
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘) 

 
๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๕.๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
การด าเนินการ ๒๑ มิ.ย–๒๐ ก.ค.๕๘ สะสม  

(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ก.ค.๕๘) 
ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา -  ๑๙ 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 
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๑๗ คร้ัง 
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๑๔. วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ 
ศูนย์พระประชาบดี อ าเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี 

 

 ๑ 

ด้านการประชาสัมพันธ์  
 

๒ ครั้ง  ๑๐๐ 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 สุวรรณจฑูะ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ พร้อมด้วยพ.ต.ต.วรณนั ศรีล ำ้ ผอ.ศนูย์บริหำรคดี
พิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดพีิเศษ เป็นวิทยำกรรับเชิญ
ในรำยกำรรองเวยีงเชียงใหมใ่นประเด็นบทบำทของดเีอสไอใน
กำรป้องกนัมหนัตภยัแชร์ลกูโซ ่

- 
- 
 
 
 
 
 
 

  ๒ ป้าย 
 ๑ คร้ัง 

๖. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๔.๐๐ 

น. พ.ต.ต.วรณนั ศรีล ำ้ ผอ.ศนูย์บริหำรคดีพิเศษ/รองโฆษก
กรมสอบสวนคดีพเิศษ แถลงขำ่วตอ่สือ่มวลชนถงึแนวทำงกำร   
ติดตำมควำมคืบหน้ำคดีด้วยตนเองผำ่นทำงหน้ำเว็ปไซต์ของ
กรมสอบสวนคดีพเิศษ รวมทัง้ชีแ้จงกรณีชมรมช่วยเหลอืเหยื่อ
อำชญำกรรมกลำ่วพำดพิงกระบวนกำรรับเร่ืองร้องทกุข์ของ
กรมสอบสวนคดีพเิศษ   

๗.  วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส านักคดีอาญาพิเศษ1 
เป็นวิทยากรรับเชิญในรายการสถานีประชาชน ช่อง 
Thai PBS  กรณีท่ีประชาชนได้รับความเสียหายจากการ 
ซื้อบริการเสริมความงานจาก ร้าน Bronze Day Spa 
แล้วไม่ได้รับบริการ และต่อมาทางร้านได้ปิดร้านหนี มี
ผู้เสียหายกว่า ๒๐๐ ราย มูลค่าความเสียหายกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาท    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑  คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

๑  คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
๘.   วันอังคารที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.    
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.ส านัก
คดีอาญาพิเศษ ๓ และ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.ส านัก
คดีการเงินการธนาคาร  ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม
ติดตามผลคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น          
ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๕๘ 
๙.   นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการ
กระตุ้นจิตส านึกของประชาชนให้เกิดความรักและความ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
๑๐. วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
อาวุโสจากสถานทูตจีนพร้อมผู้เสียหายเข้าขอบคุณ อสพ 
ที่ได้ด าเนินคดีกับกลุ่มฉ้อโกง หลอกลวงซื้อขายน้ าตาล
เป็นขบวนการ เนื่องจากท่ีผ่านมาไม่สามารถด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดได้ ท าให้สร้างความเชื่อถือให้กับ
บุคคลภายนอกและต่างชาติเป็นอย่างมาก 

          ๑๑.กรกฎาคม  2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ   
          สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชิญชวน 
          ร่วมบริจาคสมทบทุนเพ่ือการกุศล มอบให้กับ 
          โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีและมูลนิธิช่วยคน 
          ตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
          ๑๒.กรกฏำคมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ำเนินกำร 
               ประชำสมัพนัธ์ให้หนว่ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ตลอดจน 

               ประชำชนทัว่ไป ได้ทรำบแนวทำงกำรติดตอ่ขอข้อมลูขำ่วสำร 
              จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้จดัท ำขัน้ตอนกำรขอรับ 

              บริกำรข้อมลูขำ่วสำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไว้ที่ด้ำนหน้ำ 

              ทำงเข้ำอำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และทำงหน้ำเว็ปไซต์ 

              ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คร้ัง  
 
 
 
 

๑  คร้ัง  
 
 

 
๑  คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

๑  คร้ัง 
 
 
 
