
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

๕. ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๕.๑ การปองกันอาชญากรรมพิเศษ 

การดําเนินการ ๒๑ พ.ค.–๒๐ มิ.ย.๕๘ สะสม  

(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ดานการฝกอบรม/สัมมนา 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันการ

บุกรุกท่ีดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนท่ีผาน

อินเตอรเน็ต ( DSI MAP) ) ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรี

มหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุร ี  

๒. การประชมุสมัมนาวิชาการด้านการวิจยัและพฒันาอปุกรณ์

พิเศษเพ่ือสนบัสนนุการสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประขํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ศนูย์การเรียนรู้  หาวิทยาลยั

มหิดล (ศาลายา ) อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 

๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันการ

บุกรุกท่ีดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนท่ีผาน

อินเตอรเน็ต ( DSI MAP) ) ณ โรงแรมธนาสิริ อ.เมือง

สระแกว จ.สระแกว 

๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันการ

บุกรุกท่ีดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนท่ีผาน

อินเตอรเน็ต ( DSI MAP) ) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

๔ โครงการ 

๑ โครงการ 

 

 

 

๑ โครงการ 

 

 

 

 

๑ โครงการ 

 

 

 

๑ โครงการ 

 

 

๑๙ โครงการ 

 

 

 

ดานการสรางเครือขายพันธมิตรภาคประชาชนเพ่ือการเฝาระวัง

อาชญากรรมพิเศษ ดังนี ้

๑. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรางเครือขายฯ ณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๒. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สรางเครือขายฯ ณ จังหวัด

นครสวรรค 

๓. วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรางเครือขายฯ ณ โรงเรียน

- 

 

 

 

 

 

 

๑๗ คร้ัง 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 



บานหวยผุก อ. วังสะพุง จ. เลย 

๔. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. สรางเครือขายฯ 

ณ บานอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 

๕. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สรางเครือขาย

ฯ ณ วัดอัพวัน อ.เมือง จ.เลย 

 

๖. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรางเครือขายฯ ณ วัดคลอง

โปง   อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 

๗. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรางเครือขายฯ ณ จังหวัด

อุตรดิตถ 

๘. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ กศน. อ.   

แกลง จ.ระยอง 

๙. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ อบต. ชาง

ทูน อ.บอไร จ.ตราด 

๑๐. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ กศน.อ.

เมือง จ.ขอนแกน 

๑๑. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ กศน.อ.

บําเพ็ญ จ. อุดรธาน ี

๑๒. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ กศน. อ.      

สิงหนคร  จ.สงขลา 

๑๓. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ กศน. อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต 

๑๔. วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรางเครือขายฯ ณ 

ศูนยพระประชาบดี อําเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

ดานการประชาสัมพันธ  

 

๕ ครั้ง  ๙๘ คร้ัง 

๑. ประชาสัมพนัธผานสื่อโทรทัศนชอง ๓, ๕, ๗, และ ๙ คร้ัง

ละ ๓๐ วินาที  

- ๒๒ คร้ัง 

๒. ประชาสัมพนัธผานสื่อโทรทัศนชอง ๓, ๕, ๗, และ ๙ คร้ัง

ละ ๑๕ วินาที  

- ๕๔ คร้ัง 



๓. ประชาสัมพนัธผานสื่อหนังสือพมิพรายวัน ไทยรัฐ คมชัดลึก 

ขาวสด มติชน  

- ๑๖ คร้ัง 

๔. ประชาสัมพนัธผานสื่อกลางแจง Billboard 

๕. วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๑๗.๓๐ – 

๑๘.๐๐ น. นางสุวณา สุวรรณจฑูะ อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ พรอมดวยพ.ต.ต.วรณนั ศรีลํา้ ผอ.ศนูย์บริหารคดี

พิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดพิีเศษ เป็นวิทยากรรับเชิญ

ในรายการรองเวยีงเชียงใหมใ่นประเด็นบทบาทของดเีอสไอใน

การป้องกนัมหนัตภยัแชร์ลกูโซ ่

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒ ปาย 

 ๑ คร้ัง 

๖. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ 

น. พ.ต.ต.วรณนั ศรีลํา้ ผอ.ศนูย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษก

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนถงึแนวทางการ   

ติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตนเองผา่นทางหน้าเว็ปไซต์ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทัง้ชีแ้จงกรณีชมรมช่วยเหลอืเหยื่อ

อาชญากรรมกลา่วพาดพิงกระบวนการรับเร่ืองร้องทกุข์ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

๗.  วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ1 

เปนวิทยากรรับเชิญในรายการสถานีประชาชน ชอง 

ThaiPBS  กรณีท่ีประชาชนไดรับความเสียหายจากการ 

ซ้ือบริการเสริมความงานจาก ราน Bronze Day Spa 

แลวไมไดรับบริการ และตอมาทางรานไดปดรานหนี มี

ผูเสียหายกวา ๒๐๐ ราย มูลคาความเสียหายกวา ๑๐๐ 

ลานบาท                                                     

๘.   วันอังคารท่ี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.    

