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h ปปส.ภ.๘ จับยาบ้า ๓๒,๘๐๐ เม็ด
ผอ.ปปส.ภ.๘ ได้ รับแจ้ งจากสายลับ ว่านายประทีป เกตขาว และนางจารี รัตนะนุพงษ์ อาศัยอยู่ที่
บ้ านเลขที่ ๒๔ ถ.นายาง ต.บ้ านนาสาร อ.บ้ านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ว่ามีพฤติการณ์ในการจําหน่ายยาบ้ ามา
เป็ นเวลานาน มักจะนํายาบ้ ามาเก็บซุกซ่อนไว้ ทบี่ ้ านหลังดังกล่าว
ต่อมาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สายลับได้ แจ้ งว่านายประทีป เกตขาว ได้ นาํ ยาบ้ ามาซุกซ่อนไว้
ที่ บริเวณบ่อนํา้ ร้ างห่ างจากตัวบ้ านประมาณ ๑๐ เมตร ซุกซ่อนไว้ ใต้ กองเปลือกหมาก และมีลูกค้ าเป็ นกลุ่ม
วั ย รุ่ น เดิ น เข้ า ออกในบ้ า นหลั ง ดั ง กล่ า วเป็ นจํา นวนมาก จึ ง ได้ ส่ัง การให้ น ายพี ร ะ กาญจนพงศ์ ผอ.สบก.
ให้ ทาํ การสืบทราบพฤติการณ์ให้ เป็ นที่ แน่ ชัด จึงได้ มอบหมายให้ นายสวาท หึงษาชู นักสืบสวนสอบสวน
ชํา นาญการ ประสานกับ พ.ต.ท.ก.จารุ สังขมรรทร รอง ผกก.๖ บก.รน. และพ.ต.ท.พิ ทยา สองเมือง
สว.กก.๒ บก.ปส.๔ เพี่ อนํากําลังออกสืบสวนติดตาม และเมื่ อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เจ้ าหน้ าที่ ชุด
จั บ กุ ม ได้ อ อกติ ด ตามเพื่ อเฝ้ าสั ง เกตุ ก ารณ์ ที่ บ้ า นหลั ง ดั ง กล่ า ว และพบว่ า มี ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น เดิ น เข้ า ออกบ้ า น
พลุกพล่ านและมีพฤติกรรมน่ าสงสัย จนกระทั่งพบรถยนต์กระบะ ยี่ ห้ อโตโยต้ า สีบรอนด์เงิน หมายเลข
ทะเบียน บว – ๖๕๑๙ สงขลา ขับออกไปจากบ้ านซึ่ งสายลับแจ้ งว่ าเป็ นรถของนายประทีปฯ ซึ่ งใช้ อยู่ เป็ น
ประจํา เนื่ องจากในบ้ านที่ เกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่เป็ นจํานวนมากจึงได้ ประสานขอกําลังไปยัง สภ.บ้ านนาสาร
และ สภ.ท่าชี ต่ อมาเวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. นายสวาท หึ งษาชู เจ้ าพนักงาน ป.ป.ส. หมายเลขบัตรที่
๔๑๐๐๕๗ และเจ้ าหน้ าที่ ชุดจับกุมจึงได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ ประกอบกับมีเหตุอนั ควรเชื่ อว่า
เนื่ องจากการเนินช้ าจะเอาหมายค้ นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรื อทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ ายซุกซ่ อน
ทําลาย หรือทําให้ เปลี่ ยนสภาพไปจากเดิม จึงเข้ าได้ เข้ าทําการตรวจค้ นบ้ านเลขที่ ๒๔ ถนนนายาง ตําบลบ้ าน
นาสาร อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบนางจารี รัตนะนุ พงษ์ รับว่ าตนอาศัยอยู่ ในบ้ านหลัง
ดังกล่ าวกับนายประทีป เกตขาว (สามี)
แต่ ตอนนี้นายประทีปฯ ไม่ อยู่ บ้านออกไปทําธุระข้ างนอก
โดยก่อนทําการตรวจค้ นนายสวาท หึงษาชู ได้ แสดงตัวเป็ นเจ้ าพนักงาน ป.ป.ส. และชุดจับกุมได้ แสดงความ
บริสทุ ธิ์ใจจนเป็ นที่ พอใจแก่นางจารีฯ แล้ วจึงได้ ลงมือตรวจค้ นโดยให้ นางจารีฯ เป็ นผู้นาํ ในการตรวจค้ น ผล
การตรวจค้ นพบยาบ้ าของกลางรายการที่ ๑ และ รายการที่ ๓ วางซุกซ่ อนอยู่ในหลุมขยะใต้ ต้นกล้ วยภายใน
บริเวณบ้ านคลุมทับด้ วยกองเศษเปลือกหมากที่ แกะแล้ วห่างจากตัวบ้ านประมาณ ๑๐ เมตร ,ของกลางรายการ
ที่ ๒ พบวางอยู่ ใต้ ต้นกล้ วยใกล้ กับจุ ดที่ พบของกลางรายการที่ ๑ และ ๓ ,ของกลางรายการที่ ๔ และ ๕
พบอยู่ ใต้ เสื่ อที่ บริเวณศาลานั่งเล่ นภายในบริเวณบ้ าน และของกลางรายการที่ ๖ พบซุกซ่ อนอยู่ในตู้กับข้ าว
ภายในห้ องครัว จากการสอบถามนางจารีฯ ให้ การว่าของกลางรายการที่ ๑-๖ เป็ นของตนและนายประทีปฯ
ซึ่ งในขณะที่ เข้ าทําการตรวจค้ นนายประทีปฯ ได้ หลบหนีออกไปก่อนหน้ านี้แล้ ว และเสร็จสิ้นการตรวจค้ นเวลา
ประมาณ ๑๓.๓๐ น.
ต่อมาเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ได้ อาศัยอํานาจเจ้ าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา 15 แห่ งพ.ร.บ.
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ควบคุมตัวผู้ถูกจับพร้ อมของกลางมายังที่ ทําการ ส.รน.๒
กก.๖ บก.รน. เพื่ อทํา การขยายผล โดยเจ้ า หน้ าที่ ชุ ด จั บ กุ ม ได้ ใ ห้ นางจารี ฯ ติ ด ต่ อ กั บ นายประที ป ฯ
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕ – ๔๗๒๓๐๑๖ แต่ ไม่ สามารถทําการติดต่ อได้ จนเจ้ าหน้ าที่ ชุ ดจับกุมเชื่ อว่ า

