
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 

 
๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

๕.๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
 

การด าเนินการ ๒๑ ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา 
 
    ๑.วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 การสัมมนากลุ่มเจาะจง เรื่อง"การ
สังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ" ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
     ๒เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์การกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษ" 
  

-  
๑ โครงการ 

 
 

๑ โครงการ 

๑๙ โครงการ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๒ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

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 วัดคลองโปง   
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.
เมอืง จ.ขอนแก่น 

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

๑๒. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรา้งเครือข่ายฯ ณ กศน. อ.      

๒ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ คร้ัง 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 



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

ถลาง จ.ภูเก็ต 
๑๔. วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สร้างเครือข่ายฯ ณ 

ศูนย์พระประชาบดี อ าเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี 
๑๕. วันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมในโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังปญัหา
อาชญากรรมคดีพิเศษ ณ จังหวดักาญจนบุรี 

 

 
 
 

 

 
 
 

๑ คร้ัง 
 
 
 

 
๑ 
 

๑ 

 

๓ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

ด้านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมพิเศษ (ต่อ) 
 
   ๑๖.วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ การประชุมสรปุบทเรียนและรบัฟัง
ความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
        ๑ ครั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

  ด้านการประชาสัมพันธ์  
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕, ๗, และ ๙  
ครั้งละ ๓๐ วินาที 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕, ๗, และ ๙  
ครั้งละ ๑๕ วินาที 
๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ คมชัดลึก  
ข่าวสด มติชน 
๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง Billboard 
๕. วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ –  

๑๘.๐๐ น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พร้อมด้วยพ.ต.ต.วรณนั ศรีล ำ้ ผอ.ศนูย์บริหำรคดีพิเศษ/รองโฆษกกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยำกรรับเชิญในรำยกำรรองเวียงเชียงใหม่ใน
ประเด็นบทบำทของดีเอสไอในกำรป้องกนัมหนัตภยัแชร์ลกูโซ่ 

๖. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง 
๒๒ คร้ัง 

 
๕๔ คร้ัง 

 
๑๖ คร้ัง 

 
    ๒ ป้าย 

          ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 



พ.ต.ต.วรณัน ศรีล ำ้ ผอ.ศูนย์บริหำรคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวน
คดีพิเศษ แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนถึงแนวทำงกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ
คดีด้วยตนเองผ่ำนทำงหน้ำเว็ปไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทัง้
ชีแ้จงกรณีชมรมช่วยเหลอืเหยื่ออำชญำกรรมกลำ่วพำดพิงกระบวนกำร
รับเร่ืองร้องทกุข์ของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๗.   วันศุกร์ที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการส านักคดีอาญาพิเศษ 1 
เป็นวิทยากรรับเชิญในรายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS  
กรณีท่ีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อบริการเสริมความ
งานจาก ร้าน Bronze Day Spa แล้วไม่ได้รับบริการ และต่อมา
ทางร้านได้ปิดร้านหนี มีผู้เสียหายกว่า ๒๐๐ ราย มูลค่าความ
เสียหายกว่า ๑๐๐ ล้านบาท   
    ๘. วันอังคารที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.             
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย 
พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.ส านักคดีอาญาพิเศษ ๓ และ 
พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.ส านักคดีการเงินการธนาคารร่วมแถลง
ข่าวผลการประชุมติดตามผลคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น          
ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๕๘ 
  

๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 

๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คร้ัง 

๕ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

  ด้านการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 
    ๙.  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนให้เกิดความ
รักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
   ๑๐. วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโสจาก
สถานทูตจีนพร้อมผู้เสียหายเข้าขอบคุณ อสพ ที่ได้ด าเนินคดีกับ
กลุ่มฉ้อโกง หลอกลวงซื้อขายน้ าตาลเป็นขบวนการ เนื่องจากที่

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ คร้ัง 

 
 
 
 

๑ คร้ัง 
 
 
 



ผ่านมาไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้ ท าให้สร้างความ
เชื่อถือให้กับบุคคลภายนอกและต่างชาติเป็นอย่างมาก 
   ๑๑.  กรกฎาคม  2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชิญชวนร่วมบริจาค
สมทบทุนเพ่ือการกุศล มอบให้กับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
ธัญบุรีและมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
   ๑๒. กรกฏาคมกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้ทราบแนว
ทางการติดต่อขอข้อมูลข่าวสารจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้จัดท า
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไว้ที่
ด้านหน้าทางเข้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และทางหน้าเว็ปไซต์ 
 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 
 

๑ คร้ัง 
 
 
 
 

๑ คร้ัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสืบสวน 
      ๑. เร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริง 
      ๒. เร่ืองสืบสวน 
ผลผลติ ของเร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่ืองสืบสวนเปน็การ

 
 ๒๐  เร่ือง            
๒๑  เร่ือง 

 

 
๒๕๖  เร่ือง 
๑๕๖  เร่ือง 



ป้องกันอย่างหนึ่งที่ไม่ให้เกิดการกระท าผิดในกรณีที่เร่ืองดังกล่าว
ได้ถูกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดพีิเศษเข้าไปตรวจสอบ ไม่ว่าผล
การตรวจสอบจะมีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ๑๐ คร้ัง ๑๑ คร้ัง 



