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เรื่อง       ลักทรัพย  รับของโจร 
  

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘  เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึง

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลากลางวัน มีคนรายจํานวนหลายคนรวมกันลักเอา

รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กธต-๔๕๗ กาฬสินธุ  ราคา ๔๐,๐๐๐ บาทของ         

นายวาทศิลป  โสมาบุตร ผูเสียหายไปโดยทุจริต  เหตุเกิดที่ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ     

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘  เจาพนักงานตํารวจ

ยึดโครงรถจักรยานยนต ซึ่งเปนโครงรถจักรยานยนตของผูเสียหายซึ่งถูกคนรายลักทรัพย

พรอมกับรถจักรยานยนตคันอื่น  โครงรถจักรยานยนตคันอื่นและอุปกรณพรอมสวนควบ

ของรถจักรยานยนตอีกหลายรายการขณะอยูในความครอบครองของจําเลยเปนของกลาง   
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โดยจําเลยกับพวกรวมกันเปนคนรายลักเอาทรัพยของผูเสียหายตามฟอง หรือมิฉะนั้น 

จําเลยกับพวกรวมกันรับของโจร โดยรับเอาไว ชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไป

เสีย ซึ่งของกลางซึ่งเปนทรัพยของผูเสียหายซึ่งถูกลักไปโดยจําเลยรูอยูแลววาเปนทรัพยที่ 

ไดมาจากการกระทําความผิดฐานลักทรัพย   เหตุรับของโจรเกิดที่ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ     

คลองหลวง และตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวพันกัน  ขอให

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗, ๘๓  ใหจําเลยคืนหรือใชราคา

ทรัพยที่ยังไมไดคืนจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาทแกผูเสียหาย 

  จําเลยใหการปฏิเสธ 

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  กอนเกิดเหตุคดีนี้มีผูเสียหายซึ่งเปนเจาของ

รถจักรยานยนตหลายรายเขาแจงความวารถจักรยานยนตสูญหาย  รอยตํารวจเอกมนตรี  

ช้ินงูเหลือม เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรคลองหลวงจึงไดสืบสวนในทางลับ  

ทราบวากลุมวัยรุนยานนวนครจะเปนผูลักรถจักรยานยนตแลวนําไปสงใหคนกลาง      

จากการสืบสวนทราบวาคนรายที่เปนคนกลางมีช่ือเลนวา  “ชา”  ช่ือเต็มคือนายปรีชา  สวน

นามสกุลไมทราบ  จากนั้นนายปรีชาจะนําช้ินสวนรถจักรยานยนตไปสงใหกับนายวิเศษ  

คือจําเลยในคดีนี้  ตอมารอยตํารวจเอกมนตรีไดขอหมายคนจากศาลจังหวัดปทุมธานี  เพื่อ

เขาคนบานของนายวิเศษ  ในวันเขาตรวจคนเจาพนักงานตํารวจไดแสดงความบริสุทธ์ิ

ใหกับจําเลยซึ่งเปนเจาของบานดูแลว  จากการตรวจคนเบื้องตนพบรถจักรยานยนตจํานวน 
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หลายคัน  สามารถแสดงหลักฐานได  เจาพนักงานตํารวจจึงตรวจยึดไว  ตอมาทราบวายังมี

โครงรถจักรยานยนตอยู ในคูน้ํ าอีกจํานวนหนึ่ ง   จึงไดสงคนลงไปงมยึดโครง

รถจักรยานยนตได ๑ อัน  เมื่อนําโครงรถจักรยานยนตดังกลาวไปตรวจหลักฐานแลวจึง

ทราบวาเปนโครงรถจักรยานยนตของนายวาทศิลป  โสมาบุตร ที่ไดมีการแจงความ      

รองทุกขไว ตามสําเนารายการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๕  เจาพนักงานตํารวจจึงได