๒
นายประทีปฯ น่าจะไหวตัวทัน และเห็นว่าไม่สามารถขยายผลต่อจึงได้ จัดทําบันทึกจับกุม และนําส่งพนักงาน
สอบสวนสถานีตาํ รวจภูธรบ้ านนาสาร เพื่ อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามนางจารีฯ ให้ การรับสารภาพว่ายาบ้ าและอาวุธปื นของกลางที่ ตรวจยึดมาได้ เป็ นของ
นางจารีฯ และนายประทีป เกตขาว ซึ่ งเป็ นสามี โดยนายประทีปฯ จะเป็ นผู้ทที่ าํ หน้ าที่ ออกไปรับยาเสพติด มา
พักไว้ ทบ้ี่ านเพื่ อรอจําหน่ ายให้ กับลูกค้ า แต่ไม่ทราบว่านายประทีปฯ ไปรับยาบ้ ามาจากที่ ไหน ส่วนนางจารีฯ
มีหน้ าที่ ในการโอนเงินค่ ายาบ้ าตามคําสั่งของนายประทีปฯ ผ่ านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่ อยบิ๊กซี่
เลขที่ บัญชี ๐๑๑-๐-๑๙๑๑๔-๗ ชื่ อบัญชีนางพิไลพร ถนอมศักดิ์ โดยครั้งล่ าสุดได้ โอนเงินไปประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท และนอกจากนี้กย็ ังได้ เคยโอนเงินค่ายาบ้ าให้ กับเจ้ าของยาบ้ ารายอื่ นตามคําสั่งนายประทีปฯ
อีกด้ วย ซึ่ งเมื่ อได้ ยาบ้ ามาแล้ วนายประทีปฯ จะนําไปซุกซ่อนไว้ ภายในบริเวณบ้ านเสมอ เพื่ อรอที่ จะนํายาบ้ าไป
ส่งให้ กับลูกค้ าในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ ใกล้ เคียง ซึ่ งนางจารีฯ และนายประทีปฯ ได้ จาํ หน่ ายยาบ้ า
ร่วมกันมาได้ ประมาณ ๒-๓ ปี แล้ ว

ส่วนอํานวยการบังคับใช้ กฏหมาย ปปส.ภ.๘ ได้ ทาํ การตรวจค้ นและจับกุมผู้ต้องหาพร้ อมของกลางยาบ้ า
จํานวน ๓๒,๘๐๐ เม็ดพร้ อมอาวุธปื นสงครามจํานวน ๑ กระบอกพร้ อมเครื่ องกระสุนจํานวน ๑๐๐ นัด และได้ ทาํ การ
ตรวจยึดทรัพย์ไว้ เพื่ อตรวจสอบ คือ
- รถยนต์ฮอนด้ ซีวิคสีดาํ ป้ ายแดง จํานวน ๑ คัน
- เงินสดจํานวน ๙๙,๗๐๐ บาท
- สมุดบัญชีเงินฝากจํานวน ๗ เล่ม มูลค่าโดยประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- อาวุธปื น . ๓๘ จํานวน ๑ กระบอก
รวมมูลค่าโดยประมาณ ๒,๒๗๙,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ บ้านนายาง อ.บ้ านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

****************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงาน ปปส.ภ.๘

