


รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  ๔/๒๕๖2  ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๖2 

วันจันทร์ที ่  29   เมษายน  ๒๕๖2   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 รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
5 นายนคร บุตรวงค ์ แทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
6 นายประทีป ทิพย์บรรจง แทน นายอ าเภอปากช่อง 
7 นายนัทพงศ์ สุรินทร์ แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
8 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอ าเภอบัวใหญ่ 
9 นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอพิมาย 

10 นายอ านวย ปองนาน นายอ าเภอปักธงชัย 
11 นายณฐพล กองดิน แทน นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
12 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอ าเภอด่านขุนทด 
13 นายอาทิตย์พงศ์ ประพันธ์บัณฑิต แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
14 นายบุญแท้ มุ้งกลาง แทน นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
15 นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอ าเภอจักราช 
16 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอ าเภอห้วยแถลง 
17 ว่าที่ร.ต.ประกอบ ทรงพร แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
18 นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอ าเภอโชคชัย 
19 นายชัยศิริ ชุมแสง แทน นายอ าเภอครบุรี 
20 นายวชิระ ชัยบัง แทน นายอ าเภอโนนสูง 
21 นายพิชญ์เจษฎา ยะเกตุ แทน นายอ าเภอคง 
22 นายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูม ิ แทน นายอ าเภอขามสะแกแสง 
23 นายวีรภัทร พรมชาติ แทน นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
24 นายปิยะ ภูมิจันทึก แทน นายอ าเภอโนนไทย 
25 นายอรุณ เมฆฉาย นายอ าเภอแก้งสนามนาง 
26 พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอ าเภอประทาย 
27 นายดนุพล พิมพ์วงศ์ แทน นายอ าเภอชุมพวง 
28 นางพิริดา ล่องกลาง แทน นายอ าเภอขามทะเลสอ 
29 นายอนุวรรตน์  จันทรสุขเกษม นายอ าเภอบัวลาย 
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30 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ าเภอสีดา 
31 นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอ าเภอพระทองค า 
32 นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
33 นายนิคม บุญยะวงศ์ นายอ าเภอเทพารักษ์ 
34 ว่าที่ ร.ต.สายฟ้า สุณาอาตม์ แทน นายอ าเภอเมืองยาง 
35 นายชาลินีย์ สายแก้ว แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
36 นายพรเชรษฐ์ แสงทอง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
37 สิบเอกกฤษณธร จันทเลิศส าโรง ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา 
38 นางสาวดาวรรณ ชาญสูงเนิน แทน ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 
39 นางสาวพรพิมล เปล่งอาคม แทน ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
40 นายประสพชัย ฉายขุนทด แทน ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 
41 นางสาวผาณิต เภสัชชะ แทน ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
42 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
43 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา 
44 นายรท ิ คอยทวินันท์ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 
45 นายบ ารุง จันทร์บ้านคลอง ผบ.เรือนจ ากลางนครราชสีมา 
46 นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
47 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา 
48 พ.ต.อ.อรุษ ค าตุ้ย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง  
49 พ.ต.ท.วิทวัส แสงรุ่งโรจน์ แทน ผกก.สภ.ปักธงชัย 
50 พ.ต.อ.จักรพังษ์ เคนทวาย ผกก.สภ.โชคชัย 
51 พ.ต.ท.ศุภกร มาตย์สมบัติ แทน ผกก.สภ.ครบุรี 
52 พ.ต.อ.ไพสิฐ ออมสิน ผกก.สภ.เสิงสาง 
53 พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.หนองบุญมาก 
54 พ.ต.อ.จิรัฎฐ์ ธัญญ์จิโรจน ์ ผกก.สภ.วังน้ าเขียว 
55 พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน ผกก.สภ.โนนสูง 
56 พ.ต.ท.ประยุทธ แพปรุ แทน ผกก.สภ.ชุมพวง  
57 พ.ต.อ.ภัทราวุธ สีหะ ผกก.สภ.ห้วยแถลง  
58 พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช  
59 พ.ต.ท.สิทธิชัย นพศิริ แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ  
60 พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย  
61 พ.ต.ท.อภิชนัน วัฒนวรางกูร แทน ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ  
62 พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน ผกก.สภ.เมืองยาง  
63 พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.สภ.พระทองค า  
64 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล ผกก.สภ.บัวใหญ่  
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ฉินธนทรัพย์        
วรรณสาร 