 
     ๑.ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.
วรรรพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมเทวมันตร์
ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี  
     ๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีลงนามบันทึกความ
เข้าใจและบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ ระหว่าง DSI และ DTIสร้าง
เครื่องมือพิเศษ เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อความมั่นคงของประเทศด้วยการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง  ณ ช้ัน ๖ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
    ๓.เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๐ น. นาย Brett 
Kane เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกิจการต ารวจ (New Zealand 
Police) ประจ า สอท.นิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย ขอเข้าพบต่อ 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ออ าลาการ
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 
    ๔.วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญปี ๖ "วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา" โดยร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย 
ตามจิตศรัทธา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ช้ัน ๒ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
   ๕.เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล        
รองอธบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน "วันรพี" เพื่อร าลึกถึง
พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนน
ราชด าเนินใน กรุงเทพมหานคร 
   ๖.วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ข้าราชการ 
จากส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เป็นตัวแทนกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมถวายพานพุ่ม ณ ส านักงานเขตหลักสี่ 
   ๗. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไทชิ อากิโมโตะ 
เลขานุการเอกและหัวหน้านายต ารวจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ประจ าประเทศไทย ขอเข้าพบต่อ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่ออ าลาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 



๘ 

การด าเนินการ ๒๑ก.ค.–๒๐ ส.ค. ๕๘ สะสม  
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ส.ค.๕๘) 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
 
    ๘.เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ 
อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ 
รวมทั้งประชาชนชาวไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
   ๙.วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ พ.ต.อ.อัครพล   บุญโยปัษฎัมภ์   
ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ        
ได้ต้อนรับMr.Ramon Deliz และ Mr.Thomas Haid เจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการด าเนินคดีค้ามนุษย์ จากกระทรวงความมั่นคงแห่ง
มาตุภูมิที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งมาช่วยให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของไทยและเก็บข้อมูลประกอบการน าเสนอให้ 
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เพื่อส่งให้กระทรวงต่างประเทศ 
ประกอบในการประเมินTIP Report ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในปี 
2016 
   ๑๐. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พันต ารวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ 
พันต ารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดพีิเศษ ร่วมกิจกรรม 
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และคณะ
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

   

 

 

 

 



 

 

 

๙ 

ด้านการฝึกอบรมสัมมนา 

การสัมมนากลุ่มเจาะจง เรื่อง"การสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ 

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานเปดิการสัมมนากลุม่

เจาะจง เรื่อง"การสังเคราะหล์ักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ" โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนลิ ผู้บญัชาการส านักคดีคุม้ครองผู้บริโภคและ

สิ่งแวดล้อม น าเสนอประเด็นการสัมมนา และน าเสนอความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี 

กรุงเทพมหานคร 

 



  

๑๐ 

การสัมมนากลุ่มเจาะจง เรื่อง"การสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคดีพิเศษ 

 



  

 

๑๑ 

DSI จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 พ.ต.ท.ชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา ผบ.ส านักพัฒนาและสนบัสนุนคดีพิเศษ เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์การกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษ" จัดให้มีการ
สรุปผลการสมัมนาระดมความคดิเห็นเรื่อง "ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์" เมื่อวันอังคารที่31มีนาคม2558  และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น "การพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวน การกระท าความผดิเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จองกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ในหัวข้อ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา และนวัตกรรมใหม่ในการสืบสวนสอบสวนการกระท าความผดิเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยในตอนท้ายเป็น
การน าเสนอและสรุปผลการสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เพื่อน าไปพัฒนาระบบงานสืบสวนคดีพิเศษต่อไป 
 



 

  

 

๑๒ 

ด้านการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมพิเศษให้แก่สมาชิก
เครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ัวประเทศ 

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม
พิเศษ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาค



ประชาชน ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โปรแกรม DSI MAP ที่จะท าให้สมาชิกเครือข่ายทั่ว
ประเทศมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป 

 

   

๑๓ 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

DSI สรุปบทเรียนและรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน 



วันศุกร์ที่ 7สิงหาคม2558 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

และมอบรางวัลเครือข่ายดีเอสไอ แบ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวังอาชญากรรม จ านวน 1
รางวัล และรางวัลเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวังอาชญากรรม จ านวน 9 รางวัล ณ ห้อง บีบี 205  โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯทั้งนี้ มีการน าเสนอและทบทวนผลการด าเนินงานโครงการเครือข่ายดีเอ
สไอภาคประชาชนต้นแบบในการเฝ้าระวังอาชญากรรม ที่มีวัตุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์   
ตอ่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

    

 

 

