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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุร ี

วันที่  ๒๓  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
ความอาญา 

 
                     พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี                                                                         โจทก 
ระหวาง  
 นายไว  ครามปน                                                                                             จําเลย 
            
เร่ือง  ลักทรัพย   
  
 โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลากลางวัน จําเลยซึ่งเปนลูกจาง

ของบริษัท อิน แอนด เฮาส แลนดสแคป จํากัด ผูเสียหาย ไดลักเอาน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลของ

รถยนตบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน  ๙๒-๘๑๔๖ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๐ ลิตร ราคา 

๑,๑๐๑.๖๐ บาท ของผูเสียหายไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตําบลใดไมปรากฏชัด อําเภอธัญบุรี ตําบล

หนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวพันกัน ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๓๕ กับใหคืนหรือใชราคาทรัพยที่ยังไมไดคืนแกผูเสียหายเปนเงิน ๑,๑๐๑.๖๐ 

บาท  

 จําเลยใหการปฏิเสธ 

 ระหวางพิจารณาผูเสียหายเขารวมเปนโจทก  

 ทางพิจารณาโจทกและโจทกรวมนําสืบไดความวา โจทกรวมเปนบริษัทจํากัด 

/  ประกอบธุรกิจ  ... 
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ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาตกแตงสวน มีนางสาวสุวรรณา  อารียพัฒนกุล เปนกรรมการ

ผูจัดการ จําเลยเปนพนักงานขับรถของโจทกรวมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นางสาว

สุวรรณา ไดรับแจงจากนายไพโรจน ทางโทรศัพทแจงวาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เห็น

คนขับรถของโจทกรวมไดขับรถเขาออกใตสะพานกลับรถบริเวณถนนลําลูกกา-วังนอย ซึ่งเปน

สถานที่รับซื้อน้ํามันเถื่อนจากรถบรรทุก หลังจากโจทกรวมตรวจสอบแลวพบวาน้ํามันในถัง

น้ํามันรถคันเกิดเหตุขาดหายไป ๔๐ ลิตร ราคา ๑,๑๐๑.๖๐ บาท ตอมาเจาพนักงานตํารวจติดตาม

ไปจับกุมจําเลยไดที่จังหวัดเพชรบูรณ 

 จําเลยนําสืบวา ขณะเกิดเหตุจําเลยเปนลูกจางของโจทกรวม ตําแหนงพนักงาน

ขับรถโจทกรวมมีรถบรรทุก  ๓  คัน  เปนรถบรรทุกมีเครนยกหกลอ  ๒  คัน  รถบรรทุกสิบลอ  

๑  คัน ในวันเกิดเหตุจําเลยไดขับรถคันเกิดเหตุจากบริษัทไปขนของที่ทําเนียบรัฐบาล โดยใช

เสนทางถนนรังสิต-นครนายก ทั้งไปและกลับ เมื่อเสร็จงานก็ไดนําไปจอดไวในบริษัทตามปกติ 

วันรุงขึ้นหลังจากกลับจากจังหวัดเพชรบูรณ นางสุวรรณา กรรมการผูจัดการโจทกรวม ไดเรียก

พนักงานทุกคนเขาประชุม หลังจากประชุมแลวก็ใหจําเลยออกจากงานโดยไดใหรับเงินเดือน  

๑๕  วัน หลังจากจําเลยกลับไปอยูที่จังหวัดเพชรบูรณกับภริยาไดเปนพนักงานขับรถโดยสาร

สายพิษณุโลก-เพชรบูรณ จนถึงปจจุบัน และไมเคยไดรับหมายเรียกเพิ่งทราบเมื่อถูกเจา

พนักงานตํารวจภูธรหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จับกุมตามหมายจับของศาลและถูกสงตัวมา

ดําเนินคดีนี้  

/  พิเคราะห  ... 
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 พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลวขอเท็จจริงในเบื้องตนรับฟงไดวา 

โจทกรวมเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท จํากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับตกแตงสวนและงาน

ทั่วไป มีนางสาวสุวรรณา อาริยพัฒนกุล เปนกรรมการผูจัดการ ตามหนังสือรับรอง เอกสาร

หมาย จ.๑ ขณะเกิดเหตุมีจําเลยเปนลูกจางทําหนาที่ขับรถขนของใหแกโจทกรวมไปตามหนา

งานตางๆ วันเกิดเหตุจําเลยไดขับรถคันเกิดเหตุของโจทกรวมไปขนของที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อ

นํามาเก็บไวที่บริษัท หลังจากจําเลยกลับไปขับรถโดยสารที่จังหวัดเพชรบูรณก็ถูกเจาพนักงาน

ตํารวจจับกุมตามหมายจับของศาล มีปญหาที่ตองวินิจฉัยวาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟอง

โจทกหรือไม โจทกมีนายไพโรจน ทองนิ่ม เบิกความเปนพยานวา โจทกรวมประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับรับเหมาตกแตงสวน มีนางสาวสุวรรณา  อารียพัฒนกุล เปนกรรมการผูจัดการ พยานเคย

เปนพนักงานขับรถคันเกิดเหตุของโจทกรวม ตอมาไดไปขับรถที่บริษัทรังสิตยนตการโยธา 

ประจําเสนทางถนนรังสิต -วังนอย ตามภาพถายหมาย ปจ.๒ ของศาลจังหวัดพะเยา ภาพที่ ๑ ถึง

ภาพที่ ๗ ระหวางนั้นเห็นรถคันเกิดเหตุที่บริเวณถนนลําลูกกา-วังนอย ไดเลี้ยวเขาไปใตสะพาน

คลองเจ็ด ตามภาพถายหมาย ปจ.๒ ภาพที่ ๘ ถึง ภาพที่ ๑๐ ซึ่งเปนแหลงรับลักลอบซื้อน้ํามัน

เถื่อนจากรถบรรทุก พยานจึงโทรศัพทไปบอกนางสาวสุวรรณา กรรมการของโจทกรวม 

นางสาวสุวรรณา อาริยพัฒนกุล เบิกความเปนพยานวา โจทกรวมเปนบริษัทจํากัด ประกอบ

กิจการรับตกแตงสวน พยานเปนกรรมการผูจัดการของโจทกรวม จําเลยเปนลูกจางโจทกรวมมี

หนาที่ขับรถขนตนไมและอุปกรณตาง  ๆ  ไปติดต้ังที่หนางาน กอนวันเกิดเหตุเคยไดรับแจงจาก 

/  นายปฏิภาณ  ... 
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นายปฏิภาณ พนักงานของโจทกรวมวาจําเลยมีพฤติกรรมลักดูดน้ํามันรถบรรทุกไปขาย เมื่อ

วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา  ไดรับแจงทางโทรศัพทจากนายวิโรจน  

ทองนิ่ม  ซึ่งเคยเปนพนักงานขับรถของโจทกรวมวาเคยเห็นคนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุของ

โจทกรวมไดมีพฤติกรรมลักดูดน้ํามันไปขาหลายครั้งและเคยเปดไฟกระพริบเตือนแลว ตอมา

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ ไดเห็นรถคันเกิดเหตุจอดที่ใตสะพานตางระดับถนนสายวง

แหวนฝงตะวันออก  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี และมีพฤติกรรมลักดูดน้ํามันไปขายอีก 

หลังจากจําเลยนํารถเขามาเก็บที่บริษัทแลวพยานจึงนายปฏิภาณตรวจสอบดูก็พบวาน้ํามันโซลา

