


รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  2/๒๕๖2  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

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

1 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา        ประธาน 
2 พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
3 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
4 พล.อ.บัญชา ทองวิสัย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
5 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
6 ร.อ.อรรฐพล รอยประโคน แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา 
7 พ.ต.ท.คมกฤต พรหมพิทยยุทธ แทน อัยการจังหวัดนครราชสีมา 
8 นายปัญญา วงค์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 
9 นายนคร บุตรวงค ์ แทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

10 นายประทีป ทิพย์บรรจง แทน นายอ าเภอปากช่อง 
11 นายนัทพงศ์ สุรินทร์ แทน นายอ าเภอสีคิ้ว 
12 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอ าเภอบัวใหญ่ 
13 นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอพิมาย 
14 นายอ านวย ปองนาน นายอ าเภอปักธงชัย 
15 นายณฐพล กองดิน แทน นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
16 นายอาทิตย์พงศ์ ประพันธ์บัณฑิต แทน นายอ าเภอสูงเนิน 
17 นายสุพจน์ แสนมี นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอ าเภอจักราช 
19 นายปราโทย์ พงษ์กระโทก แทน นายอ าเภอห้วยแถลง 
20 ว่าที่ ร.ต.ประกอบ พงพระ แทน นายอ าเภอเสิงสาง 
21 นายทรงพล ชมด่านกลาง แทน นายอ าเภอโชคชัย 
22 นายพงศ์ศุภัช อัดโคดศ์ แทน นายอ าเภอครบุรี 
23 นายพิชญ์เจษฎา ยะเกตุ แทน นายอ าเภอคง 
24 ร.ท.อนุชา ตั้งพานิชย์ นายอ าเภอขามสะแกแสง 
25 นางสิรินรรท วรรณศรี แทน นายอ าเภอโนนสูง 
26 นายวีรภัทร พรมชาติ แทน นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 
27 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอ าเภอโนนไทย 
28 นายอรุณ เมฆฉาย นายอ าเภอแก้งสนามนาง 
29 นายพันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอ าเภอประทาย 
30 นายดนุพล พิมพ์วงศ์ แทน นายอ าเภอชุมพวง 
31 นางนิริดา ค่องกลาง แทน นายอ าเภอขามทะเลสอ 
32 นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม นายอ าเภอบัวลาย 

 /33 นายสานิตย์... 
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33 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ าเภอสีดา 
34 นายยุทธนา อาจหาญ แทน นายอ าเภอพระทองค า 
35 นายปนพนธ์ ไพศาลพันธุ์ แทน นายอ าเภอล าทะเมนชัย 
36 นายสมชาย จันทร์อินห์ แทน นายอ าเภอเทพารักษ์ 
37 นายทินกร กองศิลา แทน นายอ าเภอเมืองยาง 
38 นายชาลินีย์ สายแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
39 นายพรเชฎร์ แสงทอง แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
40 นายบ ารุง จันทร์บ้านคลอง ผบ.เรือนจ ากลางนครราชสีมา 
41 นางจินตนา ช่องสวุธ ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 
42 นางสาวพรพิมล เปล่งทาคม ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
43 นางนงนาฎ แธ่นโกศล ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 
44 นายธรณัส ศรีปราชญ์ ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 
45 นางสาวผาณิต เภสัชธ ผบ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
46 นายอภิชาติ วาท ี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 
47 นายพิทยา แสงรุ่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 
48 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
49 นายธนเดช ศิริสุขภูวดล แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา 
50 นายวัฒนา หีบสระน้อย แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 
51 นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ แทน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
52 พ.ต.อ.อุกฤษฎ์ แพงไธสง 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.อ.นิรันดร์ แก้วอิน 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.อ.วิศาล ลิ้มณรงค์ 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.ท.เทวัญ แทงเป้า แทน ผกก.สภ.พระทองค า  

