
 

218
สรุปผลการดําเนนิงานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ผลการดําเนนิงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

แผนงานที่ 1 การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
จํานวน  3   (งาน/โครงการ/กิจรรม/ผลผลติ) 

3 
ร้อยละ 100.00 

- 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
จํานวน  11   (งาน/โครงการ/กิจรรม/ผลผลิต) 

8 
ร้อยละ 72.73 

3 
ร้อยละ 27.27 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผน   14 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

11 
ร้อยละ 78.57 

3 
ร้อยละ 21.43 
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รายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม 

นโยบายดา้นการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมพเิศษ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 1 การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
1. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนา ระบบงานสืบสวนสอบสวน
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 
   1.1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ก า ร ค ้า ม น ุษ ย ์แ ล ะ ก ฎหม า ย ที่
เกี่ยวข้อง 
   1.2 วิเคราะห์รูปแบบการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

1.3 นําเสนอและรับฟังความ
คิดเห็นของการศึกษา 

1.4 กิจกรรมสรุปผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1 เรื่อง 
 

ดําเนินการ 1 เรื่อง ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 การดําเนินงานตามขั้นตอน 1.1 

กิจกรรม 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ขออนุมัติโครงการ อนุมัติ
งบประมาณและแต่งตั้งคณะทํางาน 

- จัดทําหนังสือขออนุมัติ ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2557 และอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษอนุมัติ ตามหนังสือลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 และแต่งตั้งคณะทํางานตาม
คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1111/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานตามโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

 การดําเนินงานตามขั้นตอน 1.2 
กิจกรรม 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ และจัดทําแผนการ

ดําเนินโครงการศึกษา 
- วิเคราะห์รูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เบื้องต้น 
- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์และจัดทําแผนการดําเนิน

โครงการ 
1) นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา 

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 พ.ย. 2557 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

  2) นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 ม.ค. 2558 คณะทํางานฯ เห็นควรจัดประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันแบะปราบปรามการค้ามนุษย์  
3) กําหนดขอบเขตเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่จะทําการศึกษา 

กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา 
- จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 20 พ.ย. 2557 
- จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  

วันที่ 20 ม.ค. 2558 
กิจกรรม 3 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดําเนินงานของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
- นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา  ครั้งที่ 

1/2558 วันที่ 20 พ.ย. 2557 
- กําหนดขอบเขตในการศึกษาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม 4 ศึกษารูปแบบการกระทําความผิดและการพัฒนาระบบงาน

สืบสวนสอบสวนคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
- รวบรวมข้อมูลรูปแบบการกระทําความผิดและการพัฒนาระบบงานสืบสวน

สอบสวนคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
- กําหนดขอบเขตและประเด็นที่จะศึกษารูปแบบการกระทําความผิดและ

การพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

  - ขออนุมั ติจัดทําโครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง 
“ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยกําหนดจัดในวัน
อังคารที่ 31 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 

- กําหนดวิทยากรและขอบเขตเนื้อหาที่จะนําเสนอในการประชุมสัมมนา 
- กําหนดหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่จะเชิญเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา 
 การดําเนินงานตามขั้นตอน 1.3 

กิจกรรม 1 จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งภายในและภายนอกสังกัด 

- นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 20 ม.ค. 2558 

- นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนา 
ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 

- จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม . โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนา ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง จํานวน  134 คน 

กิจกรรม 2 ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการศึกษา 
- ประมวลผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพใน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

  กิจกรรม 3 จัดทํา (ร่าง) รายงานการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา 
ต่อสาธารณะ 

- จัดทํา (ร่าง) รายงานการศึกษา วันที่ 20 พ.ค. 2558 
 การดําเนินงานตามขั้นตอน 1.4 

          กิจกรรม 1 จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทําข้อเสนอแนะ
เสนอต่อผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2558  
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อ
นําเสนอผลการประชุมสัมมนา วันที่ 31 มีนาคม 2558 

- จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคาร   รัฐประศาสน
ภักดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนานําเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น 

- จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และสัมมนากลุ่มเจาะจงเพื่อ
พัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเว็นชั่น แจ้งวัฒนะ 
            กิจกรรม 2 เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปของเอกสารเผยแพร่และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-  นําเสนอรายงานผลการศึกษา เรื่อง การิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่อผู้บริหารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ พร้อมจัดทําเอกสารเผยแพร่ผลการศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือการ
บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน
ปราบปรามคดีพิเศษและอาชญากรรม
ข้ามชาติในประชาคมอาเซียน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ระหว่างบุคลากร
ห น่ วย ง าน บั งคั บ ใ ช้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เป็นคดี
พิเศษและอาชญากรรมข้ามชาติใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซยีนพัฒนา
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและ
ปราบปราม 

ประชุม 1 ครั้ง ประชุม 3 ครั้ง 
    1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างบุคลากรหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษและอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน พัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกันและปราบ 
        - ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชญากรรมและการก่อการร้ายระหว่าง
สํานักงานตํารวจสันติบาล 2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
โรงแรมแอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
    2. การประชุมหารือทวิภาคีด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ระหว่างไทยและเวียดนาม 
    3. การประชุมหารือทวิภาคีด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 

3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลนิติ
วิทยาศาสตร์  เ พื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

 
 

12  เรื่อง การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 
จํานวน 227 เรื่อง 
       -  การจัดการข้อมูลทางนิ ติ วิทยาศาสตร์ เ พื่อสนับสนุนการป้องกัน
อาชญากรรมพิเศษ จังหวัดชายแดนใต้  จํานวน 27 เรื่อง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 

 
 



 

224
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1. การดําเนินคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

    1.1 บูรณาการการปราบปราม
คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9 เรื่อง ดําเนินการ  3 เรื่อง  ดังนี้ 
     1. คดีพิเศษที่ 49/2557 กรณีกลุ่มชาวปากีสถานร่วมกับบุคคลชาวไทย
ประกอบธุรกิจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจต้องห้ามโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้เป็นธุรกิจบังหน้าในการปลอมและจําหน่ายหนังสือเดินทาง
ปลอม และอาศัยในประเทศไทยเป็นแหล่งในการกระทําความผิด อันก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     2. คดีพิเศษที่ 129/2556 ขบวนการโจรกรรมรถยนต์จากประเทศมาเลเซีย
เข้าทั้งคันเพื่อทํารถยนต์จดประกอบเลี่ยงภาษี 
     3.คดีสอบสวนที่ 107/2557 กรณีสํานักงานตํารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย 
ประจําประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่อาจมีพฤติการณ์อาศัย
ประเทศไทยเป็นแหล่งในการหลอกลวงชาวต่างชาติซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย ให้ร่วมลงทุนการซื้อขายหุ้นบรษิัทต่างประเทศ เพื่อทํากําไร มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ภาษ)ี ล่วงหน้าจากผู้ลงทุน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

2. การดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์    
    2.1 เร่งรัดงานสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงาน
ต่างด้าว 
 

5 เรื่อง เร่งรัดงานสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  9 เรื่อง  ดังนี้ 
       1. เลขคดีพิเศษที่ 36/2557 ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวง
หญิงไทยไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ 
      2. เลขสบืสวนที่ 127/2557 เรื่องขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ อ.บางปะอิน 
      3. เลขสบืสวนที่ 158/2557 เรื่องขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตลาดไท        
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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        4. เลขสบืสวนที่ 126/2557 ขบวนการค้ามนุษย์ในภาคตะวันออก 
      5. คดีพิเศษที่ 71/2557 อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
ประเทศมาเลเซีย (บังคับประเวณี) 
      6. เลขคดีพิเศษที่ 84/2557 ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวงและ
บังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมง เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
     7. เลขคดีพิเศษที่ 12/2558 ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวงและบังคับ
ให้เป็นแรงงานในเรือประมง เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
     8. เลขคดีพิเศษที่ 22/2558 อัยการสูงสุดมอบหมายให้สอบสวนกรณี  
ด.ช. ธีรดนย์ฯ กับพวก ถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้ําสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
     9. เลขคดีพิเศษที่ 23/2558 อัยการสูงสุดมอบหมายให้สอบสวนกรณี           
นายบุญศรีฯ ถกูบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้ําสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
 
 

 

