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ภาพ เลข ปชช. ช่ือ-สกุลผู้ต้องหา พฤติการณ์ หมายจับ
 พิจารณาเงิน
รางวัล (บาท)

ระดับ
เครือข่าย

1 3-9605-00173-73-3 นายอุสมาน หรือมัง สะแลแมง  

(Usaman  Salamaeng) *
8 พย.47    สภ.ตันหยง จับกุมนายฮัมด า สะแลแมง และนาย   สูหยัมิง
 อูซา ยึดเงินสด 5,000,000 บาท ต้องสงสัยเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 
นายฮัมด าใหก้ารว่าเงินดังกล่าวเปน็ของพี่ชาย คือ นายอุสมาน และนาย
รุสมาน สะแลแมง และ 16 ก.ค.48  สภ.เมืองหนองคาย จับกุมชาวลาว
 3 คน ชาวไทย 1 คน พร้อมยาบา้ 270,000 เม็ด ที่ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ต่อเนื่อง อ.เมืองหนองคาย ขยายผลทราบว่า
กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวมีนายอุสมาน สะแลแมง และน.ส.สุภาพร ค าศรี
ระภาพ(ภรรยา) เปน็นายทนุและหวัหน้ากลุ่ม มีผู้ร่วมขบวนการค้ายา
เสพติดจ านวนมาก โดยแบง่หน้าที่กันท าลักลอบล าเลียงยาบา้จาก สปป.
ลาว เข้าไทยทางด้านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าเลียงไป
จ าหน่ายยังพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และบางส่วนส่งออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย ปจัจุบนันายอุสมานหลบหนีหมายจับไปอยู่ที่ สปป.ลาว

ศาลจังหวัดหนองคาย ที่ จ.
492/2548 ลว.16/9/2548
  และ ศาลอาญา ที่ 
221/2552 ลว. 
30/12/2552

        5,000,000 ประเทศ

2 3-5707-00441-46-4 นายชัยวัฒน/์ย่ีเซ พรสกุลไพศาล 

(Chaiwat  Pornsakulpaisan)  *
อดีตเปน็ทหารขุนส่า คุมพื้นที่ด้านตรงข้ามบา้นผาฮ้ี อ.แม่สาย จ.
เชียงราย ปจัจุบนัเปน็หวัหน้าอาสาทหารพม่า เชื้อสายมูเซอร์ อาศัยอยู่
ที่บา้นน้ าปุ๋ง มีพื้นที่อิทธิพลและแหล่งผลิตยาเสพติดที่บริเวณบา้นน้ าปุ๋ง
ใหม่ บา้นสามป ีพม่า ตรงข้าม ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

ศาลอาญา ที่ 449/2546 
ลว.25/11/2546

        5,000,000 ประเทศ

3 5-5009-00055-59-2 นายประยุทธ หงษาค า หรือเมธี 
แดนชุติมาพาณิชย์               
(Prayut   Hongsakham)

21 มี.ค. 43 บช.ปส./ปปส. จับกุมนายวิทยา วิเชียรก้องกาญ     ของ
กลางยาบา้ 2,038,000 เม็ด  โดยนายประยุทธ หรือ เช่าหวั หรือ เมธี 
หงษาค า หรือ แซ่หลี หรือ แดนชุติมา ร่วมอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติด
ระหว่างประเทศรายใหญ่ โดยท าหน้าที่ติดต่อและอ านวยความสะดวกใน
การค้ายาเสพติด

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่     
 จ.1757/2546  ลว.
30/9/2546

        1,000,000 ประเทศ

4 3-5607-00276-87-4 นายธีราพทัธ์ กาวี             
(Theerapat  Kawee)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. บก.น.4 ร่วมกับ สน.บางชัน
 จับกุมนายภูวดล จินดาวงศ์ และพวกรวม 2 คน พร้อมยาบา้ 
2,758,000 เม็ด ไอซ์ 21.75 ก.ก. เหตุเกิดที่บา้นเลขที่ 52/19 หมู่บา้น
สัมมากร ซอยรามค าแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 
สอบสวนทราบว่านายธีรพทัธ์ กาวี เปน็ผู้ว่าจ้างใหล้ าเลียงยาเสพติด

