
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 
๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๕.๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
การด าเนินการ ๒๑ เม.ย.– 

๒๐ พ.ค. ๕๘ 
สะสม  

(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา 
      ๑. โครงการสัมมนาเรื่อง “แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
แชร์ลูกโซ่” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ โครงการ 
๑ โครงการ 

๑๕ โครงการ 
 
 
 

ด้านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมพิเศษ ดังนี ้

๑. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สร้างเครือข่ายฯ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สร้างเครือข่ายฯ ณ จังหวัด
นครสวรรค์ 

๓. วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สร้างเครือข่ายฯ ณ โรงเรียน
บ้านห้วยผุก อ. วังสะพุง จ. เลย 

๔. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. สร้างเครือข่ายฯ 
ณ บ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 

๕. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สร้างเครือข่าย
ฯ ณ วัดอัพวัน อ.เมือง จ.เลย 

๖. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สร้างเครือข่ายฯ ณ วัดคลอง
โปง   อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

๗. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สร้างเครือข่ายฯ ณ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๘. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ กศน. อ.   
แกลง จ.ระยอง 

๙. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ อบต. ช้าง
ทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

๑๐. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ กศน.อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

๑๑. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ กศน.อ.
บ าเพ็ญ จ. อุดรธาน ี

๑๒. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรา้งเครือข่ายฯ ณ กศน. อ.      
สิงหนคร  จ.สงขลา 

๑๓. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรา้งเครือข่ายฯ ณ กศน. อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต 

๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ คร้ัง 
 

๑ 
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๑ 
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๑ 



๒ 

 

๑๔. วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ 
ศูนย์พระประชาบดี อ าเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี 

ผลผลิต ได้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เข้ามาเปน็
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ทั่วประเทศ 
ผลลัพธ์  อาชญากรรมที่เปน็คดพีิเศษลดน้อยลง 

๑ 

ด้านการประชาสัมพันธ์  ๑ ครั้ง  ๙๔ คร้ัง 
๑. ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อโทรทัศนช์่อง ๓, ๕, ๗, และ ๙ คร้ัง

ละ ๓๐ วินาที  
- ๒๒ คร้ัง 

๒. ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อโทรทัศนช์่อง ๓, ๕, ๗, และ ๙ คร้ัง
ละ ๑๕ วินาที  

- ๕๔ คร้ัง 

๓. ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อหนังสือพมิพ์รายวัน ไทยรัฐ คมชัดลึก 
ข่าวสด มติชน  

- ๑๖ คร้ัง 

๔. ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อกลางแจ้ง Billboard 
     ๕.   วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ -
๑๘.๐๐ น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ า ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคดี
พิเศษ /รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรรับเชิญใน
รายการรอบเวียงเชียงใหม่ในประเด็นบทบาทของดีเอสไอในการ
ป้องกันมหันตภัยแชร์ลูกโซ่ 

- 
๑ คร้ัง 

  ๒ ป้าย 

ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสืบสวน 
      ๑. เร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริง 
      ๒. เร่ืองสืบสวน 
ผลผลติ ของเร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่ืองสืบสวนเปน็การ
ป้องกันอย่างหนึ่งที่ไม่ให้เกิดการกระท าผิดในกรณีที่เร่ืองดังกล่าวได้
ถูกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปตรวจสอบ ไม่วา่ผลการ
ตรวจสอบจะมีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 

 
 ๑๙  เร่ือง 

 ๒๘  เร่ือง 

 

 
๑๗๗  เร่ือง 
๑๕๔  เร่ือง 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
      ๑. บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับก าลังพลทหารส่งก าลังบ ารงุ
ทหารบก 

๑ คร้ัง 
          ๑ คร้ัง 
 
 
 
 

 

              ๕ คร้ัง 

 

  



๓ 

 

ด้านการฝึกอบรมสัมมนา 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเรื่อง “แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่” ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนใน จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ไ ด้
ตระหนักและไม่ตกเป็นเหยื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่ รวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้กับประชาชน ลักษณะของแชร์ลูกโซ่ 

 

 



๔ 

 

