
 

 สรุปขาวประจําวันท่ี  19 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- รัฐโชวผลงานบิ๊กตูใหที่ทํากินเกษตรกร  (เดลินิวส  20 ม.ค. 66  หนา 3) 

- คอลัมนภาพสังคม... ตลท. ติดตามโครงการ Care the Wild  (มิติหุน  19 ม.ค. 66  หนา 7) 

- คอลัมนขาวสด ครบทุกรส สดทุดเรื่อง.. กลับคืนใจแผนดิน  (ขาวสด  20 ม.ค. 66  หนา 2) 

 

สื่อออนไลน 

- ทิพานัน ยกนิ้วผลงาน ‘ลุงตู’ ใหที่ดินทาํกินเกษตรกรแลว 7.6 หมื่นราย!  (ไทยโพสต  18 ม.ค. 66) 

https://www.thaipost.net/general-news/305187/   

- มนัญญา เรงแกท่ีดินทํากินพื้นที่สหกรณ  (ไทยรัฐ  18 ม.ค. 66 )   

https://www.thairath.co.th/news/local/central/2606433 

- “มนัญญา” ลงพื้นที่ประจวบฯ แกปญหาที่ดินทํากินในพื้นท่ีสหกรณ  (ฐานเศรษฐกิจ  18 ม.ค. 66) 

https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/553483  

- “ตลาดหลักทรัพยฯ นําคณะสื่อมวลชนเรียนรูและติดตามผลปลูกตนไมปาชุมชนบานออยและบานบุญเริง จ.แพร

ในโครงการ Care the Wild”  (หุนอินไซด  18 ม.ค. 66)   

https://www.hooninside.com/news-feed/285307/view/ 

- มอดไมหนุมเวียงสาซิ่งแหกดาน สืบสวนนาน ตามตะครุบทันควัน คอตกเขาซังเต  (พิมพไทย  18 ม.ค. 66) 

https://www.pimthai.co.th/136300 

 

สื่อออนไลน 

-  
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'ทิพานนั' ยกผลงาน 'พล.อ.ประยทุธ์' ใหที้ดินทาํกินเกษตรกรแลว้ 7.6 หมืนราย ชีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได้

แกปั้ญหาลดความเหลือมลาํ ดนัปี 2566 อีก 1.1 หมืนแปลง 

18 ม.ค.2566 - น.ส.ทิพานนั ศิริชนะ รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติทีดาํเนินงานมาตงัแต่ปี 2557 ว่าไดก้าํหนดพืนทีเป้าหมายทงัหมด 

1,491 พืนที ใน 70 จงัหวดั เนือทีประมาณ 5,792,145 ไร่ มีประชาชนไดที้ดินทาํกินอย่างถูกกฎหมายและ

เขา้ทาํประโยชน์ในทีดิน 78,109 รายในจาํนวนทีดิน 96,536 แปลง ปัจจุบนัจนถึงปีงบประมาณ 2565 ได้

ดาํเนินการจดัให้ประชาชนเขา้ทาํประโยชน์ในทีดินแลว้ 76,453 ราย 94,555 แปลง ใน 338 พืนที 67 

จงัหวดัทวัประเทศ ซึงเป็นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและบริหารจดัการ

ทีดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยงัยืน ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

สิงแวดลอ้มและความมนัคงของประเทศตามนโยบายบริหารจดัการทีดิน ประชาชนอยู่กินยงัยืน 

 

น.ส.ทิพานนั กล่าวว่า นอกจากประชาชนจะมีทีดินทาํกินอย่างถูกกฎหมายจาํนวน 76,453 รายแลว้ พล.อ.