 
 
 
ผกก.สภ.พิมาย 
ผกก.สภ.ประทาย 

67 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ จันทรัตน์ ผกก.สภ.คง 
68 พ.ต.อ.สุริยันต์ โพรสิงห์ ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม 
69 พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร ผกก.สภ.แก้งสนามนาง 
70 พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ขามสะแกแสง 
71 พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.สีดา 
72 พ.ต.อ.การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ ผกก.สภ.บัวลาย 
73 พ.ต.อ.ทรงวุฒิ ไสยบุญ ผกก.สภ.สีคิ้ว 
74 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด 
75 พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง 
76 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล ผกก.สภ.กลางดง 
77 พ.ต.อ.สุวัฒน์ ฉัตรเจริญ ผกก.สภ.หมูส ี
78 พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน 
79 พ.ต.อ.กรธัช อู๊ดเจริญ ผกก.สภ.เทพารักษ์ 
80 พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ ผกก.สภ.จอหอ 
81 ร.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ ผกก.สภ.อุดมทรัพย์ 

           82 พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ล าทะเมนชัย 
           83 พ.ต.อ.ธนัตถ์สันต์ เมืองอินทร์ ผกก.สภ.โนนแดง 

84 พ.ต.อ.บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย 
85 พ.ต.อ.สุทิน นิลแย้ม ผกก.สภ.พลกรัง  

           86 พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง ผกก.สภ.หินดาด  
           87 พ.ต.ท.ถิรวุฒิ พิศุทธ์เศรษฐศิษ ผกก.สภ.มะเริง  

             88 พ.ต.อ.สุทิน นิลแย้ม ผกก.สภ.พลกรัง  

             89 พ.ต.ท.จักรพล ตาลทรัพย์ ผกก.สภ.บ้านปรางค์  

             90 พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.บ้านหัน  
91 พ.ต.ท.สิทธิชัย สุนารักษ์ สวญ.สภ.พลสงคราม  
92 พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.กระชอน  
93 พ.ต.ท.อัครพล รัศมี สวญ.สภ. สภ.บ้านหันห้วยทราย  
94 พ.ต.ท.เจตน์สฤษฎิ์ คล้ายพลอย สว.สภ.คลองไผ่  
95 พ.ต.ท.ปุณยพงษ์ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก  
96 พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข  
97 พ.ต.ท.พลพิไชย พันธ์อินทร์ สว.สภ.หนองสรวง  
98 พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย สว.สภ.เมืองพลับพลา  
99 พ.ต.ท.มณฑล หงษ์กลาง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา  

100 พ.ต.ท.วรวิทย ์ วิจิตรจริยา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครราชสมีา  
101 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา  

  
                                /เริม่ประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจังหวัดนครราชสมีา 
   ครั้งที่  ๔/๒๕๖1  ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๖2 

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ ท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ     

๓.๑ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องแรก   ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  คดี ๔ กลุ่ม  ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๖2                                
สถิติคดีอาญา  ๔ กลุ่ม  ( เปรียบเทียบ  ๒๑ ก.พ.- ๒0 มี.ค.๖2  กับ  ๒๑ มี.ค.62 - ๒0 เม.ย.๖2 ) 

 

ประเภทคดี 

๒๑ ก.พ.๖2 – 
๒๐ มี.ค.๖2 

๒๑ มี.ค.๖2 – 
๒๐ เม.ย.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 41 31 75.61 49 46 93.47 +8 +15 +17.86 เพ่ิม เพ่ิม 

กลุ่มท่ี ๒ 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 111 56 50.45 100 65 85.42 -1 +9 +34.97 ลด เพ่ิม 

กลุ่มท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 54 36 66.67 41 30 73.17 -13 -6 +6.5 ลด ลด 

กลุ่มท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 1,155 1,362  1,710 1,997  +555 +635    

 

สรุปย่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญวันที่  ๒๑  มี.ค. – ๒๐ เม.ย ๒๕๖๒  ของ  ภ.จว.นครราชสีมา 
มีคดีเกิด  ๔  ราย  จับได ้ ๓  ราย  จับไม่ได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๕  คน  ดังนี้ 