ศาลอาญา ที่ 111/2558 
ลว.26/6/2558

        1,000,000  ประเทศ

โครงการประกาศสืบจบัผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายส าคัญตามหมายจบั ปี 2559 – 2561 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2560)
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ภาพ เลข ปชช. ช่ือ-สกุลผู้ต้องหา พฤติการณ์ หมายจับ
 พิจารณาเงิน
รางวัล (บาท)

ระดับ
เครือข่าย

5 5-5710-00073-00-5 นายวีระ หมื่นจะดา                 
(Weera  Muenchada)

ลูกเขย พ.อ.จะลอโบ ่มีศักยภาพสามารถส่ังยาเสพติดจ านวนมากจาก
โรงงานผลิตของชนกลุ่มน้อยในเมียนมา และใช้ก าลังทหารล าเลียงยา
เสพติดมาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่บา้นหว้ยฮ่องไคร้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 
โดยใหก้ลุ่มเครือข่ายท าหน้าที่กระจายยาเสพติด หลบหนีไปอยู่บริเวณ
ชายแดนประเทศเมียนมา ฝ่ังตรงข้าม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศาลจังหวัดชัยบาดาล ที่ 
83/2550 ลว. 24/8/2550

        1,000,000 ประเทศ

6 8-5714-84001-04-5 นายโล่ง แซ่ลี                    
(Long  Saelee)

1 พ.ค.2558 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบา้ 2,396,000 เม็ด ที่ช่องทางหว้ย
เมี้ยง หลัก กม.ที่ 5 ม.12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา สอบสวนทราบว่า
นายโล่ง เปน็ผู้ประสานจัดหากลุ่มผู้ล าเลียง

ศาลจังหวัดพะเยา ที่ 
56/2558 ลว. 15/7/2558

           500,000 ประเทศ

7 นายทา้วค า/หนู เฉลิมชัย           
(Kham  Chalermchai)

นักค้ายาเสพติดรายส าคัญชาวลาว มีพฤติกรรมลักลอบจัดหาและน าเข้า
ยาเสพติด ประเภทยาบา้ , กัญชา และไอซ์ ในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.บงึ
กาฬ ซ่ึงจากการจับกุมในหลายคดีที่ผ่านมา สืบทราบว่า เปน็ของทา้วค า

ศาลอาญา ที่ 74/2558 ลว.
12/5/ 2558

           500,000 ประเทศ

8 8-5010-87000-17-4 นายไพรัช แดนชุติมาพาณิช หรือ
แซ่หล่ี หรือประชา บวัเทศ (Phairat 
 Danchutimapanich)

18 ม.ค. 45 ตร.จับกุมนายบญุเสริม นุชรักษ์ ของกลางไอซ์ 45 ก.ก. ที่
ด่านแม่สาย ขณะน าเข้าจากพม่า ซ่ึงของกลางดังกล่าวนายไพรัช เปน็
นายทนุว่าจ้างใหน้ายบญุเสริมล าเลียง

ศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 
172/2545 ลว.
27/11/2545 (ภ.5)

           300,000 ประเทศ

9 3-5709-00290-52-8 นายบญุเจริญ ระจา (Boonchalern
  Raja)

3 ก.ค. 48 ต ารวจ และ ป.ป.ส. จับกุมนายฮิว เกียน แฟท และนายเชีย 
ยอก กอง ชาวมาเลเซีย ของกลางไอซ์ 54 ก.ก. ที่บา้นเลขที่ 405/65 
หมู่บา้นสุธาทพิย์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศาลอาญา ออก
หมายจับนายบญุเจริญ ระจา  หมายจับที่ 137/2548 ลว. 20 ก.ค. 2548

ศาลอาญา ที่ 137/2548 
ลว. 20/7/2548

           300,000 ประเทศ

10 1-4101-00012-92-7 นางสุภาพร ค าศรีระภาพ 
(Supaporn  Khamsriraphap)

ตัวการร่วมค้ายาเสพติดเครือข่าย  "สะแลแมง"   ลักลอบล าเลียงยาเสพ
ติดจากภาคอีสานสู่ภาคใต้ ปจัจุบนัหลบหนีไปอยู่ที่ สปป.ลาว

ศาลจังหวัดหนองคาย ที่ จ.
494/2548 ลว.16/9/2548

           300,000 ประเทศ
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ภาพ เลข ปชช. ช่ือ-สกุลผู้ต้องหา พฤติการณ์ หมายจับ
 พิจารณาเงิน
รางวัล (บาท)