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยงัไดส้ังการนโยบายให้



คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บัประชาชนควบคู่ดว้ย โดยดาํเนินการ

ไปแลว้ 271 พืนทีใน 65 จงัหวดั มีประชาชน 49,062 รายไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ และรัฐบาลยงั

มีการดาํเนินงานพฒันาแหล่งนาํและปัจจยัพืนฐาน ส่งเสริมพฒันาอาชีพ มีการจดัทาํเมนูอาชีพเชิงบูรณา

การ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งทุนสินเชือมีเงินสร้างอาชีพ และยงัส่งเสริมจดัทาํบญัชี

ครัวเรือนดว้ย เพือให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืน 

“ทีดินทาํกินทีประชาชนไดรั้บจดัสรรไปนนั พีนอ้งประชาชนจะมีความมนัคงปลอดภยัในชีวิต มีทีทาํกิน

ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย มีอาชีพทีรัฐส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัดา้นต่างๆ นอกจากนี รัฐบาลยงัเสริม

ความมงัคงัอย่างยงัยืนให้ทีดินดงักล่าวโดยการสร้างมูลค่าทีดินทีรัฐจดัให้กบัประชาชน ซึงดาํเนินการ 3 

แนวทาง คือ 1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 2. การกาํหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทีดินและ

ทรัพยสิ์นทีรัฐจดัใหก้บัประชาชน และ 3. การจดัให้มีระบบหรือสถาบนัทีใหสิ้นเชือระยะกลางและระยะ

ยาวใหแ้ก่ประชาชนทีไดรั้บการจดัทีดินของรัฐและจดัใหมี้ระบบประกนัความเสียงในการใหสิ้นเชือ”น.ส.

ทิพานัน กล่าว 

น.ส.ทิพานนั กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาแบบ win-win ใน

การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน ทาํให้เกษตรกรมีทีดินทาํกินอย่างถูก

กฎหมาย แกปั้ญหาการบุกรุกทีดินของรัฐหรือทีป่า และยงัมีการดาํเนินการพิสูจน์สิทธิการถือครองทีดิน 

ทาํใหปั้จจุบนัสามารถป้องกนัและแกปั้ญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติใน 663 พืนที, ป่าตาม พ.ร.ป.ป่าไม ้

1 พืนที, ป่าไมถ้าวร 2 พืนที และป่าชายเลน 577 พืนที 

“ตงัแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เขา้มาบริหารประเทศ มีความมุ่งมนัตงัใจ ตอ้งการลดความเหลือมลาํและแกไ้ข

ปัญหาการไร้ทีดินทาํกินของเกษตรกรและผูที้ยากจน โดยการจดัทีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้ทีไม่มีทีดินทาํกิน ใน

ลกัษณะแปลงรวม มุ่งใหสิ้ทธิทาํกินเพือสร้างความมนัคงในชีวิต ไม่ให้กรรมสิทธิเพือป้องกนัไม่ให้มีการ

ขายเปลียนมือ เป้าหมายทังหมดนีเพือใหป้ระชาชนมีทีทาํกินเพือชีวิตความเป็นอยู่ทีดีหาเลียงชีพได ้ซึงผล

การดาํเนินงานตงัแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2565 ประสบความสําเร็จอย่างมากและในปีงบประมาณ 2566 นี 

รัฐบาล จะดาํเนินการต่อให้ครบจาํนวนตามเป้าหมาย จะจดัให้ประชาชนเขา้ทาํประโยชน์ในทีดินจาํนวน 

11,000 แปลง และจะเดินหน้าโครงการปรับปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 

4000 (One Map) กลุ่มที 3 จาํนวน 11 จงัหวดัให้แลว้เสร็จ รวมถึงแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเรืองแนวเขตทีดิน

ใหป้ระชาชนดว้ย” น.ส.ทิพานนั กล่าว 



"มนญัญา" ลงพืนที จ.ประจวบฯ รบัปัญหาปชช.เรืองทีดินทาํกินในพืนทีสหกรณ ์เพือนาํเสนอ คทช.พิจารณา

