
 
 
 
 

 
 
 
 

                    ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
  

ศาลจังหวัดธัญบุร ี
วันที่      ๒  เดือนธันวาคม       พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 

   ความแพง 

   
พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุร ี         โจทก 

ระหวาง  

   นายชณิตสร  ลี้สุวรรณ                   จําเลย 

 

เรื่อง  ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๑  เวลากลางวัน  จําเลยไดกระทําความผิด

หลายกรรมตางกัน กลาวคือ จําเลยไดมีเมทแอมเฟตามีน อันเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 

จํานวน ๖ เม็ด (หนวยการใช) น้ําหนักสุทธิ ๐.๕๓๘ กรัม  ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดย

ไมไดรับอนุญาตอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย และจําเลยไดจําหนายเมทแอมเฟตามีน สวน

หนึ่งที่จําเลยมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายดังกลาว ใหแกสายลับที่เขทําการลอซื้อ จํานวน ๒ 

เม็ด ในราคา ๖๐๐ บาท  เหตุเกิดที่ตําบลคลองสอง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    ตาม

วันเวลาดังกลาวเจาพนักงานจับจําเลยไดพรอมเมทแอมเฟตามีนที่จําเลยไดจําหนายแกสายลับ 

จํานวน ๒ เม็ด และเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการจําหนายอีก ๔ เม็ด กับธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ 

        
      (๓๑)  

  สําหรับศาลใช 

     คดีหมายเลขดําที่   อ.๑๔๑๕ / ๒๕๕๑ 

      คดีหมายเลขแดงที่  อ.๖๒๒๐ / ๒๕๕๒ 

คําพิพากษา 
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( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

บาท จํานวน ๖ ฉบับ รวม ๖๐๐ บาท ซึ่งเปนของเจาพนักงานในการลอซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก

จําเลยเปนของกลางสงพนักงานสอบสวน ทําการสอบสวนแลว จําเลยใหการรับสารภาพ  เมท

แอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน เจาพนักงานเก็บรักษาไว สวนธนบัตรลอซื้อคืนแก

เจาของแลว ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา 

๔,๗,๘,๑๕,๖๖,๑๐๒ พระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗  ริบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ของกลางที่เหลือ

จากการตรวจพิสูจน  

   จําเลยใหการปฏิเสธ  

   พิเคราะหพยานหลักฐานโจทก จําเลยโดยตลอดแลว ขอเท็จจริงเบื้องตน

รับฟงไดวา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐  นาฬิกา เจาพนักงานตํารวจ

จับกุมจําเลยไดบริเวณที่เกิดเหตุ ต้ังอยูตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พรอมเมทแอมเฟตามีน จํานวน ๔ เม็ดที่จําเลยใสไวในกระเปาเสื้อที่สวมใส คดีมีปญหาตอง

วินิจฉัยวา จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม    โจทกมีดาบตํารวจบุญเอื้อ บองเขายอยและ

ดาบตํารวจสุรัตน เกื้อกูลวงศ ผูจับกุม มาเบิกความยืนยันวา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๐ พยาน

ไดรับแจงจากสายลับวาจะลอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายขณิตสร ลี้สุวรรณ จําเลย ที่บริเวณ

หนาโรงเรียนทาโขลง หมู ๑๔ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จํานวน ๒ 
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( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๐๐ บาท พยานกับพวกไดวางแผนจับกุม โดยนําธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ 

บาท รวม ๖ ฉบับเปนเงิน ๖๐๐ บาท มอบใหกับสายลับเพื่อใชซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลย 

และไดลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน หลังจากนั้นไดเดินทางไปยังจุดนัดหมาย โดยให

สายลับยืนรอ จากนั้นจําเลยไดขับรถจักรยานยนต รุนฟโน สีเขียว-ขาว มาถึงและไดจําหนาย

เมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ จํานวน ๒ เม็ด ในราคา ๖๐๐ บาท หลังจากสายลับไดเมทแอมเฟ

ตามีนแลว ไดใหสัญญาณจําเลยกับพวก พยานจึงแสดงตนเขาจับกุมและตรวจคนรางกายจําเลย 

พบเมทแอมเฟตามีน อีกจํานวน ๔ เม็ดที่กระเปาเสื้อขางซาย พรอมธนบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