๑๕ 

การประชุมสรุปบทเรียนและรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ดีเอสไอจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ (บังคับค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย) จ านวน ๓ ราย 
      วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวณา สวุรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.คมวิชช์ พัฒนรัฐ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ต.ต.อาริชย์ ทัศนพ์ันธุ์ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ๓ ร่วมกันแถลงข่าวการจบักุมผู้ต้องหาค้ามนุษย์หลอกลวงผูห้ญิงไทยผา่น Facebook ไปบังคบั
ค้าประเวณีในประเทศมาเลเซีย 
      ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการประสานข้อมูลจากมูลนิธิฟรีแลนด์ว่า มีหญิงไทยขอความช่วยเหลือจากการถูก
นายหน้าชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยหลอกลวงบังคับให้ค้าประเวณีในพื้นที่ย่านกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายหลังผู้เสียหายได้
หลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมูลนิธิฟรแีลนด์ได้เดินทางไปรับผู้เสียหายที่
สนามบิน และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว 
     ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ไดด้ าเนินการสืบสวนสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหากับพวกมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook โดย
ใช้ช่ือว่านายสตีเว่น โลว,์ นายสตเีว่น พัทยา ฯลฯ อ้างว่าตนเองมีหุ้นส่วนในกิจการหลายประเภท เช่น ร้านสปา ร้านคาราโอเกะในโรงแรมระดบั
ห้าดาวหลายแห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีรายได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน นายสตเีว่นฯ จะเป็นคนพาผู้เสียหายไปกรุงกัวลาลมัเปอร์
โดยรถทัวร์ แต่เมื่อผู้เสียหายถึงกรงุกัวลาลัมเปอร์กลับปรากฏว่าสถานท่ีท างานไม่เป็นไปตามทีต่กลงกนัไว้ โดยนายสตีเว่นฯ ได้ขายผู้เสียหาย
ให้กับผู้ต้องหาอีกรายซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย เป็นผูค้วบคุมผู้เสยีหาย โดยผู้เสียหายจะตกเป็นหนี้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และจะต้องหักหนี้จาก
ค่าจ้างการท างาน ผู้เสียหายจะต้องท างานในสถานท่ีที่ผู้ต้องหาก าหนดไว้ให้ ซึ่งมีสภาพบังคับให้ค้าประเวณโีดยทีผู่้เสยีหายไม่เต็มใจ มีคนคอย
ควบคุมผู้เสียหายตลอดเวลา ผูเ้สียหายอาศัยอยู่ในบ้านพักท่ีมีการล็อคประตจูากด้านนอก และมีคนคอยควบคุมประตูเข้าออกสถานท่ีท างาน
ด้วยรีโมทคอนโทรล ผู้เสียหายบางรายถูกยึดหนังสือเดินทาง กรณีนีผู้้เสยีสามารถหลบหนีออกมาได้ และได้ขอความช่วยเหลือจากสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงกัวลาลมัเปอร์ โดยคดีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายไทยได้กระท านอกราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุดได้
มอบหมายให้พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    ต่อมาศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ไดร้วบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาจ านวน ๔ ราย เป็นชาวมาเลเซียจ านวน 
๒ ราย ชาวไทย ๒ ราย และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหนา้ที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อตา้นการค้ามนุษยไ์ด้
จับกุมตัวผูต้้องหาได้จ านวน ๓ ราย ได้แก ่
    ๑.นายเค็ง เซียง โลว์ (Mr.Kheng Hsiang Low) หรือ นายสตเีว่น โลว์ ชาวมาเลเซียจับกมุได้ท่ีบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 
    ๒.นางรัชดาพรรณ หรือนุ หรือนุช แสนเกษม จับกุมได้ที่บริเวณบา้นพักย่านบางบอน-บางขุนเทียน 
    ๓.นางกัลยา สมศรี จับกุมได้ทีบ่ริเวณบา้นพัก อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ในความผิดฐาน ร่วมกันตั้งแตส่ามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม กระท าการค้ามนษุย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
การบังคับค้าประเวณี ร่วมกันกระท าเพื่อให้ผู้เสยีหายที่ถูกพาเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรอยู่ในอ านาจของผู้อื่นโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ร่วมกันมสี่วนร่วมในองคก์ารอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันเป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือพาไปเพือ่การอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น รว่มกันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปข่มขืนใจผูอ้ื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด 
หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท าให้กลวัว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรภีาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจน้ันเองหรือของผู้อื่น 



ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระท าด้วยประการใดใหผู้้อืน่ปราศจากเสรภีาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระท าการใดให้แกผู่้กระท า
หรือบุคคลอื่น ร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากนายทะเบียนจดัหางานกลาง ร่วมกันหลอกลวง
ผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก ๑ รายซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย เจา้หน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษก าลงั
ติดตามจับกุมตัวอยู ่
     ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ขอแจ้งเตือนกับประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหรือติดต่อสมัครงานเพื่อไปท างานในประเทศมาเลเซียผ่านทาง 
Facebook ซึ่งผู้ต้องหากับพวกไดใ้ช้ Facebook ในการหาผู้หญิงท่ีต้องการไปท างานในประเทศมาเลเซียดังนี ้
                    ๑.Steveninternational      ๒.Stevenliew ๘๗   ๓.Stevenlow ๓๓๖๖ 
 

