนต๑ 12 นิ้ว 1 เครื่อง 9. ไฟฉาย 2 อัน 

3. โซํฟันเลื่อย 4 เส๎น 10. ยาบ๎า 26 เม็ด 

4. แกลลอนน้ ามันเบนซิล 1 แกลลอน 11. ปุ๋ยขี้วัวบรรจุกระสอบปุ๋ย 15 ถุง 

5. รอกโซํ 1 ตัว 12. ผ๎าใบ 1 ผืน 

6. โซํยกของ 4 เมตร 1 เส๎น 13. โทรศัพท๑มือถือ 1 เครื่อง 

7. มีดพร๎า 3 เลํม 14. รถยนต๑กระบะ 1 คัน 

๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖2 

1. ผู๎เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  50 คน  (ช 41 ญ 9) 
2. สถานะผู๎เสียชีวิต - ผู๎ขับขี่ 37 คน ,ผู๎โดยสาร  9 คน , คนเดินเท๎า 4  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู๎เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต๑   38   คัน     - รถปิคอัพ    3   คัน       
    -  รถเก๐ง      6 ราย   - รถจักรยาน 1  คัน   
4.ประเภทยานพาหนะคูํกรณี 
    - ไมํมีคูํกรณี       17    คัน     - รถปิคอัพ        12   คัน            
    - รถเก๐ง          5 คัน             - รถจักรยานยนต๑   6  คัน     
    - รถบรรทุก    7      คัน      - รถตู๎      1  คัน  
    - รถเพ่ือการเกษตร    4  คัน            
5. สาเหตุที่ท าให๎เสียชีวิต  3 อันดับแรก 
     1. ขับรถเชี่ยวชนกัน/ท าให๎รถเสียหลัก  29  คน 
     2.ไมํสวมหมวก 18  คน 
     3.ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 11 คน 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล๎วเสียชีวิต 

- ถนนกรมทางหลวง   31 ครั้ง  - ถนนในหมูํบ๎าน  6  ครั้ง                                  
- ถนนทางหลวงชนบท     4  ครั้ง     - ถนน อบต.,เทศบาล 9 ครั้ง  

7. อ าเภอที่มีผู๎เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอเมืองนครราชสีมาและปากชํอง  อ าเภอละ  11  คน   
    2. อ าเภอปักธงชัย  6  คน                 3. อ าเภอดํานขุนทด  4  คน    

  /๘. ผลการจับ… 
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๘. ผลการจับกุมผู๎กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 
- ไมํสวมหมวก  3,308  ราย  - เมาสุรา 216  ราย 
- ไมํคาดเข็มขัด  1,158    ราย            - ขับรถเร็ว 419  ราย 
- ไมํมีใบขับข่ี (รถ จยย.) 3,143     ราย  - ไมํมีใบขับข่ี (รถยนต๑) 1,345  ราย 
- อุปกรณ๑สํวนควบ  1,974   ราย  - ย๎อนศร           611 ราย 
- แซงคับขัน  409  ราย  - ฝ่าฝืนสัญญาณ       1,407 ราย 
- ใช๎โทรศัพท๑ฯ  284   ราย                  รวม             14,274 ราย 

๙.รายละเอียดเพิ่มเติมผลการจับกุม 

ข๎อหา จับกุม เพศ อายุ อาชีพ 
  ชาย หญิง ต่ ากวํา 

๑๘ ปี 
๑๕-๑๘ ปี ๒๕ ปี นร./นศ. รับจ๎าง ราชการ ไมํมีอาชีพ 

ไมํสวมหมวก
นิรภัย 7,186 2,153 1,155 891 1422 995 1,529 1209 ๐ 212 

คิดเป็น % 29.96 16.07 12.40 19.79 46.21 21.88 16.82 ๐ 2.25 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 282 174 42 ๐ 152 64 ๐ 148 ๐ 42 

คิดเป็น % 61.70 14.89 ๐ 53.90 22.70 0 52.48 ๐ 14.89 

๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   
  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีภาระหน๎าที่ในการจัดเก็บภาษีและป้องกันปราบปรามตาม
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือการเศรษฐกิจของประเทศ สินค๎าที่มีลักษณะต๎องจ ากัดหรือสํงเสริมการบริโภค เนื่องจาก
การบริโภคสินค๎าแล๎วอาจกํอให๎เกิดผลเสีย ตํอสุขภาพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)  ไมํจ าเป็นในการด ารงชีพ สํงผล
กระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและพลังงาน กิจการไมํพึงประสงค๑ ไมํเป็นประโยชน๑ตํอสังคมโดยรวม หรือเป็นต๎นทุนทางสังคม 

ผลการปราบปราม 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จ านวน   45    คดี   ค่าปรับ    624,605.40   บาท 

                                                                                                   
                                                                       พ.ต.ท.                             ตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( สุธี  รัตนชัย ) 
                                                                          สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 

 

                                  ร.ต.อ.         บันทึกการประชุม 
                       ( ปราโมช   ดอนสระน้อย) 
                                                                        รอง.สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 

 

                       จ.ส.ต.หญิง               เจ้าหน้าที่พิมพ์ 
                          ( ปนัดดา  อ่อนศรี ) 
                    ผบ.หมู่ฯ ปรก.ภ.จว.นครราชสีมา 
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