จัดทําบัญชีของกลางตามเอกสารหมาย จ.๖  จากนั้นจึงสงตัวจําเลยใหกับรอยตํารวจโท

อมรินทร  วันทองทักษ พนักงานสอบสวน  รอยตํารวจโทอมรินทรตรวจหลักฐานแลว     

เช่ือวาจําเลยเปนคนรายกระทําความผิด  จึงไดขออนุมัติศาลออกหมายจับตามสําเนา

หมายจับเอกสารหมาย จ.๑๒  ตอมาจําเลยเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวน  ในช้ันแจง   

ขอกลาวหาและช้ันสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธ ตามบันทึกแจงขอกลาวหาและบันทึก

คําใหการผูตองหาที่ ๑ เอกสารหมาย จ.๑๓ และ จ.๑๔ 

  จําเลยนําสืบวา  จําเลยไมไดกระทําความผิดตามฟอง  ขณะเกิดเหตุจําเลยมี

อาชีพรับจางเปนพนักงานของบริษัทอเมริกันสแตนดารด  นอกจากนั้นเวลาวางงานยัง

รับจางซอมรถจักรยานยนตทั่วไป  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  นายปรีชากับพวกรวม ๒ 

คน ไดไปพบจําเลยในเวลาเย็นแลวนํารถจักรยานยนตไปใหซอม  จําเลยบอกใหนายปรีชา

มารับรถจักรยานยนตในวันรุงขึ้น  ตอมาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘  ขณะที่จําเลย

กําลังเริ่มซอมรถจักรยานยนตของนายปรีชา  ก็มีชาย ๖ คน ทราบตอมาวาเปนเจาพนักงาน 
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ตํารวจเขาทําการขอตรวจคน ตามเอกสารหมาย จ .๓  ไมมีระบุวามีการพบโครง

รถจักรยานยนตในบอน้ํา  ขณะที่เจาพนักงานตํารวจลงไปงมในคลองสาธารณะขางบาน  

ก็ไมปรากฏวาพบโครงรถจักรยานยนตแตประการใด  ในวันดังกลาวเจาพนักงานตํารวจ  

ยังไมไดแจงขอกลาวหา  แจงเพียงแตวามีรถจักรยานยนตที่ตรวจสอบทางทะเบียนบาน

พบวาเปนรถจักรยานยนตที่ถูกรายลักทรัพยมา 

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกจําเลยโดยตลอดแลว  ขอเท็จจริงเบื้องตนรับ

ฟงเปนยุติวา  ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟอง  มีคนรายหลายคนรวมกัน           

ลักรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กธต-๔๕๗ กาฬสินธุ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาทของ           

นายวาทศิลป  โสมาบุตร ผูเสียหายไป  ซึ่งผูเสียหายแจงความรองทุกขไวตอเจาพนักงาน

ตํารวจ  ตอมาเจาพนักงานตํารวจสืบสวนแลวไดขออนุมัติศาลออกหมายคนบานของจําเลย

ในคดีนี้   ขณะเขาทําการตรวจคนพบรถจักรยานยนต  อุปกรณสวนควบและโครง

รถจักรยานยนตหลายรายการ ซึ่งมีโครงรถจักรยานยนตของผูเสียหายในคดีนี้รวมอยูดวย 

ตามบันทึกตรวจยึดเอกสารหมาย จ.๓  ลําดับที่ ๖  ซึ่งตรงกับรายการจดทะเบียนและบัญชี

ของกลางคดีอาญาตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๗ ตามลําดับ  เจาพนักงานตํารวจไดแจง

ขอกลาวหาแกจําเลยวารวมกันลักทรัพยหรือรับของโจร  ช้ันแจงขอกลาวหาและช้ัน

สอบสวน  จําเลยใหการปฏิเสธ  ปรากฏตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและบันทึก

คําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๓ และ จ.๑๔  มีปญหาตองวินิจฉัยวาจําเลยเปน 
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คนรายกระทําความผิดฐานลักทรัพยหรือรับของโจรตามฟองโจทกหรือไม  สําหรับ