ความชดัเจนในสถานะทีดิน หลงัเครือข่ายนิคมสหกรณ ์13 นิคม 14 ป่า เสนอใหจ้ดัทีดินตามพ.ร.บ.จดัทีดินเพือ

การครองชีพ 

เมือวนัที 18 ม.ค. 66 นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ ์กล่าวภายหลงัลงพืนทีประชมุ

ติดตามการแกไ้ขปัญหาทีดินทาํกินของสมาชิกสหกรณน์ิคมบางสะพาน จาํกัด และพบปะสมาชิกสหกรณใ์น

พืนที พรอ้มดว้ย นายวิศิษฐ์ ศรีสวุรรณ ์อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์นายนิรนัดร ์มลูธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสรมิ

สหกรณ ์นายประยรู พะมะ สหกรณจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และผูบ้รหิารหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง โดยมี นายกิตติ

พงศ ์สขุภาคกลุ รองผวจ.ประจวบคีรีขนัธ ์นายนิตย ์ตนัอนพุนัธ ์ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณน์ิคมบางสะพาน จาํกดั 

หวัหนา้สว่นราชการ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์สมาชิกสหกรณ ์และประชาชนใหก้ารตอ้นรบั ณ อบต.

ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ว่า ปัญหาทีดินทาํกินในสหกรณน์ิคมบางสะพานเป็น

ปัญหาทีมีมานานกว่า 40 ปี กระทรวงเกษตรฯ ไมไ่ดน้ิงนอนใจ ทีผ่านมาไดมี้การประชมุหารือรว่มกนัระหว่าง

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์และเครือขา่ยนิคม สหกรณ ์13นิคม 14ป่า 17 สหกรณ ์เมือวนัที 12 ต.ค. 2565 ได้

มอบหมายใหก้รมส่งเสริมสหกรณ ์เรง่ดาํเนินการใหเ้กิดความชดัเจน เพราะการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีทีดิน 

ทาํกินเป็นของตนเองเป็นเรืองทีดี แตจ่ะใหเ้กษตรกรทีเดือดรอ้นเหล่านีมีสถานะทางทีดินอยา่งไร ตอ้งใหภ้าครฐั

เรง่หารือเพือใหเ้กิดความชดัเจนโดยเรว็ เพราะแตล่ะพืนทีสภาพปัญหาตา่งกนั จะตอ้งมีการรา่งกฎเกณฑท์ี

ชดัเจน เพือไม่ใหเ้กิดความเดือดรอ้น 
 



นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กล่าวภายหลงัลงพืนทีประชมุ

ติดตามการแกไ้ขปัญหาทีดินทาํกินของสมาชิกสหกรณน์ิคมบางสะพาน จาํกัด และพบปะสมาชิกสหกรณใ์น

พืนที พรอ้มดว้ย นายวิศิษฐ์ ศรีสวุรรณ ์อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์นายนิรนัดร ์มลูธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสรมิ

สหกรณ ์นายประยรู พะมะ สหกรณจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และผูบ้รหิารหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง 

โดยมี นายกิตติพงศ ์สขุภาคกลุ รองผูว้่าราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์นายนิตย ์ตนัอนพุนัธ ์ผูแ้ทนสมาชิก

สหกรณน์ิคมบางสะพาน จาํกดั หวัหนา้ส่วนราชการ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์สมาชิกสหกรณ ์และ

ประชาชนใหก้ารตอ้นรบั ณ องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทองมงคล ตาํบลทองมงคล อาํเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์วา่ ปัญหาทีดินทาํกินในสหกรณน์ิคมบางสะพานเป็นปัญหาทีมีมานานกวา่ 40 ปี กระทรวง

เกษตรฯ ไมไ่ดน้งินอนใจในเรืองนี ทีผ่านมาไดมี้การประชมุหารือรว่มกนัระหว่าง กรมส่งเสรมิสหกรณ ์และ

