
***จับยาบ้า 1,000,000 เม็ด

เขียนโดย VRP

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สภ.แม่อาย ฯ ชุดสืบสวนขอรายงานการจับกุมผู้ต้องหา พ.ร.บ.ยาเสพติด ฯ 1 ราย 2 คน ดังนี้ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.มนตรีÂ Â
 สัมบุณณานนท์ รรท. ผบช.ภ. 5 ,พล.ต.ต.จำนงค์
รัตนกุล รอง ผบช.ภ. 
5 , 
พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ.
5 , 
พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.
5 , 
พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.
5 , 
พล.ต.ต. วรัตม์ชัยÂ Â  ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.
5, 
พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.
5 , 
พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รรท. ผบก.สส.ภ.
5,, 
พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน รรท. ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
, 
พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ 
,
พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.บก.สส.ภ.
5 , 
พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 
,
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สิน รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 
, 
พ.ต.อ.ก่ำแก้วÂ Â  สุยาติ ผกก.สภ.แม่อาย
,, 
พ.ต.ท.กรณ์พงษ์ พุ่มโพธิ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
, 
พ.ต.ท.ประทีป เสียงดัง รรท.รอง ผกก.ป.สภ.แม่อายฯ เจ้าหน้าที่ทหารประกอบด้วย พล.ท.ฉลองชัย ชัยคำ แม่ทัพ ภ.
3 ,
พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.กกล.ผาเมืองฯ
, 
พล.ต.บรรวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.ศป.ปส.ชน.
,
พ.อ.สมจริง กอรี พ.อ.สันติ สุขป้อม
, 
พ.อ. อาจิณ ปัทมจิตร ผบ.ฉก.ม.
5
พ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผบ.บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.
3 ,
พ.อ.ปริญญาวีระศรีนารา ชตข.ศขย.สปก.ฝขว.ศปก.ทบ. พ.ท.ศักรินทร์ ตาแก้ว ผบ.ขกท.กกล.ผาเมือง
,
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พ.ต.เสรี สมนึก บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 
1, 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์Â Â  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ฯ 
, 
นางสลีลญา คำภาแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
, 
นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
, 
นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่งคง สั่งการให้ 

  

1. ชุดจับกุมÂ Â  โดยการบูรณาการร่วมปฏิบัติระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย, เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน (ภาค 5),เ
จ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดนที่ 
334, 
เจ้าหน้าที่ทหาร
, 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

  

2. ผู้ต้องหา 

  

1.นายเทวินต์ มนับสมโนธรรม อายุ 23 ปี ที่อยู่ 256 ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 5713 00032 84 1

  

2. นายนภดล แซ่เท่า อายุ 22 ปี ที่อยู่ 55 ม.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 5711 00134 25 9

  

3.ของกลาง 

  

(1) ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด กลมแบน สีส้มปนเขียวÂ Â  มีอักษรภาษาอังกฤษประทับบนเม็ดด้านหนึ่งเป็นร่องลึก อักษร “wy” บรรจุในซองพลาสติกสีฟ้า
และสีดำชนิดรูดปิดปากถุง ถุงละประมาณ 
200
เม็ด มัดรวมกันเป็นห่อๆละ 
10
ถุง หุ้มด้วยกระดาษสาประทับสัญลักษณ์เลข 
999
สีแดง โดยยาบ้าดังกล่าวบรรจุอยู่ในถุงปุ๋ย จำนวน 
6
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Â Â  ใบ รวมจำนวนยาบ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 
1,000,000
เม็ด ( ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาที่ 
1 )

  

(2) รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบอร์นทอง หมายเลขทะเบียน งน 2179 เชียงใหม่ ยึดได้จากผู้ต้องหาที่ 1

  

(3) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า สีดำ ทะเบียน 1 กบ 5398 เชียงราย ยึดได้จากผู้ต้องหาที่ 2

  

(4) โทรศัพท์ WIGO สีดำ บรรจุซิมการ์ดจำนวน 2 ซิม หมายเลขโทรศัพท์ 0822439220 และ 0932900090 จำนวน 1 เครื่อง ยึดจากผู้ต้องหาที่ 1

  

(5) โทรศัพท์ VIVO บรรจุซิมการ์ด จำนวน 2 ซิม หมายเลขโทรศัพท์ 0932780864 และ 0612989386 จำนวน 1 เครื่อง ยึดจากผู้ต้องหาที่ 2

  

4. ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต”

  