ความผิดฐานลักทรัพยนั้น  โจทกไมมีพยานหลักฐานใดมานําสืบแสดงใหเห็นอยางแจงชัด

วาจําเลยรวมกับนายปรีชาหรือวัยรุนอื่นกระทําความผิดฐานลักทรัพยรถจักรยานยนตของ

ผูเสียหายอยางไร  คงมีแตคําเบิกความของรอยตํารวจเอกมนตรี  ช้ินงูเหลือม เทานั้นซึ่ง   

คําเบิกความดังกลาวเปนเพียงพยานบอกเลา ไมอาจรับฟงไดโดยลําพังตนเอง ซึ่งตองรับฟง

ประกอบกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งไมปรากฏวาโจทกมีพยานหลักฐานอื่นมายืนยัน

สนับสนุนวาจําเลยเปนคนรายรายนี้  ดังนั้นพยานหลักฐานโจทกจึงไมมีน้ําหนักมั่นคงให

รับฟงลงโทษจําเลยในความผิดฐานลักทรัพยได  สวนความผิดฐานรับของโจรนั้น  เห็นวา 

โจทกมีรอยตํารวจเอกมนตรีเบิกความประกอบบันทึกการตรวจยึดเอกสารหมาย จ.๓ วา 

ในวันดังกลาวไดมีการตรวจยึดโครงรถจักรยานยนตหมายเลข เอฟเอส ๑๒๕-

๐๐๒๒๗๔๔ ไดจากคูน้ําบานจําเลยซึ่งตอมาเมื่อมีการตรวจสอบทางทะเบียนในภายหลัง

แลวพบวาเปนรถจักรยานยนตจดทะเบียนในนามของนายวาทศิลป  โสมาบุตร ผูเสียหาย

ในคดีนี้  ซึ่งไดแจงความรองทุกขทรัพยสินหายไวตอเจาพนักงานตํารวจ เห็นวาเอกสาร

หมาย จ.๓ ไดจัดทําขึ้นในวันตรวจยึดและจําเลยไดลงลายมือช่ือไวในฐานะเจาของบาน    

ผูยินยอมใหตรวจยึดจึงเช่ือวาในวันตรวจยึดดังกลาวมีการตรวจยึดช้ินสวนโครงราง

รถจักรยานยนตของผูเสียหายไดจากบานของจําเลยจริง  แมจําเลยจะใหการปฏิเสธและ  

นําสืบในทํานองวาในขณะตรวจคนไมมีการตรวจยึดโครงรถจักรยานยนตของผูเสียหาย 
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ก็ตาม  ก็เปนขอกลาวอางของจําเลยแตเพียงฝายเดียว เลื่อนลอยไมมีน้ําหนัก ทั้งไมปรากฏ

วาพยานโจทกปากนี้เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยในเรื่องอื่นใดมากอน จึงไมมีขอ

ระแวงสงสัยวาจะแกลงเบิกความปรักปรําจําเลยใหตองรับโทษ  เช่ือวาเบิกความไปตาม

ความจริง  ทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณาและทางนําสืบของจําเลยเองก็ปรากฏวา

จําเลยรับรถจักรยานยนตไวจากนายปรีชาหลายรายการแลวแสดงถึงความสัมพันธ  

ระหวางจําเลยกับนายปรีชาในระดับหนึ่ง  ดังนี้พยานหลักฐานโจทกในสวนนี้จึงรับฟงได

โดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยเปนคนรายกระทําความผิดฐานรับของโจร 

  พิพากษาวา  จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗   

จําคุก ๔ ป  ใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยแกผูเสียหายดวย  ขอหาอื่นใหยก./ 
 

นายกิตติพันธุ  เกียรติสุนทร 
 

นายสมบูรณ  ไวนฤนาท 
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หาใชพยานบอกเลาไม  จึงทําใหคําพยานประกอบบันทึกการตรวจยึดเอกสาร
หมายจ.3 มีนํ้าหนักนารับฟงและสามารถบงช้ีถึงเจตนาจําเลยได  แมความผิด
ฐานรับของโจรน้ันยากที่จะนําสืบดวยประจักษพยานก็ตาม  แตศาลไดวาง
หลักวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุผลจากกรณีแวดลอมและพิรุธแหงการกระทํา 
(เทียบตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่  590/2539) 

   
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
           14   มกราคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