เครอืข่ายนิคมสหกรณ ์13 นิคม 14 ป่า 17 สหกรณ ์เมือวนัที 12 ตลุาคม 2565 

ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสรมิสหกรณ ์เรง่ดาํเนินการใหเ้กิดความชดัเจน เพราะการสนบัสนนุใหเ้กษตรกรมีทีดิน

ทาํกินเป็นของตนเองเป็นเรืองทีดี  แตจ่ะใหเ้กษตรกรทีเดือดรอ้นเหล่านีมีสถานะทางทีดินอยา่งไร ตอ้งใหภ้าครฐั

เรง่หารือเพือใหเ้กิดความชดัเจนโดยเรว็ เพราะแตล่ะพืนทีสภาพปัญหาตา่งกนั จะตอ้งมีการรา่งกฎเกณฑท์ี

ชดัเจน เพือไม่ใหป้ระชาชนไดร้บัความเดือดรอ้น 

“เราในฐานะรฐัมนตรีชว่ยฯ ทีกาํกบัดแูลกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ ไมน่งิเฉยกบัความเดือดรอ้นของพีนอ้งเกษตรกร 

หลงัจากนีจะลงพืนทีเพือติดตามและรบัฟังความเดือดรอ้นในอีก 9 จงัหวดัทีมีปัญหา เพือจะขบัเคลือนเรืองนีให้



เกิดผลสาํเรจ็ เพราะกรรมสิทธิในทีดินเป็นเรอืงสาํคญั เวลาเกิดความเดือดรอ้นประชาชนจะไดร้บัความ

ชว่ยเหลือทนัที แตห่ากไมมี่กรรมสิทธิการชว่ยเหลือจากภาครฐัก็จะล่าชา้ ซึงในวนันีไดล้งมาดพืูนทีจรงิเพือรบั

ฟังปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในพืนที และจะรวบรวม นาํเสนอขอ้มลูตอ่คณะกรรมการนโยบายทีดิน

แหง่ชาติ (คทช.) เพือพิจารณาตอ่ไปซงึจะตอ้งเรง่หารือเพือลดความเดือดรอ้นของประชาชน” รมช.มนญัญา 

กล่าว 

ดา้นนายวิศิษฐ์ ศรีสวุรรณ ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิสหกรณไ์ดด้าํเนินงานตาม

นโยบายของ รมช.มนญัญา สาํหรบัความคืบหนา้ ขณะนีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์กาํลงัรวบรวมหนงัสือทีเครือข่าย

สหกรณน์ิคม 4 ภาค 13 นิคม 14 ป่า 17 สหกรณ ์ไดย้ืนหนงัสือตอ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพือดาํเนินการ

ทาํเรอืงไปถึงกรมป่าไม ้เพือแสดงความตอ้งการของประชาชนในพืนที และจะหารือรว่มกนัระหว่างกรมส่งเสรมิ

สหกรณ ์และกรมป่าไม ้

รวมถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือหาทางออกรว่มกนั อีกทงั เพือใหพื้นทีนี ซงึปัจจบุนัจดัตงัเป็นรูปแบบนิคม

สหกรณไ์วแ้ลว้ สามารถไปสู่การจดัตงันิคมตามพระราชบญัญตัจิดัทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ. 2511  โดย

ขณะนีอยู่ระหว่างการทาํเรืองเสนอตอ่คทช.เพือพิจารณาอีกครงั  เพือความมนัคงในการประกอบอาชีพ และ

เป็นหลกัประกนัในการยืนสินเชือมาประกอบอาชีพ และไดร้บัสิทธิชว่ยเหลือจากภาครฐั 



 

 

สาํนกัขา่วหุน้อินไซด(์ 18 มกราคม 2566 )---ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นาํโดย ดร. ศรพล ตลุยะเสถียร รองผูจ้ดัการ 

พรอ้มผูบ้รหิาร และคณะสือมวลชนรว่มกิจกรรมเรยีนรูร้ะบบนิเวศ และติดตามการเติบโตของตน้ไมใ้นโครงการ Care the 