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พรอมดวย พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผบ.สํานัก

คดีอาญาพิเศษ ๓ และ พ.ต.ท.ปกรณ สุชีวกุล ผบ.สํานัก

คดีการเงินการธนาคาร  รวมแถลงขาวผลการประชุม

ติดตามผลคดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น          

๑  คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ คร้ัง 

 

 

 

 



ครั้งท่ี ๑๔/ ๒๕๕๘ 

๙.   นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ พรอมดวย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม

เนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการ

กระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรักและความ

หวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติ 

๑๐. วันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เจาหนาท่ีประสานงาน

อาวุโสจากสถานทูตจีนพรอมผูเสียหายเขาขอบคุณ อสพ 

ท่ีไดดําเนินคดีกับกลุมฉอโกง หลอกลวงซ้ือขายน้ําตาล

เปนขบวนการ เนื่องจากท่ีผานมาไมสามารถดําเนินคดี

กับผูกระทําผิดได ทําใหสรางความเชื่อถือใหกับ

บุคคลภายนอกและตางชาติเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

๑ คร้ัง 

ดานการตรวจสอบขอเท็จจริงและการสืบสวน 

      ๑. เร่ืองตรวจสอบขอเท็จจริง 

      ๒. เร่ืองสืบสวน 

ผลผลติ ของเร่ืองตรวจสอบขอเท็จจริงและเร่ืองสืบสวนเปนการ

ปองกันอยางหนึ่งที่ไมใหเกิดการกระทําผิดในกรณีที่เร่ืองดังกลาวได

ถูกเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาไปตรวจสอบ ไมวาผลการ

ตรวจสอบจะมีความผิดเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม 

 

 ๓๐  เร่ือง            

๑๓  เร่ือง 

 

 

๑๙๘  เร่ือง 

๑๒๑  เร่ือง 

ดานความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

๑. คณะทํางานศกึษาแนวทางในการป้องกนัอาชญากรรมคดี

พิเศษ  ร่วมหารือกบัผู้แทนกรมสง่เสริมสหกรณ์ เพ่ือร่วมกนั

แก้ปัญหาระบบในระบบสหกรณ์อยา่งยัง่ยืน 

๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษเขารวมประชุม Irregular 

Migration in the Indian Ocean จัดข้ึนท่ีโรงแรม 

Anantara กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ

ของไทย มีประเทศ และองคการระหวางประเทศ    

เขารวมกวา20ประเทศ หารือกันเรื่องผูอพยพเขาเมือง

โดยผิดกฎหมาย(ซ่ึงรวมถึงชาวโรฮิงจา) 

๔ คร้ัง 

          ๑ คร้ัง 

 

 
 

๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

              ๙ คร้ัง 



๓. สํานักคดีคุมครองผุบริดภคและสิ่งแวดลอมไปบรรยาย

วิชาการสืบสวนคดีอาญาโดยใช DSI MAP ใหกับ

นักเรียนนายรอยตํารวจ ณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ อ.

สามพราน จ.นครปฐม 

๔. การประชุม 3 ฝาย นางสุวณาสุวรรณจูฑะ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหนาคณะหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายประเทศไทย รวมการประชุม 3 ฝาย

ระหวางประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศเมียนมารและ

ประเทศไทย เพ่ืออภิปราย เรื่องการตอตานการคา

มนุษยในอุตสาหกรรมประมูล ครอบครัวการกระทําผิด

กฎหมายการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง ณ 

โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

๑ คร้ัง 

 

 

 
 

๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  



ดานการฝกอบรมสัมมนา 

26 พ.ค.58 ผบ.สคส.พรอมทีมงาน จัดกิจกรรมเชิงรุกเรื่องการปองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนท่ี

ผานอินเตอรเน็ต ( DSI MAP) ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี  ใหกับขาราชการและประชาชนใน

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย ทหาร  ตํารวจ ยุติธรรมจังหวัด ราชทัณฑ คุมประพฤติ บังคับคดี สถานพินิจ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดอําเภอและฝายปกครอง ศูนยดํารงธรรม ประชาสัมพัธจังหวัด 

กรมท่ีดิน  สปก. อบต. และภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน จํานวน 120 คน โดยมีรองผูวาฯ ใหเกียรติมาเปด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

 

 



 



 



 

 

  



วนัพธุท่ี 27 พฤษภาคม 2558  การประชมุสมัมนาวิชาการด้านการวิจยัและพฒันาอปุกรณ์พิเศษเพ่ือสนบัสนนุการสบืสวน

สอบสวนคดีพิเศษ ประขําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 พ.ค.58 ผบ.สคส.พร้อมทีมงาน จดักิจกรรมเชิงรุกเร่ืองการป้องกนัการบกุรุกท่ีดินของรัฐด้วยระบบแมข่า่ยแผนท่ีผา่น

อินเตอร์เน็ต ( DSI MAP) ให้กบัข้าราชการและประชาชนในจงัหวดัสระแก้ว ประกอบด้วย ทหาร  ตํารวจ ยตุิธรรมจงัหวดั คมุ