 
 

๑  คร้ัง 
 
 
 
 
 
  
 



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

 
 ๓๘  เร่ือง            
๑๔  เร่ือง 

 

 
๒๓๖  เร่ือง 
๑๓๕  เร่ือง 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
๑. 11 กรกฏาคม 2558 กรมสอบสวนคดพีิเศษ เข้าร่วมใน

การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 2558 

๑ คร้ัง 
           

 
 

 

              ๑๐ คร้ัง 

 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

กรกฎาคม  2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชิญชวนร่วมบริจาค
สมทบทุนเพ่ือการกุศล มอบให้กับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีและมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 



กรกฏำคมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์ให้หนว่ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทัว่ไป ได้ทรำบ

แนวทำงกำรติดตอ่ขอข้อมลูขำ่วสำรจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้จดัท ำขัน้ตอนกำรขอรับบริกำรข้อมลูขำ่วสำรกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ไว้ที่ด้ำนหน้ำทำงเข้ำอำคำรกรมสอบสวนคดีพเิศษ  และทำงหน้ำเว็ปไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 



ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

11 กรกฏาคม 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 2558 

 
 

 

 

 



๕.๒ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

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

การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในช่วง ๒๑ มิ.ย.– ๒๐ ก.ค.๕๘ 

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

ด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ ๑ ๓ 
ด้านการค้ามนุษย ์ - ๒ 
ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร ๒ ๑๖ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ๔ 

ด้านผู้มีอิทธพิล และคดีที่นา่สนใจอ่ืนๆ ๑๐ ๔ 
รวม  ๑๓  เร่ือง ๒๙ เร่ือง 

 

หมายเหตุ  

ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ จ านวน ๑  คดี ได้แก ่
๑. คดีพิเศษที่ 119/2552 การติดตามทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ส านักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร จ านวน ๒  คดี ได้แก ่
๑.  คดีพิเศษที่ 144/2555 การด าเนินคดีอาญา ราย บริษัท ไทยพลาสเทคส์ แอดดิทีฟส์ จ ากัด ส านัก
คดีภาษีอากร  
๒.  คดีพิเศษที่  64/2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด โดยนางสาวสุดาภรณ์ กองธรรม ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษต่อนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว ให้ด าเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 
ในข้อหายักยอกทรัพย์ เป็นเงิน 27,642,000 บาท ส านักคดีอาญาพิเศษ 3  
ด้านผู้มีอทิธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่นๆ จ านวน ๑๐  คดี ได้แก่ 
๑.  คดีพิเศษที่ 162/2555 กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นหนังสือกล่าวโทษ ขอให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ด าเนินคดีกับผู้บริจาคเงินให้พรรคประชาธิปัตย์ อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐  ส านักคดีอาญาพิเศษ 1  
๒.  คดีพิเศษที่ 12/2556 กรณีร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิดคอนโทรลส์ 
(ประเทศไทย)จ ากัด ส านักคดีอาญาพิเศษ 2  



๓.  คดีพิเศษที่ 114/2556 กรณ ีด้วยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค ๒ 
ได้น าหมายค้นของศาลจังหวัดพัทยาที่ ค.๔๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เข้าท าการตรวจ
ค้นร้านค้าและสถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ ของอาคารร้านอาหารสามชั้น บริเวณตลาด
เค มาร์เก็ต ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการตรวจค้นพบสินค้าปลอมเครื่องหมาย
การค้าจ านวน ๗ รายการจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมน าส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดี  และ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ท าการสอบสวนแล้ว อันเป็นความผิดตาม  พระราชบัญญัติ
เครือ่งหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ ๑๑๔/๒๕๕๖  ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 
๔.  คดีพิเศษที่ 213/2556 กรณีผู้เสนอราคาตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้
ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ส านักคดีอาญาพิเศษ 2  
๕.  คดีพิเศษที่ 237/2556 กรณี บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จ ากัด โดยนายนิรัตน์ ค ากาพย์ ผู้รับมอบอ านาจ 
ร้องทุกข์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ในเขตพ้ินที่จังหวัดชลบุรี อันเป็นความผิดตามมาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (สปภ.) 
๖.  คดีพิเศษที่ 53/2557 ละเมิดเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ต www.getvaintrend.lnwshop 
และใน facebook โดยใช้ชื่อว่า ร้านรองเท้า  Fitflop ซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภท 
รองเท้า ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
๗.  คดีพิเศษที่ 105/2557 กลุ่มบุคคลชาวเวียดนามร่วมมือกับคนไทยลักลอบจ าหน่ายสินค้าปลอม
เครื่องหมายการค้าประเภทนาฬิกา ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
๘.  คดีพิเศษที่ 63/2556 รายงานการสืบสวนกรณีการลักลอบขนสุราและไวน์หลบเลี่ยงภาษีศุลกากร 
ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 
๙.  คดีพิเศษที่ 239/2556รายงานการสืบสวนกรณีการลักลอบขนสุราและไวน์หลบเลี่ยงภาษีศุลกากร
ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ 
๑๐. คดีพิเศษที่256/2556 กรณีโฆษณาท าแท้งผ่านทางเว็บไซต์ http://โรงพยาบาลคลองตัน.com 
ส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สคท.) 

