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สิบตํารวจโทสมจิตตหรือจบหรือจตตหรือจิตร

จําเลย

ระหวาง

เรื่อง

ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ความผิดตอพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลากลางคืนหลังเที่ยง
จําเลยซึ่งเปนขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีเมทแอมเฟตามีนอันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ จํานวน
๒๐๓ เม็ด หรือหนวยการใช น้ําหนักสุทธิ ๑๙.๖๒๐ กรัม คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได ๔.๐๖๘ กรัม
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ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําเลยจําหนายโดยการขายเมทแอมเฟตามีนดังกลาวใหแก
นายพิชิตหรือชิต ซึ่งแยกดําเนินคดีตางหากแลวในราคา ๒๖,๓๙๐ บาท โดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอมาวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เจาพนักงานตํารวจจับนายพิชิตไดพรอมดวยเมทแอมเฟตามีนดังกลาวเปน
ของกลาง ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗,
๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๐, ๑๐๐/๑ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓, ๑๐
จําเลยใหการปฏิเสธ
ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เจาพนักงานตํารวจ
จั บกุ มนายพิ ชิ ต ได พร อมด วยเมทแอมเฟตามี น ๒๐๓ เม็ ด และกั ญชาอี กจํ านวนหนึ่ ง เป น
ของกลาง นายพิชิตใหการวาซื้อเมทแอมเฟตามีนดังกลาวมาจากนายจบหรือจิตรไมทราบชื่อและ
ชื่อสกุลจริง พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์ สอบสวนขยายผล นําภาพถายของจําเลยใหนายพิชิตดู

-๓–

นายพิชิตดูแลวยืนยันวาจําเลยคือคนที่จําหนายเมทแอมเฟตามีนของกลางใหแกนายพิชิต
๒๐๐ เม็ด ในราคา ๒๖,๐๐๐ บาท โดยนายพิชิตโทรศัพทติดตอสั่งซื้อ เมทแอมเฟตามีน
จากจํ าเลยตามโทรศั พทเคลื่อนที่ หมายเลข ๐๖ ๑๔๔๒ ๓๔๓๐ ซึ่ งนายพิ ชิต บั นทึ กไว ใน
โทรศัพทของนายพิชิตวา พี่จบ และหมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ ซึ่งนายพิชิตบันทึกไวใน
โทรศัพทเคลื่อนที่วา พี่จบ ๑ และจําเลยนําเมทแอมเฟตามีนของกลางไปมอบใหนายพิชิตที่
บานของนายพิชิตเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ในชวงเวลาเย็น ตามบันทึกการจับกุม
และบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๙ และ จ.๑๓ พันตํารวจโทประทีปตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพทของเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธจากหอง
สื่อ สารของสถานี ตํ า รวจพบว า หมายเลขโทรศั พ ท ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ เป น หมายเลข
โทรศัพทของจําเลย ตามบัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจเอกสารหมาย จ.๒๒ หลังจากนั้น
พันตํารวจโทอรรถสิทธิร์ ายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและสงมอบบันทึกคําใหการของผูตองหา
เอกสารหมาย จ.๑๓ ใหแกผูบังคับบัญชา ตอมาผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหพันตํารวจโทยศวริศ

-๔–

พนั ก งานสอบสวนดํ า เนิ น คดี แ ก จํ า เลย พั น ตํ า รวจโทยศวริ ศ แจ ง ข อ หาแก จํ า เลยว า
มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดตอ
กฎหมาย กับตอ มาแจงขอ หาเพิ่มเติ มแก จําเลยวา เป นขาราชการตํา รวจกระทํ าความผิ ด
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด มี เ มทแอมเฟตามี น ไว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ยและจํ า หน า ย
เมทแอมเฟตามีนโดยผิดตอกฎหมาย จําเลยใหการปฏิเสธ
จําเลยนําสืบวา จําเลยไมเคยจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแกนายพิชิต นายพิชิต
เคยโทรศัพทมาหาจําเลยเรื่องการซื้อขายพระเครื่อง เจาพนักงานตํารวจไมเคยใหนายพิชิต
ชี้ตัวจําเลย และไมไดนําตัวจําเลยไปใหนายพิชิตชี้ตัวเพื่อยืนยันวาจําเลยเปนผูจําหนายเมทแอมเฟตามีนของกลางใหแกนายพิชิต หลังจากนายพิชิตถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุม และ
พนักงานสอบสวนเรียกจําเลยไปสอบถาม จําเลยยังมาปฏิบัติหนาที่ตามปกติไมไดหลบหนี
พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงฟงไดในเบื้องตนวา
จําเลยเปนขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๓
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กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เจาพนักงานตํารวจจับกุมนายพิชิตหรือชิต ไดพรอมดวยเมทแอมเฟตามีน
อันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ จํานวน ๒๐๓ เม็ดหรือหนวยการใชน้ําหนักสุทธิ
๑๙.๖๒๐ กรัม คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได ๔.๐๖๘ กรัม ตามรายงานการตรวจพิสูจน
เอกสารหมาย จ.๑ เปนของกลาง ตอมาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พนักงานสอบสวน
แจ ง ข อ หาแก จํ า เลยว า มี เ มทแอมเฟตามี น ไว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ยและจํ า หน า ย
เมทแอมเฟตามี น และเมื่ อวั นที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ แจ งข อหาแก จํ า เลยเพิ่ มเติ มว า
เปนขาราชการตํารวจกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง
เพื่ อ จํ า หน า ยและจํ า หน า ยเมทแอมเฟตามี น โดยผิ ด ต อ กฎหมาย จํ า เลยให ก ารปฏิ เ สธ
ตามบันทึกการแจงขอกลาวหา บันทึกคําใหการของผูตองหา และใบตอคําใหการเอกสาร
หมาย จ.๓๑ ถึง จ.๓๓ ตามลําดับ มีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยกระทําความผิดตามฟอง
หรือไม โจทกมีพันตํารวจโทอรรถสิทธิ์ และรอยตํารวจโทฉัตรชัย เจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุม
นายพิชิตเปนพยานเบิกความในทํานองเดียวกันวา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ พยานทั้ง
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สองกับพวกรวมกันจับกุมนายพิชิตไดพรอมดวยเมทแอมเฟตามีน ๒๐๓ เม็ด กับกัญชาอีก
จํานวนหนึ่งเปนของกลางแจงขอหาแกนายพิชิตวา มียาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย และมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ไวในครอบครอง
โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต นายพิ ชิ ต ให ก ารรั บ สารภาพโดยยอมรั บ ว า ซื้ อ เมทแอมเฟตามี น
ของกลางมาจากนายจบหรือจิตร ไมทราบชื่อและชื่อสกุล โดยซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจาก
นายจบหรือจิตรประมาณ ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๑๓๐ บาท
แลวนําไปจําหนายใหแกลูกคาราคาเม็ดละ ๑๕๐ บาท พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์สอบสวนขยายผล
โดยนําภาพถายของจําเลยใหนายพิชิตดู ซึ่งนายพิชิตดูภาพถายดังกลาวแลวใหการวาบุคคล
ตามภาพถายคือนายจบหรือจิตร ที่จําหนายเมทแอมเฟตามีนของกลางใหนายพิชิตโดยนายพิชิต
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข ๐๘ ๑๒๙๔ ๓๔๐๘ ของนายพิชิตโทรศัพทติดตอซื้อขาย
เมทแอมเฟตามีนกับจําเลย พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์ตรวจดูโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายพิชิตซึ่ง
นายพิชิตบันทึ กหมายเลขโทรศัพทเคลื่อ นที่ของจําเลยโดยใชชื่อจํ าเลยวา พี่ จบ จากนั้ น
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ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทของเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ
ที่จําเลยประจําอยูจากหองสื่อสารของสถานีตํารวจพบวาหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
จําเลยตรงกับหมายเลขที่นายพิชิตบันทึกไววาเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ของจําเลยคือ หมายเลข
๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ พยานทั้งสองบันทึกถอยคํา ถายรูปโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายพิชิตไว
และใหนายพิชิตลงชื่อรับรองภาพถายของจําเลยและภาพถายโทรศัพทดังกลาววานายพิชิตใช
โทรศัพทดังกลาวติดตอซื้อขายเมทแอมเฟตามีนกับจําเลย ตามบันทึกคําใหการของผูตองหา
เอกสารหมาย จ.๑๓ จากนั้นจับกุมนายพิชิตกับยึดเมทแอมเฟตามีนและกัญชาเปนของกลาง
สงมอบตัวนายพิชิตพรอมของกลางและบันทึกการจับกุมแกพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแก
นายพิชิต สวนบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓ พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์
นําไปใหผูบังคับบัญชาดู ซึ่งผูบังคับบัญชาดูแลวสั่งการใหพันตํารวจโทอรรถสิทธิ์นําเอกสาร
ดังกลาวไปมอบใหแกพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแกจําเลย และโจทกยังมีนายพิชิต เปนพยาน
เบิกความวา พยานซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากพี่จบหรือจิตร ไมทราบชื่อและชื่อ
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สกุลจริง โดยการโทรศัพทติดตอไปหาหญิงที่นายพิชิตเรียกวา เจ จากนั้นจะมีผูนําเมทแอม
เฟตามีนไปวางไวที่หนาบานของนายพิชิตโดยไมไดซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลาง

มาจาก

จําเลย เห็นวา โจทกไมมีพยานปากใดเบิกความยืนยันวาจําเลยมีเมทแอมเฟตามีน ของกลาง
ไวในครอบครองและเปนผูจําหนายเมทแอมเฟตามีนดังกลาวใหแกนายพิชิต โดยนายพิชิต
เบิ กความว าไม ได ซื้ อเมทแอมเฟตามี นของกลางมาจากจํ าเลย ส วนพั นตํ ารวจโทอรรถสิ ท ธิ์
และรอยตํารวจโทฉัตรชัยเปนแตเพียงพยานบอกเลา รวมทั้งบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๙
และบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓ ก็เปนพยานหลักฐานที่พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์
และรอยตํารวจโทฉัตรชัยทําขึ้น โดยเฉพาะบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓
เปนพยานหลักฐานที่พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์และรอยตํารวจโทฉัตรชัยทําขึ้นจากการสืบสวนขยายผล
และพันตํารวจโทอรรถสิทธิ์เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบโดยไมผานกระบวนการทางศาล
เพื่อใหทนายจําเลยมีโอกาสถามคานเพื่อกระจายขอเท็จจริงซึ่งเปนพยานบอกเลาเชนกัน และ
ยังเปนคําซัดทอดของผูที่ตองหาวากระทําความผิดดวยกันซึ่งศาลตองรับฟงดวยความระมัดระวัง

-๙–

นอกจากนั้นแลวตามบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓ ยังมีความไมสอดคลอง
ตองกัน โดยในสวนที่เปนบันทึกถอยคําของนายพิชิตในแผนแรกหนาที่สองระบุวาจําเลย
โทรศัพทมาหาและนําเมทแอมเฟตามีนของกลางไปใหนายพิชิตที่บานของนายพิชิตเมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยจําเลยใชโทรศัพทหมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ โทรศัพทหา
นายพิชิตทั้งสองครั้ง แตในสวนที่เปนบันทึกคําใหการซึ่งอยูในแผนที่สองระบุวา จําเลยนํา
เมทแอมเฟตามีนของกลางไปใหนายพิชิตเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยติดตอกันที่
หมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ และ ๐๖ ๑๔๔๒ ๓๔๓๐ อีกทั้งตามบันทึกคําใหการของ
ผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓ ระบุวานายพิชิตใหการวานายพิชิตรับเมทแอมเฟตามีนจาก
จําเลยมาพักไวเพื่อรอสงมอบใหแกนายดําริหรือเล็ก โดยนายพิชิตเปนเพียงตัวกลางในการซื้อ
ขายเมทแอมเฟตามีนระหวางจําเลยกับนายดําริ แตตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๙
ระบุวานายพิชิตซื้อเมทแอมเฟตามมีนมาจากจําเลยเพื่อนําไปจําหนายตอใหแกลูกคา ซึ่งมี
ความแตกตางกันทั้งที่ใหการในคราวเดียวกัน นับเปนขอพิรุธ แมจะไมมีกฎหมายหามมิใหรับ

- ๑๐ –

ฟงพยานบอกเลาและพยานซัดทอด แตพยานหลักฐานดังกลาวตองเปนพยานหลักฐานที่มี
เหตุผลอันหนักแนนปราศจากขอตําหนิโดยสิ้นเชิง หรือตองมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ
แตตามบันทึกคําใหการดังกลาวยังมีขออันควรสงสัยดังกลาวแลว ยิ่งไปกวานั้น เมื่อนายพิชิตซึ่ง
เปนพยานชั้นหนึ่งมาเบิกความตอศาลกลับไมยืนยันตามบันทึกคําใหการดังกลาว และยังเบิก
ความวา ลงชื่ อ ในเอกสารและภาพถ า ยแนบท ายเอกสารโดยไม ไ ดอ า นข อความ บั น ทึ ก
คําใหการดังกลาวจึงมีน้ําหนักนอย และที่พันตํารวจโทอรรถสิทธิ์กับรอยตํารวจโทฉัตรชัยเบิก
ความวา ตรวจสอบโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายพิชิตที่อางวาใชโทรศัพทติดตอซื้อขายเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยแลวปรากฎวาตรงกับหมายเลขโทรศัพทของจําเลยที่ตรวจสอบไดจากหอง
สื่อ สารของสถานีตํ ารวจภูธ รเมื องประจวบคี รีขั นธ ที่จํ าเลยประจํา อยู คือ หมายเลข ๐๙
๒๙๘๙ ๙๐๑๖ ตามเอกสารหมาย จ.๒๒ ก็ ไ ม ป รากฏว า พยานโจทก ทั้ ง สองนํ า
โทรศัพทเคลื่อนที่ของนายพิชิตและโทรศัพทเคลื่อนที่ของจําเลยมาเปนของกลางเพื่อเปน
พยานหลักฐานยืนยันขอเท็จจริงวามีการโทรศัพทจากโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องของนายพิชิต

