
บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

                                             ------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ร.ท.ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน 
๒. พ.ต.อ.สมชัย  อินตาพวง แทน  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
๓. น.อ.วิษณุ  วงศ์ทรายทอง แทน  รองผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ฝุายทหาร)  
๔. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ์ มาลากุล  แทน  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

กฎหมายและบังคับคดีจังหวัดระยอง 
๕. นางอภิญญา  โล่งจิตร์  แทน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
๖. นายบุริมพักตร์ ศักดิ์โกมลศรี แทน  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
๗. ร.ท.ชัยรัตน ์  ทองประไพ แทน  สัสดีจังหวัดระยอง 
๘. พ.ต.รัฐกฤษณ์  ใจจริง  แทน  ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
๙. ร.อ.วุฒิศักดิ์  กิตติวรัญญู แทน  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓  

กองพลนาวิกโยธิน 
๑๐. นายธนทร  ศรีนาค  หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดระยอง 
๑๑. นายอาภร  อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง 
๑๒. น.ส.สิวลัย  เสตะจันทน์ จัดหางานจังหวัดระยอง 
๑๓. นายธีระยุทธ สุวรรณรงค์ แทน  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
๑๔. นายปรินทร  พูนศิริ  แทน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง            
  ๑๕. นายปรีชา  ภู่พันธุ์  แทน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดระยอง 
๑๖. น.ส.วิไลรัตน ์ ค าบุญเกิด แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
๑๗. นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ แทน  ประมงจังหวัดระยอง 
๑๘. นางจันทนี  เป็นบุญ  แทน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 
๑๙. นายสมพงษ์   บัวแก้ว  แทน  เกษตรจังหวัดระยอง 
๒๐. นายรุ่งโรจน ์ วรรณเวช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
๒๑. นายสุทธิดล  ศรีสงวนสกุล แทน  สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง ๑ 
๒๒. นายวาทิต  สุ่มมาตย์ แทน  สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง ๒ 
๒๓. นายอานนท์  ช่อทอง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
 
 
 

๒๔. นางชลดา... 
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๒๔. นางชลดา  หล้าวงศา แทน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

๒๕. นายนพพร  บุษปธ ารง แทน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง 
๒๖. นายประพจน์ ยมหา  แทน  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 
๒๗. นางปราณี  พรหมแก้ว แทน  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดระยอง 
๒๘. นายยศวรรธน ์ จิววัฒนารักษ์ แทน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
๒๙. นางนิศาชล  เอียตระกูล แทน  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๓๐. นายวุฒิชัย  ตั้งพาณิชย์ แทน  พลังงานจังหวัดระยอง 
๓๑. นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์ แทน  นายอ าเภอเมืองระยอง 

  ๓๒. นายอ านวย  เกษตรสินธุ์นุกูล แทน  นายอ าเภอแกลง 
  ๓๓. นายเศรษฐชัย อาภาขจร แทน  นายอ าเภอบ้านค่าย 

๓๔. นายดิเรก  ศรีรัตน์  แทน  นายอ าเภอบ้านฉาง  
  ๓๕. นายวัฒนะ  ผาสุก  แทน  นายอ าเภอปลวกแดง 
  ๓๖. นายอนุรักษ์  สกุลพิทักษ์ แทน  นายอ าเภอเขาชะเมา 
  ๓๗. นายวิจิตร  พาพลงาม แทน  นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
  ๓๘. พ.ต.ต.พงศ์พล สินจังหรีด แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง
  ๓๙. พ.ต.ต.ชารุวัฒน ์ สุสม  แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแกลง 

๔๐. พ.ต.ท.อรรถพล อิทธโยภาสกุล แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย 
๔๑. พ.ต.ท.กรณ์พงษ์ สุขวิสิฏฐ ์ แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปลวกแดง 
๔๒. พ.ต.ท.สิทธ ิ  แสงจันทร์ แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวังจันทร ์
๔๓. พ.ต.ต.สุรัตน ์ หลาบมาลา แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนิคมพัฒนา 
๔๔. พ.ต.ท.ประเทือง  สิงห์บัว  แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเพ 
๔๕. พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ศรีสุพรรณ แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากน้ าประแสร์ 
๔๖. พ.ต.ท.กนัย  กรรณสูต แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านกร่ า 
๔๗. พ.ต.ท.ศักดิ์ศร ี นาเทเวช แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรส านักทอง 
๔๘. ร.ต.อ.ชยุตม์  สอนสุด  แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองกรับ 
๔๙. ร.ต.ท.กานต์  สินจ าหน่าย แทน  สารวัตรสถานีต ารวจภูธรน้ าเป็น 
๕๐. ร.ต.อ.กิตติพงษ์ จินะ  แทน  สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง ๓ กองก ากับการ ๓  

กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
๕๑. ร.ต.อ.สาธิต  อรุณวิวรรธน์ แทน  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง 
๕๒. นายอรุณ  วิชกิจ  แทน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๕๓. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว  แทน  นายกเทศมนตรีนครระยอง 
๕๔. นายชัยรัตน ์ ทองอ่วม  แทน  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 

  ๕๕. น.ส.พิสมร  สมานสินธุ์ แทน  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
๕๖. นายสาโรช  เกิดลาภผล แทน  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง 
 
 
 

๕๗. นายเอกชัย... 
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๕๗. นายเอกชัย  จักรวาฬนรสิงห์ แทน  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งควายกิน 
๕๘. นางเพชรลัดดา วงศ์กลิ่นกรุด แทน  นายกเทศมนตรีต าบลกองดิน 
๕๙. นายเฉลา  ปิ่นทอง  แทน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านค่าย 
๖๐. นางชนากานต์ เสตะพงษ์สัตย์ แทน  นายกเทศมนตรีต าบลส านักท้อน 
๖๑. นายเสน่ห ์  บ ารุงพงษ์ แทน  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
๖๒. น.ส.พันธนันท์  พิกุลขาว  แทน  นายกเทศมนตรีต าบลน้ าคอก 
๖๓. นายสุชาติ   ปลอดโชค แทน  นายกเทศมนตรีต าบลทับมา 
๖๔. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ แทน  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
๖๕. นายธนเดช  เตียเอกลาภ แทน  ประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์จังหวัดระยอง 
๖๖. นายภิรมย ์  อันล้ าเลิศ แทน  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
๖๗. นายกิตติศักดิ์ พันธประสิทธิ์ แทน  ปูองกันจังหวัดระยอง/ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑ 
๖๘. พ.ต.ท.ธัญญ์วณิช อัครไชยพงศ์ แทน  ผู้ก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
๖๙. ว่าที่ พ.ต.ท.เลอศักดิ ์มั่นสมบูรณ์ สารวัตรฝุายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ปลัดจังหวัดระยอง 
๒. อัยการจังหวัดระยอง 
๓. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน 
๔. ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
๕. พัฒนาการจังหวัดระยอง 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 
๗. ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง  
๘. นายอ าเภอวังจันทร์ 
๙. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรบ้านฉาง 
๑๐. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาชะเมา 
๑๑. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรมาบตาพุด 
๑๒. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยโปุง 
๑๓. สารวัตรกองก ากับการ ๑ กองบังคับการต ารวจสันติบาล ๑ (ระยอง) 
๑๔. สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว ๕ กองก ากับการ ๒ กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
๑๕. นายกเทศมนตรีต าบลเพ 
๑๖. นายกเทศมนตรีต าบลแกลงกะเฉด 
๑๗. นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าประแส 
๑๘. นายกเทศมนตรีต าบลสุนทรภู่ 
๑๙. นายกเทศมนตรีต าบลจอมพลเจ้าพระยา 
๒๐. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านปลวกแดง 
 
 
 

๒๑. นายกเทศมนตรี... 
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๒๑. นายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง 
๒๒. นายกเทศมนตรีต าบลมาบข่า 
๒๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
๒๔. ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง/เลขานุการ 
๒๕. หัวหน้าฝุายอ านวยการจังหวัดระยอง/ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น. 

 วาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมาย ร.ท.ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

เป็นประธานที่ประชุมแทน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบ  
เรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

  วาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
- ไม่มี - 

วาระท่ี   ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑  การด าเนินการต่อบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ร.ต.อ.สาธิตฯ สถิติผลการด าเนินงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม –              

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  - จับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนี  จ านวน ๒๕ ราย 
  - จับกุมบุคคลต่างด้าวการอนุญาตสิ้นสุด จ านวน   ๒ ราย 
    จับกุม รวม ๒๗ ราย 
  - ส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักร  
   - คดีสิ้นสุด    จ านวน ๒๗ ราย 
   - บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จ านวน ๒๕ ราย 
    ผลักดัน รวม ๕๒ ราย 

๔.๒  ข้อมูลผู้ต้องขังและการด าเนินงานคุมประพฤติ 
-  สถิติผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางระยอง 

พ.ต.รัฐกฤษณ์ฯ สถิติผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางระยอง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๗,๗๒๖ คน              
แยกเป็นผู้ต้องขังชาย จ านวน ๖,๘๑๖ คน และผู้ต้องขังหญิง จ านวน ๙๑๐ คน 

 
 
 

- แยกตามประเภท... 



- ๕ -  

แยกตามประเภท 
 - นักโทษเด็ดขาด   จ านวน ๖,๐๗๙ คน 
 - ผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา จ านวน   ๘๔๒ คน 
 - ผู้ต้องขังระหว่างไต่สวนพิจารณา จ านวน   ๕๖๑ คน 
 - คนฝาก (เด็ก)   จ านวน       ๓ คน 
 - กักขัง    จ านวน     ๑๖ คน 
เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เรือนจ ากลางระยองได้ย้ายระบายผู้ต้องขังไปยังเรือนจ า

กลางชลบุรี จ านวน 200 คน แต่จากสถิติการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ จ านวน 325 คน ท าให้สถิติ            
ของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางระยองไม่ลดลง และจะมีการย้ายระบายไปยังเรือนจ ากลางพิษณุโลก 
จ านวน 300 คน จะท าให้ปัญหาการแออัดในเรือนจ ากลางระยองลดลงได้ชั่วคราว 

 
   -  สถิติผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง  
นายนพพรฯ สถิติผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นผู้ต้องขังนักโทษ

เด็ดขาดชาย จ านวน ๒๒๔ คน  
แยกตามก าหนดโทษหมายศาล ดังนี้ 

   - จ าคุกเกิน   ๑ ปี ถึง   ๕ ปี จ านวน    ๑๙๗  คน 
   - จ าคุกเกิน   ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี จ านวน     ๒๗  คน 

ผู้ต้องขังคดียาเสพติด  จ านวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๑  
ผู้ต้องขังคดีอ่ืน ๆ  จ านวน   ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๙ 
สถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒๖๒ คน แยกเป็น ผู้เข้า

รับการตรวจพิสูจน์ชาย จ านวน ๒๒๘ คน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หญิง จ านวน ๓๘ คน 

-  สถิติเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
นางปราณีฯ   สถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง   

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
  - เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดคดีอาญาทั่วไป จ านวน ๑๙ คด ี
  - พรบ.ฟ้ืนฟู     จ านวน   ๒ คด ี
    รวมทั้งสิ้น  ๒๑  คด ี
  สถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง   

ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  - ระหว่างพิจารณา  จ านวน  ๒๑ คน 
  - ตามมาตรา ๑๓๒  จ านวน    ๙ คน 
  - พรบ.ฟ้ืนฟู   จ านวน    ๑ คน 
    รวมทั้งสิ้น  ๓๑  คน 

  -  สถิติเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง 
  สถิติเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ณ วันที่               

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน แยกเป็นเด็กและเยาวชนชาย จ านวน ๑๓๙ คน             
เด็กและเยาวชนหญิง จ านวน ๒๔ ราย  

- การด าเนินงาน... 



- ๖ -  

         -  การด าเนินงานคุมประพฤติ 
นายประพจน์ฯ   การด าเนินงานคุมประพฤติของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ประจ าเดือนพฤษภาคม  

๒๕๖๑ มีดังนี ้
กลุ่มภารกิจที่ ๑ การติดตามควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ระหว่างคุมความ

ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ เด็กและเยาวชน พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 
ท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ เหลืออยู่ระหว่างการคุมประพฤติ จ านวน ๒,๙๒๕ คดี  

กลุ่มภารกิจที่ ๒ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ     
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ เหลืออยู่ระหว่างการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน ๑,๘๒๗ คด ี 

ประธานฯ   กรณีกระท าผิดซ้ า ศาลจะพิจารณาอย่างไร 
นายประพจน์ฯ   กรณีกระท าผิดซ้ า และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยให้ส่งไปบ าบัด ตรงกับช่วงเวลาที่ ค่ายวิวัฒน์