                             /69 พ.ต.อ.จุมพลพัฒน์... 
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             69 พ.ต.อ.จุมพลพัฒน์ ปัญญาพูนตระกูล         
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 
             74 พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม 
             73 พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช ผกก.สภ.แก้งสนามนาง 
             74 พ.ต.อ.อนันต์ พิมพ์เจริญ ผกก.สภ.ขามสะแกแสง 

75 พ.ต.อ.ศุภัทร ศุภก าเนิด ผกก.สภ.สีดา 
76 พ.ต.อ.สุธีภัค วริรโชติกุล ผกก.สภ.บัวลาย 
77 พ.ต.อ.ทรงวุฒิ ไสยบุญ ผกก.สภ.สีคิ้ว 
78 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด 
79 พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร ผกก.สภ.ปากช่อง 
80 พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล ผกก.สภ.กลางดง 
81 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.หมูสี 
82 พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน 
83 พ.ต.อ.ไพบูลย์ วาสนาม ผกก.สภ.เทพารักษ์ 
84 พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ ผกก.สภ.จอหอ 
85 ร.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ 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 พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ แทน ผกก.สภ.มะเริง  

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

             92 พ.ต.อ.สมัย จะเรียมพันธ์ ผกก.สภ.บ้านปรางค์  

             93 พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.บ้านหัน  
94 พ.ต.ท.จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม  
95 พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.กระชอน  
96 พ.ต.ท.รัตนพล ธูปแก้ว สวญ.สภ. สภ.บ้านหันห้วยทราย  
97 พ.ต.ท.เจตน์สฤษฏิ์ คล้ายพลอย สว.สภ.คลองไผ่  
98 พ.ต.ท.ปุณยพงษ์ เลิศมัลลิภาพร สว.สภ.สีสุก  
99 พ.ต.ท.ภคพล สมควร สว.สภ.ดอนแสนสุข  

100 พ.ต.ท.อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์ สว.สภ.หนองสรวง  
101 พ.ต.ท.สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย สว.สภ.เมืองพลับพลา  
102 พ.ต.ท.บุญธรรม เกียดนอก สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา  
103 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.นครรราชสีมา  

                                                                                                        /เริ่มประชุม...                       
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจังหวัดนครราชสมีา 
   ครั้งที่  ๒/๒๕๖1  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มกราคม 
๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากส่วนราชการต่างๆ     

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

สถิติคดีอาญา  ๔ กลุ่ม  ( เปรียบเทียบ  ๒๑ ธ.ค.- ๒0 ม.ค.๖2  กับ ๒๑ ม.ค.62 - ๒0 ก.พ.๖2 ) 
 

ประเภทคดี 

๒๑ ธ.ค.๖2 – 
๒๐ ม.ค.๖2 

๒๑ ม.ค.๖2 – 
๒๐ ก.พ.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 26 70.27 54 48 88.89 +17 +22 +18.62 เพ่ิม เพ่ิม 

กลุ่มท่ี ๒ 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 112 82 73.21 106 74 69.81 -6 -8 -3.4 ลด ลด 

กลุ่มท่ี ๓ 
ฐานความผิดพิเศษ 27 19 70.37 60 41 68.33 +33 +22 -2.04 เพ่ิม เพ่ิม 

กลุ่มท่ี ๔ 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 1,434 1,650  1,436 1,723  +2 +73  เพ่ิม เพ่ิม 

 

สรุปย่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  ของ ภ.จว.นครรำชสีมำ 
มีคดีเกิด  ๓ รำย  จับได ้ ๒  รำย  จับไม่ได้  ๑  รำย  ผู้ต้องหำ  ๒  คน ดังนี้ 

  สภ.โพธิ์กลำง เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 
๑. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.โพธิ์กลำง ที่ ๒/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๒/๒๕๖๒ ข้อหำ                       
ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ  

