
**กวาดล้างอาชญากรรมตามสั่งรัฐบาล

เขียนโดย VRP

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 

  

 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย ผกก.สภ.ไชยปราการ พ.ต.ท.ธนดล น้อยสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ไชยปราการ พ.ต.ท.สำราญ มงคลแก้ว รอง
ผกก.ป.สภ.ไชยปราการ พ.ต.ต.นนทพันธ์ สุวรรณศรี สว.สส.สภ.ไชยปราการ พ.ท.เดชพร บุญยรัตพัน ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 ,พ.ต.เสรี สมนึก หน.บก.ควบคุม
ศป.ปส.ชน. ที่ 1 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุ
ม สภ.ไชยปราการ นำโดย พ.ต.ต.นนทพันธ์ สุวรรณศรี สว.สส.สภ.ไชยปราการ
,
ร.ต.อ.แดน แสนอาสา เลขบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
590253 ,
ร.ต.อ.วันเฉลิม ทาสมบูรณ์ เลขบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
581031 ,
ร.ต.อ.กฤษณะ มั่นกันนาน เลขบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
584471 
ร.ต.อ.ฐณธรณ์ ตาจุมปา
, 
ร.ต.ท.วัชรสิทธิ์ ศรีจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 
2 
ฉก.ม.
4 ,
เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 
1 
นำโดย พ.ต.เสรี สมนึก หน.บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน. ที่ 
1 ,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมทำการจับกุม ผู้ต้องหา 
2 
ราย 
2
คนดังนี้ นายจะสอ อะโจ อายุ 
68 
ปี บ้านเลขที่ 
210 
หมู่ 
10 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่Â Â  เกิดเหตุ กระท่อมไม่มีเลขที่ท้ายหมู่บ้านแม่ฝางหลวงÂ Â  หมู่ที่ 
10 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ชนิดเม็ดสีส้มด้านหนึ่งผิวเรียบ อีกด้านหนึ่งประทับตราอักษร 
WY 
ห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีขาวขุ่น จำนวน 
8 
เม็ด 
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1 
ชิ้น มูลฝิ่นบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวขุ่น น้ำหนักประมาณ 
11.6 
กรัม ตามวันเวลาเกิดตามวันเวลาที่เกิดกล่าวคือวันนี้(
23 
มิ.ย.
61 ) 
เวลา ประมาณ 
08.00 
น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ไชยปราการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นพักและจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพใน
อ.ไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าบ้านเป้าหมาย บริเวณกระท่อมไม่มีเลขที่ ท้ายหมู่บ้านบ้านแม่ฝางหลวง หมู่ 
10 
อ.ไชยปราการฯ โดยอาศัยอำนาจตาม ป.วิอาญา มาตรา 
92 (4) 
เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด
หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนอยู่ในนั้น
ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน และอำนาจตามบัตรเจ้าพนักงานป.ป.ส.
และอำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 
2573 
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบนายจะสอ อะโจ (ทราบชื่อภายหลัง) นอนอยู่ในกระท่อมหลังดังกล่าว จึงขอทำการตรวจค้น
ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ดูจนเป็นที่พอใจ จึงเริ่มทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้าห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น
จำนวน 
8 
เม็ดกับอีก 
1 
ชิ้น และมูลฝิ่นบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกในน้ำหนักประมาณ 
11.6 
กรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายแบบชาวเขา วางอยู่ข้างตัวนายจะสอฯ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ จากการซักถามนายจะสอฯให้การว่าตนเองซื้อยาบ้ามาจากนายสม
ใหม่หล้า จำนวน 
10 
เม็ดในราคาเม็ดละ 
20 
บาท และได้แบ่งเสพไปบางส่วน ส่วนที่มูลฝิ่นนายสมฯแบ่งให้เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าและมูลฝิ่นของกลางไว้ และได้นำตัวนายจะสอ อะโจ
ส่งตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลไชยปราการ ผลการตรวจปัสสาวะ มีผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งสิทธิ์ของผู้ถูกจับและข้อกล่าวหาให้นายจะสอ อะโจ
ทราบว่า นายจะสอฯรับทราบสิทธิของผู้ถูกจับและทราบข้อกล่าวหาดีโดยตลอดแล้ว และได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายจะสอฯ พร้อมกับของกลางกลับมายัง สภ.ไชยปราการ
เพื่อทำบันทึกการจับกุมและนำตัวนายจะสอฯพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไชยปราการ เพื่อดำเนินคดี 
1.
นายป๊อก จะโบ อายุ 
50 
ปี บ้านไม่ทราบเลข ม.
10 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 
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1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ กระท่อมไม่มีเลขที่ท้ายหมู่บ้านแม่ฝางหลวงÂ Â  หมู่ที่ 
10 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ด้านหนึ่งผิวเรียบอีกด้านหนึ่งประทับตราอักษร 
WY 
ชนิดเม็ดสีส้ม จำนวน 
8 
เม็ด ชนิดเม็ดสีเขียว จำนวน 
2 
เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมด 
10 
เม็ด แยกบรรจุด้วยถุงพลาสติกใส จำนวน 
2 
ถุงÂ Â  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 
2 
ฉก.ม.
4 ,
เจ้าหน้าที่ทหาร กบ.ควบคุม ศป.ปส.ชน. ที่ 
1 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย กรท่อมไม่มีเลข (ท้ายหมู่บ้านแม่ฝางหลวง) ม.
10 
ต.ศรีดงเย็นÂ Â  อ.ไชยปราการ โดยอาศัยอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของ ร.ต.ท.กฤษณะ มั่นกันนาน รอง สวป.สภ.ฝาง เลขประจำตัว 
584471 
ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 
มาตรา 
14 
วรรคหนึ่ง (
1) (2) (3) (4) (5) 
และ(
6) 
และโดยอาศัยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อำนาจกฎอัยการศึก พ.ศ.
2557 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
2557 
มาตรา 
44 
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จากนั้นเจ้าหน้าตำรวจ สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
และแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อขอทำการตรวจค้น พบนายป๊อก (ทราบชื่อภายหลังว่านายป๊อก จะโบ)
นอนอยู่ในกระท่อมดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจค้น โดยก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายป๊อกฯÂ Â  ดูจนเป็นที่พอใจ
และนายป๊อกฯÂ Â  ยินยอม สมัครใจ ให้ทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน 
10 
เม็ด (ตามของกลางลำดับที่
1 ) 
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วางอยู่ใต้ที่นอนภายในจากนั้นจึงสอบถามที่มาของยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวนดังกล่าว นายป๊อกฯ ให้การว่า 
“
นายสม ใหม่หล้า บ้านแม่ฝางหลวง ม.
10 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ในราคาเม็ด 
20 
บาท และตนได้เสพยาเสพติด(ยาบ้า) มาก่อนหน้านี้จริง จำนวน 
1-2 
เม็ด 
” 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกุมจึงได้นำตัวนายป๊อกฯ ไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่โรงพยาบาลไชยปราการ โดยนายป๊อกฯ
ให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายป๊อกฯ พร้อมของกลางเดินทางกลับมายัง สภ.ไชยปราการ
เพื่อทำบันทึกพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหาว่า ให้นายป๊อกฯ ทราบว่า 
“
มียาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต
” 
และนายป๊อกฯ รับทราบข้อกล่าวหาดีโดยตลอดแล้ว และได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า 
“
มียาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 
1 (
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต
” 
จากนั้นจึงนำตัวนายป๊อกฯ ส่งÂ Â  พงส.สภ.ไชยปราการ เพื่อดำเนินคดีต่อไปÂ Â  
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