ประจํ าวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
• สภ.บางปะกง จับ ๑ คน ยาบ้า ๕,๐๐๐ เม็ด ที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ สภ.บางปะกง จับกุมนายสัมรวม สังกะ อายุ ๔๗ ปี อยู่ที่ ๑๐๑ หมู่ ๓
ต.บ้ านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้ อมของกลางยาบ้ า ๕,๐๐๐ เม็ด รถยนต์นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน วฬ ๘๕๖๕ กทม. และโทรศัพท์มอื ถือ ๑ เครื่ อง โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
(ยาบ้ า) ไว้ ในความครอบครองเพื่ อจําหน่าย และพยายามจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ริมถนน
จรัญญานนท์ หน้ าตลาดบางวัว หมู่ ๑ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
การจับกุมคดีน้ สี บื เนื่ องจาก ก่อนหน้ านี้ เจ้ าหน้ าที่ ชุดจับกุมได้ จับกุมนายสมปอง มณฑาทอง
พร้ อมของกลางยาบ้ า ๘๐ เม็ด ในข้ อหา มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้ า) ไว้ ในความครอบครอง
เพื่ อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสอบสวน นายสมปองฯ ให้ การว่า ยาบ้ าของกลางดังกล่าวซื้อมา
จากนายสัมรวมฯ ซึ่ งทํามาหลายครั้งแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ จึงขยายผลการจับกุม โดยนายสมปองฯ ให้ ความ
ร่วมมือติดต่อสั่งซื้อยาบ้ าจาก นายสัมรวมฯ จํานวน ๕ ถุง (๑,๐๐๐ เม็ด) เมื่ อถึงเวลานัด นายสัมรวมฯ
ขับรถยนต์นิสสัน หมายเลขทะเบียน วฬ ๘๕๖๕ กรุงเทพฯ นํายาบ้ ามาส่งมอบ เจ้ าหน้ าที่ จึงแสดงตัวเข้ า
ตรวจค้ นและจับกุม พร้ อมยาบ้ าของกลาง ๕,๐๐๐ เม็ด
จากการสอบสวน นายสัมรวมฯ ให้ การว่า ได้ ตดิ ต่อสั่งซื้อยาบ้ าจากผู้ต้องขังในเรือนจํากลางเขาบิน
จ.ราชบุรี จํานวน ๒ มัดครึ่ ง (๕,๐๐๐ เม็ด) โดยผู้ต้องขังดังกล่าว สั่งการบุคคลในเครือข่ายที่ อยู่นอก
เรือนจํา นํายาบ้ ามาส่งมอบให้ ทบี่ ริเวณฝั่งตรงข้ ามกับห้ างสรรพสินค้ าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ ในตอนเช้ าของวันเกิดเหตุ จากนั้นได้ โอนเงิน ชําระเป็ นเงินค่ายาบ้ าบางส่วนเข้ าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ของบุคคลในเครือข่ายในเวลาต่อมา
สํานักงาน ป.ป.ส. ประสานงานกับเรือนจํากลางเขาบิน และพนักงานสอบสวน เพื่ อสืบสวนขยาย
ผลแล้ ว
• ตร.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สภ.ลับแล จับกุม ๒ คน ยาบ้า ๓,๐๐๐ เม็ด ที่ จ.อุตรดิตถ์

ยึดเงินสดเกือบล้านบาท และทรัพย์สินอื่นจํ านวนมาก
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตร.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สภ.ลับแล จับกุม นายอัศนัย ยอดเพชร
อายุ ๒๖ ปี อยู่ที่ ๓๓๕ ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และ น.ส.ธิดารัตน์
ราชทิพย์ อายุ ๒๖ ปี อยู่ที่ ๒๙/๑ หมู่ ๑๔ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พร้ อมของกลางยาบ้ า ๓,๐๐๐
เม็ด ปื นขนาด .๓๕๗ พร้ อมกระสุนปื น ๑๔ นัด ปื นขนาด ๙ มม. พร้ อมกระสุนปื น ๑๐ นัด และปื นขนาด
.๓๘ พร้ อมกระสุนปื น ๓๐ นัด โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้ า) ไว้ ในความ
ครอบครองเพื่ อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และแจ้ งข้ อกล่าวหาเพิ่ มเติม นายอัศนัยฯ ว่า มีอาวุธปื นและ
เครื่ องกระสุนปื นไว้ ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้ า)
โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บ้ านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๒ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และขยายผล
ยึดทรัพย์สนิ ๕๑ รายการ ประกอบด้ วย เงินสด ๙ รายการ รวม ๙๗๖,๙๐๐ บาท ทองรูปพรรณและ