  

http://โรงพยาบาลคลองตัน.com/


๑. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1. ผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิด

มูลฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน  

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 มิ.ย.–20 ก.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ก.ค. 58 

1.1 ค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมของ
ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (ค าสั่ง ต.(กส.))  

- 2 ค าสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม  
และการค้ามนุษย์ 

1.2 ค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเบื้องต้น (ค าสั่ง ต.)  

- 9 ค าสั่ง 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐานการก่อการร้าย 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม  

และการค้ามนุษย์ ตามล าดับ 

 

2. ผลการด าเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน ดังนี้ 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

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

2.1 ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สนิ (ค าสั่ง ม.) 

4 ค าสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์  

ตามล าดับ 

72 ค าสั่ง 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์  
และก่อการร้าย ตามล าดับ 

2.2 ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค าสั่ง ย.) 1 ค าสั่ง  

34,613,857.37 บาท 

มูลฐานการค้ามนุษย์  

 

18 ค าสั่ง  

209,817,422.57 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 



เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

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

 

 

ตามล าดับ  

2.3 ค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
(ค าสั่ง พ.) 

- 6 ค าสั่ง  

852,195,504.15 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 
ตามล าดับ 

2.4 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค าร้องต่อศาล 

2 เรื่อง 

30,083,505.42 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม  

11 เรื่อง  

103,732,656.89 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 
ตามล าดับ 

2.5 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นค า
ร้องต่อศาล 

1 เรื่อง 

13,332,000.00 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม 

12 เรื่อง 

70,420,800.80 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 

และการค้ามนุษย์ ตามล าดับ 

2.6 ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน 

1 ค าสั่ง 

3,265,212.56 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม 

2 ค าสั่ง 

3,299,449.56 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม  และการค้ามนุษย์  

 



3. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินงานด้านการป้องกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการใช้มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่ส าคัญ และให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผล
การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 ดังนี้  

3.1 บรรยายในหัวข้อ ปัญหาด้านการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและท่ีดิน
ของรัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

3.2 บรรยายในหัวข้อ การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในการกระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์      
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 

3.3 ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่กับหน่วยงานต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ต ารวจภูธร 
จังหวัดชลบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และประสานการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

  



รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดีส าคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

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

 
คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

๑. 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 

 ความคืบหน้าของคดี คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก าลังรวบรวมพยานหลักฐานของแต่ละชุดท างาน
เพ่ือเตรียมสรุปส านวนและชุดตรวจสอบบัญชีได้สอบพยานเพ่ิมเติม 