๑๗ 

ดีเอสไอจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ (บังคับค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย) จ านวน ๓ ราย 
 

 
 



   
 

 

๑๘ 

DSI ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
ภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติ
คุณฯ ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยนางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน รองผู้บัญชาการส านักคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและนางทิพย์มงคล แสงสร ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ หอประชุมสุขมุนัยประดิษฐ ์
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี



  

๑๙ 

  ด้านความร่วมมือกับหนว่ยงานทั้งในและต่างประเทศ 

DSI จับมือส านักงานต ารวจแห่งชาติเมียนมา ด้านการป้องกัน – ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.วรรรพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานต ารวจแห่งชาติเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ครั้งท่ี ๑๒ ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมียนมา นายต ารวจ



ประสานงานประจ าสถานทูตไทยประจ าสหภาพเมียนมา และเจ้าหน้าที่โครงการออสเตรเลีย – เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ประจ า
ประเทศไทย (AAPTIP) เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีประมาณ ๖๐ คน 
          การประชุมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการก ากับดูแลของ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้บัญชาการส านักกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานงานและ
บูรณาการข้อมูล ข่าวสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และหาแนวทางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่การป้องกันและด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน ศีลธรรมอันดีและสภาพสังคมของทั้งสองประเทศโดยรวม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือ
และการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจเมียนมาได้มีการและ
เปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาหลายปี การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และท าให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อันเป็นภัยคุกคามของทั้งสองประเทศได้ด าเนินไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 

๒๐ 

DSI จับมือส านักงานต ารวจแห่งชาติเมียนมา ด้านการป้องกัน – ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 



   
 

  
 

  
 

๒๑ 
 



พิธีลงนามบันทึกความเขา้ใจและบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ ระหว่าง DSI และ DTI 
DSI จับมือ DTI สร้างเครื่องมือพิเศษ เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อความมั่นคงของประเทศด้วยการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีที่มีอย่างก้าวกระโดดและ
ต่อเนื่อง จึงท าให้หลายหน่วยงานต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาชญากรรมในปัจจบุันก็ได้พัฒนารูปแบบท่ีมีความซับซ้อนขึ้น
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระท าผิด ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ความซับซ้อน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ 
(DTI) องค์การมหาชน กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ มีฐานข้อมลู องค์ความรู้ รวมถึง
บุคลากรที่เป็นนักวจิัยอันทรงคุณคา่ที่จะสามารถให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือพิเศษที่
น าเอาความทันสมัยของเทคโนโลยี มาวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสทิธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ส านักคดีคุม้ครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดพีิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารและองค์ความรู้ต่างๆ โดย
เฉพาะงานด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาอย่างต่อเนือ่ง เช่น การพัฒนาระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเตอร์เนต็ (DSI MAP) และ
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งงานช้ินแรกได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา DSI MAP บนโทรศัพท์มือถือในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
รหัสเปิดบนเครือข่ายแผนท่ีเพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI MAP Extend) สร้าง Application สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
สามารถแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นท่ีของรัฐได้อยา่งง่าย และสามารถแจ้งรายละเอียดและแสดงต าแหน่งพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้าสู่แม่ข่ายแผนท่ีหรือระบบควบคุมที่ศูนย์กลาง (War Room) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีเกดิเหตุได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า รวมทั้ง สามารถจัดเก็บข้อมลูจากต้นทางของข่าวสาร  
        ความร่วมมือครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยดี้านตา่งๆ อันเป็นการเพิ่มขดีความสามารถและมาตรฐานทางด้าน
เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน เก็บพยานหลักฐาน เพื่ออ านวยความยตุิธรรมให้กับรัฐและประชาชนและสร้างความ
มั่นคงของประเทศ รวมทั้ง เป็นการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายมติิ โดยสิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการเพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 



 
๒๒ 

พิธีลงนามบันทึกความเขา้ใจและบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ ระหว่าง DSI และ DTI 
 

 
 



   
๒๓ 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกิจการต ารวจ ประจ า สอท.นิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย ขอเข้าพบเพ่ืออ าลา

ต าแหน่ง และแนะน าผู้รับต าแหน่งแทน 

เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๐ น. นาย Brett Kane เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายกิจการต ารวจ (New Zealand Police) ประจ า สอท.

นิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย มคีวามประสงค์ขอเข้าพบต่อ นางสวุณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ออ าลาการสิ้นสดุการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและถือโอกาสแนะน าผู้รับต าแหน่งแทน และผู้รับต าแหน่งแทน คือ นาย Gary Knowles ซึ่งจะเข้ารับต าแหน่งแทนตั้งแต่วันท่ี ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ณ หอ้งประชุม ๓ ช้ัน ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 

   

๒๔ 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญปี ๖ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" โดย
ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขา้ราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกจิกรรมออมบุญปี ๖ "วันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา" โดยร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจติศรัทธา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ช้ัน ๒ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 



  

 

๒๕ 

DSI ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 

 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิส์กุล รองอธบดกีรม

สอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน "วันรพี" เพื่อร าลึกถึงพระกรณุาธิคุณ

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชด าเนินใน 

กรุงเทพมหานคร 



 

  

๒๖ 
 

เลขานุการเอกและหัวหน้านายต ารวจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทยขอเข้าพบ         

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ืออ าลาต าแหน่ง และแนะน าผู้รับต าแหน่งแทน  
  



 
  

                เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไทชิ อากิโมโตะ เลขานุการเอกและหัวหน้านายต ารวจ                     
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทยและนายเคสเุกะ โฮซากะ มีความประสงค์ขอเข้าพบต่อ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมนี้ นายไทชิ อากิโมโตะ จะถือโอกาส อ าลาการสิ้นสดุการปฏิบัติหน้าท่ีและแนะน า นายเคสเุกะ โฮซากะ เข้ารับ
ต าแหน่งแทน และแนะน าตัวของ นายชูทาโร่ โอมรูะ  ณ หอ้งประชุม ๓  ช้ัน ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  

   

    

๒๗ 

             ข้าราชการ ตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมถวายพานพุ่ม ณ ส านักงานเขตหลักสี่  
    
                             
                                ในวันน้ี (วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น.  ข้าราชการ จากส านักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมลู                       



                                การตรวจสอบ เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมถวายพานพุ่ม ณ ส านักงานเขตหลักสี่ 
 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 

                DSI ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯอัญเชิญเคร่ืองสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  



 
DSI ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯอัญเชิญเคร่ืองสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

 
                   เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเดินเทิดพระเกยีรติฯ 
อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดตี่อพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ 
รวมทั้งประชาชนชาวไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 

  
 

  

                    

 

  

 

 

 



๒๙ 

                          พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อ านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ต้อนรับ MR.RAMON DELIZ  
                     และ MR.THOMAS HAID เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการด าเนินคดีค้ามนุษย์ จากกระทรวงความม่ันคง 
                     แห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา  
              วันท่ี 13 สิงหาคม 2558  พ.ต.อ.อัครพล  บุญโยปัษฎัมภ ์ ผู้อ านวยการศูนยต์่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้
ต้อนรับMr.Ramon Deliz และ Mr.Thomas Haid เจ้าหน้าท่ีผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องการด าเนินคดคี้ามนุษย์ จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตภุูมิ    
ที ่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งมาช่วยให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยและเก็บข้อมลูประกอบการน าเสนอให้ กระทรวงความ
มั่นคงแห่งมาตุภมูิ เพื่อส่งให้กระทรวงต่างประเทศ ประกอบในการประเมินTIP Report ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในปี 2016โดยผู้อ านวยการ
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งวางแผนท างานร่วมกัน เพื่อให้เห็นถึงความพยายามของไทย    
ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่ง เจ้าหน้าท่ีทั้งสองคนไดเ้ข้าใจบริบท ความยุ่งยากในปัญหาของไทย และให้ความชื่นชมและสนใจงานของ   
DSI เป็นอย่างมาก 

              

   
 



  
                        

๓๐ 

           DSI ร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM “ปั่นเพื่อแม”่  
 
                       วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พันต ารวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ พันต ารวจเอกทรงศักดิ์ รักศกัดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และคณะผูบ้ริหาร
กระทรวงยุติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

       
 



 
 

 

๓๑ 

๕.๒ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสรุปผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  

โดยจ าแนกผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ๕ ด้าน ดังตารางสรุป ดังนี้ 

การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในช่วง ๒๑ ก.ค.– ๒๐ ส.ค.๕๘ 

คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในช่วง 
๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ ก.ค.๕๘ 

ด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ - ๔ 
ด้านการค้ามนุษย ์ - ๒ 
ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร ๑ ๑๘ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ๔ 

ด้านผู้มีอิทธพิล และคดีที่นา่สนใจอ่ืนๆ ๓ ๑๔ 
รวม  ๔  เร่ือง ๔๒ เร่ือง 

 



หมายเหตุ  

ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร จ ำนวน ๑  คดี ได้แก ่
๑.  คดีพิเศษที่ ๑๒๘/255๖ กรณี กลุ่มผู้ค้ำน  ำมันรำยใหญ่ครอบครองน  ำมัน โดยวิธีกำรใช้เรือประมงดัดแปลงท ำ
กำรขนส่งน  ำมันและน ำมำจ ำหน่ำยโดยหลีกเลี่ยงภำษีอำกร ส ำนักคดีภำษีอำกร  
ด้านผู้มีอิทธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่นๆ จ ำนวน ๓  คดี ได้แก่ 
๑.  คดีพิเศษที่ ๕๑/2555 กรณีกำรพนันอนนไลน์ เว็บไซต์ sport 4 x และเจ้ำมือพนันออนไลน์ที่โฆษณำผ่ำน
เว็บไซต์ kan-eng.com และเครือข่ำยเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ส ำนักคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (สคท.) 
๒.  คดีพิเศษที่ ๗๙/255๕ กรณีกำรเบิกจ่ำยยำแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสำรซูโดอีเฟดรีนของสถำนพยำบำลเอกชน
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่และล ำพูน  เพื่อน ำไปสกัดเป็นสำรตั งต้นในกำรผลิตยำเสพติด ส ำนักคดีควำมมั่นคง 
๓.  คดีพิเศษที่ ๑๑๐/255๖ บุคคลประกำศขำยวุฒิบัตรกำรศึกษำปลอมผ่ำนทำงเว็บไซต์  ส ำนักคดีเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ (สคท.) 
 