ด้านการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ 

 ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนไม่มีกิจกรรมตาม
แผนด าเนินการด้านการสร้างเครือข่ายการเผ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ -๑๘.๐๐ น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ า ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ /รองโฆษกกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เป็นวิทยากรรับเชิญในรายการรอบเวียงเชียงใหม่ในประเด็นบทบาทของดีเอสไอในการป้องกันมหันตภัยแชร์
ลูกโซ ่ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ F.M.๙๓.๒๕ MHz. โดยมี คุณ
สุกติติ     วีเปลี่ยน เป็นผู้ด าเนินรายการ 



๕ 

 

 



๖ 

 

 

 

  



๗ 

 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 ๑. เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
คณะท างานศูนย์แผนที่ฯ บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับก าลังพลทหารที่ส่งก าลังบ ารุงทหารบก ที่มีหน้าที่ดูแลที่ราช
พัสดุ ป่าสงวนแห่งชาติ ในเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในที่ราชพัสดุ การตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ และการใช้โปรแกรม DSI MAP ตามการร้องขอของโรงเรียนส่งก าลังบ ารุงทหารบก ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ 

 



๘ 

 

 

 

 



๙ 

 

๕.๒ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสรุปผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ในช่วงระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยจ าแนกผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ๕ ด้าน ดังตารางสรุป 
ดังนี้ 

การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในช่วง ๒๑ เม.ย.– ๒๐ พ.ค.๕๘ 

คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในช่วง 
๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ เม.ย.๕๘ 

ด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ - ๒ 
ด้านการค้ามนุษย ์ - ๒ 
ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร ๓ ๑๕ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ๓ 

ด้านผู้มีอิทธพิล และคดีที่นา่สนใจอ่ืนๆ - - 
รวม  ๓  เร่ือง ๒๒ เร่ือง 

 

หมายเหตุ  

- ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร จ านวน ๓ คดี คือ  
๑. คดีพิเศษที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ กรณี ลักลอบน าเข้าน้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันหล่อลื่นเข้ามาใน

ราชอาณาจักร (คดีภาษี) 
๒. คดีพิเศษที่ ๑๖๗/๒๕๕๕ กรณี บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น ร้องทุกข์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดี

กับ อดีตกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (คดีการเงินการธนาคาร) 
๓. คดีพิเศษที่ ๒๑๔/๒๕๕๕ กรณี กรรมการและผู้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องของบริษัทปิคนิ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) กระท าการทุจริตในการซื้อขายถังบรรจุก๊าซหุงต้มจากบริษัท แสงทองไทย ผลิตถัง 
จ ากัด (คดีการเงินการธนาคาร) 

 

  



๑๐ 

 

๔. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๔.๑ ผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดมูลฐาน ๓ (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน 

เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

๒๑ เม.ย. – ๒๐ พ.ค.

๕๘ 
๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘ 

๔.๑.๑ ค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมของผู้มี
หน้าที่รายงานธุรกรรม (ค าสั่ง ต.(กส.))  

- ๑ ค าสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๒ ค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมเบื้องต้น (ค าสั่ง ต.)  

๓ ค าสั่ง 

มูลฐานก่อการร้าย 

๖ ค าสั่ง 

มูลฐานก่อการร้ายมลูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และมลูฐานค้ามนุษย์  

๔.๒  ผลการด าเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน ๓ (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน ประกอบด้วย  

เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

๒๑ เม.ย.- ๒๐ พ.ค.๕๘ ๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘ 

๔.๒.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสัง่ ม.) 

๙ ค าสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม  และ 

พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ ตามล าดับ 

๕๗ ค าสั่ง 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และค้ามนุษย์   
ค้าหญิงและเด็ก ตามล าดับ 

๔.๒.๒ ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค าสั่ง ย.) ๔ ค าสั่ง / ๑๔ ค าสั่ง / 



๑๑ 

 

เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

๒๑ เม.ย.- ๒๐ พ.ค.๕๘ ๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘ 

๒๕,๔๘๘,๙๒๖.๗๐ บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และค้ามนุษย์ 

ตามล าดับ 

๑๓๓,๗๑๑,๓๙๗.๕๘ บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และมูลฐาน

การค้ามนุษย์  

๔.๒.๓ ค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ๑ ค าสั่ง / 

รอการประเมินมูลค่า 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

๔ ค าสั่ง / 

๘๔๗,๗๘๑,๔๘๐.๐๖ บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

๔.๒.๔ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้อง
ต่อศาล 

๒ เรื่อง / 

๕,๐๐๑,๐๒๕.๔๕ บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

๖ เรื่อง / 

๑๖,๗๓๗,๓๐๖.๑๔ บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามล าดับ 

๔.๒.๕ พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นค าร้องต่อศาล ๑ คด ี/ 

๓,๒๖๕,๒๑๒.๕๖ บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

๘ คด ี/ 

๒๑,๓๘๔,๖๔๘.๐๐ บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามล าดับ 

๔.๒.๖ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน - ๑ คดี / 



๑๒ 

 

เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

๒๑ เม.ย.- ๒๐ พ.ค.๕๘ ๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘ 

๓๔,๒๓๗ บาท 

มูลฐานค้าหญิงและเด็ก 

และค้ามนุษย ์

๔.๓ ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินงานด้านการป้องกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่ส าคัญ โดยให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้  

๔.๓.๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในหัวข้อ ปัญหาด้านการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ  
บุกรุกพ้ืนที่ป่าและท่ีดินของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

๔.๓.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในหัวข้อ การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน   
ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  

๔.๓.๓ ประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนที่กับหน่วยงานต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ต ารวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และประสานการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช 

 

  



๑๓ 

 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดีส าคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑. คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น 
๒. คดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดสุโขทัย 
๓. คดีการชุมนุมทางการเมืองและมีผู้เสียชีวิต ๘๙ ราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. คดีค้ามนุษย์ที่ส าคัญๆ  
๕. คดีการลักลอบตัดไม้พะยูง 
๖. คดีทุจริตจ าน าข้าว 

คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

         ประกอบด้วยคดีพิเศษที่เก่ียวข้อง จ านวน ๓ คด ี
๑. คดีพิเศษที่ ๑๖/๒๕๕๖ 

กรณีกล่าวหาประธานการกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กับพวก ยักยอกและกระท า
ความผิดกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

พฤติการณ์แห่งคดี  

 นายพิษณุ ชีวะสิทธิ์ กับพวก รวม ๑๓๖ คน ได้มีหนังสือยื่นค าร้องทุกข์กล่าวโทษต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในข้อหายักยอกทรัพย์ และหรือฉ้อโกงประชาชน 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมจ านวนเงินที่สหกรณ์ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน ๑๓,๓๓๔,๑๕๘,๙๗๕.๖๘ บาท 
เหตุเกิดที่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
ต่อเนื่องกัน 

ความคืบหน้าของคดี  

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับพนักงานอัยการได้ท าการสอบปากค าพยานผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว
จ านวน ๔๑ ปาก และได้ส่งร่างสัญญาเงินกู้จ านวน ๙ สัญญา ไปตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเป็น
สัญญาปลอม นอกจากนี้ในการตรวจสอบเช็ค จ านวน ๘๗๘ ฉบับ จ านวน ๑๑,๓๖๗ ล้านบาท พบว่ามีการบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินทดรองจ่ายนายศุภชัยฯ จ านวน ๖๓๐ ฉบับ เป็นเงิน ๑๐,๖๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้ลงนามในเช็คร่วม
คือ น.ส.ศรัณยา มหาหมัด นางทองพิณ กันล้อม และนายลภัส โสมค า 

  



๑๔ 

 

๒. คดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗ 

กรณนีายสมาน ครองเมือง กับพวก และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ให้ด าเนินการกับ
นายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ฉ้อโกงประชาชน ยักยอกทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม ตกแต่งบัญชี งบดุล 
เพ่ือหลอกลวงประชาชน  

พฤติการณ์แห่งคดี  

นายสมาน ครองเมือง สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กับพวกรวม ๒๗ คน ได้มาร้องทุข์ ต่อ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ด าเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ใน
ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ยักยอกทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม ตกแต่งบัญชี งบดุล เพื่อหลอกลวงประชาชน 
เป็นคดีที่มีการกระท าความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน เป็นคดีพิเศษ 