- ๑๑ –

ไปยังจําเลย และจําเลยโทรศัพทจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของจําเลยดังกลาวไปหานายพิชิต
ในชวงเวลาที่อางวานายพิชิตกับจําเลยโทรศัพทซื้อขายเมทแอมเฟตามีนและติดตอรับเงินคา
เมทแอมเฟตามีนกัน โดยไดความจากทางนําสืบของจําเลยวา จําเลยใชโทรศัพทหมายเลข
๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ มาโดยตลอด ไมเคยเปลี่ยนไปใชหมายเลขอื่นจนกระทั่งถูกคุมขังอยูใน
เรือนจําจึงเลิกใชยอมสามารถที่จะยึดมาเปนของกลางโดยงาย ทั้งไมปรากฏวาโจทกมีหลักฐาน
บันทึกขอมูลการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายพิชิตและจําเลยในชวงเวลาดังกลาวจากศูนย
ขอมูลผูใหบริการโทรศัพทมาแสดงใหเห็นวาจําเลยและนายพิชิตไดใชโทรศัพทติดตอซื้อขาย
เมทแอมเฟตามีนกันในอันที่จะนํามารับฟงเปนพยานหลักฐานประกอบเขากับพยานหลักฐานอื่น
แลวฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดตามฟอง หลังจากเจาพนักงาน
ตํารวจจับกุมนายพิชิตพรอมเมทแอมเฟตามีนของกลางก็ไมปรากฏวาจําเลยหลบหนีและยังมา
ทํางานตามปกติ ซึ่งก็ไมปรากฏวาเจาพนักงานตํารวจนําตัวนายพิชิตไปชี้ยืนยันตัวจําเลยวาคือ
คนที่จําหนายเมทแอมเฟตามีนของกลางใหแกนายพิชิต นับวาเปนขอพิรุธสงสัยอีกประการหนึ่ง

- ๑๒ –

นอกจากนั้นแลว ตามทางพิจารณาไดความวา หลังเกิดเหตุ รอยตํารวจเอกสุทิน พยายาม
ติดตอลอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยหลายครั้งแตก็ไมไดผล เมื่อเจาพนักงานตํารวจเขาตรวจ
คนบานพักของจําเลยก็ไมปรากฏวามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซอนอยู และรอยตํารวจเอกสุทินยังมาเบิก
ความยืนยันวา จากการสืบสวนไมพบวาจําเลยเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ ประกอบกับ
จําเลยใหการปฏิเสธมาตั้งแตตนโดยนําสืบวานายพิชิตเคยโทรศัพทไปหาจําเลยเรื่องซื้อขาย
พระเครื่องโดยจําเลยไมเคยขายเมทแอมเฟตามีนใหแกนายพิชิต ซึ่งสอดคลองกับที่เคยใหการ
ไวตอพนักงานสอบสวน ตามบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๓๒ และหลังจาก
ที่เ จ าพนั ก งานตํ ารวจจับ กุ ม นายพิ ชิต ได พร อ มของกลางแลว ประมาณหนึ่ ง เดือ นพนัก งาน
สอบสวนเรียกจําเลยไปสอบถามในเรื่องนี้ จําเลยยอมทราบเรื่องที่ถูกนายพิชิตใหการซัดทอด
แต จํ า เลยก็ ไ ม ไ ด ห ลบหนี ยั ง มาปฏิ บั ติ ง านตามปกติ โจทก ฟ อ งจํ า เลยในข อ หาเป น
ขาราชการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีเมทแอมเฟตามีนจํานวนมากไวในครอบครอง
เพื่อจําหนายและจําหนายเมทแอมเฟตามีนโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษสูง โจทกจึงมี

- ๑๓ –

หนาที่ตองนําพยานหลักฐานมาสืบใหเห็นโดยปราศจากความสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดตามฟอง
แตพยานหลักฐานโจทกที่นําสืบยังมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดตามฟอง
หรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๓
พิพากษายกฟอง แตใหขังจําเลยไวในระหวางอุทธรณ./
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