ในรถคันเกิดเหตุขาดหายไปประมาณ  ๔๐  ลิตร  ราคาประมาณ  ๑,๑๐๑  บาท นายปฏิภาณ  

เสนาวงศ เบิกความเปนพยานวา ขณะเกิดเหตุพยานเปนพนักงานของโจทกรวม ตําแหนง

ผูจัดการภาคกลาง มีหนาที่ผลิตและจัดสงตนไมไปตามสถานที่ตาง ๆ ที่โจทกรวมรับเหมา

ตกแตง จําเลยเปนพนักงานขับรถบรรทุกเครนยกของโจทกรวม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา นางสาวสุวรรณา อาริยะพัฒนกุล กรรมการผูจัดการของ

โจทกรวมไดแจงวา นายไพโรจน ทองนิ่ม ซึ่งเคยเปนพนักงานขับรถของโจทกรวมมากกอน

โทรศัพทมาบอกนางสาวสุวรรณาวาเห็นรถคันเกิดเหตุของโจทกรวมจอดอยูที่เพิงรับซื้อน้ํามัน

เถื่อนบริเวณเสนทางถนนคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี ใหตรวจสอบรถคันดังกลาวเมื่อตรวจสอบ

แลวพบวาจําเลยเปนคนขับและบริเวณฝาปดน้ํามันรถมีคราบน้ํามันติดอยูและปริมาณน้ํามันที่

เหลืออยูถังน้ํามันขาดหายไปประมาณ ๔๐ ลิตร พยานไดรับมอบอํานาจจากโจทกรวมใหไป 

/  แจงความ  ... 
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แจงความดําเนินคดีกับจําเลยที่สถานีตํารวจและไดพาเจาพนักงานตํารวจไปตรวจที่เกิดเหตุ ตาม

ภาพถายหมาย ปจ.๒ ของศาลจังหวัดพะเยา พันตํารวจโทพรชัย ตรีศร ผูจับกุม เบิกความเปน

พยานวา เดิมพยานเปนคนจังหวัดเพชรบูรณ หลังจากไดรับหมายจับ ตามเอกสารหมาย จ.๖ ก็

ติดตอประสานงานกับเจาพนักงานตํารวจในทองที่ที่จําเลยมีภูมิลําเนาตามหมายจับแลวเดินทาง

ไปจับกุม ขณะเขาจับกุมจําเลยกําลังขับรถรับสงโดยสารอยูในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

และไมขัดขืนใหความรวมมือเปนอยางดีจากนั้นควบคุมตัวมาสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 

พันตํารวจโทสมประสงค  ปรีชานิ พนักงานสอบสวน เบิกความเปนพยานวา เมื่อวันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขณะเขาเวรสอบสวนอยูที่สถานี นางสาวสุวรรณา อารียะพัฒนกุล กรรมการ

ผูจัดการของโจทกรวม มาแจงความใหดําเนินคดีกับจําเลยซึ่งเปนลูกจางโจทกรวมในขอหาลัก

ทรัพยของนายจางโดยนําหลักฐาน เชน หนังสือรับรองบริษัท ใบรับสมัครงาน ตามเอกสาร

หมาย จ.๑ และ จ.๒ มายืนยันวาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นายไพโรจน ทองนิ่ม ซึ่งเคย

เปนพนักงานขับรถของโจทกรวมไดโทรศัพทแจงวากอนเกิดเหตุประมาณ ๒ ถึง ๓ เดือน เห็น

รถบรรทุกคันเกิดเหตุของโจทกรวมวิ่งเขาไปใตสะพานกลับรถซึ่งเปนแหลงรับซื้อน้ํามันเถื่อน 

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายไพโรจน ก็เห็นรถคันเกิด

เหตุวิ่งออกมาจากใตสะพานกลับรถซึ่งเปนแหลงรับซื้อน้ํามันเถื่อนอีก เมื่อโจทกรวมตรวจสอบ

รถคันเกิดเหตุแลวก็พบวาในวันเกิดเหตุจําเลยเปนคนขับรถคันเกิดเหตุ และหลังจากนายปฏิภาณ