พลเมืองเปิดจะส่งไปบุคคลดังกล่าวเข้าไปในค่าย หากไม่ตรงกับช่วงเวลาดังกล่าวหรือเต็มแล้ว จะต้อง
ส่งไปบ าบัดที่โรงพยาบาลแบบไม่ควบคุมตัว (ผู้ปุวยนอก) 

นายวิจิตรฯ มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบในเรื่องการบ าบัดผู้เสพยาเสพติด และได้น าเรียนให้ที่
ประชุมผ่าน ปปส. ทราบ เห็นควรให้แต่ละจังหวัดมีศูนย์บ าบัดแบบครบวงจร ที่สามารถรองรับผู้ปุวย          
ทุกระดับ มีการฝึกอบรมอาชีพหลังจากบ าบัดยาเสพติดแล้ว หากติดยาเสพติดรุนแรงให้ควบคุมตัว            
หากไม่รุนแรงให้รักษาตามอาการของแต่ละบุคคล  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

  ๔.๓  ผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
นายสุทธิดลฯ ผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง ๑  

ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลการจับกุม ดังนี้ 
- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเภทสุรา)      จ านวน  ๖  ราย 
- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเภทยาสูบ)     จ านวน  ๔  ราย 
- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเภทสินค้าและบริการ) จ านวน  ๔  ราย 

รวมจ านวน ๑๔ ราย  ค่าปรับจ านวน ๑๓๒,๑๕๓.๔๘ บาท  

นายวาทิตฯ ผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง ๒  
ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลการจับกุม ดังนี้ 

- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเภทสุรา)      จ านวน  ๕  ราย 
- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเภทยาสูบ)     จ านวน  ๒  ราย 

รวมจ านวน ๗ ราย  ค่าปรับจ านวน ๙๔,๘๔๘.๔๑ บาท  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๔  สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและคดีที่น่าสนใจ 
พ.ต.ท.ธัญญ์วณิชฯ สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม -                      

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง   ๒๑ คดี จับ ๑๙ คดี     
 กลุ่มท่ี ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  รับแจ้ง   ๙๐ คดี จับ ๖๑ คดี  
 กลุ่มท่ี ๓ ฐานความผิดพิเศษ   รับแจ้ง   ๒๖ คดี จับ ๒๒ คด ี
 

กลุ่มที่ ๓... 



- ๗ -  

  กลุ่มที่ ๔ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติด อาวุธปืนและวัตถุระเบิด การพนัน
จับกุม ๘๘๕ คดี ผู้ต้องหา ๑,๐๒๗ คน  

คดีท่ีน่าสนใจ ดังนี้  
คดีที่ ๑ ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา (โจรผอม) คดีปล้นทรัพย์ร้านทองห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีระยอง

วันที่จับกุม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. สถานที่ เกิดเหตุ ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาระยอง ผู้ต้องหาชื่อ นายมนตรี บุญยั่งยืน หรือ “นิค แก่งหางแมว” 
พฤติการณ์แห่งคดี ผู้ต้องหาหลังก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองได้หลบหนีไปกบดานในสวนยางพาราใน อ าเภอ
แก่งหางแมว จงัหวัดจันทบุรี ผลการจับกุม เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองระยองได้สนธิก าลังกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแก่งหางแมว น าก าลังเข้าจับกุมตัว ก่อนจะน าตัวเข้าค้นที่บ้านพักพบ
สร้อยคอทองค าที่ตรวจสอบภายหลังตรงกับทองค าที่ปล้นมา จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน
ทันที พร้อมกับตรวจค้นภายในขน า ได้เงินสด 31,000 บาท สร้อยคอทองค า 2 เส้น จนกระทั่งยอมรับ
สารภาพว่าได้ฝังทองค าที่ปล้นมาไว้ที่หลังบ้านในต าบลประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงน าตัวไป
ขุดพบสร้อยคอทองค าถูกฝังอยู่รวมทั้งหมด 79 เส้น รวมของกลาง ทองรูปพรรณรวม 194 เส้น รวม
น้ าหนัก 177.75 บาท เงินสด 631,000 บาท  