 2.2 สนธิกําลังระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
แรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 สนธิกําลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 100 ของคําร้องขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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    2.3 ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

1 ประเทศ ประสานความร่วมมือ 2 ประเทศ (ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย) 
     1. คดีพิเศษที่ 71/2557 อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
ประเทศมาเลเซีย (บังคับประเวณี) 
     2. เลขคดีพิเศษที่ 84/2557 ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวงและบังคับ
ให้เป็นแรงงานในเรือประมง เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
      3. เลขคดีพิเศษที่ 12/2558 ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวงและ
บังคับให้เป็นแรงงานในเรือประมง เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
      4. เลขคดีพิเศษที่ 22/2558 อัยการสูงสุดมอบหมายให้สอบสวน             
กรณี ด.ช.ธีรดนย์ฯ กับพวก ถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้ํา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
      5. เลขคดีพิเศษที่ 23/2558 อัยการสูงสุดมอบหมายให้สอบสวนกรณี         
นายบุญศรีฯ ถกูบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้ําสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 

3. การดําเนินคดีเกี่ยวกับภาษีอากร
และการเงินการธนาคาร 

   

    - บูรณาการการปราบปรามคดี
เกี่ยวกับภาษีอากรและการเงินการ
ธนาคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20 เรื่อง บูรณาการการปราบปรามคดีเกี่ยวกับภาษีอากร ฯ  21 เรื่อง (มากกว่าร้อยละ 100) 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. คดีพิเศษที่ 30/2552 คดีบริษัทซิลเวอร่า เอจี จํากัด กับพวกสําแดง
เท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร/เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) มูลค่าความ
เสียหาย 700 ล้านบาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  2. คดีพิเศษที่ 8/2551 คดี ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด นําเข้าบุหรี่
จากต่างประเทศโดยสําแดงเอกสารนําเข้าอันเป็นเท็จ/เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรค
หนึ่ง (2) มูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านบาท 

3. คดีพิเศษที่ 70/2551 คดี บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด สําแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร/เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) มูลค่าความ
เสียหาย  100 ล้านบาท 

4. คดีพิเศษที่ 71/2551 คดี บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  สําแดง
เท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกํากัด/เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
มูลค่าความเสียหาย 900 ล้านบาท 

5. คดีพิเศษที่ 73/2551 คดี บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด สําแดงเท็จ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกํากัด/เป็นคดีตาม
มาตรา   21  วรรคหนึ่ง (1) มูลค่าความเสียหาย 30 ล้านบาท 

6. คดีพิเศษที ่ 74/2551 คดี บริษัท สยามมิชลิน จํากัด นําเข้าสินค้า
อันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเป็นของต้องกํากัดการนําเข้า โดยไม่ได้รับอนุญาต/เป็นคดี
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) มูลค่าความเสียหาย  120 ล้านบาท 

7. คดีพิเศษที่ 113/2552 คดีบริษัทพาวเวอร์ เพรท อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
สําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร/เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) มูลค่า
ความเสียหาย 99 ล้านบาท 
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  8. คดีพิเศษที่ 55/2554 คดีบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
และบริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จํากัด สําแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร/เป็น
คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) มูลค่าความเสียหาย 2,300 ล้านบาท 

9. คดีพิเศษที่ 29/2554 คดีบริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด กับพวกหลีกเลี่ยงข้อกํากัด/เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง 
(1) มูลค่าความเสียหาย 11 ล้านบาท 

10.คดีพิเศษที่ 144/2555 คดีบริษัท ไทยพลาสเทดส์ แอดดิทิฟส์ จํากัด 
หลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกํากัด และแสดงเท็จ/เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค
หนึ่ง (1) มูลค่าความเสียหาย 90 ล้านบาท 

11. คดีพิเศษที่ 170/2556 คดีบริษัท โรงบรรจุแก๊ส จันทบุรี จํากัด กับ
พวกหลีกเลี ่ยงหรือพยายามเหลีกเลี ่ยงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล/เป็นคดี
พิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 

12.คดีพิเศษที่ 195/2556 คดีบริษัท เอ็กแทรคชั่น จํากัด กับพวก สําแดง
ราคาสินค้าเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงอากร/เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 