Wild "ปลกูป้อง Plant & Protect" ซงึตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสมาคม maia สนบัสนนุการปลกูเมอืกลางปี 2565 รวม 91 ไร ่

จาํนวน 18,200 ตน้ บนพนืทป่ีาชมุชนบา้นออ้ยและบา้นบญุเรงิ บรเิวณอา่งเก็บนาํมอ่นแมถ่าง อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่เพือฟืนฟู

ระบบนิเวศป่าตน้นาํ และช่วยดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกไดถ้งึ 163,800 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าตอ่ปี โดยชมุชนใน

พนืทไีดร้ว่มดแูลรกัษาป่าอยา่งเขม้แข็งเพอืใชป้ระโยชนจ์ากผืนป่าในระยะยาว 



เมือวนัที 15 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.เวียงสา จ.น่าน พรอ้มดว้ย นปพ.น่าน

,ตชด.324 ไดเ้ปิดยุทธการตดัทาํลายไรฝิ่นในพืนทีบา้นบอ่หอย-ภกัดีธรรม ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.น่าน โดย

ระหวา่งการเดินทางเขา้ไปยงัพืนทีเปา้หมาย เจา้หนา้ทีตาํรวจไดพ้บกับรถยนตยี์หอ้โตโยตา้ สีเทา ทะเบียน บม 

9567 แพร ่ขบัสวนทางกบัรถยนตข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจ ดา้นหลงักระบะรถคนัดงักลา่วมีผา้คลมุสิงของไว ้จงึได้

แสดงตวัเป็นเจา้หนา้ทีตาํรวจและไดเ้รียกใหร้ถหยุด แตป่รากฏวา่รถไม่หยดุกลบัเรง่เครืองขบัหลบหนี และจะพุ่ง

ชน ร.ต.อ.ทินรตัน ์เทียมนโรคม ทีไดยื้นอยู ่ส.ต.ต.ไตรรตัน ์สรอ้ยคาํศิรกิลุ เห็นเช่นนนัจงึไดป้อ้งกนัอนัตรายที

เกิดขนึ โดยการใชอ้าวธุปืนยิงไปทียางลอ้รถยนตเ์พือจะหยดุรถ แตร่ถไมห่ยดุ ไดข้บัพุ่งชน ร.ต.อ.ทินรตันฯ์ 

ซงึ ร.ต.อ.ทินรตันฯ์ ไดก้ระโดดหลบ จากนนัรถยนตไ์ดไ้ปชนกบัรถยนตข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจทีจอดอยูไ่ดร้บัความ

เสียหายเพือเปิดทางหลบหนี แตร่ถยนตข์องคนรา้ยไดร้บัความเสียหายไมส่ามารถขบัตอ่ไปได ้ผูข้บัขีทราบชือ

ภายหลงัวา่ นายอเนกฯ (สงวนนามสกลุ) ไดจ้อดรถแลว้วิงหลบหนี ซงึเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถติดตามจบักมุ

ตวัได ้จากนนัไดต้รวจสอบบริเวณกระบะทา้ยพบเลือยโซ่ยนต ์จาํนวน 1 เครือง,บารโ์ซ่ยนต ์จาํนวน 1 แผ่น โซ่

ยนต ์จาํนวน 1 เสน้ และ ไมก้ระยาเลยแปรรูป (ชิงชนั) จาํนวน 8 แผ่น จงึไดท้าํการควบคมุตวันายอเนกฯ ไว ้แต่

เนืองดว้ยนายอเนกฯ มีอาการบาดเจ็บบรเิวณขาขา้งขวา เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดน้าํตวันายอเนกฯเขา้รบัการ

รกัษาตวัที รพ.เวียงสา จ.นา่น 

ในวนัเดียวกนันี เวลาประมาณ 16.30 น. ขณะทีนายอเนกฯ รอการเอ๊กซเรยอ์ยู่ในหอ้งเอ๊กซเรย ์โดยมีเจา้หนา้ที