คดีที่ ๒ ฆ่าผู้ อ่ืน วันที่เกิดเหตุ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.00 น. สถานที่เกิดเหตุ      
ร้านฟลิคผับ ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ต้องหาชื่อ                   
นายพิเชฐ ขาวนวล อายุ 45 ปี พฤติการณ์แห่งคดี ร.ต.อ.เลิศศักดิ์ วังคีรี รองสารวัตร (สอบสวน) สถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยอง แจ้งว่าตามประจ าวันข้อ 6 และข้อ 7 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จากการ
สอบสวนได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ นายพิเชฐ ขาวนวล, นายปรภัค สุจริตชัยกุล, นายเหมราช เสาวรส 
และนายอภิรัตน์ รัตนสุภา กับพวก ได้ไปเที่ยวที่ร้านฟลิคผับที่เกิดเหตุ ต่อมานายพิเชฐฯ ได้มีปากเสียง
ทะเลาะกับนายปรภัคฯ, นายเหมราชฯ และนายอภิรัตน์ ฯ อยู่บริเวณห้องน้ าชายภายในร้าน แล้วนาย
พิเชฐฯ ได้ชักอาวุธปืนพกสั้นออกมายิงท าร้ายนายปรภัคฯ และนายเหมราชฯ ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้มี
การต่อสู้ เ พ่ือยื้อแย่งอาวุธปืน เป็นเหตุให้นายอภิรัตน์ฯ และนายพิเชฐฯ ได้รับบาดเจ็บถูกน าส่ง
โรงพยาบาลระยอง ต่อมานายปรภัคฯ ถึงแก่ความตาย ผลการจับกุม ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจกองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ก่อนจะส่งตัวมาด าเนินคดีที่สถานีต ารวจภูธรเมือง
ระยอง ล่าสุดได้คุมตัวส่งฝากขังศาล พร้อมค้านประกันตัว เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

คดีท่ี ๓ มอมยาชิงทรัพย์พนักงานธนาคาร วันที่เกิดเหตุ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 20.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ ห้องพักเลขที่ 234/91 คอนโดซีเคซี อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ต้องหาชื่อ                
นายอนันต์ ทวีคูณ อายุ 43 ปี พฤติการณ์แห่งคดี ผู้ เสียหายได้รู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางบีท็อก            
มาประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้นัดเจอกับผู้ต้องหามารับผู้เสียหาย            
ที่คอนโดซีเคซี ในเวลาประมาณ 18.00 น. จากนั้นไปนั่งทานอาหารกันที่ครัวสะตอ ถนนราษฎร์บ ารุง 
จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันเดียวกัน จากนั้นได้ขับรถพาผู้เสียหายไปส่งที่คอนโดซีเคซี 
ผู้ต้องหาได้ขึ้นไปส่งที่ห้องพักและได้ชักชวนดื่มไวน์ จ านวน 1 แก้ว ดื่มจนหมดแก้ว พบว่าบริเวณก้นแก้ว
มีผงสีขาวอยู่ภายในก้นแก้ว ไม่ทราบว่าเป็นผงอะไร ผู้เสียหายรู้สึกตัว แต่แขนขามีอาการชา ไม่สามารถ
ขยับตัวได้ ผู้ต้องหาจึงข่มขืนจนส าเร็จความใคร่ จ านวน 1 ครั้ง จากนั้นได้ใช้สายเตารีดมัดมือผู้เสียหาย 
บังคับให้บอกรหัสเอทีเอ็ม และน าเอาทรัพย์สินทั้งหมด จ านวน 13 รายการ ราคา 191 ,100 บาท 
หลบหนีไป ผลการจับกุม เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ห้างสรรพสินค้าหลักสี่พลาซ่า เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕61  

คดีท่ี ๔... 