ประพฤติ บงัคบัคดี สถานพินิจ ราชทณัฑ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั คลงัจงัหวดั 

จดัหางานจงัหวดั สถิตจิงัหวดั ธนารักษ์ อทุยาน สปก. สาํนกังานจงัหวดั สาํนกังานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ฝ่ายปกครอง 

เครือขา่ยยตุธิรรมชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. จํานวน 120 คน โดยมรีองผู้วา่ฯ ให้เกียรติมาเปิดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ จงึเรียน

มาเพ่ือโปรดทราบครับ 

 



 

 



 

  



วันนี้ 19 มิ.ย.58 ผบ.สคส.พรอมทีมงาน และศูนยชวยเหลือลูกหนี้ฯ จัดกิจกรรมเชิงรุกเรื่องการปองกันการบุกรุก

ท่ีดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนท่ีผานอินเตอรเน็ต ( DSI MAP) ใหกับเครือขายยุติธรรมชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จํานวน 250 คน โดยมีรองผูวาฯ ใหเกียรติมาเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

 



 



 

 



 

  



ดานการประชาสัมพันธ 

ในวนันี ้(วนัพฤหสับดีท่ี 28 พ.ค. 2558) เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.วรณนั ศรีลํา้ ผอ.ศนูย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวน

คดีพิเศษ แถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนถึงแนวทางการตดิตามความคืบหน้าคดีด้วยตนเองผา่นทางหน้าเว็ปไซต์ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ รวมทัง้ชีแ้จงกรณีชมรมชว่ยเหลอืเหยื่ออาชญากรรมกลา่วพาดพิงกระบวนการรับเร่ืองร้องทกุข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ณ ห้องแถลงขา่ว ชัน้ G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 



 

ในวนันี ้(วนัพฤหสับดีท่ี 28 พ.ค. 2558) เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.วรณนั ศรีลํา้ ผอ.ศนูย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวน

คดีพิเศษ แถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนถึงแนวทางการตดิตามความคืบหน้าคดีด้วยตนเองผา่นทางหน้าเว็ปไซต์ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ รวมทัง้ชีแ้จงกรณีชมรมชว่ยเหลอืเหยื่ออาชญากรรมกลา่วพาดพิงกระบวนการรับเร่ืองร้องทกุข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ณ ห้องแถลงขา่ว ชัน้ G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 



 

วันนี้ (วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 2558) เวลา 15.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ1 เปน

วิทยากรรับเชิญในรายการสถานีประชาชน ชอง ThaiPBS  กรณีท่ีประชาชนไดรับความเสียหายจากการซ้ือบริการ

เสริมความงานจาก ราน Bronze Day Spa แลวไมไดรับบริการ และตอมาทางรานไดปดรานหนี มีผูเสียหายกวา 

200 ราย มูลคาความเสียหายกวา 100 ลานบาท ในโอกาสนี้ พ.ต.ต.สุริยา ไดแจงเตือนประชาชนมิใหตกเปนเหยื่อ

ธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนแชรลูกโซ อีกดวย 

 



 

  



ดีเอสไอแถลงขาวความคืบหนาคดีสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น 

ในวันนี้ (วันอังคารท่ี 9 มิ.ย. 2558) เวลา 11.30 น.  นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอม

ดวย พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ ผบ.สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 และ พ.ต.ท.ปกรณ สุชีวกุล ผบ.สํานักคดีการเงินการ

ธนาคาร  รวมแถลงขาวผลการประชุมติดตามผลคดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ครั้งท่ี 14 / 2558 ณ หองแถลง

ขาว ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 



 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิ.ย.2558 เวลา 09.30 น. 

ขอเรียนเชิญ ผูบริหารรวมกิจกรรมเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2558 ซ่ึงจัดข้ึนตามมติ ครม.ในการ

กระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติ ณ บริเวณโถงกลาง หนา

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 

- นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอมดวย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบริหาร 

ขาราชการ และเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงกลางหนา

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- อธิบดีกรมสอบสวนคดพีเศษ สงมอบพันธุกลาไมมงคลใหแกรองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบัญชาการสํานัก 

และหัวหนากลุมงาน เพ่ือนําไปปลูกในชุมชนของตน  

- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอมดวย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี 

รวมสนุกในกิจกรรมสงมอบตนไมแหงมิตรภาพ  

๑๐.๐๐ น.  

- อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอมดวย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี 

ถายภาพเปนท่ีระลึกรวมกัน        

* กําหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   

   ** ขอความรวมมือ แตงกายดวยโทนสีเขียว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 มิย เจาหนาท่ีประสานงานอาวุโสจากสถานทูตจีนพรอมผูเสียหายเขาขอบคุณ อสพ ท่ีไดดําเนินคดีกับกลุม

ฉอโกง หลอกลวงซ้ือขายน้ําตาลเปนขบวนการ ท่ี สคอ ๑ รับผิดชอบ เนื่องจากท่ีผานมาไมสามารถดําเนินคดีกับ

ผูกระทําผิดได สรางความเชื่อถือใหกับคนภายบอกและตางชาติอยางมาก  ผบ สคอ1 รักษาการ สตท รวมตอนรับ 

พรอบ ผบ สพน จะเขาอบรมท่ีประเทศจีน  3 อท เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสถานบัน โดยทางการจีนสนับสนุน ครับ 

หลักสูตรอบรมเก่ียวกับความรวมมือดานการกอการราย และการ ประสานงาน จีนสนับสนุนมา 2 ป ท่ีผานมา ป

ละ 2 รุนครับ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ดานความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

28 พฤษภาคม 2558 คณะทํางานศกึษาแนวทางในการป้องกนัอาชญากรรมคดีพิเศษ  ร่วมหารือกบัผู้แทนกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

เพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาระบบในระบบสหกรณ์อยา่งยัง่ยืน 

 



 

  



 

 

 

  



วันนี้รองทรงศักดิ์ฯผอ.ศคมเขารวมประชุมIrregular Migration in the Indian Ocean จัดข้ึนทโรงแรม 

Anantara กรุงเทพจัดโดยกระทรวงการตางประเทศของไทยมีประเทศ และองคการระหวางประเทศเขารวมกวา

20ประเทศ หารือกันเรื่องผูอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย(ซ่ึงรวมถึงชาวโรฮิงจา) ทางฝายไทยเสนอแนวคิดในการ

สืบสวนสอบสวนรวมกัน(Joint Investigation) 

 



 

ไดพบกับ Gen Win ของตํารวจเมียนมาร 

  



 2 มิ.ย.58 สคส.โดย พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม รกน.ชช.กับคณะ ไปบรรยายวิชาการสืบสวนคดีอาญาโดยใช DSI 

MAP ใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจ ณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 



 

 

  



ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2558)การประชุม 3 ฝาย นางสุวณาสุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในฐานะหัวหนาคณะหนวยงานบังคับใชกฎหมายประเทศไทย รวมการประชุม 3 ฝายระหวางประเทศ อินโดนีเซีย 

ประเทศเมียนมารและประเทศไทย เพ่ืออภิปราย เรื่องการตอตานการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมูล ครอบครัว

การกระทําผิดกฎหมายการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง โดยเชิญผูแทนจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายของท้ัง 

3 ประเทศรวมกวา 30 คน มารวมประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานีเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากแรงงานชาว

ไทยและชาติตางๆ ไดเดินทางออกจากประเทศไทย ไปทํางานในอุตสาหกรรมประมงท่ีบริเวณเกาะอัมบนและเกาะ

เบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยท่ีแรงงานบางสวนเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ซ่ึงรัฐบาลไทยไดเรงรัดกําลัง

ดําเนินคดีเหลานี้อยูอยางเต็มท่ี แตการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเหลานี้ มีอุปสรรคในหลาย

ประการ เนื่องจาก    เปนอาชญากรรมขามชาติท่ีสลับซับซอน ยุงยากในการคนหาพยานหลักฐาน และตอง

พิจารณาถึง      เขตอํานาจการสอบสวนอีกดวย  กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเล็งเห็นถึง

ปญหาดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายของไทย และโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพ่ือตอตาน

การคามนุษย (AUSTRALIA – ASIA PROGRAM TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS) (AAPTIP) ริเริ่ม

จัดการประชุมสามฝายระหวางประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมา และประเทศไทย เพ่ืออภิปรายเรื่องการ

ตอตานการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง การสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดกฎหมายการคามนุษยใน

อุตสาหกรรมการประมง โดยเชิญผูแทนจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายประเทศไทย อินโดนีเซีย และเมียนมา รวม

กวา ๓๐ คน มารวมประชุมในระหวางวันท่ี ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี โดยโครงการ (AAPTIP) ไดใหการสนับสนุนในดานงบประมาณท้ังหมด เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและขอมูลขาวสาร รวมถึงความทาทายในการจัดการอาชญากรรมดังกลาวใหมีประสิทธิภาพอยาง

จริงจัง โดยคาดหวังใหผูเขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการคามนุษย ใน

อุตสาหกรรมประมงท่ีสงผลกระทบ       ตอประเทศตางๆรวมกัน สรางความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังรวมกันหามาตรการในการแกปญหาดังกลาวรวมกัน นอกจากนี้จะสรางความยั่งยืนใน

การทํางานรวมกันของท้ังสามประเทศตอไปในอนาคตอีกดวย 



 

 





 

  



๕.๒ ดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสรุปผลการดําเนินงานดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ในชวงระหวาง

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และชวงระหวางวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – วันท่ี ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยจําแนกผลการดําเนินงานดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ๕ ดาน ดังตารางสรุป ดังนี้ 

การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

ในชวง ๒๑ พ.ค.– ๒๐ มิ.ย.๕๘ 

คดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จ ในชวง 

๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘ 

ดานอาชญากรรมขามชาต ิ ๑ ๒ 

ดานการคามนุษย - ๒ 

ดานภาษีและการเงินการธนาคาร ๑ ๑๕ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๑ ๓ 

ดานผูมีอิทธพิล และคดีที่นาสนใจอ่ืนๆ ๔ - 

รวม  ๗  เร่ือง ๒๒ เร่ือง 

 

หมายเหตุ  

- ดานภาษีและการเงินการธนาคาร จํานวน ๗ คดี คือ  

- 1. คดีพิเศษท่ี 222/2555 กรณี การบุกรุกปาสงวนแหงชาติในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาลุมน้ําเข็ก หมูท่ี ๑ ต.