5. วัน เดือน ปีที่จับกุมÂ Â Â Â  17 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณÂ Â  22.00 น. บริเวณถนนสาธารณะบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อายฯ-บ้านคายใน ม.2
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

  

6. พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนด้าน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
เพื่อลักลอบนำสู่พื้นที่ตอนในชุดจับกุมจึงได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ชุดสกัดกั้นยาเสพติดภาค 5
เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งเวลาประมาณ 
19.00
น. พบรถเป้าหมายเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบอร์นทอง แบบสี่ประตู หมายเลขทะเบียน งน 
2179
เชียงใหม่ มีนายเทวินต์ มนับสมโนธรรม อายุ 
23
ปี ที่อยู่ 
256
ม.
12
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ (ทราบชื่อภายหลัง) เป็นผู้ขับขี่ เข้ามาในพื้นที่เขต ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ และยังมีรถจักรยานยนต์แบบผู้ชาย ทะเบียน 
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1
กบ 
5398
เชียงราย จำนวน 
1
คัน มีนายนภดล แซ่เท่า อายุ 
22
ปี ที่อยู่ 
55
ม.
13
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย (ทราบชื่อภายหลัง) เป็นผู้ขับขี่ลักษณะเป็นรถนำทาง รถทั้งสองคันขับขี่จากเขต ต.ท่าตอน อ.แม่อายฯ มุ่งหน้าไปทางบ้านสันโค้ง
ม.
6
ต.มะลิกา อ.แม่อายฯ และรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียน งน 
2179
เชียงใหม่ เลี้ยวตัดเข้าซอยมุ่งหน้าไปทางบ้านคายใน ม.
2
ต.แม่นาวาง อ.แม่อายฯ ส่วนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขับขี่ผ่านบ้านสันโค้งไปทาง อ.แม่อาย
ชุดจับกุมจึงได้แบ่งกำลังไล่ติดตามรถทั้งสองและสามารถสกัดตรวจค้นรถกระบะคันหมายเลขทะเบียน งน 
2179
เชียงใหม่ ได้ที่บริเวณถนนสาธารณะบ้านสันโค้งมุ่งหน้าบ้านคาย ม.
6
ต.มะลิกา อ.แม่อายฯ จากการตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ จำนวน 
6
กระสอบ เปิดนับดูมีจำนวนยาบ้าทั้งสิ้นจำนวน 
500
มัด ประมาณ 
1,000,000
เม็ด จากการสอบถามให้การรับว่าได้มาติดต่อกับชายไม่ทราบชื่อ โทรศัพท์หมายเลข 
063-1235391
โดยชายคนดังกล่าวแจ้งให้ไปรับเอายาบ้าที่บ้านป่ากุ๋ย ม.
3
ต.ท่าตอนฯ จึงขับรถมารออยู่บริเวณใกล้กับ อบต.ท่าตอน จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 
22.00
น.ได้รับแจ้งจากชายคนดังกล่าวให้ขับรถไปเอายาบ้าจำนวนดังกล่าวที่บ้านคาย ม.
2
ต.แม่นาวางฯ แล้วจึงขับรถไปตามถนนบ้านสันโค้ง-บ้านคาย จนกระทั่งถูกจับกุมและสามารถหยุดรถจักรยานยนต์ที่ขับนำทางได้ที่บริเวณเขตหมู่บ้านสันป่าเหียว ม.
4
ต.มะลิกา อ.แม่อายฯ จากการสอบถามนายนพดลฯ ให้การปฏิเสธ 

  

7. จากการขยายผล ให้การรับว่าได้มาติดต่อกับชายไม่ทราบชื่อ โทรศัพท์หมายเลข 063-1235391 โดยชายคนดังกล่าวแจ้งให้ไปรับเอายาบ้าที่บ้านป่ากุ๋ย ม.3
ต.ท่าตอนฯ จึงขับรถมารออยู่บริเวณใกล้กับ อบต.ท่าตอน จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 
22.00
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น.ได้รับแจ้งจากชายคนดังกล่าวให้ขับรถไปเอายาบ้าจำนวนดังกล่าวที่บ้านคาย ม.
2
ต.แม่นาวางฯ แล้วจึงขับรถไปตามถนนบ้านสันโค้ง-บ้านคาย จนกระทั่งถูกจับกุม

  

8. หมายเลขโทรศัพท์Â Â  0822439220, 0932900090

  

ข่าว สำราญ แสงสงค์

  

Â 
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