 
 
 
 

๓๒ 
๑. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

1. ผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดมูลฐาน    
3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และมูลฐานความผิดการค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมข้ามชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม   

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 

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

1 ค าสั่ง 
มูลฐานการค้ามนุษย์ 

3 ค าสั่ง 
มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม และการค้า

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

- 9 ค าสั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐานการก่อการร้าย 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ



สิ่งแวดล้อม  
และการค้ามนุษย์ ตามล าดับ 

 

2 .  ผ ล ก า ร ด า เ นิ นก ารกั บทรั พย์ สิ น  ต ามพระร าชบั ญญั ติ ป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอก เ งิ น                                  
พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และมูลฐานความผิดการค้ามนุษย์  
ผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมข้ามชาติ และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
2.1 ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสัง่ ม.) 

3 ค าสั่ง 
มูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้า

มนุษย ์ 
ตามล าดับ 

75 ค าสั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์  
และก่อการร้าย ตามล าดับ 

2.2 ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค าสั่ง ย.) 4 ค าสั่ง  
70,720,791.51 บาท 
มูลฐานการค้ามนุษย์  

 
 
 

22 ค าสั่ง  
280,538,214.08 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 

ตามล าดับ  

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
2.3 ค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

(ค าสั่ง พ.) 

2 ค าสั่ง 
198,873.01 บาท 

มูลฐานการค้ามนุษย์ 

8 ค าสั่ง  
852,394,077.16 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 

ตามล าดับ 
2.4 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

1 เรื่อง 
4,481,000.00 บาท 

12 เรื่อง  
108,213,656.89 บาท 



เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
พิจารณายื่นค าร้องต่อศาล มูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม  

 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 

และการค้ามนุษย์ ตามล าดับ 

2.5 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นค า
ร้องต่อศาล 

2 เรื่อง 
32,191,368.58 บาท 

มูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้า

มนุษย์ 

14 เรื่อง 
102,612,169.38 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และ

การค้ามนุษย์ ตามล าดบั 

 

2.6 ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน 

- 2 ค าสั่ง 
3,299,449.56 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม  และการค้ามนุษย์  

 

3. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินงานด้านการป้องกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่ส าคัญ และให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 20 สิงหาคม 2558 ดังนี้  

3.1 บรรยายในหัวข้อ ปัญหาด้านการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและที่ดินของรัฐ 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  

3.2 บรรยายในหัวข้อ การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในการกระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 

3.3 ประสานการปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ กับหน่วยงานต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ต ารวจภูธร 
จังหวัดชลบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และประสานการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๓๔ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินคดีส าคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



๑. คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น 

๒. คดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดสุโขทัย 

๓. คดีการชุมนุมทางการเมืองและมีผู้เสียชีวิต ๘๙ ราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. คดีค้ามนุษย์ที่ส าคัญๆ  

๕. คดีการลักลอบตัดไม้พะยูง 
 

คดีสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

๑. คดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗ 
 

กรณนีายสมาน ครองเมือง กับพวก และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ให้ด าเนินการกับนายศุภชัย 
ศรีศุภอักษรกับพวก ฉ้อโกงประชาชน ยักยอกทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม ตกแต่งบัญชี งบดุล เพื่อหลอกลวง
ประชาชน  

พฤติการณ์แห่งคดี  

นายสมาน ครองเมือง สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กับพวกรวม ๒๗ คน ได้มาร้องทุข์ ต่อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ด าเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ในข้อหาฉ้อโกง
ประชาชน ยักยอกทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม ตกแต่งบัญชี งบดุล เพื่อหลอกลวงประชาชน เป็นคดีที่มีการกระท า
ความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเก่ียวพันกัน เป็นคดีพิเศษ 

ความคืบหน้าของคดี 

 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก าลังรวบรวมพยานหลักฐานของแต่ละชุดท างานเพ่ือเตรียมสรุปส านวน แต่
เนื่องจากมีผู้เสียหายได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในชุดที่มี    
นายมณฑล กันล้อมเป็นประธาน ข้อหาฉ้อดกงประชาชน ซึ่งพนักงานสอบสวนฯ อยู่ระหว่างการสอบสวนคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ เพิ่มเติม และได้สอบปากค าผู้เสียหาย จ านวน ๕๒ ปาก 