ระดับ
เครือข่าย

11 3-6107-00253-56-3 นางสุชาดาหรือเจ๊เพญ็ ทวยภา 
(Suchada Thuaipha)

22 ต.ค. 2555 ตร.ภ.จว.ล าปาง จับกุมนายฐิติ เพง็สุข และ ด.ต.มนัส 
เสือโพธ์ิ อดีตต ารวจจราจร สน.ประชาชื่น พร้อมของกลางไอซ์ 5 
กิโลกรัม และยาบา้ 1,280,000 เม็ด ซ่ึงจากการสอบสวนพบว่านาง
สุชาดาหรือเจ๊เพญ็ ทวยภา และดาบต ารวจ/นายประวิน ทวยภา เปน็ผู้
อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดดังกล่าว

ศาลจังหวัดล าปาง ที่ จ. 
211/2555 ลว. 
22/10/2555

           300,000 ประเทศ

12 3-4406-00064-78-7 ดาบต ารวจ/นายประวิน ทวยภา 
(Parwin Tuoypa)

22 ต.ค. 2555 ตร.ภ.จว.ล าปาง จับกุมนายฐิติ เพง็สุข และ ด.ต.มนัส 
เสือโพธ์ิ อดีตต ารวจจราจร สน.ประชาชื่น พร้อมของกลางไอซ์ 5 
กิโลกรัม และยาบา้ 1,280,000 เม็ด ซ่ึงจากการสอบสวนพบว่านาง
สุชาดาหรือเจ๊เพญ็ ทวยภา และดาบต ารวจ/นายประวิน ทวยภา เปน็ผู้
อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดดังกล่าว

ศาลจังหวัดล าปาง ที่ จ. 
213/2555 ลว. 
22/10/2555

           300,000 ประเทศ

13 3-5709-00176-46-6 นางฟอง  ปทมุณี                 
(Fong  Pathumanee)

 -11 มิ.ย. 54 จับกุมนายมานพ ชัยชนะ พร้อมของกลางยาบา้ 
2,000,000 เม็ด และเฮโรอีนอัดแทง่ 21,600 กรัม ที่บา้นปา่เหมือด ต.
เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยของกลางเปน็ของเครือข่ายนาย
ชินวัชร์หรือบอส หรือเอส นัยตรีมิตร ศาลจังหวัดเชียงราย ออก
หมายจับที่ 268/2554 ลว.20 มิ.ย.2554 และนางฟอง ปทมุณี 
หมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 200/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
 ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (เฮโรอีนหรือเมทแอมเฟตา
มีนหรือยาบา้) ไว้ในความครอบครองเพื่อจ าหน่าย

ศาลจังหวัดเชียงราย 
200/2554 ที่  ลว. 
20/6/2554 (ภ.5)

           300,000 ประเทศ

 - 1 ก.พ.59 บช.ปส.จับกุมนายชาย มาเยอะ สัญชาติเมียนมา และพวก
รวม 3 คน พร้อมยาบา้ 500,000 เม็ด ไอซ์ 31.8 ก.ก. ที่บริเวณลาน
จอดรถอาคาร 10 การเคหะคลองจั่น แขวงบงึกุ่ม เขตบางกะป ิกทม. 
ต่อเนื่องบา้นเลขที่ 639 หมู่บา้นเสนาวิลล่า 84 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป ิกทม. สืบสวนทราบว่า นายชายเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายยาเสพติดของนางฟอง และพบการโอนเงินค่ายาเสพติดดังกล่าว
ในกับนางฟอง

ศาลอาญา ที่ 66/2559
ลว.18/3/2559

14 5-6307-00069-86-6 นายเอกกวี พทิยาเลิศอ าไพ        
(สภ.แม่ริม จับกุมแล้ว 1 ธ.ค. 2559)

24 มี.ค.58 สภ.คลองหลวง ตรวจยึดยาบา้ 2,998,000 เม็ด        ซุก
ซ่อนในรถบรรทกุหกล้อ ทะเบยีน 71-5502 นครปฐม จอดอยู่ที่ปั้ม
น้ ามันเอสโซ่ ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง สอบสวนทราบว่านายเอก
กวี เปน็คนขับรถบรรทกุคันดังกล่าว

ศาลอาญา ที่ 48/2558 
ลว.24/3/2558

           200,000 ประเทศ
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15 3-1401-00271-42-5 นายวัชระพงษ์/จอย ซ่ือตรง  
(Watcharapong  Suetrong)

นายวัชรพงษ์ฯ/จอยฯ บทบาทเปน็นายทนุ/ผู้ประสานงาน,เปน็ผู้ว่าจ้าง
ใหน้ายสันติฯกับพวกใหล้ าเลียงยาเสพติดไปส่งลูกค้าที่ กทม.  ต่อมา 24
 ก.ย. 2558 ป.ป.ส. และ บช.ปส จับกุมนายสันติ ค าพงิชัย และพวกรวม
 5 คน พร้อมยาบา้ 1,500,000 เม็ด ไอซ์ 39 ก.ก.