หนองแมนา อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม (สคส.) 

- 2. คดีพิเศษท่ี 17/2557เครือขายการลักลอบจําหนายอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสําอางท่ีฝาฝนตอ

กฎหมายจากตางประเทศในเขตภาคตะวันออกตอเนื่องกรุงเทพมหานครสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

(สปภ. 

- 3. คดีพิเศษท่ี 73/2557ละเมิดเครื่องหมายการคาประเภทโทรศัพทมือถือ ผานทางเว็บไซตสํานักคดี

ทรัพยสินทางปญญา (สคป.) 

- 4. คดีพิเศษท่ี 74/2557กรณีนายวิสูตร บูรณะรักษธรรม กับพวก ถูกกลาวหาวารวมกันกระทําการขัดขวาง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจาหนาท่ีประจําหนวยเลิอกตั้ง และรวมกันกระทําการไมใหผู

มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได กรมสอบสวนคดีพิเศษ 



- 5. คดีพิเศษท่ี 35/2557รวมกันลักทรัพยหรือรับของโจร, เอาไปเสียซ่ึงเอกสาร, รวมกันปลอมหรือจําหนาย

หนังสือเดินทางปลอม, ใชเอกสารปลอม, ใชหนังสือเดินทางปลอม, ใชแผนปะตรวจลงตรา (วีซา) ปลอม 

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ (สตท.) 

- 6. คดีพิเศษท่ี 19/2557กรณีเครือขายการลักลอบจําหนายอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสําอางคท่ีฝาฝน

กฎหมายจากตางประเทศในภาคตะวันออก (นางชุติมา สุเจริญลาภ ผูตองหา)สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 

(สปภ.) 

- 7. คดีพิเศษท่ี 41/2556การประกอบธุรกิจตองหามของคนตางดาว กรณี บริษัท ไทย สกาย แอรไลน จํากัด

สํานักคดีการเงินการธนาคาร (สคง.) 

 

  



๑. นโยบายดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๔.๑ ผลการตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน ๓ (๒) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน 

 

เรื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

๒๑ พ.ค. – ๒๐ มิ.ย.๕๘ ๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘ 

๔.๑.๑ คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมของผูมี

หนาท่ีรายงานธุรกรรม (คําสั่ง ต.(กส.))  

 1 คําสั่ง  

มูลฐานการคามนษุย 

2 คําสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม และการคา

มนุษย 

๔.๑.๒ คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูล

เก่ียวกับการทําธุรกรรมเบื้องตน (คําสั่ง ต.)  

3 คําสั่ง 

มูลฐานทรัพยากร-

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนษุย 

9 คําสั่ง 

สวนใหญเปนมลูฐานการกอการ

ราย ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนษุย  

 

2. ผลการดําเนินการกับทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 3 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน ประกอบดวย  

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.- 20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

2.1 คําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพยสิน (คําสั่ง ม.) 

11 คําสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอมและ  

การคามนุษย  

การกอการราย ตามลําดับ 

68 คําสั่ง 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม การคามนุษย 

การคาหญิงและเด็ก ตามลําดับ 

2.2 คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน (คําสั่ง ย.) 3 คําสั่ง  

41,492,185.62 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

17 คําสั่ง  

175,203,565.20 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน



เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.- 20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

ทรัพยากรธรรมชาตหิรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลําดับ 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลาํดับ  

2.3 คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน    

(คําสั่ง พ.) 

2 คําสั่ง  

4,414,024.09 บาท 

มูลฐานการคามนุษย 

6 คําสั่ง  

852,195,504.15 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลาํดับ 

2.4 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารอง

ตอศาล 

3 เรื่อง 

56,911,845.33 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม และการคา

มนุษย ตามลําดับ 

9 เรื่อง  

73,649,151.47 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนุษย ตามลาํดับ 

2.5 พนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองตอศาล 3 คดี 

35,704,152.80 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม 

11 คดี 

57,088,800.80 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตหิรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนุษย ตามลําดับ 

2.6 ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน - 1 คําสั่ง 

34,237 บาท 

มูลฐานการคาหญิงและเด็ก 

และการคามนุษย 

 

 



 

 

 

 

3. สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินงานดานการปองกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติรวมกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการใชมาตรการตรวจสอบและยึดทรัพยสินท่ีสําคัญ และใหความรูกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีผล

การดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 ดังนี้  

3.1 บรรยายในหัวขอ ปญหาดานการปฏิบัติและการแกไขปญหาเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและท่ีดิน

ของรัฐ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมศูนยบริการนักทองเท่ียว อุทยานแหงชาติเขาใหญ อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

