
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 9/2560 

วันจันทร์ท่ี  27 กันยายน 2560  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

................................... 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  พ.ต.อ.ธนรัตน์ สอนกล้า แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
3.  พล.ต.วสันต์  ทัพวงษ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16   กรรมการ 
4.  พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิริ  แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
5.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  นางสาวเยาวลักษณ์  ทองห่อ  แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
7.  ร.ต.อ.พิริยะ  ณ บางช้าง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
8.  นายเชาฤทธิ ์  จันทร์สนาม อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
9.  นายสุชาติ  ชัยศักดานุกูล แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
10. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นางวิมล  สืบยศ  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
12. นายครองศักด์ิ สงรักษา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
13. นางสาววิไลพร ดอนตระกูล แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
14. นายสุชาติ  กันฉ่ิง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
15. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวีสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
17. นางจิรนันท์  บัวสําล ี  แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
18. นาวสาวประภารัตน ์ นาคผจญ แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
19. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
20. นายธนกร   กลิ่นชะยะ แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี  กรรมการ 
21. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
22. จ่าโทมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
24. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
25. นายสมยศ  พุ่มน้อย  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
26. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
27. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
28. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
29. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
30. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
31. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
32. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
33. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
32. พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 

/33. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย... 
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33. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย อินทรปรีชา ผกก.สภ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
34. พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ     กรรมการ 
35. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
36. พ.ต.ท.ทว ี  ยุทธศักดารักษ์ แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
37. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์  เอกเผ่าพันธุ์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
38. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
39. พ.ต.ท.ยศรังสรรค์ เอกภาพันธ์ แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
40. พ.ต.อ.กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ  ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
41. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง     กรรมการ 
42. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.อํานวย ฉัจบูรพา แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
44. พ.ต.ท.ชุมพล สานพคุณ แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
45. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
46. ร.ต.ถนอม  สุขกรี   แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ 
47. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
48. นายวรินทร  ดํารงค์สกุล แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
49. นายชัยรัตน ์ ลิมปสายชล แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน  กรรมการ 
50. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
51. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้   
     นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม         - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  
ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ีสําคัญ 
  - ผลการตรวจยึดของกลางยาเสพติดในภาพรวม ภ.จว.ราชบุรี ช่วงต้ังแต่  

21 ส.ค. - 20 ก.ย. 60 

 

/ตาราง... 
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ลําดับ ประเภทยาเสพติด จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 114,794 เม็ด  

2 ยาไอซ์ 330.35 กรัม  

3 กระท่อม 1 ต้น กับ 5 ใบ  

4 กัญชาสด 3 ต้น  

5 กัญชาแห้ง 537.34 กรัม  

6 ยาเค 2.9 กรัม  

 ผลการจับกุมยาเสพติด รายสําคัญ 

   - วันท่ี 18 ก.ย. 2560 จนท.ตํารวจ ชุดยาเสพติด สภ.เมืองฯ จนท.ทหาร และ
 ฝ่ายปกครอง สนธิกําลังร่วมกันปฏิบัติการ จับกุมตัวผู้ต้องหา คือนายกิตติ หรือตู่ เพชรนารถ 
 อายุ 34 ปี ได้ท่ีบ้านพักไม่มีเลขท่ี ม.5 บ.ชัฏเจริญ ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยของ
 กลาง คือ ยาบ้า จํานวน 63,196 เม็ด โดยกล่าวหาว่า "มียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 
 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย" จึงได้นําตัวผู้ต้องหา พร้อมด้วยของ
 กลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

   - วันท่ี 20 ก.ย. 2560 จนท.ตํารวจ ชุดยาเสพติด สภ.เมืองฯ จนท.ทหาร และ
 ฝ่ายปกครอง สนธิกําลังร่วมกันปฏิบัติการ จับกุมตัวนายสรร หรือเดิม ทองปรอย อายุ 33 ปี 
 บ้านเลขท่ี 149/48 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยของ กลาง คือ ยาบ้า 
 จํานวน 37,600 เม็ด โดยกล่าวหาว่า "มียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ไว้ใน
 ครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย" จึงได้นําตัวผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลาง  
 ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

เลขาฯ  4.2 สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือนท่ีผ่านมา (ตั้งแต่วันท่ี 21 ส.ค. - 20 ก.ย. 60) 
  และคดี/เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 19 ราย จับ 8 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 61 ราย จับ 39 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 17 ราย จับ 15 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 735 ราย จับ 893 คน 
-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 861 คดี จับ 802 ราย 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กันยายน 2560) 

  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2560)  

 

 

 

                                                                                                          /ตาราง... 
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 - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1. เกษตรและปศุสัตว์ 
  2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3. กิจการก่อสร้าง 
  4. ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
  5. ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 

/สรุปผล... 
 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,215 37,882 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 804 3,754 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 103 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 190 612 