เครื่ องประดับ ๑๑ รายการ รถจักรยานยนต์ ๕ คัน รถโตโยต้ า หมายเลขทะเบียน สส ๖๗๕๗ กทม.
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเฟอร์นิเจอร์ ๑๓ รายการ สมุดบัญชีธนาคาร ๔ เล่ม โทรศัพท์มอื ถือ ๕ เครื่ อง เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ๑ ฉบับ และของใช้ อนื่ ๆ ๒ รายการ
เจ้ าหน้ าที่ สบื ทราบว่า นายอัศนัยฯ ลักลอบนํายาบ้ ามาจําหน่ายในพื้นที่ จึงขอหมายค้ นที่ ๑๓๑๖/
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรวจค้ นบ้ านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๒ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
จากการตรวจค้ นพบยาบ้ าตกอยู่ในห้ องนํา้ และบางส่วนตกอยู่ในโถส้ วม ซึ่ งเป็ นส่วนที่ เหลือหลังจากที่ นาย
อัศนัยฯ พยายามเททิ้งทําลายหลักฐานก่อนการเข้ าตรวจค้ นของเจ้ าหน้ าที่ จากนั้น ได้ ตรวจปัสสาวะของ
นายอัศนัยฯ พบว่าให้ ผลเป็ นบวก จากการสอบสวนนายอัศนัยฯ ให้ การว่า ซื้อยาบ้ าจากนักค้ าใน จ.ตาก
จํานวน ๒ มัด (๔,๐๐๐ เม็ด) ส่วน น.ส.ธิดารัตน์ฯ ให้ การปฏิเสธ
• สํานักงาน ป.ป.ส. จับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับ ๑ คน ยาบ้า ๒๑,๔๐๐ เม็ด ไอซ์ ๔๓.๑ กรัม
และวัต ถุ ท่ ี ออกฤทธิ์ ฯ ประเภท ๒ และ ๔ ยึ ด /อายัด ทรัพ ย์สิ น มู ล ค่ า ประมาณ ๓ ล้า นบาท
ที่ เขตบึงกุม กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ สํานักงาน ป.ป.ส. จับกุมนายวรเดช วงศ์หมัดทอง อายุ ๓๐ ปี
พร้ อมของกลางยาบ้ า ๒๑,๔๐๐ เม็ด ไอซ์ ๔๓.๑ กรัม คีตามีนผง ๕๔.๙ กรัม คีตามีนนํา้ ยี่ ห้ อคาลิปโซ
๒ ขวด ยาอิริมนิ ไฟว์ ๗๐ เม็ด ยาโดมิคุ่ม ๑๘๐ เม็ด ยาอัลปราโซแลม ๕ เม็ด และอุปกรณ์การเสพ
ยาเสพติด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้ า และ ไอซ์) ไว้ ในครอบครองเพื่ อ
จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีวัตถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ ๒ (คีตามีน อิริมนิ ไฟว์
โดมิคุ่ม) มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ ๔ (อัลปราโซแลม) ไว้ ในครอบครองเพื่ อขาย
โดยผิดกฎหมาย และข้ อหาร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้ า) ไว้ ในครอบครองเพื่ อจําหน่าย
โดยผิดกฎหมาย ตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ที่ ๑๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
เหตุเกิดที่ หน้ าร้ านเซ่เว่นอีเลฟเว่น ซอยนวลจันทร์ ๕๖ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ขยายผลตรวจค้ นบ้ านเลขที่ ๔๐/๒๒๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้านจิตรา ซ.นวลจันทร์ ๒๐ ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ยึด/อายัดทรัพย์สนิ ๖๓ รายการ ประกอบด้ วย เงินสด
๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท เงินฝากในสหกรณ์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทองรูปพรรณ ๘ รายการ ทองแท่ง ๓ รายการ
นาฬิกาข้ อมือ ๔ เรือน อาวุธปื น ๓ กระบอก กล้ องถ่ายรูป ๒ อัน เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและคอมพิเตอร์ ๘
รายการ รถยนต์ ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ๑ คัน โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ๓ เครื่ อง และสมุดบัญชีเงินฝาก
พร้ อมบัตรกดเงินอัตโนมัติ ๒๙ รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ บก.ภ.จว.สงขลา จับกุมนายณรงค์ ตุกชูแสง อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่
๙๙/๑ หมู่ ๓ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ของกลางเอ็กซ์ตาซี ๔ เม็ด ยาบ้ า ๑๓,๐๐๐ เม็ด กระสุน
ปื น เอ็ม ๖๐ จํานวน ๔๐ นัด รถยนต์ นิสสัน เซฟฟิ โร ทะเบียน กน ๒๕๘๓ สงขลา และรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่า นูโว ทะเบียน คงธ ๔๔ สงขลา โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ๑ เครื่ อง สําเนาหลักฐานการรับฝากจอดรถยนต์
ของโรงแรมนิวซีซ่นั เหตุเกิดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (รายละเอียดตามสรุปข่าวสําคัญประจําวันจันทร์ที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) ซึ่ งนายวรเดช วงศ์หมัดทอง เป็ นเจ้ าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๕๘๓ สงขลา

(ของกลางในคดี) ต่อมาศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ให้ จับกุมนายวรเดชฯ ในข้ อหาร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้ า) ไว้ ในครอบครองเพื่ อ
จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมีเครื่ องกระสุนปื นไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ รับการประสานจาก ชปส.ภ.จว.สงขลา เพื่ อติดตามจับกุมนายวรเดชฯ
ตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา จึงดําเนินการสืบสวนจนทราบว่ านายวรเดชฯ หลบหนีหมายจับ
มาพั ก อาศั ย อยู่ ที่ บ้ า นเลขที่ ๔๐/๒๒๗ หมู่ ที่ ๑๐ หมู่ บ้ า นจิ ต รา ซ.นวลจั น ทร์ ๒๐ ถ.นวลจั น ทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ และยังคงมีพฤติการณ์จัดส่งยาบ้ าครั้งละจํานวนมากไปจําหน่ายให้
ลูกค้ าในพื้นที่ จ.สงขลา และสามารถจับกุมนายวรเดชฯ ได้ ทหน้
ี่ าร้ านเซ่เว่ นอีเลฟเว่น ซอยนวลจันทร์
๕๖ฯ จากนั้น ขยายผลตรวจค้ นบ้ านพัก พบยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ฯ และของกลางอื่ น ดังกล่าว