13. คดีพิเศษที่ 212/2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําที่ได้รู้เห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้น AMC ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดฯอันเป็น
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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  14. คดีพิเศษที่ 126/2556 เรื่อง สํานักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษให้ดําเนินคดี
กับนางสาวโศภนา เจนบวร กับพวก กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311 และ 315 เป็นคดีตามมาตรา 21 
วรรคหนึ่ง (1) 

15. คดีพิเศษที่ 40/2557 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับอดีตผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์นไวร์ 
จํากัด (มหาชน) กระทําการทุจริต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (มูลค่าความเสียหาย 80.1 ล้านบาท)   

16. คดีพ ิเศษที ่ 111/2556  การตรวจสอบรถยนต์ราคาแพงส่งให้  
กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษี 

17. คดีพิเศษที่ 81 / 2551 สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหล ักทร ัพย ์ร ้องท ุกข ์ กล ่าวโทษให ้ดํา เน ินคด ีก ับนายธ ีร ัชชานนท์ฯ  
กับพวกกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 312 เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) 

18. คดีพิเศษที่ 1 / 2552 ผู้บริหาร บมจ.เอส.อี.ซี.ออโต้เซลล์ แอนด์
เซอร์วิส ทุจริตการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 307, 308, 311, 312 และ 315 เป็นคดีตาม
มาตร 21 วรรคหนึ่ง (1) 
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  19. คดีพิเศษที่ 7/ 2556  สํานักงาน ก.ล.ต ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้
ดําเนินคดีกับ นายสุริยาฯ กับพวก กรณีได้รู ้เห็นหรือตกลงในการแบ่งหน้าที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น SECC อันเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน 
มาตรา 243 (1)(2) และ 244 เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 

20. คดีพิเศษที่ 24/2556 เรื่อง นายสมจิตร์ฯ กระทําการ/ยินยอมให้
กระทําการลงข้อความเท็จในบัญชีและเอกสารของ บริษัท สิงห์ พาราเทค 
จํากัด (มหาชน) กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 321 เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 

21. คดีพิเศษที่ 214/2555 เรื ่อง บมจ.ปิคนิค คอร์เปอร์เรชั่น   ร้อง
กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับ นายธีรัชชานนท์ฯ กับพวก กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 311,312 
เป็นคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) 
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4. การดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

    - บูรณาการการปราบปรามคดี
เกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม ก ับ ห น ่ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

12  เรื่อง บูรณาการการปราบปรามคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 37 เรื่อง (มากกว่า
ร้อยละ 100 ) รายละเอียด ดังนี้ 

1. คดีพิเศษที ่ 98/2555 กรณีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าสาละวิน  
กรณีทําให้เสียหาย ทําลาย เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษา
ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในพื้นที่จังหวัดตากและกําแพงเพชร 

2. คดีพิเศษที่ 222/2555 กรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. เรื่องสืบสวนที่ 93/2553 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพลใน
พื้นที่พยายามออกเอกสารสิทธิ์สิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) ในพื้นที่สวนพฤกษ์ศาสตร์ที่
เกาะระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

4. เรื่องสืบสวนที่ 25/2555 กรณีนายทุนออกโฉนดที่ดินรุกล้ําที่ภูเขาและ
เกินกว่าหลักฐานเดิมในพื้นที่หนองทะเล อําเภอเมือ จังหวัดกระบี่ 

5. คดีพิเศษที่ 234/2555 ขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่ง
มะพร้าว และขุดทรายไปขายโดยมิชอบ 

6. คดีพิเศษที่ 116/2554 ขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนช่อง 
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

7.คดีพิเศษที่ 246/2553 คดีลักลอบขุดแร่เหล็กบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่า
ภูเขาแก้ว และป่าดงปากชม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  8. คดีพิเศษที่ 252/2553 คดียึดถือครอบครอง ทําไม้ ทําให้เสื่อมเสียสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

9. คดีพิเศษที่ 422/2553 คดีกลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
จํานวน 210 แปลง โดยมิชอบในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา (น.ส.3 ก. เลขที่ 1228 ต.
ท่านา) 