ความคืบหน้าของคดี 

 ได้ด าเนินการสอบพยานผู้เสียหายไปแล้ว จ านวน ๕๑ ปาก และได้เข้าท าการตรวจค้นบ้านผู้เกี่ยวข้องกับ
นายศุภชัยฯ จ านวน ๓ แห่ง 

๓. คดีพิเศษที่ ๖๔/๒๕๕๗ 

กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาล
ลาดพร้าวให้ด าเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ในข้อหายักยอกทรัพย์  

พฤติการณ์แห่งคดี  

สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าวส่งส านวนการสอบสวนคีดอาญาที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด โดยนางสาวสุดาภรณ์ กองธรรม ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าให้ด าเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ในข้อหา
ยักยอกทรัพย์ เป็นเงิน ๒๗,๖๔๒,๐๐๐ บาท  

ความคืบหน้าของคดี 

 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๔ ได้ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ใน
ข้อหายักยอกทรัพย์เงินสดจ านวน ๒๗ ล้านบาทเศษ ต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขด าที่ อ.๑๗๓๙/๒๕๕๘  

 

  



๑๕ 

 

คดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จังหวดัสุโขทัย 

คดีพิเศษที่ ๑๘๘/๒๕๕๖ 
กรณีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พฤติการณ์แห่งคดี 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กก ๐๒๑๐/๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ขอความอนุเคราะห์กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ช่วยด าเนินการกรณีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ (Tomoko 
Kawashita) นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุโขทัย 
  

ความคืบหน้าของคดี 
1. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมของบุคคล

จากต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และจากต ารวจภูธรจังหวัดตาก (ทางโทรสาร) แล้ว และได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอให้ตรวจเปรียบเทียบผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากวัตถุพยานต่อไป 

2. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเฉพาะ ตชด.ค่ายรามค าแหงมหาราชที่
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและในที่เกิดเหตุ เพ่ือส่งให้ ผกก.ค่าย ตชด.รามค าแหงมหาราชตรวจสอบตัวบุคคลตาม
รายชื่ออย่างเป็นทางการว่าผู้ใดที่ยังอยู่ในค่าย ตชด. และยังไม่ได้รับการตรวจสารพันธุกรรมของบุคคล รวมถึง
ติดตามตัวผู้ที่ย้ายออกไปแล้วให้มารับการตรวจต่อไป 
 

คดีการชุมนุมทางการเมืองและมี่ผู้เสียชีวิต ๘๙ ราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปคดีพิเศษในห้วงชุมนุมทางการเมือง  ปี  ๒๕๕๓   

- มติ กคพ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓  ให้การกระท าความผิด ทาง
อาญากรณีก่อการร้าย การขู่บังคับให้รัฐบาลกระท าการใดๆ การท าร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกระท า
ต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็น
ต้นไปในราชอาณาจักร รวมถึงความผิดที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีมติให้มีพนักงานอัยการ และ/หรือ
อัยการทหาร มาร่วมสอบสวนตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗  

แบ่งเป็น  ๔  กลุ่ม    
   ๑. การก่อการร้าย        ๑๕๒ คดี   เหลือ    ๔   คดี 
  ๒. การขู่บังคับรัฐบาล          ๒๒ คดี   เหลือ    -     คดี     
  ๓. การท าร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ          ๗๕ คดี   เหลือ  ๒๙     คดี   
  ๔. การกระท าต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการ     ๒๑ คดี   เหลือ    ๑     คดี   
 



๑๖ 

 

สรุป    รับคดีทั้งหมด              ๒๖๗  คดี 
   สอบสวนเสร็จสิ้น             ๒๓๓  คดี 
   อยู่ระหว่างสอบสวน               ๓๔  คดี  

(รวม คพ. ๘๙/๒๕๕๗ ชายชุดด า, และยุบรวม คพ.๓๘๒-๓๘๔/๕๓ ไปรวม คพ.๓๗๑/๕๓ แล้ว) 
 