๒. คดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ 
     เรื่อง กรณีกล่าวหาประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัดกับพวก ยักยอกและกระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
     พฤติการณ์แห่งคดี นายพิษณุ ชีวะสิทธิ์ กับพวก รวม ๑๓๖ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาค๒๕๕๖ ยื่น
ค าร้องทุกข์กล่าวโทษต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ใน
ข้อหายักยอกทรัพย์ และหรือฉ้อโกงประชาชนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวนเงินที่สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย เป็นเงิน ๑๓,๓๓๔,๑๕๘,๙๗๕.๖๘ บาท เหตุเกิดที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องกัน  
         ความคืบหน้าของคดี คณะพนักงานสอบสวนได้สอบสวนกรรมการและหุ้นส่วนของบริษัทฯ เพ่ิมเติม และ
ก าลังรวบรวมพยานหลักฐานของแต่ละชุดท างานเพ่ือเตรียมสรุปส านวน 
 



คดีการเสียชวีิตของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จังหวดัสุโขทัย 

คดีพิเศษท่ี 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 
หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวม  ๔ ราย  

ได้ เดินทางเข้าพบ พลต ารวจเอก จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษาคดี พิ เศษ เพ่ือขอค าปรึกษาหารือแนวทาง 
การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเพ่ิมเติม เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ 
น. ณ อาคารส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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 าต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายในช่วง
ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไปในราชอาณาจักร รวมถึงความผิดที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกันเป็นคดีพิเศษ
ที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และมีมติ ให้มีพนักงานอัยการ  และ /หรื อ อัยการทหาร มาร่ วมสอบสวนตามมาตรา 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   
 

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 ๕ คด ี
 

๑. คดีพิเศษท่ี ๗๑/๒๕๕๗  

กรณีคดีมูลนิธิฟรีแลนด์ขอให้ด าเนินคดีกรณีชายต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพ่ือหลอกไป
บังคับค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีแลนด์ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนดรณี
อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซีย โดยมีชายชาวต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาว
ชาวไทยเพ่ือหลอกไปบังคับค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
 สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหามาด าเนินคดีได้ จ านวน ๓ ราย และอยู่ระหว่างฝากขังต่อศาลอาญา ครั้งที่ ๑ 

๒. คดีพิเศษท่ี 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 

- สอบปากค าผู้เสียหาย จ านวน ๑ ปาก 
- สอบปากค าเจ้าของเรือ จ านวน ๑ ปาก 
- ฝากขังครั้งที่ ๒ 

 

 



๓. คดีพิเศษท่ี ๒๒/๒๕๕๘  

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

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกับหลอกลวงและน าพาผู้เสียหายกับพวก จากบ้านพักที่จังหวัดบึงกาฬ ไปลง
เรือประมงที่จังหวัดปัตตานีเพ่ือพาไปเป็นแรงงานประมงที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และน่านน้ า สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
อยู่ระหว่างด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

 
๔. คดีพิเศษท่ี 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 
 สอบพยาน ๒ ปากที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 
 

๕. คดีพิเศษท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ 
พฤติการณ์แห่งคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผ่านกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจ้างให้ไป
ท างานนวดแผนไทยที่ประเทศแอฟริกาใต้ ตกเป็นหนี้สินและไม่สามารถเดินทางกลับมาได้รวมทั้งถูกยึดหนังสือ
เดินทาง และมีบางรายเสียชีวิตที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยยังไม่ทราบสาเหตุ จึงได้มีการร้องทุกข์เพ่ือให้ด าเนินคดี
ตามกฏหมาย 

ความคืบหน้าของคดี 
๑. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการสอบปากค าอดีตเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงานในฐานะพยาน ณ พื้นท่ีจังหวัดชุมพร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๒. ได้ประสานงานร่วมกับอัยการร่วมสอบสวนในการเตรียมการประชุมคระพนักงานสอบสวน  
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. คณะพนักงานสอบสวนฯ ร่วมกันด าเนินการสรุปค าให้การผู้เสียหายเพ่ือวิเคราะห์ฐานความผิด  
ในคดีนี ้ 

 
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 อยู่ระหว่างการสรุปส านวนการสอบสวน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน 
เนื่องจากมีพยานและเอกสารหลักฐานในคดีจ านวนมาก 

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

ของการขออนุญาติขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศท่ีสาม 
    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 อยู่ระหว่างการรอผลการประเมินราคาของกลางจากกรมศุลกากร และรอผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมป่าไม้เพ่ือตรวจสอบไม้ของกลางที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอายัดไว้ จ านวน ๙๑๓ กระสอบ 

 