 สภ.เฉลิมพระเกียรติ เกิด  ๑ ราย จับได้  ๑ ราย ผู้ต้องหา  ๑  คน 
๑. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๖/๒๕๖๒ ข้อหา    
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดีเมื่อวันที่  ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๒๐ น. เหตุเกิดบริเวณ
บ้านเลขท่ี ๑๗๗ หมู่ที่ ๒ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา นายสิทธิชัย เนินกระโทก  ผู้ต้องหา อายุ ๒๗ 
ปี และ นายส ารวม สนิทจันทร์ ผู้ตาย อายุ ๔๙ ปี นั่งดื่มสุราร่วมกับคนอ่ืนหน้าบ้านที่เกิดเหตุ ในระหว่างดื่มสุรา
ผู้ต้องหาได้เกิดมีปากเสียงพูดโต้เถียงกับผู้ตายอย่างรุนแรงถึงขั้นจะใช้ก าลังท าร้ายกัน ผู้ตายเดินเข้าบ้านไปปิดไฟและเอา
ขวานจะมาท าร้ายผู้ต้องหา ผู้ต้องหาเห็นจึงเข้าไปแย่งเอาขวานโยนทิ้งไป ต่อมาผู้ต้องหาไปเอามีดมาจากบ้านพักและ
เดินไปหาผู้ตาย จึงได้ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันอีกครั้ง ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธมีดที่ถืออยู่แทงผู้ตายบริเวณท้องได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ภายหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาล  หลังเกิดเหตุสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ สาเหตุ เมาสุรา ทะเลาะวิวาท 

สถานที่ เกิ ด เหตุ  บริ เวณ หน้ าบ้ าน เลขที่  ๑๗๗ หมู่ ที่  ๒  ต .หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ                           
จว.นครราชสีมา 

 สภ.เทพารักษ์ เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน 
๒. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.เทพารักษ์ ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๘/๒๕๖๒ ข้อหา  ฆ่าผู้อ่ืน
โดยเจตนา  
           /รายละเอียด...   



 
 

-๕- 
รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. เหตุเกิด

บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๔ ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา นายแสวง พันชนะ ผู้ต้องหา อายุ ๔๑ ปี  
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.รัชนี พรมดี ผู้ตาย อายุ ๓๙ ปี ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาเสียชีวิตในบ้านที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา
รอมอบตัวอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และน าเจ้าหน้าที่ต ารวจไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในท่อน้ าทิ้งในหมู่บ้าน ก่อนเกิด
เหตุผู้ตายได้ไปท างานในบาร์ที่ จว.ภูเก็ต ประมาณ ๓ ปี และได้เดินทางกลับมาบ้าน ทั้งสองคนมีการเจรจาแยกทางกัน 
เนื่องจากผู้ตายจะไปมีสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติ ผู้ต้องหาไม่ยินยอม จึงก่อเหตุดังกล่าว สาเหตุ หึงหวง 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๔ ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 
  สภ.โพธิ์กลาง เกิด ๑ ราย จับได้ - ราย ผู้ต้องหา - คน 

๓. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.โพธิ์กลาง ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๙/๒๕๖๒ ข้อหา  ฆ่าผู้อ่ืน
โดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่  ๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. เหตุเกิดบริเวณริม
ถนนคลองส่งน้ าหน้าร้านเนื้อย่าง อ.เนื้อย่าง ต.สุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อซูซูกิ ทะเบียน ๖ 
กภ ๓๙๒ กทม.ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าและพบศพ นายสุชาติ นุชมะหะหมัด ผู้ตาย อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ 
๒/๖ หมู่ที่ ๙ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กทม. นั่งเบาะหน้าด้านคนขับอยู่ภายในรถ มีร่องรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิด
และขนาด ยิงเข้ามาในรถทะลุถูกผู้ตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากการตรวจค้นรถยนต์เก๋งดังกล่าวพบ ยาบ้า จ านวน 
๑,๓๑๔ เม็ด และยาไอซ์ จ านวน ๒๒.๓๓ กรัม ไม่รู้ตัวคนร้าย  อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 

สถานที่ เกิดเหตุ  บริเวณริมถนนคลองส่งน้ าหน้าร้านเนื้ อย่าง อ.เนื้อย่าง ต.สุรนารี  อ.เมือง                        
จว.นครราชสีมา 

สภ.พระทองค า เกิด ๑ ราย จับได้ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๓ คน 
๔. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.พระทองค า ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ อ.๑๐/๒๕๖๒ ข้อหา    
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  