คดีการค้ามนุษย์   
ประกอบด้วยคดีพิเศษ จ านวน ๖ คด ี

๑. คดีพิเศษที่ ๗๑/๒๕๕๗  

กรณีคดีมูลนิธิฟรีแลนด์ขอให้ด าเนินคดีกรณีชายต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพ่ือหลอกไป
บังคับค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีแลนด์ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนดรณี
อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซีย โดยมีชายชาวต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาว
ชาวไทยเพ่ือหลอกไปบังคับค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
 ได้ร่วมประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการแล้วมีมติให้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้ต้องหาเบื้องต้น จ านวน ๔ ราย และได้ไปด าเนินการขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง ๔ ราย แล้ว 

๒. คดีพิเศษที่ ๑๒/๒๕๕๘  
กรณีนายวุฒิศักดิ์ ตันติวุฒิ กับพวก ผู้เสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้า

มนุษย์ ถูกหลอกและบังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมงซึ่งท าการประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
น่านน้ าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงและน าพาผู้เสียหายจากสถานีรถไฟหัวล าโพง ไปไว้ที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร และพาผู้เสียหายไปลงเรือประมงเพ่ือใช้แรงงาน ซึ่งท าการประมงในเกาะอัมบน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยที่ผู้เสียหายได้ลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการกรอก
ข้อความและผู้เสียหายไม่ได้อ่านเอกสารดังกล่าว 
 ความคืบหน้าของคดี 

1. สอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับเอกสารต่างๆ  
2. สอบสวนกลุ่มเจ้าของเรือท่ีอาขมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 
3. ประชุมร่วมกับอัยการเพื่อหาแนวทางการด าเนินคดี 

 



๑๗ 

 

๓. คดีพิเศษที่ ๒๒/๒๕๕๘  

กรณีผู้เสียหาย (ด.ช. .............) จากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ ถูก
หลอกและบังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกับหลอกลวงและน าพาผู้เสียหายกับพวก จากบ้านพักที่จังหวัดบึงกาฬ ไปลง
เรือประมงที่จังหวัดปัตตานีเพ่ือพาไปเป็นแรงงานประมงที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และน่านน้ า สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาร้องทุกข์เพ่ิมเติม 

 
๔. คดีพิเศษที่ ๒๓/๒๕๕๘  
กรณีผู้เสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ ถูกหลอกและบังคับให้

เป็นแรงงานในเรือประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ถูกหลอกลวงจากสถานีขนส่งหมอชิตโดยคนขับแท็กซี่สีเขียวคาดเหลือง แล้วพาไปพักที่ ต าบลมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร และวันรุ่งขึ้นได้พาไปลงเรือเอกวิชัย ๙ ทันที ท างานอยู่บนเรือ ๔ ปี หลังจากนั้นได้หลบหนีขึ้น
เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประมาณ ๒ ปี จึงได้รับความช่วยเหลือกลับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
  

ความคืบหน้าของคดี 
1. สอบปากค าผู้เกี่ยวข้อง 
2. สอบปากค าเจ้าพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
3. ตรวจสอบ Seaman Book 
4. น าผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุ 
5. ตรวจสอบเรือจากกรมเจ้าท่า พบเรือ ต. เอกศรีวิชัย ๙ จากการตรวจสอบเรือ จ านวน ๕ ล า ที่ใช้

ค าว่าศรีวิชัย 
6. ตรวจสอบพยานที่เคยอยู่เรือล าเดียวกับผู้เสียหาย จ านวน ๒ ปาก และได้รับการช่วยเหลือกลับมา

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
7. ออกหมายเรียกพยานผู้มีชื่อเป็นเจ้าของอยู่ทะเบียนเรือ จ านวน ๒ คน 

 

 



๑๘ 

 

๕. คดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๕๗ 
กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ 
พฤติการณ์แห่งคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผ่านกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจ้างให้ไป
ท างานนวดแผนไทยที่ประเทศแอฟริกาใต้ ตกเป็นหนี้สินและไม่สามารถเดินทางกลับมาได้รวมทั้งถูกยึดหนังสือ
เดินทาง และมีบางรายเสียชีวิตที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยยังไม่ทราบสาเหตุ จึงได้มีการร้องทุกข์เพ่ือให้ด าเนินคดี
ตามกฏหมาย 