พนักงานของโจทกรวมออกไปดูสถานที่รับซื้อน้ํามันเถื่อนตามภาพถายหมาย ปจ.๒ ของศาล 

/  จังหวัด  ... 
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จังหวัดพะเยา ก็พบวาเปนแหลงรับซื้อน้ํามันเถื่อนจากรถบรรทุกจริงตามที่นายไพโรจนแจง 

หลังจากพยานไดขอหมายจับจําเลยจากศาลแลวก็ไดสรุปสํานวนสั่งฟองเสนอพนักงานอัยการ 

ตอมาพันตํารวจโทพรชัย     ตรีศร เจาพนักงานตํารวจฝายสืบสวนไดรวมกันจับกุมจําเลย ในช้ัน

สอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธอางวาไมไดกระทําผิด จําเลยเบิกความเปนพยานวา ไมไดกระทํา

ผิดตามฟอง ขณะเกิดเหตุเปนพนักงานขับรถของโจทกรวม ซึ่งโจทกรวมมีรถบรรทุก  ๓  คัน  

เปนรถบรรทุกหกลอ มีเครนยกของ  ๒  คัน  รถบรรทุกสิบลอ  ๑  คัน ตามปกติพนักงานขับรถ

ทุกคนของโจทกรวมจะไมขับรถคันใดคันหนึ่งเปนประจําแตหากรถคันใดวางก็จะขับคันนั้น

หรือตามคําสั่งของโจทกรวม วันเกิดเหตุพยานขับรถคันเกิดเหตุออกไปขนของที่ทําเนียบรัฐบาล

ใชเสนทางถนนรังสิต-นครนายก ทั้งขาไปและขากลับ และหลังจากเลิกงานก็ไดนํารถเขาไปจอด

เก็บไวที่บริษัทตามปกติ ๒ วัน ตอมาภริยาโทรศัพทมาบอกใหกลับไปบานที่จังหวัดเพชรบูรณ 

พยานจึงไดกลับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ  ๓  วัน เมื่อกลับมาทํางานนางสุวรรณา กรรมการ

ผูจัดการโจทกรวม เรียกพนักงานทุกคนเขาประชุมหลังจากประชุมเสร็จ นายไพโรจนหัวหนา

คนงานไดบอกวาไมใหพยานขับรถของโจทกรวมอีกโดยไมบอกสาเหตุ หลังจากไดเงินเดือน

แลวพยานไดกลับไปอยูกับภรรยาและไดขับรถโดยสารสายเพชรบูรณ-พิษณุโลก จนถึงปจจุบัน 

ไมเคยไดรับหมายเรียกจากเจาพนักงานตํารวจเพิ่งจะทราบเมื่อถูกจับตามหมายจับของศาล เห็น

วา เหตุการณที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุตามคําเบิกความของนายไพโรจน ทองนิ่ม ซึ่งโจทกและ

โจทกรวมอางวาเปนผูที่รูเห็นการกระทําผิดของจําเลยซึ่งถือวาเปนพยานใกลชิดกับเหตุการณ 

/  ที่สุด  ... 

 

 



 

 

 

- ๗ - 

ที่สุดก็ไดความเพียงวา กอนเกิดเหตุประมาณ ๒ ถึง ๓ เดือน นายไพโรจนเคยเห็นรถคันเกิดเหตุ

ของโจทกรวมวิ่งเขาออกใตสะพานขามตางระดับซึ่งเปนแหลงรับซื้อน้ํามันเถื่อน ตอมาในวัน

เกิดเหตุก็เห็นวิ่งออกมาจากบริเวณแหลงรับซื้อน้ํามันเถื่อนอีก แตนายไพโรจนไมไดเห็นการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยไปเกี่ยวของกับการลักน้ํามันของรถคันเกิดเหตุ และการพบ