ตาํรวจเฝา้ดา้นหนา้นอกหอ้งนนั นายอเนกฯ ไดอ้าศยัจงัหวะดงักลา่ววิงเล็ดลอดหลบหนีไปทางดา้นหลงัของ 

รพ.เวียงสา และสามารถหลบหนีออกไปได ้

 

ตอ่มาเจา้หนา้ทีตาํรวจพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีพิสจูนห์ลกัฐานจงัหวดัน่าน ไดร้่วมตรวจสอบรถยนตก์ระบะคนัที

นายอเนกฯ ขบัมาเพือเก็บพยานหลกัฐาน และพบว่าภายในหอ้งโดยสารของรถ ยงัพบ อาวธุปืนลูกซองยาแบบ

ไทยประดิษฐ์ จาํนวน 1 กระบอก,เครอืงกระสนุปืนลกูซอง เบอร ์12 จาํนวน 5 นดั และยาบา้อีกจาํนวน 26 เม็ด 

จงึไดต้รวจยึดไว ้และพนกังานสอบสวนไดข้ออาํนาจศาลจงัหวดันา่นออกหมายจบันายอเนกฯ ในความผิดฐาน 

พยายามฆ่าเจา้พนกังานฯ จากนนั เจา้หนา้ทีตาํรวจไดส้นธิกาํลงักนัออกติดตามตวันายอเนกฯ โดยกดดนั

เสน้ทางหลบหนีทกุเสน้ทางจนกระทงัเมือวนัที 16 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 19.00 น. ไดร้บัแจง้จาก

พลเมืองดีวา่พบเห็นชายแปลกหนา้มาหลบซ่อนอยู่ทีหา้งนาอยูห่่างจาก รพ.เวียงสา ประมาณ 5 กม. เจา้หนา้ที



ตาํรวจจึงไดไ้ปตรวจสอบและพบว่าชายคนดงักล่าวคือนายอเนกฯ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดท้าํการจบักมุตวันาย

อเนกฯ และแจง้ขอ้กล่าวหาใหท้ราบวา่ “พยายามฆ่าเจา้พนกังานขณะปฏิบตัหินา้ที,หลบหนีไประหวา่งทีคมุขงั

ตามอาํนาจของเจา้พนกังานผูที้มีอาํนาจสืบสวนคดีอาญา,มียาเสพติดใหโ้ทษประเภทที 1 ไวใ้นความ

ครอบครองโดยผิดกฎหมาย,มีอาวธุปืนและเครืองกระสนุปืนไวใ้นความครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต,พา

อาวธุปืนไปในเมือง หมูบ่า้นหรือทางสาธารณะโดยไมมี่เหตอุนัควร,มีเลือยโซย่นตโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาต และ มี

ไมแ้ปรรูป (ชิงชนั) หวงหา้มไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต” นาํส่งพนกังานสอบสวนเพือดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย 

 

ตาํรวจภูธรภาค 5 ขอชืนชมการปฏิบตัหินา้ทีของเจา้หนา้ทีตาํรวจในครงันี และขอขอบคณุพลเมืองดีทีแจง้

เบาะแสจนนาํไปสู่การจบักมุผูก้ระทาํความผิด และตาํรวจภธูรภาค 5 มีความพรอ้มในการปฏิบตัหินา้ทีบาํบดั

ทกุขบ์าํรุงสขุ ขอใหพี้นอ้งประชาชนมีความเชือมนัในการปฏิบตัหินา้ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจภูธรภาค 5 และหากพี

นอ้งประชาชนมีเบาะแสเกียวกบัการกระทาํความผิดตา่งๆ สามารถแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้ลอด 24 ชวัโมง 

ผ่านทางสายดว่น 191 หรือ ไลน ์@inthanon1 