ความคืบหน้าของคดี 
1. คณะพนักงานสอบสวนฯ เข้าหารือเลขานุการกรมการจัดหางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการหลักฐานเอกสารส าคัญ ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดในล าดับต่อไป 
2. คณะพนักงานสอบสวนฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้เสียหาย เพ่ือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ

และหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการขั้นต่อไป 
3. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประสานงานร่วมกับกรมการกงสุล กรณีญาติผู้เสียชีวิตในคดีขอ

ทราบผลการชันสูตรศพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับการเสียชีวิตของญาติตน 
 

๖. คดพิีเศษที่ ๓๗/๒๕๕๗ 
กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ 

พฤติการณ์แห่งคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผ่านกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจ้างให้ไป
ท างานนวดแผนไทยที่ประเทศแอฟริกาใต้ ตกเป็นหนี้สินและไม่สามารถเดินทางกลับมาได้รวมทั้งถูกยึดหนังสือ
เดินทาง และมีบางรายเสียชีวิตที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยยังไม่ทราบสาเหตุ จึงได้มีการร้องทุกข์เพ่ือให้ด าเนินคดี
ตามกฏหมาย 
 

ความคืบหน้าของคดี 
1. คณะพนักงานสอบสวนฯ เข้าหารือเลขานุการกรมการจัดหางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการหลักฐานเอกสารส าคัญ ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดในล าดับต่อไป 
2. คณะพนักงานสอบสวนฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้เสียหาย เพ่ือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ

และหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการขั้นต่อไป 
3. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประสานงานร่วมกับกรมการกงสุล กรณีญาติผู้เสียชีวิตในคดีขอ

ทราบผลการชันสูตรศพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับการเสียชีวิตของญาติตน 
 
 



๑๙ 

 

คดีการลักลอบตัดไม้พะยงู 

ประกอบด้วยคดีพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ คดี 

๑. คดีพิเศษท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันที่รับเป็นคดีพิเศษ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
         เรื่อง กรณีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เพ่ือน าส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการ
ศุลกากร อันเป็นความผิดมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีรศักดิ์ หรืแบ๊ง ฉิมงาม ลักลอบส่งไม้พะยูงออก
นอกราชอาณาจักรไปยัง สปป.ลาว บริเวณริมแม่น้ าโขง หน้าโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ หมู่๓ ต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่ง
คล้ า จังหวัดบึงกาฬ และถูกจับกุมตัวได้พร้อมไม้พะยูงของกลาง จ านวน ๑,๑๕๖ ท่อน พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกข์
สิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๓๐๑๔ สุรินทร์ และรถบรรทุกพ่วงสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๓๐๑๕ สุรินทร์ 

ความคืบหน้า ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องจ านวน ๘ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒. คดีพิเศษท่ี ๓๐/๒๕๕๘  
    วันที่รับเป็นคดีพิเศษ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
    เรื่อง การซุกซ่อนไม้พะยูงมาในตู้คอนเทรนเนอร์ของบริษัททรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ในลักษณะ

ของการขออนุญาติขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม 
    พฤติการณ์แห่งคดี บริษัททรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ได้ขออนุญาตน าไม้แผ่นบรรทุกมาในตู้คอน

เทรนเนอร์จ านวน ๓๐ ตู้ จาก สปป.ลาว เข้ามาทางด้านศุลกากรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพ่ือขนส่งไปยังด่าน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ปลายทางประเทศจีน โดยมีการซุกซ่อนไม้พะยูงและสิ่งของอ่ืนปะปนมาในตู้
คอนเทรนเนอร์ดังกล่าว จากการตรวจสอบการส าแดงข้อความในใบส่งสินคาผ่านแดนจ านวน ๔ ฉบับ ของบริษัท
ทรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ซึ่งมีการแนบใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า (Certificate of Origin) จากสปป.ลาว
พบการส าแดงรายการสินค้าไม้ในเรื่อง ชนิด ขนาด ปริมาตร และน้ าหนักของสินค้าผิดไปจากข้อเท็จจริง และจาก
การวัดปริมาตรไม้ของกรมป่าไม้ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ พบว่า ไม่ตรงกับที่ส าแดงไว้ 

    ความคืบหน้า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 

คดีรับจ าน าข้าว 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รับคดีจ าน าข้าวเป็นคดีพิเศษ 


