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รวบยกแกง๊ตา่งชาตเิจาะตู้เอทเีอม็ ธ.ธนชาตท�ีป่าตอง หนกีบดานกรงุเทพฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน 8์ ธันวาคม 2556 19:47 น.

       ศนูยข์า่วภเูกต็ - ตามจบัยกแกง๊ตา่งชาตเิจาะตู้เอทเีอม็ธนาคารธนชาต ท�ีภเูกต็ ฉกเงนิสดเกอืบ 3 แสน
บาท ชดุสบืสวนตาํรวจภธูรกะทู้ รว่มชดุสบืสวน สน.พญาไท รวบไดภ้ายในหอ้งพกัซอยก�ิงเพชร ราชเทว ีหลงั
หนกีบดานเงยีบ 

URL แบบยอ่ http://astv.mobi/A5rbPEP
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       จากกรณเีม�ือวันท�ี 3 ธ.ค.ท�ีผา่นมา เจา้หนา้ท�ีตาํรวจ สภ.กะทู้ ไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท�ีธนาคารธนชาต วา่ เม�ือคนื
วันท�ี 2 ธ.ค.ท�ีผา่นมา มคีนรา้ยใชเ้คร�ืองเช�ือมโลหะเจาะแผน่เหลก็หลังตู้เอทเีอม็ บรเิวณตรงขา้มเวทสีวนสาธารณะ
โลมา หาดป่าตอง ถ.ทววีงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภเูกต็ และขโมยเงนิในตู้เอทเีอม็ไปจาํนวนหน�ึง
       
       ซ�ึงหลังเกดิเหต ุทางเจา้หนา้ท�ีตาํรวจ สภ.กะทู้ ประกอบดว้ย พ.ต.อ.จริภัทร โพธ�ิชนะพันธ ์ผกก.สภ.กะทู้ พ.ต.อ.
พ.ต.ท.อกนษิฐ ์ดา่นพทัิกษศ์าสตร ์รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ไพศาล สังขท์อง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.นกิร ชทูอง สวป.
พ.ต.ท.สมศักด�ิ ทองเกล�ียง สว.สส.สภ.กะทู้ เจา้หนา้ท�ีชดุสบืสวน สภ.กะทู้ ร.ต.อ.หญงิณัฐยาน ์สพุรรณพงศ ์พนักงาน
สอบสวน สภ.กะทู้ และเจา้หนา้ท�ีตาํรวจพสิจูนห์ลักฐานเดนิทางไปตรวจสอบท�ีเกดิเหต ุโดยท�ีเกดิเหตคุนรา้ยไดท้�ิง
หลักฐานไวจ้าํนวนหน�ึง เจา้หนา้ท�ีจงึเกบ็ไวต้รวจสอบเพ�ือตดิตามจับกมุคนรา้ยตอ่ไป ซ�ึงคนรา้ยไดเ้งนิไป 299,200
บาท

เคร�ืองมอืจดัการเวบ็

สง่บทความน�ีตอ่

พมิพห์นา้น�ี

ขา่วท�ีมผีู้สง่มากท�ีสดุ
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       ลา่สดุ วนัน�ี (8 ธ.ค.) พล.ต.ต.องอาจ ผวิเรอืงนนท ์ผู้บงัคบัการตาํรวจภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ เปิดเผยวา่
จากการทาํงานอยา่งเตม็ท�ีของชดุสบืสวนตาํรวจภธูรกะทู้ และชดุสบืสวนตาํรวจภธูรจงัหวดัภเูกต็ เพ�ือ
ตดิตามจบักมุคนรา้ยท�ีกอ่เหตใุนคร ั�งน�ี ภายใตก้ารนาํของ พ.ต.อ.อรณุ แกลว้วาท ีรองผู้บงัคบัการตาํรวจภธูร
จงัหวดัภเูกต็ พ.ต.อ.จริภทัร โพธ�ิชนะพนัธ ์ผกก.สภ.กะทู้ พ.ต.ท.ไพศาล สงัขท์อง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.สม
ศกัด�ิ ทองเกล�ียง สว.สส.สภ.กะทู้ ไดร้ว่มกนัสบืสวนสอบสวน จากท ั�งพยานหลกัฐานท�ีคนรา้ยท�ิงไว ้ท ั�ง
กระป๋องดบัเพลงิ Forestop คตัเตอรข์นาดเลก็ ถงัแกส๊ รวมท ั�งภาพจากกลอ้งวงจรปิดตา่งๆ จนทราบวา่
คนรา้ยท�ีกอ่เหตใุนคร ั�งน�ีมดีว้ยกนั 3 คน และไดข้อศาลออกหมายจบัเม�ือวนัท�ี 7 ธ.ค.ท�ีผา่นมา จาํนวน 3
หมายดว้ยกนั ในขอ้หา “รว่มกนัลกัทรพัยผ์ู้อ�ืนในเวลากลางคนืโดยทาํอนัตรายส�ิงกดีก ั�นสาํหรบัคุ้มครอง
ทรพัย ์หรอืโดยผา่นส�ิงเชน่น ั�นไปดว้ยประการใดๆ โดยใชย้านพาหนะเพ�ือสะดวกแกก่ารกระทาํผดิ หรอืพา
ทรพัยน์ ั�นไป หรอืเพ�ือใหพ้น้จากการถกูจบักมุ
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       ซ�ึงจากการสบืสวนของเจา้หนา้ท�ีทราบวา่ คนรา้ยไดเ้ชา่รถยนตย์�ีหอ้ซซูกู ิรุ่นสวฟิท ์สแีดง ป้ายทะเบยีน กฉ
2716 กระบ�ี ซ�ึงหลังกอ่เหตไุหห้ลบหนไีปจังหวัดกระบ�ีทันท ีหลังจากการนั�นการสบืสวนของเจา้หนา้ท�ีทราบวา่คนรา้ย
ทั�งหมดไดเ้ดนิทางตอ่ไปยังกรงุเทพฯ และเชา่หอ้งพักอยู่ในพ�ืนท�ีเขตพญาไท
       