3.2 บรรยายในหัวขอ การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในการกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษย      

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน 

3.3 ประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีกับหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธร 

จังหวัดชลบุรี สํานักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต และประสานการดําเนินคดีคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

  



รายงานความคืบหนาการดําเนินคดีสําคัญท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑. คดีสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น 

๒. คดีการเสียชีวิตของนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนท่ีจังหวัดสุโขทัย 

๓. คดีการชุมนุมทางการเมืองและมีผูเสียชีวิต ๘๙ ราย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. คดีคามนุษยท่ีสําคัญๆ  

๕. คดีการลักลอบตัดไมพะยูง 

 

คดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน 

๑. คดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗ 

กรณีนายสมาน ครองเมือง กับพวก และสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ใหดําเนินการกับ

นายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ฉอโกงประชาชน ยักยอกทรัพย ปลอมและใชเอกสารปลอม ตกแตงบัญชี งบดุล 

เพ่ือหลอกลวงประชาชน  

พฤติการณแหงคดี  

นายสมาน ครองเมือง สมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด กับพวกรวม ๒๗ คน ไดมารองทุข ตอ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหดําเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ใน

ขอหาฉอโกงประชาชน ยักยอกทรัพย ปลอมและใชเอกสารปลอม ตกแตงบัญชี งบดุล เพ่ือหลอกลวงประชาชน 

เปนคดีท่ีมีการกระทําความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเก่ียวพันกัน เปนคดีพิเศษ 

ความคืบหนาของคดี 

 อยูระหวางการสอบปากคําพยานผูเสียหายเพ่ิมเติมอีกจํานวน 10 ปาก   ซ่ึงหลังจากนั้นจะประชุมคณะ

คณะพนักงานสอบสวน เพ่ือสรุปสํานวนการสอบสวนตอไป  

 

 



 

คดีการเสียชีวิตของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่จังหวดัสุโขทัย 

คดีพิเศษท่ี ๑๘๘/๒๕๕๖ 

กรณีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ นักทองเท่ียวชาวญี่ปุนถูกฆาตกรรมท่ีจังหวัดสุโขทัย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พฤติการณแหงคดี 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กก ๐๒๑๐/๓๐๐๙ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ขอความอนุเคราะหกรมสอบสวนคดีพิเศษใหชวยดําเนินการกรณีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ (Tomoko 

Kawashita) นักทองเท่ียวชาวญี่ปุนถูกฆาตกรรมท่ีจังหวัดสุโขทัย 

  

ความคืบหนาของคดี 

1. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดรับหนังสือแจงขอมูลบุคคลเพ่ือประกอบการจัดทําแบบรายงานการ

เสนอแตงตั้งท่ีปรึกษาคดีพิเศษ (แบบ กสพ.๐๖๘) แลว และไดนําเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ลงนามในคําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาคดีพิเศษตามมาตรา ๓๐ แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

2. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดรับการประสานงานจากพนักงานสอบสวนตํารวจภูธรเมืองเกา ตามท่ีได

สงหนังสือขอพิสูจนทราบตัวบุคคลและถ่ินท่ีอยูของชาวบานอีก ๗ ราย แจงวาอยูระหวาง           

การดําเนินการและจะแจงผลใหทราบโดยเร็วตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คดีการชุมนุมทางการเมืองและมี่ผูเสียชีวิต ๘๙ ราย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปคดีพิเศษในหวงชุมนุมทางการเมือง  ป  ๒๕๕๓   

− มติ กคพ. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓  ใหการกระทําความผิด ทาง

อาญากรณีกอการราย การขูบังคับใหรัฐบาลกระทําการใดๆ การทํารายประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ 

และกระทําตออาวุธยุทธภัณฑของทางราชการอันเก่ียวเนื่องกับการชุมนุมท่ีมิชอบดวยกฎหมายในชวง

ปลายป พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไปในราชอาณาจักร รวมถึงความผิดท่ีตอเนื่องหรือเก่ียวพันกันเปนคดีพิเศษ

ท่ีตองสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมีมติ ให มีพนักงาน อัยการ  และ/หรื อ อัยการทหาร  มาร วมสอบสวนตามมาตรา ๓๒                  

แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗  

แบงเปน  ๔  กลุม    

   ๑. การกอการราย        ๑๕๒ คดี   เหลือ    ๔   คดี 

  ๒. การขูบังคับรัฐบาล          ๒๒ คดี   เหลือ   -       คดี     

  ๓. การทํารายประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ          ๗๕ คดี   เหลือ  ๒๙     คดี   

  ๔. การกระทําตออาวุธยุทธภัณฑของทางราชการ     ๒๑ คดี   เหลือ    ๑     คดี   
 

สรุป    รับคดีท้ังหมด              ๒๖๗  คดี 

   สอบสวนเสร็จส้ิน             ๒๓๓  คดี 

   อยูระหวางสอบสวน               ๓๔  คดี  

(รวม คพ. ๘๙/๒๕๕๗ ชายชุดดํา, และยุบรวม คพ.๓๘๒-๓๘๔/๕๓ ไปรวม คพ.๓๗๑/๕๓ แลว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดีการคามนุษย   