10. คดีพิเศษที่ 488/2553 คดีกลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
จํานวน 210 แปลง โดยมิชอบในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา (น.ส.3 ก. เลขที่ 938 ต.
เหล) 

11. คดีพิเศษที่ 85/2555  คดีก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า และออกโฉนด
ที่ดินบางส่วนทับลําห้วยธรรมชาติ ทับที่เขาเขต ปริมณฑลเขา ทางสาธารณะ
ประโยชน์  โฉนดที่ ดินออกปี  2551 ใน พื้นที่ ตํ าบลหินเหล้กไฟ  จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

12. คดีพิเศษที่ 149/2555 คดีกลุ่มบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ 
จํานวน 22 แปลง เนื้อที่ประมาณ 251 ไร่ ในพื้นที่อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจขีนบุรี  

13. คดีพิเศษที่ 77/2556 คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ตําบลหนองแม่นา เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์(บ้านพักตาก
อากาศชื่อไร่ภูเพียงฟ้า เนื้อที่ 1-2-53 ไร่ 

14. คดีพิเศษที่ 78/2556 คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ตําบลหนองแม่นา เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านพักตาก
อากาศไม่มีชื่อ เนื้อที่ 2-3-39 ไร่ 
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  15. คดีพิเศษที่ 80/2556 คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านพัก
ตากอากาศไม่มีชื่อ เนื้อที่4-1-40 ไร่  

16. คดีพิเศษที่ 81/2556 คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื ้นที ่โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ตําบลหนองแม่นา เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์(บ้านพักตาก
อากาศไม่มีชื่อบ้านไร่ฝอยทอง เนื้อที่4-1-52 ไร่ 

17. เรื่องสืบสวนที่ 93/2553 กลุ่มประชาชนสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
สวนพฤษศาสตร์ที่เกาะระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือ
กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พยายามออกเอกสารสิทธิทํากินในบริเวณดังกล่าวโดยมิชอบ 

18. เรื่องสืบสวนที่ 25/2554 กรณีนายทุนออกโฉนดที่ดินรุกล้ําที่ภูเขาและ
เกินกว่าหลักฐานเดิม ในพื้นที่ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

19. เรื่องสืบสวนที่ 79/2554 นายทุนบุกรกุที่สาธารณประโยชน์และออก
เอกสารสิทธิทบัซ้อนในพื้นทีจ่ังหวัดนครพนม 

20. เรื่องสืบสวนที่ 309/2555 กรณีสมาคมผู้เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินผู้
เดือดร้อน (Cog-Conerned Group) ได้รับความเสียหาย จากโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบโครงการนามโคโค่ (COCO) 

21. เรื่องสืบสวนที่ 62/2556 กรณีพบเห็นการกระทําของกลุ่มบุคคลที่เป็น
นายทุนมีข้าราชการทหารซึ่งเป็นผุ้มีอิทธิพลร่วมกันกระทําผิดกกหมาย โดยการบุก
รุกทําลายพื้นที่ป่า บริเวณเทือกเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต 

22. เรื่องสืบสวนที่ 167/2556 คดีบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐในพื้นที่ 
ต.ค้นโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
 

 

 



 

234
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

  23. เรื่องสืบสวนที่ 198/2556 กรณีกลุ่มผู้มีอิทธิในพื้นที่ประกอบด้วย
นายทุน ข้าราชการ นักการเมืองได้ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และที่ดินของรัฐโดยไม่
ชอบด้วยกฏหมาย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

24. เรื่องสืบสวนที่ 230/2556 กรณีนายพร้อมพงศ์ฯ ขอให้ตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการประกันราคาข้าวในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ         ว่ามี
การทุจริตประพฤติมิชอบของชาวนาบางคน ข้าราชการ เจ้าของโรงสี โดยมีฝ่าย
การเมืองให้การสนับสนุนทําให้รัฐบาลขาดทุนถึง 130,000 ล้านบาท 

25. เรื่องสืบสวนที่ 351/2556 กรณีขอให้ตรวจสอบการแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จ.ภูเก็ต  

26. เรื่องสืบสวนที่ 376/2556 กรณีชาวบ้านพุน้อย ต.สามนร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้องขอตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์กรรมสิทธ์ในที่ดินเลียบ
ชายหาด ฯ 