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อเมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๙.๐๐ น. เหตุเกิด
บริเวณ บ้ำนเลขที่ ๑๓๐ บ้ำนหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ พบศพ นำยประครอง ชมประยูร 
ผู้ตำย  อำยุ ๘๔ ปี อยู่ที่หน้ำบ้ำนที่เกิดเหตุพบบำดแผลถูกแทงบริเวณหน้ำอกซ้ำยเหนือรำวนม สอบถำมก่อน
เกิดเหตุผู้ตำย และนำยสมคิด ชมประยูร ผู้ต้องหำ อำยุ ๓๑ ปี ซึ่งเป็นบุตรชำยของผู้ตำยมีโรคจิตประสำท  
ก ำลังนั่งดื่มกำแฟอยู่ในบ้ำนพัก ผู้ต้องหำไม่พอใจที่ผู้ตำยแย่งดื่มกำแฟ ประกอบกับไม่ได้รับประทำนยำจิตเวช 
จึงเกิดอำกำรคุ้มคลั่งใช้มีดปลำยแหลมแทงผู้ตำยเสียชีวิต หลังเกิดเหตุจับกุมผู้ห้องหำได้ 

สถำนที่เกิดเหตุ บ้ำนเลขท่ี ๑๓๐ บ้ำนหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ 
สภ.สีคิ้ว เกิด ๑ รำย จับได้ ๑ รำย ผู้ต้องหำ ๑ คน 

๒. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.สีคิ้ว ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๓/๒๕๖๒  ข้อหำ                   
ชิงทรัพย์  
                                                                                  /รำยละเอียด... 



          
-๕- 

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๑.๑๐ น. เหตุเกิดบริเวณ
ร้ำนขำยของช ำ บ้ำนเลขที่ ๒๐๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ริมถนนมิตรภำพ ต.มิตรภำพ อ.สีคิ้ว จว.นครรำชสีมำ นำงค ำ
เฟือย ประทุมทอง ผู้เสียหำย อำยุ ๘๐ ปี ขณะก ำลังขำยของช ำอยู่ที่ร้ำนฯ ดังกล่ำวมีชำยไทยสวมหมวกกันน็อค  
สวมเสื้อแขนยำว กำงเกงขำยำว ขับขี่รถจักรยำนยนต์ไม่ติดแผ่นป้ำยหมำยเลขทะเบียน มำจอดหน้ำร้ำนแล้ว
เดินเข้ำมำในร้ำนใช้อำวุธมีดข่มขู่ผู้เสียหำยให้ส่งเงินให้ และได้เงินไป ๑๑,๐๐๐ บำท จำกกำรสืบสวนสอบสวน
สำมำรถจับกุม นำยอนุชิต หมึกสันเทียะ ผู้ต้องหำ อำยุ ๒๐ ปี ตำมหมำยจับศำลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ 
ส่งด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

สถำนที่เกิดเหตุ บ้ำนเลขท่ี ๒๐๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ริมถนนมิตรภำพ ต.มิตรภำพ อ.สีคิ้ว  จว.
นครรำชสีมำ 

สภ.เสิงสำง เกิด ๑ รำย จับได้ - รำย ผู้ต้องหำ - คน 
๓. เลขคดีอุกฉกรรจ์ สภ.เสิงสำง ที่ ๑/๒๕๖๒ เลขคดีอุกฉกรรจ์ ภ.จว.นครรำชสีมำ ที่ อ.๔/๒๕๖๒ ข้อหำ                            
ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำฯ  

รำยละเอียดหรือพฤติกำรณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๒.๐๐ น. เหตุเกิด
บริเวณ      ถนนโนนสมบูรณ์ - เสิงสำง (ริมถนนข้ำงก ำแพงสระน้ ำสำธำรณะ) บ้ำนโคกน้อย หมู่ที่ ๒  ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เสิงสำง  จว.นครรำชสีมำ ด.ช.เจษฎำ เมืองแสน ผู้ตำย อำยุ ๑๔ ปี และ นำยพงษ์พิพัฒน์ ต้นบัว 
อำยุ ๑๕ ปี ได้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ซ้อนท้ำยกันไปจอดที่เกิดเหตุ ได้มีผู้ชำยขับขี่รถจักรยำนยนต์จ ำนวน ๔ คน 
ไปจอดรถที่สวนสำธำรณะด้ำนในข้ำงสระน้ ำห่ำงจุดที่เกิดเหตุประมำณ ๒๕ เมตร จำกนั้นชำยหนึ่งคน ในกลุ่ม
นั้นได้ใช้อำวุธปืนยิงมำจุดผู้ตำยและเพ่ือนยืนอยู่ กระสุนปืนได้ถูกที่ใต้คิ้วตำขวำของผู้ตำยได้รับบำดเจ็บสำหัส 
และเสียชีวิตในเวลำต่อมำที่โรงพยำบำลฯ พนักงำนสอบสวนส่งกระสุนปืนจำกศพผู้ตำยอยู่ระหว่ำงรอผลพิสูจน์
หลักฐำน ยังไม่รู้ตัวคนร้ำยอยู่ระหว่ำงหลบหนี 

สถำนที่เกิดเหตุ บริเวณถนนโนนสมบูรณ์ - เสิงสำง (ริมถนนข้ำงก ำแพงสระน้ ำสำธำรณะ) บ้ำน
โคกน้อยหมู่ที่  ๒  ต.โนนสมบรูณ์ อ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 
 

เรื่องที่ ๒  ผลการด าเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้น าพาฯ  

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

๒๑ ธ.ค.๖1 – ๒๐ ม.ค.๖๒ 4 0 6 0 10 
๒๑ ม.ค.๖๒ – ๒๐ ก.พ.๖๒ 4 4 6 10 24 

เพ่ิม/ลด - +4 - +10 +14 
 

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

๒๑ ธ.ค.๖๑ – ๒๐ ม.ค.๖๒ 0 0 0 0 0 
๒๑ ม.ค.๖2 – ๒๐ ก.พ.๖๒ 2 0 0 0 2 

เพ่ิม/ลด +2 0 0 0 +2 

          /เรื่องท่ี 3 ผลการด าเนินการ... 

 



 

-๖- 

เรื่องท่ี ๓ ผลการด าเนินการจับกุมความผิดการจัดระเบียบสังคม 

สถิติการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  ๒๑ ธ.ค.61 - ๒๐ ม.ค.๖2/๒๑ ม.ค.6๒ - ๒๐ ก.พ.๖2 

ข้อหา 

๒๑ ธ.ค.๖1 ถึง         
๒๐ ม.ค.๖2 

๒๑ ม.ค.๖2 ถึง         
๒๐ ก.พ.๖2 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

เกิด 
(ราย) 

๑. ขายสุรา บุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 0 0 0 0 
๒. ขายสุรา , บุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  104 104 15 15 
๓. ขายสุราในเวลาห้ามเกินเวลา 11 11 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 14 15 2 2 
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) 1,480 1,480 283 283 

รวมทั้งสิ้น 1,609 1,610 300 300 
 

 ๓.๒ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ตั้งแต่วันที่  16  มกราคม  2562  ถึง  17  กุมภาพันธ ์ 2562 

  

๑. จ านวน  6  คดี  ผู้ต้องหา 19 คน (ชาวกัมพูชา 18 คน) 
    ท้องที่เกิดเหตุ 

อ าเภอด่านขุนทด   1 คด ี อ าเภอปากช่อง   2 คด ี อ าเภอครบุรี  2  คด ี

อ าเภอวังน้ าเขียว   1 คด ี     
 

๒. คดีเก่ียวกับการลักลอบท าไม้และครอบครองไม้โดยผิดกฎหมาย  จ านวน  1 คดี  
2.1 ตรวจยึดไมท้่อน         จ านวน   9 ท่อน ปริมาตร   2.84 ม3 
 ตรวจยึดไม้แปรรูป      จ านวน  9 แผ่น ปริมาตร  0.25 ม3 
       (คดีเกิดในท้องทีอ่ าเภอปากช่อง) 

 

3. คดีเกี่ยวกบัการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน  4  คดี  พื้นที่บุกรุก  จ านวน  417 – 1 – 75 ไร่ 
    (คดีเกิดในท้องทีอ่ าเภอด่านขุนทด อ าเภอปากช่อง อ าเภอครบุรี อ าเภอวังน้ าเขียว) 
         /4.คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
... 
 