รายละเอียดหรือพฤติการณ์แห่งคดี  เมื่อวันที่  ๑๐  เม.ย. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๐.๓๐ น. เหตุเกิดบริเวณ
ถนนสุรนารายณ์ บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ ต.พังเทียม  อ.พระทองค า  จว.นครราชสีมา นายเกียรติศักดิ์   มิตสันเทียะ  
ผู้ตาย  อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๔/๑ หมู่ที่ ๑ ต.พังเทียม อ.พระทองค า จว.นครราชสีมา  ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและ
เพ่ือนได้กลับมาจากเที่ยวงานแล้วได้พากันนั่งดื่มสุราที่บริเวณที่เกิดเหตุ ต่อมากลุ่ม นายพิทักษ์ เอสันเทียะ อายุ ๑๕ ปี,                    
นายสมพร เอสันเทียะ อายุ ๒๓ ปี  และ นายทรายเทพ เอสันเทียะ อายุ  ๒๗ ปี  ผู้ต้องหาทั้งสามคนได้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ผ่านมา และได้จอดรถจักรยานยนต์ลงมาหากลุ่มผู้ตาย  เกิดปากเสียงกันหลังจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาขับขี่
รถจักรยานยนต์ออกไป ประมาณ ๒๐ นาที กลับมาอีกครั้งได้เข้าไปร่วมกันท าร้ายผู้ตายโดยใช้มีดแทงผู้ตายถูกบริเวณ
หน้าอกด้านซ้ายจนเสียชีวิต จับกุมผู้ต้องหาได้หลังเกิดเหตุ  สาเหตุ โกรธแค้นกันมาก่อน ทะเลาะวิวาท 

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้น าพาฯ 

ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เปรียบเทียบ  ๒๑ ก.พ.- ๒๐ มี.ค.๖๒/๒๑ มี.ค.๖๒ - ๒๐ เม.ย.๖๒ 
ห้วงระหว่างวันที่ ลาว พม่า กัมพูชา อ่ืนๆ รวม 

๒๑ ก.พ.๖๒ – ๒๐ มี.ค.๖๒ 1 1 8 3 13 
๒๑ มี.ค.๖๒ – ๒๐ เม.ย.๖๒ 6 0 13 3 22 

เพ่ิม/ลด +5 -1 +5 0 +9 

          /ผลการจับกุมนายจ้าง... 

 



 
 

- ๖ - 

ผลการจับกุมนายจ้าง ผู้น าพา ผู้ให้ที่พักพิง เปรียบเทียบ  ๒๑ ก.พ.๖๒ - ๒๐ มี.ค.๖๒/๒๑ มี.ค.๖๒ - ๒๐ เม.ย.๖๒ 
ห้วงระหว่างวันที่ นายจ้าง/คน ผู้น าพา/คน ผู้ให้ที่พักพิง/คน อ่ืนๆ รวม 

๒๑ ก.พ.๖2 – ๒๐ มี.ค.๖๒ 0 0 2 0 2 
๒๑ มี.ค.๖2 – ๒๐ เม.ย.๖๒ 0 1 0 0 1 

เพ่ิม/ลด 0 +1 -2 0 +1 
 

เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  ๒๑ ก.พ.๖๒ - ๒๐ มี.ค.๖๒/๒๑ มี.ค.๖๒ - ๒๐ เม.ย.๖๒ 

ข้อหา 

๒๑ ก.พ.๖2 ถึง         
๒๐ มี.ค.๖2 

๒๑ มี.ค.๖2 ถึง         
๒๐ เม.ย.๖2 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 0 0 0 0 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  10 10 18 18 
๓. ขายสุราในเวลาห้ามเกินเวลา 0 0 0 0 
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 6 10 9 11 
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) 161 162 1,845 1,846 

รวมทั้งสิ้น 177 182 1,872 1,875 
 

 3.2 ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 

๑. จ านวน 4 คดี  ผู้ต้องหา 3 คน  
    ท้องที่เกิดเหตุ 

อ าเภอปากช่อง   2 คด ี อ าเภอวังน้ าเขียว 2 คด ี   
 

2. คดีเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน 2 คดี  พื้นที่บุกรุก  จ านวน 12 – 2 – 57 ไร่ 
    (คดีเกิดในท้องที่อ าเภอปากช่อง) 
 

3. คดีเกี่ยวกับการลักลอบหาของป่าหวงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จ านวน 2 คดี   
    ตรวจยึด  ไม้กฤษณา (ไม้หอม) 57.30 กิโลกรัม (ชั่งขณะสด)   
    (ท้องที่อ าเภอวังน้ าเขียว) 
         /๔. อุปกรณ์ของกลางที่ตรวจยึดได้... 
 