รวม 4,229 42,351 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 

1 เมืองราชบุรี 7,909 

2 บ้านโป่ง 6,749 

3 โพธาราม 7,459 

4 ดําเนินสะดวก 2,590 

5 ปากท่อ 3,824 

6 จอมบึง 2,643 

7 บางแพ 1,535 

8 วัดเพลง 273 

9 สวนผึ้ง 770 

10 บ้านคา 4,130 

รวม 37,882 
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 - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 (วันท่ี 28 ส.ค. - 22 ก.ย. 60)  

  - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 2 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 68 คน 
  (เมียนมา 40 คน, กัมพูชา 28 คน) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 

 - การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี 

  สนง.จัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดําเนินการ
 ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้น
 วันหยุดราชการ มีผู้มาขอรับบริการ เป็นนายจ้าง จํานวน 3,354 ราย และแรงงาน-
 ต่างด้าว จํานวน 16,242 คน (เมียนมา 14,061 คน, ลาว 982 คน, กัมพูชา 
 1,199 คน) และเข้าสู่ข้ันตอนการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง  
 ไปจนถึงวันท่ี 6 กันยายน 2560 ผลคัดกรองมีดังนี้ 

  - แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการคัดกรอง จํานวน 15,176 คน (เมียนมา 
 13,239 คน, ลาว 833 คน, กัมพูชา 1,104 คน) 

  - แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง จํานวน 255 คน (เมียนมา 232 คน, 
 ลาว 3 คน, กัมพูชา 20 คน) 

  - แรงงานต่างด้าวไม่มาสัมภาษณ์ตามนัด จํานวน 811 คน  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
         ประจําเดือน กันยายน 2560  

  - เหตุการณ์ปกติ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 1 ราย 
กรณีญาตินําหลานมาให้ย่าเลี้ยง เด็กซุกซนย่าจึงตีและแจ้งเจ้าหน้าท่ีว่าไม่สามารถเลี้ยงดู
ได้  

/- สรุปข้อมูล... 
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- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน กันยายน  
2560 อําเภอโพธาราม 1 ราย รวมท้ังส้ิน 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 
  ในรอบเดือนท่ีผ่าน ไม่มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ ในจังหวัดราชบุรี สนง.พัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ได้ติดตาม 4 คดี ซ่ึง เป็นรูปแบบแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี อยู่ระหว่างดําเนินการของศาล จํานวน 3 คดี ศาลตัดสินคดี 
จํานวน 1 คดี (ผู้ต้องหารับสารภาพ ตัดสินจําคุก 16 ปี) 

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  ติดตามผู้เสียหาย  
  1) ผู้เสียหายเด็กหญิง 2 ราย อายุต่ํากว่า 18 ปี ยังได้รับการคุ้มครองท่ีสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ตตระการ) จ.นนทบุรี 
  2) อยู่ในความดูลแลของครอบครัวจํานวน 7 ราย (ใน จ.ราชบุรี 5 ราย 

ต่างจังหวัดจํานวน 2 ราย จ.เพชรบุรี และจ.กาญจนบุรี) 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,533 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   21 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 190  ราย 

 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 31 ส.ค. - 25 ก.ย. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน - ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 26 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,634 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 61 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 383 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 31 ส.ค. - 25 ก.ย. 60 จํานวน 9 ราย 

(เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,575 ราย 
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ภ.จว.ราชบุรี 4.9  สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี ตามหัวข้อข่าวสาร 9 ข้อ 
   (1) ด้านความมั่นคงเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ 
    (๒) ด้านการเมือง 
   (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
   (๔) ด้านกลุ่มนกัวิชาการ องค์กรเอกชน นกับวชในศาสนา และส่ือมวลชน 
   (๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
   (๖) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล 
   (๗) กลุ่มปัญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
   (๘) กลุ่มปัญหาด้านยาเสพตดิ 
   (๙) ด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
   - เหตุการณ์ปกติ 
มติท่ีประชุม           -  รับทราบ 

ปภ 4.10  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
 - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม 

2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 8 คน 

 - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนน ประจําเดือน 
สิงหาคม 2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,773 1,737 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,862 2,852 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 1 1 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 183 183 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 850 850 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 71 71 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 876 854 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 994 975 

รวมท้ังส้ิน 7,574 7,523 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2,143 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 709 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 0 คน 
 

/- ดําเนินคดี... 
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  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 71 คน 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอบ้านโป่ง จํานวน 28 ครั้ง, อําเภอโพธาราม 
จํานวน 22 ครั้ง และอําเภอดําเนินฯ จํานวน 17 ครั้ง ฯลฯ 

 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม 2560 พบการเสียชีวิต

จากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 8 ราย ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี 1 ราย,อําเภอบ้านโป่ง  
1 ราย, อําเภอโพธาราม 1 คน, อําเภอดําเนินฯ 2 ราย, อําเภอปากท่อ 1 ราย และอําเภอจอมบึง   
2 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี 

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 

 

      

 
 