       หลังจากนั�น พ.ต.อ.อรณุ แกลว้วาท ีรองผู้บังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดภเูกต็ ไดป้ระสานกับตาํรวจทอ่งเท�ียว
ตาํรวจ ตม. และชดุสบืสวน สน.พญาไท โดยมเีจา้หนา้ท�ีชดุสบืสวน สภ.กะทู้ ซ�ึงประกอบดว้ย พ.ต.ท.สมศักด�ิ ทอง
เกล�ียง สว.สส.สภ.กะทู้ ร.ต.ต.ชศูักด�ิ ทัศนภมู ิรองสารวัตรสบืสวน และเจา้หนา้ท�ีชดุสบืสวน สภ.กะทู้ เดนิทางไปรว่ม
ตดิตามจับกมุผู้ตอ้งหาทั�ง 3 คน โดยเจา้หนา้ท�ีตาํรวจสามารถจับกมุผู้ตอ้งหาทั�ง 3 คน ซ�ึงเป็นชาวตา่งชาต ิคอื นายเย
ซดิ อเลก็ซานเดอร ์(Mr.Yesid Alexander) สัญชาตเิมก็ซโิก นายกอรนิ สธุา (Mr.Guarin Suta หรอื Luis Fernando)
และ Mr.carlos. Arturo Amariles Marin สัญชาตโิคลัมเบยี โดยจับกมุไดเ้ม�ือเวลา 13.00 น. วันน�ี (8 ธ.ค.) หอ้งพัก
ภายใน ซ.ก�ิงเพชร ราชเทว ีเขตพญาไท กรงุเทพฯ โดยเจา้หนา้ท�ีชดุสบืสวน สภ.กะทู้ จะนาํตัวผู้ตอ้งหาเดนิทางมาถงึ
ภเูกต็เวลาประมาณ 22.00 น. วันน�ี
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       พล.ต.ต.องอาจ กลา่ววา่ กรณเีกดิเหตคุนรา้ยงดัตู้เอทเีอม็ในพ�ืนท�ีจงัหวดัภเูกต็ ซ�ึงเกดิมาหลายคร ั�ง
ปรากฏวา่แตล่ะคร ั�งกวา่เจา้หนา้ท�ีตาํรวจจะไดร้บัแจง้ความชา้มาก อยา่ง 2 รายลา่สดุ คอื ท�ีตู้เอทเีอม็ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์หนา้ทางเขา้โบท๊ลากนู ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง และตู้เอทเีอม็ธนาคารธนชาต หาดป่าตอง พบวา่
กวา่จะไดร้บัแจง้ความเวลากล็ว่งเลยไปแลว้หลายช�ัวโมง ซ�ึงตนไมเ่ขา้ใจเชน่กนัวา่ทาํไมไ่มแ่จง้เจา้หนา้ท�ี
ตาํรวจทนัทที�ีไดร้บัสญัญาณเตอืนภยั ตอ้งรออะไร เพราะคนรา้ยเวลากอ่เหตเุสรจ็เคา้กพ็ยายามหนอีอกทนัที
ถา้เรารู้ชา้การตดิตามจบักมุกย็�ิงทาํไดย้ากข�ึน แตถ่า้ไดร้บัแจง้เรว็การตดิตามจบักมุกท็าํไดเ้รว็ข�ึน 
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