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จับกุมตํารวจทางหลวงค้ายาบ้า
เมื่ อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ปปส.ภ.๘ ร่วมกับ สภ.ถํา้ พรรณราจับกุม
นักค้ ายาบ้ า ๓ ราย พร้ อมของกลางยาบ้ า ๑๒ เม็ด และขยายผลจับกุมเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจทางหลวง ส.ทล.๑
กก.๗ บก.ทล. ได้ ๓ นาย
พฤติ ก ารณ์ ใ นการจั บ กุ ม คื อ เมื่ อวั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
จนท.ตํารวจ สภ.ถํา้ พรรณราได้ ต้งั จุดตรวจจุดสกัด และจับกุมตัว
๑. นายไพจิต ร เวชชู แก้ ว (๑-๙๒๐๑-๐๐๐๒๖-๑๒-๕) อายุ ๒๔ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๔๑ ม.๑
ต.บ้ านป่ ามะพร้ าว อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง
๒. น.ส.สรัญญา สุขเนาวรัตน์ (๓-๘๐๐๗-๐๐๐๒๒-๐๐-๔) อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ ม.๙
ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
๓. นายจิตตภัทร จิตต์อักษร (๑-๙๓๙๙-๐๐๑๓๓-๕๕-๒) อายุ ๒๑ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๒๐๒
ม.๑ ต.บ้ านพร้ าว อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง
พร้ อมของกลางยาบ้ า ๑๒ เม็ด โดยผู้ต้องหาทั้ง ๓ คน ให้ การสารภาพว่า เมื่ อวันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๓ ได้ ร่วมกันนํายาบ้ า จํานวน ๑๗ ถุงๆละ ๒๐๐ เม็ด รวม ๓,๔๐๐ เม็ด มาจากนายบ่ าว จ.พัทลุง
ให้ นาํ ส่งลูกค้ าชื่ อนาย เอก ที่ ริมถนนสายเซาร์เทิร์น-ซีบอร์ด และได้ ถูกตํารวจทางหลวงเรียกตรวจค้ น และยึด
ยาบ้ า จํานวน ๑๗ ถุง และเรียกเงิน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อแลกเปลี่ ยน และได้ มีการต่อรอง เหลือ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนปล่ อยตัวไปตํารวจทางหลวงบอกว่ า หากจะเอายาบ้ าที่ ยึดไว้ จํานวน ๑๗ ถุงคื น
ให้ นาํ เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาแลกเปลี่ ยนแล้ วจะคืนให้ ก่อนปล่อยตัวตํารวจทางหลวงได้ ให้ ยาบ้ า จํานวน
๑๕ เม็ด คืนให้ ผ้ ูต้องหาทั้งสาม ซึ่ งผู้ต้องหาทั้งสามก็ได้ เสพไปก่อนหน้ าที่ ที่ จะถูกตรวจค้ นจับกุมตัวครั้งนี้
จํานวน ๓ เม็ด ส่วนที่ เหลือ ๑๒ เม็ด มาถูกจับในพื้นที่ อ.ถํา้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ในเวลาต่อมา
จากนั้นชุดจับกุมจึงได้ ขยายผลนําไปสู่การจับกุมตํารวจทางหลวงตามที่ ถูกซัดทอด ๓ นาย ได้ แก่
๑. ดาบตํารวจพรชัย น้ อยลัทธี (๓-๘๔๐๘-๐๐๓๔๔-๗๖-๓) อายุ ๓๙ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๑๒
ม.๗ ต.บ้ านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ผบ.หมู่ งานตรวจการณ์ ส.ทล.๑กก.๗บก.ทล.)
๒. ดาบตํารวจวิษณุ ถึงสุข (๓-๖๗๐๑-๐๐๖๔๑-๗๔-๑) อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๔/๒๐๒
ต.มะขามเตี้ย องเมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ผบ.หมู่ งานตรวจการณ์ ส.ทล.๑กก.๗บก.ทล.)
๓. จ่าสิบตํารวจธนู ภู่ทอง (๓-๗๓๐๖-๐๐๑๐๔-๑๔-๐) อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๑๙ ม.๔
ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา (ผบ.หมู่ งานตรวจการณ์ ส.ทล.๑กก.๗บก.ทล.)
พร้ อมด้ วยของกลาง ยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้ า) จํานวน ๑๕ ถุงๆ ละ ๒๐๐ เม็ด รวม
๓,๐๐๐ เม็ด ไว้ ในถุ งพลาสติกสีฟ้าชนิ ด ปิ ด-เปิ ดปากถุง (ซุกซ้ อนไว้ ในฝาท้ ายรถยนต์ของทางราชการ
หมายเลขทะเบียน ษน-๑๐๖๙ กทม. หมายเลข ข้ างรถ ๗๑๐๓)

โดยกล่าวหาว่า
๑. ร่ วมกัน มี ยาเสพติ ด ให้ โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้ า ) ไว้ ในความครอบครองเพื่ อจํา หน่ า ยโดยผิด
กฎหมาย
๒. กรรโชกทรัพย์
๓. เป็ นเจ้ าพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ โดยมิชอบ
เหตุ เ กิ ด ริ ม ถนนสายเซาร์ เ ทิ ร์ น -ซี บ อร์ ด ม.๗ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
เมื่ อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
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