- ๘ -  

คดีท่ี ๔ ชิงทรัพย์ร้านมินิมาร์ท 108 Shop วันที่เกิดเหตุ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 23.00 น.
สถานที่เกิดเหตุที่ร้าน 108 Shop เลขที่ 34/3 หมู่ที่ 10 ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ผู้ ต้องหาชื่ อนาย ชินกร ฉิมส าราญ อายุ  20 ปี  พฤติการณ์แห่ งคดี  นายสมหมาย                   
หออัษฎาวุธ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 23.00 น.  ขายของอยู่ที่ร้าน                   
108 Shop เลขที่ 34/3 หมู่ที่ 10 ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีชายจ านวน 1 คน 
ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ปูายแดง สีน้ าเงิน ของปิติคลังยนต์ สภ.แกลง 1-777 มาจอดที่หน้าร้าน 
แล้วชักมีดปลายแหลมออกมาข่มขู่ผู้เสียหาย ส่งเงินให้ 2,000 บาท โดยทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ที่หน้าร้าน 
ผลการจับกุม เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักซอยดับเพลิงเก่า ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 
จงัหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕61 เพื่อท าแผนประกอบค ารับสารภาพ 

ผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษ 
- จับกุมผู้ต้องหา จ านวน       489 คดี    จ านวน 495 คน   
- ยาบ้า       จ านวน   45,186 เม็ด 
- ยาไอซ์    จ านวน 510.153 กรัม 

   - กัญชา      จ านวน   118.27 กรัม 
      - กระท่อม       จ านวน       373 กรัม 
จับกุมผู้ต้องหารายใหญ่/รายส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. สถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย จับกุมนายทัศนัย หรือปูอม เจริญประโยชน์ อายุ 36 ปี 

ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และนายเทวฤทธิ์ หรือหนุ่ม/สี/กั้ง  
พัทธเสมา อายุ 26 ปี ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 10 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ข้อหา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาบ้า ของกลางยาบ้า จ านวน 5,459 เม็ด และยาไอซ์ จ านวน 99.37 
กรัม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สถานที่จับกุม คิมจังอินน์  รีสอร์ท ต าบลบางบุตร อ าเภอ              
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

 ๒. สถานีต ารวจภูธรแกลง จับกุมนายจตุพล หรือจุก แสงเทพ อายุ 24 ปี ที่อยู่ 172 
หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และนายรัตนพล หรือแบ้งค์  พุ้มน้อย อายุ 
25 ปี ที่อยู่ 15/5 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาบ้า
ของกลางยาบ้า จ านวน 4,000 เม็ด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สถานที่จับกุม 15/5 ถนน
สุนทรภู่ ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๕  สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จังหวัดระยอง 
นายกิตติศักดิ์ฯ สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีการเรียกร้อง

ให้มีสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีระยอง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน จ านวน ๑๕ คน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง เพ่ือ
ขอให้รัฐบาลก่อสร้างสถานีรถไฟฟูาความเร็วสูงระยองตามเดิม ซึ่งเคยมีแผนว่าจะสร้างสถานีรถไฟฟูา
ระยอง เป็นสถานีที่ ๑๐ ในโครงการเฟส ๑ สนามบินกรุงเทพฯ – อู่ตะเภา เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่ EEC 
ต่อมาได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าว จึงมีการเรียกร้อง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

๔.๖ แนวโน้ม... 



- ๙ -  

๔.๖  แนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จังหวัดระยอง 
นายกิตติศักดิ์ฯ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้มีการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  เนื่องจาก

สับปะรดสดล้นตลาดและไม่มีช่องทางการจ าหน่าย โดยมีนายพิมล สิทธิเวช นายกสมาคมพัฒนา
สับปะรดไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยนายอรุณ อินทร์แก้ว เลขาสมาคมฯ และนายเสนาะ รอดระหงส์ 
อุปนายกสมาคมฯ ได้น าชาวไร่สับปะรด ขนผลผลิตสับปะรดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ออกเดินทางจาก
พ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ต าบลนิคมพัฒนา มายังศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง ซึ่งมรีาคา 2.20 บาท/กิโลกรัม 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้น า
สับปะรดพันธุ์ทองระยอง มามอบให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง จ านวน ๑ ตัน เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี   ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธนทรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้น าเรื่องการรายงานการเกิดอุบัติเหตุหมู่ จุดกลับรถมาบตาพุด 

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๑.๒๐ น. เกิดเหตุรถกระบะเชฟโรเลตชนกับรถกระบะวีโก้แคปสีขาวที่ก าลัง
จะกลับรถ และมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า pcx สีแดง เบรกไม่ทันชนซ้ า บนทางหลวงหมายเลข ๓ จุด
กลับรถหน้าหมวดการทางหลวงที่ ๒ มาบตาพุด จังหวัดระยอง เหตุการณ์นี้ท าให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
จ านวน ๖ ราย และบาดเจ็บสาหัส จ านวน ๓ ราย ทีมสอบสวนการบาดเจ็บระดับจังหวัด ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (กู้ภัยปูุทิม) พยาบาลห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
ผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิต ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ซากรถที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑       
ได้ค้นพบปัญหา ดังนี้ 

