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DSI แสดงผลงานด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ 

พันต ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่ำวว่ำ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์เป็น
กำรกระท ำทีล่ะเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพของควำมเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหำที่ทั่วโลกให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
ที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบกับปัญหำกำรค้ำมนุษย์ที่มีควำมรุนแรงและขยำยวงกว้ำงมำกขึ้น และในบำงกรณี 
มีควำมเกี่ยวข้องกับอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ ซึ่งสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกปัญหำควำมยำกจน  จึงตกเป็น
เหยื่อค้ำมนุษย์และอำชญำกรรมประเภทอ่ืน ๆ รวมไปถึงตกเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหำที่สร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำ
ในสังคม และสร้ำงควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงสังคมและระบบเศรษฐกิจอย่ำงมหำศำล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงได้มุ่งมั่นในกำรสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปรำบปรำมคดีอำชญำกรรมระหว่ำง
ประเทศและอำชญำกรรมพิเศษต่ำง ๆ ตลอดจนเร่งรัดกำรปรำบปรำมผู้มีอิทธิพลและลดควำมเหลื่อมล้ ำของ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ กฎหมำยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำง
ประเทศและอำชญำกรรมพิเศษ ประกอบด้วย ควำมผิดอำญำเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว,  
กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ, กำรค้ำมนุษย์, กำรกระท ำผิดที่เป็นองค์กรอำชญำกรรม 
หรืออำชญำกรรมข้ำมชำติที่ส ำคัญ และคดีที่กระทบต่อควำมมั่นคงประเทศ โดยในห้วงปี 2562 กรมสอบสวน
คดีพิเศษมีผลกำรด ำเนินคดีด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศและอำชญำกรรมพิเศษที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 
58 คดี มีมูลค่ำควำมเสียหำยประมำณ 8,280.59 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยคดีส ำคัญ ดังนี้  

 
(1) คดีกำรหำยตัวไปของนำยพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ 

แกนน ำประชำชนชำวกะเหรี่ยงบ้ำนโป่งลึก - บำงกลอย จำกกำรสืบสวน
สอบสวนพบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐร่วมกันกระท ำควำมผิดฐำนร่วมกัน
เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 157 ประกอบมำตรำ 83 จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด ำเนินกำร และ
เนื่องจำกมีกำรกระท ำควำมผิดฐำนอ่ืนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
เกี่ยวข้องด้วย คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงมีมติให้ส่งส ำนวนให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษด ำเนินกำรไปในครำวเดียวกัน โดยรับเป็นคดีพิเศษ 
ที่ 13/2562 ซึ่งน ำไปสู่กำรสืบสวนสอบสวน และขออนุมัติต่อศำลอำญำ 
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ออกหมำยจับบุคคล ประกอบด้วย นำยบุญแทน บุษรำค ำ, นำยธนเสฏฐ์ หรือ
ไพฑูรย์ แช่มเทศ และนำยกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ รวม 4 คน ในควำมผิดฐำนร่วมกันฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำและ 
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน รวมทั้งควำมผิดอ่ืน และควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 อันเป็น
ควำมผิดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ไต่ สวนพบ 
มูลควำมผิดแล้วด้วย ปัจจุบันคดีดังกล่ำวสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนไปยังพนักงำน
อัยกำรเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

(2) คดีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้ำประเวณีที่ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 143/2561 และได้ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนจนน ำไปสู่กำรออกหมำยจับ
ผู้ต้องหำ จ ำนวน 3 รำย เป็นหญิงชำวไทยจ ำนวน 2 รำย และชำยชำวจีน จ ำนวน 1 รำย ต่อมำ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำวได้จับกุมตัวผู้ต้องหำ ตำมหมำยจับของศำลอำญำ ได้จ ำนวน 2 รำย ในข้อหำสมคบ
โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์และได้ลงมือกระท ำควำมผิดตำมที่ได้สมคบกัน 
โดยร่วมกันตั้งแต่สำมคนขึ้นไปแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรค้ำประเวณี โดยเป็นธุระจัดหำ ซื้อ ขำย 
จ ำหน่ำย พำมำจำก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อำศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้ก ำลัง
บังคับ ลักพำตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ ำนำจโดยมิชอบ ฯลฯ และจะด ำเนินกำรขยำยผลจับกุมตัวผู้ต้องหำ  
ที่เหลือและด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำยต่อไป 

 (3) คดีผู้ต้องหำคดีควำมมั่นคงชำยแดนใต้ซึ่งหลบหนีคดี 14 ปี สืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่มีกลุ่ม
คนร้ำยบุกเข้ำปล้นปืนของทำงรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระหว่ำงปี 2545  – 2547 ซึ่งเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับขบวนกำรแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งก่อคดีควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้อีกหลำยคดี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 12/2548 ต่อมำสำมำรถจับกุม
นำยมะหะมะรอมือลี สำแม แกนน ำบีอำร์เอ็น ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดฐำนกบฏก่อกำรร้ำย อ้ังยี่ ซ่องโจร  
ไดเ้มื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 และน ำส่งศำลอำญำเพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