ศาลอาญา ที่ 273/2558 
ลว. 16/12/2558

           200,000 ประเทศ

16 3-5099-01102-31-6 นายปฎิพทัธ์ ก าไร                 
(Patipat  Kamrai)

นายปฏิพทัฯเปน็นายทนุติดต่อส่ังซ้ือยาเสพติดจากกลุ่มนายวีระ หมื่นจะ
ดาและนายว้ชระพงษ์/จอย ซือตรง(ซ่ืงหลบหนีอยู่นอกประเทศ)และ
ประสานงานกับลูกค้ายาเสพติดภายในประเทศโดยว่าจ้างใหน้ายกิตติ
คุณฯล าเลียงยาเสพติดไปส่งใหลู้กค้าในพื้นที่ กทม.

ศาลอาญา ที่ 57/2559 ลว.
 26/2/2559

           200,000 ประเทศ

17 1-9401-00008-82-8 นางสาวไรดา จาโก                   
(Raida  Jako)

นางสาวไรดา  จาโก เปน็เครือข่ายและบตุรสาวของนายมะรอนิง จาโก 
ซ่ึงเปน็นักค้ายาเสพติดเปา้หมายสืบสวนของ สปป. ต้ังแต่ป ี2540  
เคล่ือนไหวในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส (บา้นภรรยาของนายมะ
รอนิง จาโก)เดิม จัดหากัญชาส่งมาเลเซีย ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ ต.ตะลุโบะ๊ 
 อ.เมือง จ.ปตัตานี พฒันาตัวเอง  จนเปน็นักค้ารายใหญ่  บคุคลใน
เครือข่ายจะใช้เฉพาะเครือญาติใกล้ชิดท าใหไ้ม่เปน็ที่รับรู้ของหน่วยยา
เสพติดในพื้นที่

ศาลอาญา ที่  3/2555  ลว.
 26/1/2555

           100,000 ภาค

18 3-9601-00223-93-8 นายไซนูเด็ง มะ               
(Sainudeng  Ma)                    
6 ก.พ. 60 NCID รัฐกลันตัน จับกุม
แล้วตามกฎหมายพเิศษของมาเลเซีย

ร่วมกับนางไรดา จาโก ภรรยา และบคุคลในเครือข่ายจัดหายาเสพติด
จาก สปป.ลาว ส่งจ าหน่ายลูกค้าพื้นที่ จชต. และส่งออกประเทศ
มาเลเซีย และเคยถูกจับกุมพร้อมไอซ์ 4.69 กรัม อิรินไฟว์ 8 เม็ด พร้อม
ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 20 ล้านบาท

ศาลอาญา ที่ 2/2555 ลว. 
26/1/2555

           100,000  ภาค

19 3-9603-00229-63-8 นายอับดุลรอพ ีอุแม  (Abdunrophi
  Umae)

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 กก.3 บช.ปส.4 จับกุมนายสุกีลฮารง หะมะ 
และพวกรวม 3 คน พร้อมเฮโรอีน 10.85 ก.ก. เหตุเกิดที่ด่านตรวจควน
มีด อ.จะนะ จ.สงขลา สืบสวนทราบว่ารับจ้างอับดุลรอมี อุแม ล าเลียง
จาก อ.แม่สาย ไปที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ศาลอาญาที่ 257/2558 
ลว.10/11/2558

           100,000  ภาค

20 3-4305-00097-05-5 นายสมพงษ์ ศรีนาวา   
(Somphong  Srinawa)

นักค้ายาเสพติดรายส าคัญในพื้นที่ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย และ
ใกล้เคียง เชื่อมโยงเครือข่ายเรือนจ า ติดต่อส่ังซ้ือยาบา้จากตัวแทน
จ าหน่ายใน สปป.ลาว และเปน็ผู้ส่ังการในคดีการจับกุมนายสาธิต หรือ
หนุ่ม เค้าสงค์ พร้อมยาบา้ 15,966 เม็ด ไอซ์ 36.7 กรัม ที่    อ.โพน
พสัิย จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558