  ๑. ปัญหาเมาแล้วขับ จากการดื่มสุราริมทะเล บริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงคืน
วันหยุดสุดสัปดาห์จ านวนมาก มาตรการการแก้ไข ให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ตั้งด่านเปุาวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ บริเวณริมหาดส าคัญ ๆ ในช่วงคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย ์

  ๒. การใช้ความเร็วของยานพาหนะในเขตเทศบาลที่มีปริมาณรถและชุมชนหนาแน่น มาตรการ
การแก้ไข ให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ก าหนดความเร็วในเขตเทศบาล/
ชุมชน ตรวจจับความเร็วด้วยกล้อง และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยขอยืมเครื่อง
ตรวจจับความเร็วจากสถานีต ารวจภูธรนิคมพัฒนา 

  ๓. ไฟส่องสว่างที่เป็นกิ่งไฟดับ มาตรการการแก้ไข แจ้งให้แขวงทางหลวงมาบตาพุด ซ่อมแซม
ไฟส่องสว่างที่ดับ 

  ๔. สภาพถนนเป็นแอ่งกระทะ มาตรการการแก้ไข ปรับปรุงสภาพถนนที่ลงจากสะพาน ไม่ให้
เป็นแอ่งกระทะโดยยกระดับผิวถนนให้สูงขึ้น (แผนแก้ไขปัญหาระยะยาว)  

ประธานฯ    วันหยุดศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมีประชาชนรวมตัวสังสรรค์ตามแหล่งสถานบันเทิงเป็น               
จ านวนมาก ขอให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด เพ่ือเป็นการปูองปรามปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

 
 

นายอาภรฯ... 



อนุมัติให้แจกจ่ายได้ 

(นายธีรวัฒน์  สุดสุข) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 

- ๑๐ -  

นายอาภรฯ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2561 
(TIP Report 2018) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปคือประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับให้อยู่ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากปี 2560 ที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน Tier 2 Watch 
List ซึ่งเป็นประเทศที่จับตามองว่าเป็นกลุ่ม Tier 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพยายามที่ดี สืบเนื่องจาก
ผลงานการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ การด าเนินคดี และการพิพากษาลงโทษนักค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น  
ลดระยะเวลาและกระบวนการการด าเนินการคดีการค้ามนุษย์ ประเทศที่ถูกลดระดับลงไปคือประเทศ
เมียนมาและโบลีเวีย ส่วนประเทศจีน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย อยู่ใน Tier ๓ อยู่แล้ว ประเทศเหล่านี้ 
จะถูกสหรัฐอเมริกาคว่ าบาตร และจ ากัดการเข้าสู่การช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๑   การป้องกันการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล 
พ.ต.ท.ธัญญ์วณิชฯ สรุปผลการจับกุมการพนันผลฟุตบอล บอลโลก 2018 ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 

๒๕๖๑ ดังนี้ 
- จับกุมเจ้ามือ    จ านวน          4 ราย   จ านวน     4 คน   

   - จับกุมผู้เล่น      จ านวน      124 ราย   จ านวน 125 คน   
   - ของกลางเงินสด  จ านวน   3,690 บาท 
    - มูลค่าเงินในโพย จ านวน 53,670 บาท 
นายกิตติศักดิ์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้น าข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมั่นคงฯ เรื่องมาตรการปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน โดยกระทรวงมหาดไทย ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและแจ้งให้
นายอ าเภอ พนักงานฝุายปกครองประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ สอดส่อง กวดขัน จับกุมผู้กระท าผิด รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบถึงโทษการกระท าผิด ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ตลอดจนสินบนน าจับ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
 

        จ.ส.ต.หญิง จีราภรณ์  พรมมา จดรายงานการประชุม 
                      (จีราภรณ์  พรมมา)   
            ผู้บังคับหมูฯ่ ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 
 

      ว่าที่ พ.ต.ท. เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์  ตรวจ 
                     (เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์) 
     สารวัตรฝุายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง/ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ คนที่ ๓ 