         ๒. คดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ 
     เรื่ อง  กรณีกล่าวหาประธานสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยนคลองจั่น  จ า กัดกับพวก ยักยอกและกระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
     พฤติการณ์แห่งคดี นายพิษณุ ชีวะสิทธิ์ กับพวก รวม ๑๓๖ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาค๒๕๕๖ ยื่นค าร้องทุกข์
กล่าวโทษต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในข้อหายักยอกทรัพย์ และ
หรือฉ้อ โกงประชาชนและกฎหมาย อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง  รวมจ านวนเงินที่ สหกรณ์ ได้ รั บความเสียหาย เป็น เ งิน 
๑๓,๓๓๔,๑๕๘,๙๗๕.๖๘ บาท เหตุเกิดที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องกัน  



         ความคืบหน้าของคดี คณะพนักงานสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานของแต่ละชุดท างานแล้วเสร็จ  
รอส่งส านวนให้กับอัยการ 

๓๕ 
 

คดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จังหวดัสุโขทัย 

คดีพิเศษท่ี ๑๘๘/๒๕๕๖ 
กรณีนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พฤติการณ์แห่งคดี 

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

ความคืบหน้าของคดี 
๑. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับ พลต ารวจเอก จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษาคดีพิเศษ และนายแพทย์    

วรวีร์  ไวยวุฒิ หัวหน้าศูนย์ตรวจสารพันธุกรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษเพ่ิมเติม เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมส านักคดีความมั่นคง ดดยมี พันต ารวจเอก(หญิง) สุเจตนา โสตถิพันธ์ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะ
ผู้ติดตามที่ปรึกษาคดีพิเศษได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย 

๒. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ร่วมกับส านักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างเตรียม  
ความพร้อมให้แคณะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะเดินทางไปส่งวัตถุพยานตรวจพิสูจน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่     
๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

คดีการชุมนุมทางการเมืองและมี่ผู้เสียชีวิต ๘๙ ราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปคดีพิเศษในห้วงชุมนุมทางการเมือง  ปี  ๒๕๕๓   

 มติ กคพ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓  ให้การกระท าความผิด ทางอาญากรณีก่อ

การร้าย การขู่บังคับให้รัฐบาลกระท าการใดๆ การท าร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกระท าต่ออาวุธ

ยุทธภัณฑ์ของทางราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไปใน

ราชอาณาจักร 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   
 

๓๖ 
 

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 าเนินคดีกรณีชายต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวชาวไทยเพ่ือหลอกไปบังคับ
ค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีแลนด์ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนดรณี
อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซีย โดยมีชายชาวต่างชาติเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวชาวไทย
เพ่ือหลอกไปบังคับค้าประเวณีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
 ส า ม า ร ถ จั บ กุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ม า ด า เ นิ น ค ดี ไ ด้  จ า น ว น  ๓  ร า ย  แ ล ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝ า ก ขั ง 

ผู้ต้องหาทั้ง ๓ ราย ต่อศาลอาญา ครั้งที่ ๔  

         ๒.คดีพิเศษท่ี ๑๒/๒๕๕๘  



กรณีนายวุฒิศักดิ์ ตันติวุฒิ กับพวก ผู้เสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ ถูก
หลอกและบังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมงซึ่งท าการประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และน่านน้ าสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงและน าพาผู้เสียหายจากสถานีรถไฟหัวล าโพง ไปไว้ที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร และพาผู้เสียหายไปลงเรือประมงเพ่ือใช้แรงงาน ซึ่งท าการประมงในเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่
ผู้เสียหายได้ลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการกรอกข้อความและผู้เสียหายไม่ได้อ่าน
เอกสารดังกล่าว 

ความคืบหน้าของคดี 
- รวบรวมเอกสารและจัดท ารายงานสรุปส านวนการสอบสวน 
- ด าเนินการสืบพยานล่วงหน้า จ านวน ๗ ปาก 
- ฝากขั้งผู้ต้อง ครั้งที่ ๕ จ านวน ๒ ราย 
- เตรียมจัดท าเอกสารขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพ่ิม จ านวน ๓ ราย 

๓๗ 

 

๒. คดีพิเศษท่ี ๒๒/๒๕๕๘  

กรณีผู้เสียหาย (ด.ช. .............) จากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ ถูกหลอกและ
บังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พฤติการณ์แห่งคดี 
 ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกับหลอกลวงและน าพาผู้เสียหายกับพวก จากบ้านพักที่จังหวัดบึงกาฬ ไปลงเรือประมงที่
จังหวัดปัตตานีเพื่อพาไปเป็นแรงงานประมงท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และน่านน้ า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

ความคืบหน้าของคดี 
                   อยู่ระหว่างการติดตามพยานในคดีมาให้การจ านวน ๖ ราย และคณะพนักงานสอบสวนฯ ได้เดินทางไป
ราชการจังหวัดปัตตานี เพ่ือพบพยานในคดี ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และสอบปากค าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

๓. คดีพิเศษท่ี ๒๓/๒๕๕๘  

กรณีผู้เสียหายจากกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของการค้ามนุษย์ ถูกหลอกและบังคับให้เป็น
แรงงานในเรือประมงในเกาะอ าบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 