ประกอบดวยคดีพิเศษ จํานวน ๖ คดี 

 

๑. คดีพิเศษท่ี ๗๑/๒๕๕๗  

กรณีคดีมูลนิธิฟรีแลนดขอใหดําเนินคดีกรณีชายตางชาติเปนนายหนาจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพ่ือหลอกไป

บังคับคาประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

พฤติการณแหงคดี 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับหนังสือขอความรวมมือจากมูลนิธิฟรีแลนดใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนดรณี

อาชญากรรมขามชาติเก่ียวกับการคามนุษยในประเทศมาเลเซีย โดยมีชายชาวตางชาติเปนนายหนาจัดหาหญิงสาว

ชาวไทยเพ่ือหลอกไปบังคับคาประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  

ความคืบหนาของคดี 

 ติดตามจับกุมกลุมผูตองหาตามหมายจับท้ัง ๔ ราย 

๒. คดีพิเศษท่ี ๑๒/๒๕๕๘  



กรณีนายวุฒิศักดิ์ ตันติวุฒิ กับพวก ผูเสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมขามชาติในลักษณะของการคา

มนุษย ถูกหลอกและบังคับใหเปนแรงงานในเรือประมงซ่ึงทําการประมงในเกาะอําบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ

นานน้ําสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

พฤติการณแหงคดี 

 ผูตองหากับพวกไดรวมกันหลอกลวงและนําพาผูเสียหายจากสถานีรถไฟหัวลําโพง ไปไวท่ีบอกุงแหงหนึ่ง

ในจังหวัดสมุทรสาคร และพาผูเสียหายไปลงเรือประมงเพ่ือใชแรงงาน ซ่ึงทําการประมงในเกาะอัมบน สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยท่ีผูเสียหายไดลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากูยืมเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไมมีการกรอก

ขอความและผูเสียหายไมไดอานเอกสารดังกลาว 

 ความคืบหนาของคดี 

 ออกหมายจับผูตองหา จํานวน ๖ ราย  



๓. คดีพิเศษท่ี ๒๒/๒๕๕๘  

กรณีผูเสียหาย (ด.ช. .............) จากกระบวนการอาชญากรรมขามชาติในลักษณะของการคามนุษย ถูก

หลอกและบังคับใหเปนแรงงานในเรือประมงในเกาะอําบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พฤติการณแหงคดี 

 ผูตองหากับพวกไดรวมกับหลอกลวงและนําพาผูเสียหายกับพวก จากบานพักท่ีจังหวัดบึงกาฬ ไปลง

เรือประมงท่ีจังหวัดปตตานีเพ่ือพาไปเปนแรงงานประมงท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนานน้ํา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย  

ความคืบหนาของคดี 

อยูระหวางประสานพนักงานอัยการมารวมประชุมกําหนดแนวทางในการดําเนินคดีตอไป 

 

 

๔. คดีพิเศษท่ี ๒๓/๒๕๕๘  

กรณีผูเสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมขามชาติในลักษณะของการคามนุษย ถูกหลอกและบังคับให

เปนแรงงานในเรือประมงในเกาะอําบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 

พฤติการณแหงคดี 

 ถูกหลอกลวงจากสถานีขนสงหมอชิตโดยคนขับแท็กซ่ีสีเขียวคาดเหลือง แลวพาไปพักท่ี ตําบลมหาชัย 

จังหวัดสมุทรสาคร และวันรุงข้ึนไดพาไปลงเรือเอกวิชัย ๙ ทันที ทํางานอยูบนเรือ ๔ ป หลังจากนั้นไดหลบหนีข้ึน

เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประมาณ ๒ ป จึงไดรับความชวยเหลือกลับประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๗  

  

ความคืบหนาของคดี 

 ๑. ออกหมายเรียกพยานผูมีช่ือเปนเจาของทะเบียนเรือ จํานวน ๒ คน 

 ๒. ออกหมายเรียกพยานท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนเรือ จํานวน ๒ ราย 

 ๓. ออกหนังสือเชิญมาใหถอยคาํ(ตม.) เก่ียวกับเรือ ต.เอกศรีวิชัย 

 ๔. ออกหนังสือเชิญมาใหถอยคาํกรมเจาทา เก่ียวกับเรือ ต.เอกศรีวิชัย 

 ๕. ออกหมายเรียกพยาน จํานวน ๓ ราย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๕. คดีพิเศษท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใชแรงงานท่ีประเทศแอฟริกาใต 

พฤติการณแหงคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผานกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจางใหไป

ทํางานนวดแผนไทยท่ีประเทศแอฟริกาใต ตกเปนหนี้สินและไมสามารถเดินทางกลับมาไดรวมท้ังถูกยึดหนังสือ

เดินทาง และมีบางรายเสียชีวิตท่ีประเทศแอฟริกาใตโดยยังไมทราบสาเหตุ จึงไดมีการรองทุกขเพ่ือใหดําเนินคดี