(4) กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด ำเนินแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ โดยสำมำรถช่วยเหลือประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมได้เป็นจ ำนวนมำก ทั้งกำรปรำบปรำมนำยทุนรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยมำตรกำรทำงอำญำและภำษี  
กำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ให้ค ำปรึกษำ รับแจ้งปัญหำ และอ ำนวยควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนทำงกฎหมำย 
เพ่ือให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม โดยกำรสืบสวนสอบสวนและปรำบปรำมกลุ่มนำยทุนต่อไปอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตรในกำรปรำบปรำมและป้องกันโดยกำรให้ควำมรู้แก่ ประชำชน  
สร้ำงพลังเครือข่ำยเพ่ือเป็นตัวคูณในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีกำรแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ ฝ่ำยปกครอง ทหำร ต ำรวจ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมสรรพำกร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ รวมถึง
หน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และภำคเอกชน รวมได้ด ำเนินมำตรกำรเร่งด่วนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน และไม่ได้รับควำมเป็นธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่ำงร้ำยแรง ส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลพยำนหลักฐำน รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย ในปี พ.ศ. 2562 มีเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 
180 เรื่อง ผู้ร้องเรียน จ ำนวน 190 คน ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 280,779,943 บำท 

ทั้งนี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับกรณีที่ เกี่ยวกับอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศและ
อำชญำกรรมพิเศษไว้เป็นเรื่องสืบสวนอีกหลำยกรณี ทั้งนี้ เพื่อขยำยผลและรับเป็นคดีพิเศษต่อไป 
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นอกจำกนั้น ในปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับรำงวัลเลิศรัฐที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มอบ

ให้แก่หน่วยงำนของรัฐที่มีผลงำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำง
โดดเด่น และเพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
และระบบกำรบริหำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพใน 3 สำขำ จ ำนวน 4 รำงวัล คือรำงวัลบริกำรภำครัฐ ระดับดี 
ประเภทขยำยผลมำตรฐำนกำรบริกำร ผลงำน “The Choice เกมทำงเลือก–ทำงรอด” สื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของคนในสังคม รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด ผลงำน 
หมวด 4 ด้ำนกำรวิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู้ รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมี
ส่วนร่วม ได้รับ 2 รำงวัล ได้แก่ ประเภทรำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับดีเด่น นำยชำ
ลิน กันแพงศรี ผลงำน กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมพิเศษ : 
กรณีศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ จังหวัดเลย และประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิด
ประชำชน (Open Governance) ระดับดี ผลงำน DSI ที่พ่ึง ที่คุณพ่ึงได ้

ส ำหรับทิศทำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี 
พ.ศ. 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้วิเครำะห์และก ำหนดแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ภำยใต้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศไทย ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกัน 
ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตำมอ ำนำจหน้ำที่  
สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในองค์กร ขับเคลื่อนแผนตำม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ 
ประชำชน ประชำสังคม และภำคเอกชน โดยพัฒนำนวัตกรรม
สมัยใหม่เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน เน้นคดีที่มี
ผลกระทบควำม เสี ยหำยต่ อปร ะ เทศ คดี พิ เศษที่ เ น้ น 
ตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ทั้งกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  
กำรฉ้อโกงประชำชน แชร์ลูกโซ่ คดีบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ดินของรัฐ คดีอำชญำกรรมเศรษฐกิจ ภำษี 

ศุลกำกร กำรประกอบธุรกิจของบุคคล ต่ำงด้ำว และธุรกิจสถำบันกำรเงิน ทรัพย์สิ นทำงปัญญำ และคดี
ควำมผิดมูลฐำนฟอกเงินควบคู่ไปกับกำรด ำเนินคดีพิเศษเพ่ือให้กำรด ำเนินคดีพิเศษมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ค ำม่ันว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและ 
นิติวิทยำศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำน มีกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำนเชิงรุก สำมำรถป้องกัน  ปรำบปรำม สืบสวน 
และสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นอำชญำกรรมในยุค “Thailand 4.0” ที่สำมำรถป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน และ 

/สอบสวน... 
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สอบสวนคดีพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เป็นธรรม 
ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ด้วยนวัตกรรมและน ำระบบฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และให้มีมำตรฐำนในระดับ
สำกล ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
กับทุกภำคส่วน เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทั้งแสดงเจตจ ำนงร่วมกัน
ให้ค ำสัตย์ปฏิญำณที่แสดงถึงปณิธำนในกำรที่จะปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงำน ด้วยกำร “มุ่งรักษำเกียรติศักดิ์ ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติภำรกิจด้วยควำมเป็นมืออำชีพ” เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์
กำรเป็น “องค์กรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรม
พิเศษตำมมำตรฐำนสำกล” ด้วยกัน ตำมนโยบำยรัฐบำล
นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษก้ำวไปสู่องค์กรชั้นน ำของประเทศ 
ที่ได้รับควำมไว้วำงใจและเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธำ เป็นที่พ่ึงด้ำน
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชำชนตลอดไป 
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