 
-๗- 

 

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

1. เป้เสบียง 37 เป้   

2. เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง   

3. ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก   

๓.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
อุบัติภัยทางด้านการจราจรทางบก  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

1. ผู้เสียชวีิตรวมทั้งสิ้น  76 คน  (ช 61 ญ 15) 
2. สถานะผู้เสียชีวิต - ผู้ขับขี ่ 53  คน ,ผู้โดยสาร  17  คน , คนเดินเท้า  5  คน 
3.ประเภทยานพาหนะผู้เสียชีวิต 
    -  รถจักรยานยนต์  50  คัน   - จักรยาน  4  คัน  -รถปิคอัพ   6  คัน    -  เดินเท้า  5  ราย        
    -  รถเก๋ง  10 ราย รถจักยานยนต์พ่วง/รถบรรทุก อย่างละ  ๑  คัน  
4.ประเภทยานพาหนะคู่กรณี 
    -  ไม่มีคู่กรณี       36    คัน   -รถปิคอัพ       13   คัน            
    -  รถเก๋ง        12 คัน   -รถจักรยานยนต์   7  คัน                
    -  รถบรรทุก  6        คัน   -รถการเกษตร    1      คัน     
5. สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต  3  อันดับแรก 
     1. ขับเร็ว/เสียหลักพลิกคว่ า 37  คน 
     2.ตัดหน้ากระชั้นชิด  11  คน 
     3.หลับใน 4     คน 
6. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต 
     - ถนนกรมทางหลวง   50 ครั้ง  - ถนนในหมู่บ้าน  12  ครั้ง                                  
- ถนนทางหลวงชนบท      6  ครั้ง     - ถนน อบต.,เทศบาล 6 ครั้ง  
  
7. อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 
    1. อ าเภอเมืองนครราชสีมา  15  อ าเภอปากช่อง  13  คน  2. อ าเภอโนนไทย  5  คน    
๘. ผลการจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับจราจร  ๑๐ ฐานความผิด 

- ไม่สวมหมวก  14,712 ราย - เมาสุรา      535 ราย 
- ไม่คาดเข็มขัด     7,883 ราย - ขับรถเร็ว      1,128 ราย 
- ไม่มีใบขับข่ี (รถ จยย.)    7,885    ราย - ไม่มีใบขับข่ี (รถยนต์) 5,571     ราย 
- อุปกรณ์ส่วนควบ  4,127  ราย - ย้อนศร       1,769 ราย 
- แซงคับขัน  1,504  ราย - ฝ่าฝืนสัญญาณ         3,581 ราย 
- ใช้โทรศัพท์ฯ  ๑,539   ราย                  รวม        50,234 ราย 

 
          /9.รายละเอียดเพ่ิมเติม... 
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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 
 

  ๓.๔ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   
  กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง มีภำระหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษีและป้องกันปรำบปรำม
ตำมกฎหมำยที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือกำรเศรษฐกิจของประเทศ สินค้ำที่มีลักษณะต้องจ ำกัดหรือส่งเสริมกำร
บริโภค เนื่องจำกกำรบริโภคสินค้ำแล้วอำจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อสุขภำพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)  ไม่จ ำเป็น
ในกำรด ำรงชีพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กิจกำรไม่พึงประสงค์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม หรือเป็นต้นทุนทำงสังคม 

ผลการปราบปราม 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   จ านวน   35    คดี   ค่าปรับ    861,704.02    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 
                           

     