เห็นแตละครั้งนั้นเปนการบังเอิญเทานั้น หาไดมีการดักซุมหรือวางแผนลวงหนา เพื่อหา

หลักฐานมายันความผิดของจําเลย การที่นายไพโรจนโทรศัพทไปบอกนางสาวสุวรรณา 

กรรมการของโจทกรวม ก็เปนแตเพียงการสันนิฐานคาดเดาโดยที่นายไพโรจนไมเคยพบเห็น

จําเลยมากอน สวนที่นายปฏิภาณ พนักงานของโจทกรวมไดตรวจรถคันเกิดเหตุแลวพบบริเวณ

ฝาปดถังน้ํามันมีรอยคราบน้ํามันผิดปกติ เมื่อคํานวณระยะทางที่รถคันเกิดเหตุวิ่งไปกับน้ํามันใน

ถังที่เหลือแลวน้ํามันขาดหายไป ๔๐ ลิตร ก็เปนการตรวจหาหลักฐานหลังจากจําเลยนํารถกลับ

เขาไปจอดในบริษัทแลวไมไดตรวจสอบในทันทีหลังจากจําเลยนํารถเขาไปจอด และไมปรากฏ

วาไดตรวจสอบรถเมื่อใด หลังจากนั้นกี่วัน สวนภาพถาย ตามเอกสารหมาย ปจ.๒ ของศาล

จังหวัดพะเยา ภาพที่ ๘ ถึง ที่ ๑๐ ที่โจทกและโจทกรวมอางวาเปนสถานที่รับซื้อน้ํามันเถื่อน แต

ตามขอความที่บรรยายใตภาพก็ไดความวาเปนรถบรรทุกคันอื่นที่ไดนํารถไปจอดใตสะพานแลว

ลักดูดน้ํามันไปขายหาใชรถคันเกิดเหตุไม เมื่อพิเคราะหถึงพยานหลักฐานตามที่กลาวมาแลว

ขางตนโจทกและโจทกรวมก็ไมสามารถแสดงใหศาลเห็นหรือเช่ือไดวาในวันเกิดเหตุจําเลยได

ลักเอาน้ํามันจากรถคันเกิดเหตุไปขายหรือไม ดังนั้น จะอาศัยการคาดคะเนของนายไพโรจนและ 

/  พบพิรุธ  ... 
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พบพิรุธรอยคราบที่ฝาน้ํามันรถคันเกิดเหตุแลวสันนิษฐานวาจําเลยซึ่งเปนผูครอบครองรถไดลัก

เอาน้ํามันในถังน้ํามันไปขายนั้นยังฟงไมถนัดนัก พยานหลักฐานโจทกและโจทกรวมที่นําสืบมา

ทั้งหมดยังไมพอฟงลงโทษจําเลยไดกับจําเลยใหการปฏิเสธมาโดยตลอด ตองยกประโยชนแหง

ความสงสัยใหแกจําเลย  

 พิพากษายกฟอง./ 

 

นายประสิทธ์ิ  หลัดกอง 
 

นายสามารถ  อาจณรงค 
 

 

 

 

 

 

 

จารุวรรณ/พิมพ 



หมายเหต ุ
 

 พยานที่เบิกความในลักษณะการคาดคะเนหรือสันนิษฐานคาดเดา หรือ
จับผิดน้ัน เปนพยานหลักฐานที่มีขอบกพรองประการอื่น ซ่ึงศาลตองรับฟงดวย
ความระมัดระวังตาม ป.วิ.อ มาตรา 227/1 และลําพังขอพิรุธรอยคราบที่ฝา
นํ้ามัน ก็ยังไมถือเปนเหตุผลอันหนักแนนที่จะรับฟงเช่ือมโยงกับคําพยานน้ันได 
หรือไมนับเปนพฤติการณพิเศษแหงคดี หรือพยานวัตถุที่จะนํามารับฟงใหมี
นํ้าหนักรวมกับคําเบิกความของพยานดังกลาว 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
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