ศาลจังหวัดหนองคาย ที่ 
37/2558 ลว.6/3/2558

           100,000  ภาค
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ภาพ เลข ปชช. ช่ือ-สกุลผู้ต้องหา พฤติการณ์ หมายจับ
 พิจารณาเงิน
รางวัล (บาท)

ระดับ
เครือข่าย

21 3-5709-00334-23-1 นายศรายุทธ เกษรินนิราศ  
(Sarayuth  Ketsarinnirat)

วันที่ 25 ก.ค. 2551 บช.ปส. และ ต ารวจ ภ.5 จับกุมนายอภินิวัฒน์ เล็ก
ไพจิตร และ นางวิภาสิณี  รอดพรุิณ  ข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่ายเมท
แอมเฟตามีน ของกลางยาบา้ จ านวน 60,000 เม็ด ที่บา้นทุ่งข้าวหาง 
หมู่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหวัช้าง จ.ล าพนู ปจัจุบนัมีพฤติการณ์เปน็
ตัวแทนกลุ่มว้า

ศาลอาญา ที่ 110/2551 
ลว.9/9/2551

           100,000 ภาค

22 5-5607-00029-85-7 นายอาชา แซ่ทองค า**      
(Archa  Saethongkham)

จากการสืบสวนสอบสวนการจับกุมคดียาเสพติด 2 คดีในพื้นที่ จ.ระยอง
 การจับกุมนายวิโรจน์ พทุธวารินทร์ และน.ส.ศศิประภา โปแซ ผู้ต้องหา
ของกลางยาบา้ 61,003 เม็ด เมื่อ14 มิ.ย. 59   และจับกุมนายวิทยา 
พรหมสุภา ผู้ต้องหา ของกลางยาบา้ 13,600 เม็ด และไอซ์ 12 ก.ก. 
เมื่อ 15 มิ.ย. 59  ทราบว่านายอาชา แซ่ทองค า เปน็ผู้จัดหายาเสพติด
ของกลางดังกล่าวให ้ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินยึดอายัดของ
ผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท ต่อมา ลปส. 
อนุมัติจับกุมนายอาชาฯ ในข้อหาสมคบ

ศาลจังหวัดระยอง ที่      จ
282/2560 ลว. 7/6/2560

           100,000 ภาค

23 1-1206-00110-61-1 นายธวัชชัยหรือแก้ว อ้อมชมภู** 
(Thawatchai  Aomchompoo)

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 59 นายธวัชชัย ถูก สภ.ปากคลองรังสิตจับกุมข้อหา
ครอบครองยาบา้ 10 เม็ด และต่อมาวันที่ 29 พ.ย. 59  สภ.เมือง จ.ศรี
สะเกษ จับกุมนายนายธวัชชัย ของกลางยาบา้ 59 เม็ด แจ้งข้อหา
ครอบครองยาเสพติดประเภท1 เพื่อจ าหน่าย และถูกส่ังตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามค าส่ัง ลปส. ที่ 825/2560 และ ยึดอายัดทรัพย์ชั่วคราว
ตามค าส่ัง ลปส.ที่ 1283/2560  และจากการข่าวพบว่าได้หลบหนีคดียา
เสพติดเข้าไปในพื้นที่เมียนมาร์ โดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพ
ติดกลุ่มนายชัยวัฒน์ พรสกุลไพศาล หรือย่ีเซ และกลุ่มบา้นผาขาว

ศาลจังหวัดปทมุธานี ที่ จพ
157/2559 ลว. 6/7/2559

           100,000 ภาค

รวม    17,100,000

 ***    11,100,000

* 
**
*** อนุมัติใหใ้ช้งบประมาณจ านวน 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จากมติการประชุมคร้ังที่ 3/2559   28 เม.ย. 2559 ไปพลางก่อน

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเงินรางวัลจากรายละ 2,000,000 บาท เปน็รายละ 5,000,000 บาท

อนุมัติเพิ่มเติมเปา้หมายใหม่ 2 ราย (ล าดับที่ 22-23)  เงินรางวัลรายละ 100,000 บาท

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ จากการประชุมครั้งที่ 7/2560   วันที่ 7 กรกฎาคม 2560