27. เรื่องสืบสวนที่ 420/2556 กรณีประชาชนในเขตพื้นที่แขวงตะปาน 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขอให้ตรวจสอบเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับผู้มีอิทธิพล
นําที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุไปขายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

28. เรื่องสืบสวนที่ 433/2556 กรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้มีอิทธิพลมีการปลูก
สร้างบ้านศิรินวิภา บนที่ดินลาดชันลักษณะเชิงเขาซึ่งน่าจะเข้าข่ายความผิดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

29. เรื่องสืบสวนที่ 440/2556 กรณีถูกบุคคลแอบอ้างและปลอมลายมือชื่อ
ไปดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สค.1.  เลขที่ 30 จํานวน 9 ไร่ 1 งาน 
48 ตารางวา ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 
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  30. เรื่องสืบสวนที่ 15/2557 กรณี ขบวนการลักลอบตัดไม้ส่งไป
ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดติดต่อแม่น้ําโขงผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อ.เชียง
แสน          จ.เชียงราย 

31. เรื่องสืบสวนที่ 16/2557 กรณี การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
เลนประแสและป่าพังราด ต.เน้นฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 

32. เรื่องสืบสวนที่ 72/2557  กรณีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ บริเวณ ต.คันโข้ง อ.วัดโบสถ์ และ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

33. เรื่องสืบสวนที่ 73/2557  กรณีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ บริเวณ บ้านสวนเมื่ยง ต.สวนเมื่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

34. เรื่องสืบสวนที่ 86/2557 กรณีนายศักดาฯ กับพวก ถูกกล่าวหาว่า
ร่วมมือกันออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ร่วมกันขายฝากที่ดินที่มีพฤติกรรมในการฉ้อโกงกระทําความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงิน 

35. เรื่องสืบสวนที่ 6/2558 กรณีมีกลุ่มนายทุนเข้าไปเข้าไปบุกรุกแปร
สภาพพื้นที่ป่าพรุและยวนนกคอนทะเลมอง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
ต.ควนชะลึก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

36. เรื่องสืบสวนที่ 7/2558 กรณีมีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกแปรสภาพ
พื้นที่ป่าพรุและยวนนกคอนทะเลมอง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บริเวณ
ตําบลบ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 

37. เรื่องสืบสวนที่ 8/2558 กรณีมีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกแปรสภาพ
พื้นที่ป่าพรุและยวนนกคอนทะเลมอง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บริเวณ
หมู่ 7 ต.เดร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
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5. การดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของผู้มีอิทธิพล และคดี
ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
     5.1 ปราบปรามการกระทําผิด
เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร เ ส น อ ร า ค า ต ่อ
หน่วยงานของรัฐโดยผู ้มีอิทธิพลมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
     5.2 บูรณาการการปราบปราม
คดีเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

10 เรื่อง ดําเนินการ 6 เรื่อง  ดังนี้ 
1. คดีพิเศษที่ 211/2555 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆของเมือง

พัทยา 
2. คดีพิเศษที่ 35/2557 กรณีกลุ่มขบวนการผลิตและจําหน่ายหนังสือ

เดินทางปลอมรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก กระทําความผิดข้ามชาติที่
เป็นการสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นๆ และเกี่ยวพันกับผู้ต้องหา
คดีพิเศษที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ 

3. คดีพิเศษที่ 201/2555 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆของเมือง
พัทยา 

4. คดีพิเศษที่ 39/2554 กรณีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
กรณีนางสาวชมิตาฯ (ธุรกิจแชร์น้ําหมึก) 

5. คดีพ ิเศษที ่ 213/2555 กรณีบร ิษ ัทเว ิลด ์ ฟรีดอมซัคเซซ จําก ัด 
ประกอบธุรกิจโดยหลอกลวงผู้บริโภคและประชาชน 

เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จและขอเพิ่มเป็นคดีสําคัญ 
6. เรื่องสืบสวนที่ 129/2555 กรณีปัญหาการพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินของ

ช ุมชนเลราไวย ์ หมู ่ 2 ต .ราไวย ์ อ . เม ือง  จ .ภูเก ็ต  (ชาวช ุมชนเลราไวย์ 
ถูกบุคคลภายนอกที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ภายหลังแจ้งการจับจองที่ดินและ
ออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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6. โครงการสืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดมูล
ฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ 
และความผิดมูลฐาน 

   

   6.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดมูล
ฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ 
และความผิดมูลฐาน 

14 เรื่อง/คําสั่ง เลขาธิการ ปปง. ออกคําสั่งตรวจสอบ จํานวน 12 คําสั่ง (ร้อยละ 85.71) 
ประกอบด้วย 

1. คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
(คําสั่ง ต.(กส.)) จํานวน 3 คําสั่ง ในความผิดมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมและการค้ามนุษย์ 
2. คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเบื้องต้น 
(คําสั่ง ต.) จํานวน 9 คําสั่ง ในความผิดมลูฐานการก่อการร้าย ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

    6.2  สืบสวน สอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดมูล
ฐาน 3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ 
และความผิดมูลฐาน 

22 เรื่อง/คําสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คําสั่ง ม .) จํานวน  81  คําสั่ ง  
(ร้อยละ 368.18) ในมูลฐานความผิด 

- การก่อการร้าย จํานวน 2 คําสั่ง 
- ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จํานวน 63 คําสั่ง 
- การค้าหญิงและเด็ก และการค้ามนุษย์ จํานวน 15 คําสั่ง 

- การกรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอํานาจอั้งยี่ ซ่องโจร / การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการ
มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จํานวน 1 คําสั่ง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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    6.3 ยึดหรอือายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
3 (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และ
ความผิดมูลฐาน 

8 คดี/คําสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คําสั่ง ย.) ในมูลฐานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอาชญากรรมพิเศษ จํานวน  25 คําสั่ง (ร้อยละ 312.50)  รวม
มูลค่าทรัพย์สิน 283,002,622.36 บาท ประกอบด้วยในมูลฐานความผิด  

- ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จํานวน 14 คําสั่ง                   
มูลค่า 95,800,357.75 บาท  

- การค้าหญิงและเด็ก การค้ามนุษย์ จํานวน 10 คําสั่ง                     
มูลค่า 187,179,354.10 บาท 

- การก่อการรา้ย จํานวน 1 คําสั่ง มูลค่า 22,910.51 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 

    6.4  ประสานและบูรณาการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคําร้อง
ขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทําความผิดมูลฐาน 3 (2) 
ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิด
มูลฐาน 

ร้อยละ 100 
ของคําร้องขอ 

สํานักงาน ปปง. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 20 กันยายน 2558 ดังนี้ 

1. สํานักงาน ปปง. โดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ได้ดําเนินการวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงินในความผิดมูลฐานการค้าหญิงและเด็ก 
ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดกฎหมายค้ามนุษย์ จํานวน 7 เรื่อง และส่ง
หน่วยงานภายใน สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด จํานวน 7 เรื่อง 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  2. สํานักงาน ปปง. ได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกให้ดําเนินการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงิน ในความผิดมูลฐานการค้า
หญิงและเด็ก ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดตามกฎหมาย
ค้ามนุษย์ จํานวน 8 เรื่อง และดําเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้ง
ผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานภายนอกทราบเพื่อไปดําเนินการต่อไป จํานวน
8 เรื่อง ได้แก่ กองบังคับการปราปรามการค้ามนุษย์ จํานวน 2 เรื่อง สถานีตํารวจภูธรประ
ทิว จํานวน 2 เรื่อง กอ.รมน. จํานวน 1 เรื่อง กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 2 เรื่อง 
และกองบังคับการตํารวจภูธรภาค 9 จํานวน 1 เรื่อง 

3. สรุปจํานวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดําเนินการเทียบกับจํานวน
เรื่องที่สํานักงาน ปปง. ส่งให้ ตามความผิดมูลฐานการค้าหญิงและเด็ก ความผิด
เกี่ยวกับเพศฯ และความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 
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7. การตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามอาชญากรรมพิ เศษ 
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 

- - - 

8 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล นิ ติ
วิทยาศาสตร์  เ พื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ตาม
คําร้องขอของหน่วยงาน 
 

- - - 

 
 
 
 
 