จํานวน ๖ ฉบับ ตรวจสอบแลวมีหมายเลขตรงกันกับธนบัตรที่ไดลงบันทึกประจําวันไว  พยาน

จึงแจงขอกลาวหาจําเลยวามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย

และจําหนาย  จําเลยใหการรับสารภาพ จึงไดควบคุมตัวจําเลยพรอมของกลางสงพนักงาน

สอบสวน ในช้ันสอบสวน จําเลยใหการปฏิเสธขอหา มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไว

ในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย  แตรับวามีไวในครอบครองจํานวน ๔ เม็ด  พนักงาน

สอบสวนสงของกลางไปตรวจพิสูจน ผลปรากฏวาเปนเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด  สวน

จําเลยนําสืบตอสูวา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๑  ชวงเชาจําเลยไปเรียนหนังสือที่ศูนยบริการ

ทางการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงวันจึง

เดินทางไปวัดทองจันทร เพื่อรวมกินเลี้ยงงานบวช จนเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา จําเลยไป
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( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

บานนางปราณี สนธิกร ปาของจําเลยเพื่อเบิกเงินคาแรงของนางสาวธนรัตน ภรรยาจําเลย ซึ่ง

ทํางานเย็บกระสอบใหแกนางปราณี เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปซื้ออะไหล

รถจักรยานยนต นางปราณีไดมอบธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาทแกจําเลยจํานวน ๑๐ ฉบับ 

ขณะนั้นจําเลยมีเงินติดตัวอยูประมาณ ๖๐๐ บาท เปนธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท  ขณะจําเลยขับ

รถจักรยานยนตไปตามถนนสายเลียบคลองระพีพัฒน เมื่อใกลถึงวัดพะยอม มีรถจักรยานยนต

ขับตามหลังมาและบอกใหจําเลยจอดรถ และคนนั่งซอนทายมีอาวุธปนในมือ จําเลยตกใจกลัว 

จึงขับรถจักรยานยนตหนี โดยมุงหนาไปปอมตํารวจลําสนุน  แตปรากฏวา มีรถยนตกระบะ

จอดขวางทางอยู มีชายฉกรรจยืนอยู ๔-๕ คน จําเลยเลี้ยวรถกลับ แตถูกกระชากคอเสื้อไว และ

ถูกตบและเตะ จากนั้นคนในกลุมดังกลาวไดตรวจคนรางกายจําเลย พบเมทแอมเฟตามีนจํานวน 

๔ เม็ดที่กระเปากางเกงดานหนา พรอมควบคุมตัวจําเลยไปที่ปอมตํารวจลําสนุน อยูประมาณ ๒ 

ช่ัวโมง จึงนําเอกสารมาใหจําเลยลงลายมือช่ือ จําเลยไมยอมเนื่องจากไมทราบวาเปนเอกสาร

อะไร จึงถูกเตะที่หนาทองหลายครั้ง จนทนไมไหว จึงยอมลงลายมือช่ือ บริเวณที่กากบาทไว 

โดยไมไดอานขอความ ทราบภายหลังวาเปนบันทึกการจับกุม วันรุงขึ้นจําเลยใหถอยคําตอ

พนักงานสอบสวน  โดยยอมรับวามีเมทแอมเฟตามีนจํานวน ๔ เม็ดไวในครอบครอง แตไมได

ใหถอยคําวา มีเพื่อโทรศัพทมาขอซื้อยาบา ตามบันทึกคําใหการ เอกสารหมาย จ.๙  และบัญชี

ของกลางมีเพียงเงินจํานวน ๖๐๐ บาท สวนเงินอีก ๑๐,๐๐๐ บาทไมปรากฏในบัญชี  เห็นวา 
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( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

พยานโจทกซึ่งเปนผูจับกุมจําเลย เบิกความในทํานองเดียวกันวา ไดใหสายลับติดตอขอซื้อเมท

แอมเฟตามีนจากจําเลยจํานวน ๒ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๖๐๐ บาท และ

วางแผนจับกุมจําเลย โดยไดนําธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๖ ฉบับไปลงบันทึก

ประจําวันไวเปนหลักฐาน ตามเอกสารหมาย จ.๓  เมื่อจําเลยไดจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแก

สายลับแลว สายลับไดสงสัญญาณใหพยานทราบ จึงเขาทําการจับกุมจําเลย แตเมื่อพิเคราะห

เอกสารหมาย จ.๓ แลวปรากฏวา มีรองรอยการแกไข เกี่ยวกับตัวเลขจํานวนฉบับ คือหมายเลข 

๖ ซึ่งสอดคลองกับการเขียนหมายเลขธนบัตรแทรกในบรรทัดตอไป แสดงวาในการเขียนครั้ง

แรก มีจํานวนธนบัตรไมตรงกับการเขียนในครั้งหลัง  อีกทั้งเมื่อตรวจบันทึกคําใหการของดาบ

ตํารวจบุญเอื้อ บองเขายอย ตอพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.๔  ระบุวา หลังจาก

สายลับไดซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยแลว ไดสงมอบเมทแอมเฟตามีนดังกลาว จํานวน ๒ 

เม็ดแกพยาน แตในช้ันพิจารณาพยานปากนี้เบิกความตอบคําถามคานทนายจําเลยวา สายลับสง

มอบเมทแอมเฟตามีนดังกลาวใหแกเจาหนาที่นายอื่น และพยานโจทกทั้งสองปากนี้เบิกความ

เกี่ยวกับการวางแผนจับกุมจําเลยโดยนําธนบัตรไปลงบันทึกประจําวันกอนหรือหลังการ

ประชุม แตกตางกัน รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุต้ังอยูบริเวณหนาโรงเรียนทาโขลง เปนที่โลง ไมนา

เช่ือวาจะเปนสถานที่สงมอบสิ่งของผิดกฎหมายตอกัน และที่พยานโจทกเบิกความวาชุดจับกุม

หลบซอนตัวหลังตนไทร ตรงกับบริเวณที่ทําเครื่องหมายเลข ๔ ในเอกสารหมาย จ.๕ ก็ไมนา
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( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

เช่ือวาจําเลยจะไมเห็น  อีกทั้งในช้ันสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธขอหาจําหนายและมียาเสพติด

ใหโทษประเภท ๑ ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  พยานโจทกที่นําสืบมายังไมมีน้ําหนักใหรับ

ฟงไดวาจําเลยกระทําความผิดตามฟอง  แตโจทกบรรยายฟองวา จําเลยมีเมทแอมเฟตามีนไวใน

ครอบครองเพื่อจําหนาย ยอมรวมถึงการมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองโดยไมไดรับ

อนุญาตดวย ถือไดวาความผิดตามที่โจทกฟองรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยางอาจเปน

ความผิดไดอยูในตัวเอง เมื่อขอเท็จจริงตามทางพิจารณาฟงไดเพียงวา จําเลยมีเมทแอมเฟตามีน

ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จึงลงโทษจําเลยตามความผิดฐานนี้ได ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคทาย 

  พิพากษาวา  จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗  ใหจําคุกจําเลย ๑ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับ

สารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๗๘  กึ่งหนึ่ง คงจําคุกจําเลย  ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท พิเคราะหพฤติการณ

แหงคดีแลว เห็นวาไมปรากฏวาจําเลยเคยไดรับโทษจําคุกมากอน เห็นควรใหโอกาสจําเลยกลับ

ตัวเปนพลเมืองดีตอไป โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ใหคุมประพฤติจําเลย โดย

ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ จํานวน ๔ ครั้งใน ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา 



 
 
 
 

         
         - ๗ - 
 

 

 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

มาตรา ๕๖ หากไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,๓๐ ริบเมท

แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน./    

 

นายพรชัย แสงชัยสุคนธกิจ 

 

นายปฐม สมบูรณ 

 

 



หมายเหต ุ
 

พยานโจทกมีขอพิรุธเกี่ยวกับธนบัตรที่ใชลอซ้ือ  สภาพบริเวณที่เกิดเหตุซ่ึงนา
ผิดวิสัยในการนัดสงมอบเมทแอมเฟตามีนหรือใชซุมดูการลอซ้ือ  อีกทั้งยังมีขอ
แตกตางกันในสาระสําคัญวาสายลับสงมอบเมทแอมเฟตามีนใหกับใครดวย  คดีจึงรับ
ฟงไดไมม่ันคงวาจําเลยมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย
เมทแอมเฟตามีนโดยไมไดรับอนุญาต  
 
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

19 มกราคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