ตามกฏหมาย 

 

ความคืบหนาของคดี 

  ๑.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการสอบปากคําพยานเจาหนาท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร กรณีสาเหตุ

การเสียชีวิตของนางจรรยาภรณ เซียงจันทรแกว ผูเสียชีวิตในคดีน้ี ประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  ๒.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการขออนุมัติเดินทางลงพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือดําเนินการ

สอบปากคําอดีตเจาหนาท่ีรัฐซึ่งอาจทราบขอมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดในคดีน้ี 

 

๖. คดีพิเศษท่ี ๓๗/๒๕๕๗ 

กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใชแรงงานท่ีประเทศแอฟริกาใต 

พฤติการณแหงคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผานกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจางใหไป

ทํางานนวดแผนไทยท่ีประเทศแอฟริกาใต ตกเปนหนี้สินและไมสามารถเดินทางกลับมาไดรวมท้ังถูกยึดหนังสือ

เดินทาง และมีบางรายเสียชีวิตท่ีประเทศแอฟริกาใตโดยยังไมทราบสาเหตุ จึงไดมีการรองทุกขเพ่ือใหดําเนินคดี

ตามกฏหมาย 

 

ความคืบหนาของคดี 

1. คณะพนักงานสอบสวนฯ เขาหารือเลขานุการกรมการจัดหางานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ

ขอมูลเก่ียวกับการหลักฐานเอกสารสําคัญ ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในลําดับตอไป 



2. คณะพนักงานสอบสวนฯ ประชุมรวมกับคณะผูเสียหาย เพ่ือแจงความคืบหนาในการดําเนินการ

และหารือเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการข้ันตอไป 

3. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประสานงานรวมกับกรมการกงสุล กรณีญาติผูเสียชีวิตในคดีขอ

ทราบผลการชันสูตรศพ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเสียชีวิตของญาติตน 

 

 

 

 

 

คดีการลักลอบตัดไมพะยงู 

ประกอบดวยคดีพิเศษท่ีเกี่ยวของ จํานวน ๒ คดี 

๑. คดีพิเศษท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันท่ีรับเปนคดีพิเศษ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  

         เรื่อง กรณีกลุมขบวนการลักลอบตัดไมพะยูง เพ่ือนําสงออกนอกราชอาณาจักร โดยไมผานพิธีการ

ศุลกากร อันเปนความผิดมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พฤติการณแหงคดี เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีรศักดิ์ หรืแบง ฉิมงาม ลักลอบสงไมพะยูงออก

นอกราชอาณาจักรไปยัง สปป.ลาว บริเวณริมแมน้ําโขง หนาโรงเรียนบานหาดแฮ หมู๓ ตําบลโคกกวาง อําเภอบุง

คล้ํา จังหวัดบึงกาฬ และถูกจับกุมตัวไดพรอมไมพะยูงของกลาง จํานวน ๑,๑๕๖ ทอน พรอมดวยรถยนตบรรทุกข

สิบลอ ทะเบียน ๘๒-๓๐๑๔ สุรินทร และรถบรรทุกพวงสิบลอ ทะเบียน ๘๒-๓๐๑๕ สุรินทร 

ความคืบหนา ประกาศสืบจับผูตองหา,อยูระหวางสรุปสํานวนการสอบสวน 

๒. คดีพิเศษท่ี ๓๐/๒๕๕๘  

    วันท่ีรับเปนคดีพิเศษ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

    เรื่อง การซุกซอนไมพะยูงมาในตูคอนเทรนเนอรของบริษัททรัพยธนา ทรานสปอรต จํากัด ในลักษณะ

ของการขออนุญาติขนสงสินคาผานแดนไปยังประเทศท่ีสาม 

    พฤติการณแหงคดี บริษัททรัพยธนา ทรานสปอรต จํากัด ไดขออนุญาตนําไมแผนบรรทุกมาในตูคอน

เทรนเนอรจํานวน ๓๐ ตู จาก สปป.ลาว เขามาทางดานศุลกากรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพ่ือขนสงไปยังดาน

ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ปลายทางประเทศจีน โดยมีการซุกซอนไมพะยูงและสิ่งของอ่ืนปะปนมาในตู

คอนเทรนเนอรดังกลาว จากการตรวจสอบการสําแดงขอความในใบสงสินคาผานแดนจํานวน ๔ ฉบับ ของบริษัท

ทรัพยธนา ทรานสปอรต จํากัด ซ่ึงมีการแนบใบรับรองถ่ินกําเนิดของสินคา (Certificate of Origin) จากสปป.ลาว



พบการสําแดงรายการสินคาไมในเรื่อง ชนิด ขนาด ปริมาตร และน้ําหนักของสินคาผิดไปจากขอเท็จจริง และจาก

การวัดปริมาตรไมของกรมปาไมของผูเชี่ยวชาญจากกรมปาไม พบวา ไมตรงกับท่ีสําแดงไว 

    ความคบืหนา อยูระหวางออกหมายเรียกผูตองหามาแจงขอกลาวหา 

 

 

 

 

 

 

 