 



 
 
 
 

-๗- 
4. อุปกรณ์ของกลางที่ตรวจยึดได้ 

1. บ้านพักอาศัย  10 หลัง 9. ไฟฉายคามหัว 3 อัน 

2. ห้องน้ า 2 หลัง 10. เปลนอน 2 ผืน 

3. โรงรถ 1 หลัง 11. มีดปลายแหลม 1 เล่ม 

4. แท้งค์น้ า 1 แท้งค์ 12. โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง 

5. ที่เก็บเครื่องปั่นไฟ 1 ตัว 13. สิ่ว 17 อัน 

6. ปืนลูกซองยาว 1 กระบอก 14. ตะไบ 1 อัน 

7. กระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 5 ลูก 15. ตะขอขูดไม้กฤษณา 1 อัน 

8. เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน   
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 14,712 8,452 6,287 5,841 6,752 2,119 7,021 6,779 ๐ 689 

คิดเป็น % 57.27 42.65 39.72 45.89 14.40 47.72 46.21 ๐ 4.68 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 535 389 146 ๐ 314 221 ๐ 388 ๐ 36 

คิดเป็น % 72.71 27.29 ๐ 58.69 41.31 ๐ 72.52 ๐ 6.73 

     ๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
1. ผู้เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  78 คน  (ช 58 ญ 20) 
2. สถานะผู้เสียชีวิต - ผู้ขับขี ่61 คน ,ผู้โดยสาร  11 คน , คนเดินเท้า 6  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู้เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต์  54  คัน   -รถปิคอัพ   5  คัน       
    -  รถเก๋ง  3ราย รถจักยานยนต์พ่วง2 คัน รถบรรทุก ๑ คัน - จักรยาน 1 คัน   
4.ประเภทยานพาหนะคู่กรณี 
    -  ไม่มีคู่กรณี       25    คัน   -รถปิคอัพ       17   คัน            
    -รถเก๋ง      12 คัน            -  รถไฟ 3 ครั้งรถจักรยานยนต์   2  คัน     
    -  รถบรรทุก  10      คัน    -รถโดยสาร 1 คัน    รถตู้ 1 คัน             
5. สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  3 อันดับแรก 
     1. ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 41  คน 
     2.ไม่สวมหมวก 11  คน 
     3.ตัดหน้ากระชั้นชิด 6 คน 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต 
     - ถนนกรมทางหลวง   45 ครั้ง  - ถนนในหมู่บ้าน  3  ครั้ง                                  
- ถนนทางหลวงชนบท     18  ครั้ง     - ถนน อบต.,เทศบาล 5 ครั้ง    
7. อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอเมืองนครราชสีมา 12 อ าเภอโนนสูง 7 คน 2. อ าเภอโนนไทย 6 คน    

/๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิด... 
 



 
 

-๘- 
๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 

- ไม่สวมหมวก  2,452ราย  - เมาสุรา      84 ราย 
- ไม่คาดเข็มขัด     967 ราย            - ขับรถเร็ว      1,218  ราย 
- ไม่มีใบขับข่ี (รถ จยย.) 2,778     ราย - ไม่มีใบขับข่ี (รถยนต์) 925 ราย 
- อุปกรณ์ส่วนควบ  1,648ราย  - ย้อนศร       422 ราย 
- แซงคับขัน  289 ราย  - ฝ่าฝืนสัญญาณ         414 ราย 
- ใช้โทรศัพท์ฯ  252  ราย                  รวม             11,485 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 

14,752 1,418 1,043 942 1,010 500 1,722 585 ๐ 105 

คิดเป็น % 57.83 42.17 38.42 20.39 70.23 23..72 46.21 ๐ 4.08 
เมาสรุาขณะ

ขับรถ 84 72 12 ๐ 64 20 ๐ 58 ๐ 11 

คิดเป็น % 85.71 14.29 ๐ 76.19 23.81 ๐ 69.05 ๐ 13.10 

  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   25    คดี   ค่าปรับ    221,236.00    บาท                                     

                                                                                                                      
                                                                       พ.ต.ท.                      ตรวจรายงานการประชุม 
                                  ( สุธี  รัตนชัย ) 
                                                                       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 
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