พฤติการณ์แห่งคดี 
 ถูกหลอกลวงจากสถานีขนส่งหมอชิตโดยคนขับแท็กซี่สีเขียวคาดเหลือง แล้วพาไปพักที่ ต าบลมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร และวันรุ่งขึ้นได้พาไปลงเรือเอกวิชัย ๙ ทันที ท างานอยู่บนเรือ ๔ ปี หลังจากนั้นได้หลบหนีขึ้นเกาะอัมบน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประมาณ ๒ ปี จึงได้รับความช่วยเหลือกลับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
  

ความคืบหน้าของคดี 
- น าพยานรายนายสมหมาย จิราภักดี ไปสเก๊ตภาพ 
- สอบพยานเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
- สอบพยานนายทรงพล แจ่มจ ารูญ (เพ่ิมเติม) 
- สอบพยานนายนิพนธ์ เตชไพบูลย์ยศ (เพ่ิมเติม) 
- สอบพยานเจ้าหน้าที่กรมประมง จ านวน ๒ ปาก 
- สอบปากค าเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จ านวน ๒ ปาก 
- สอบปากค านายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ า จ านวน ๑ ปาก 

 
 
 
 
 

๓๘ 
 

๔. คดีพิเศษท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ 
พฤติการณ์แห่งคดี 

      หญิงไทยสมัครงานผ่านกรมการจัดหางาน และบางรายสมัครงานโดยถูกชักชวนจากนายจ้างให้ไปท างานนวด
แผนไทยที่ประเทศแอฟริกาใต้ ตกเป็นหนี้สินและไม่สามารถเดินทางกลับมาได้รวมทั้งถูกยึดหนังสือเดินทาง และมีบางราย
เสียชีวิตที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยยังไม่ทราบสาเหตุ จึงได้มีการร้องทุกข์เพ่ือให้ด าเนินคดีตามกฏหมาย 
 

ความคืบหน้าของคดี 

๑. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๒. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หารือร่วมกับพนักงานอัยการ เพ่ือแสวงหาแนวทางการติดตามข้อมูลและ
เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ติดต่อนัดหมายกับพยานผู้เสียหาย กรณีให้ชี้ภาพผู้กระท าความผิดเพิ่มเติม  

๔. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการถอดเทปบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหา เพ่ือเป็น
หลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิด 
 

 

คดีการลักลอบตัดไม้พะยงู 

ประกอบด้วยคดีพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ คดี 

๑. คดีพิเศษท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันที่รับเป็นคดีพิเศษ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
         เรื่อง กรณีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เพ่ือน าส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร อัน
เป็นความผิดมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีรศักดิ์ หรืแบ๊ง ฉิมงาม ลักลอบส่งไม้พะยูงออกนอก

ราชอาณาจักรไปยัง สปป.ลาว บริเวณริมแม่น้ าโขง หน้าโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ หมู่๓ ต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้ า จังหวัดบึง

กาฬ และถูกจับกุมตัวได้พร้อมไม้พะยูงของกลาง จ านวน ๑,๑๕๖ ท่อน พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกข์สิบล้อ ทะเบียน ๘๒-

๓๐๑๔ สุรินทร์ และรถบรรทุกพ่วงสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๓๐๑๕ สุรินทร์ 

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการสรุปส านวนการสอบสวน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน เนื่องจากมี

พยานและเอกสารหลักฐานในคดีจ านวนมาก 

 

 

๓๙ 

 

๒. คดีพิเศษท่ี ๓๐/๒๕๕๘  

    วันที่รับเป็นคดีพิเศษ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

    เรื่อง การซุกซ่อนไม้พะยูงมาในตู้คอนเทรนเนอร์ของบริษัททรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ในลักษณะของการขอ

อนุญาติขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศท่ีสาม 



    พฤติการณ์แห่งคดี บริษัททรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ได้ขออนุญาตน าไม้แผ่นบรรทุกมาในตู้คอนเทรนเนอร์

จ านวน ๓๐ ตู้ จาก สปป.ลาว เข้ามาทางด้านศุลกากรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพ่ือขนส่งไปยังด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

จ.ชลบุรี ปลายทางประเทศจีน โดยมีการซุกซ่อนไม้พะยูงและสิ่งของอ่ืนปะปนมาในตู้คอนเทรนเนอร์ดังกล่าว จากการ

ตรวจสอบการส าแดงข้อความในใบส่งสินคาผ่านแดนจ านวน ๔ ฉบับ ของบริษัททรัพย์ธนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ซึ่งมีการแนบ

ใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า (Certificate of Origin) จากสปป.ลาวพบการส าแดงรายการสินค้าไม้ในเรื่อง ชนิด ขนาด 

ปริมาตร และน้ าหนักของสินค้าผิดไปจากข้อเท็จจริง และจากการวัดปริมาตรไม้ของกรมป่าไม้ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ 

พบว่า ไม่ตรงกับที่ส าแดงไว้ 

    ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการรอผลการประเมินราคาของกลางจากกรมศุลกากร และรอผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่า

ไม้เพ่ือตรวจสอบไม้ของกลางที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอายัดไว้ จ านวน ๙๑๓ กระสอบ 


