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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่244/2491

• กรมกำรอ ำเภอตั้งก ำนันตรวจโรงฆ่ำสัตว์ และท ำกำรจับกุมผู้ฆ่ำสุกรโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ก ำนันไปพบผู้หำบของมำสงสัยว่ำ จะท ำกำรขำยเนื้อสุกรโดยไม่ได้รับอนุญำต จะเข้ำจับกุมผู้นั้น

หนีเข้ำบ้ำน ก ำนันตำมเข้ำไปเพื่อจะจับ จ ำเลยหยิบมีดมำ เงื้อจะท ำร้ำยพอดีต ำรวจจับจ ำเลย 

ดังนี้ ไม่มีเหตุถือว่ำ เป็นกำรกระท ำผิดซึ่งหน้ำ และคดีนี้ก ำนันไม่มีอ ำนำจเข้ำไปจับในห้อง จึงเป็น

กำรนอกหน้ำที่ จ ำเลยท ำกำรป้องกันได้ ไม่มีควำมผิด
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ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่1164/2546

• เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ขอควำมยินยอมจำก น. มำรดำจ ำเลยซึ่งเป็นเจ้ำของบ้ำนท่ีเกิดเหตุก่อนท ำกำรค้น แสดงว่ำ

กำรค้นกระท ำขึ้นโดยอำศัยอ ำนำจควำมยินยอมของน. แม้กำรค้นจะกระท ำโดยไม่มีหมำยค้นที่ออกโดยศำล

อนุญำตให้ค้นได้ ก็หำได้เป็นกำรค้นโดยมิชอบไม่ นอกจำกนี้ก่อนที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะด ำเนินกำรค้นได้เห็น

จ ำเลยซึ่งอยู่ในห้องนอนโยนเมทแอมเฟตำมีนออกไปนอกหน้ำต่ำง อันเป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจพบจ ำเลย

ก ำลังกระท ำควำมผิด ซึ่งหน้ำและได้กระท ำลงในที่รโหฐำน เจ้ำพนักงำนต ำรวจย่อมมีอ ำนำจจับจ ำเลยได้โดยไม่

ต้องมีหมำยจับหรือหมำยค้นตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 78(1),92(2) 

เมทแอมเฟตำมีนท่ีเจ้ำพนักงำนต ำรวจยึดได้จึงน ำมำรับฟังประกอบค ำรับสำรภำพของจ ำเลยได้
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ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่692/2557

• ก่อนที่จ ำเลยจะใช้อำวุธมีดแทงผู้เสียหำยที่ 2 จ ำเลยใช้อำวุธมีดแทงผู้เสียหำยที่ 1 และก ำลังขึ้นรถจักรยำนยนต์

หลบหน ีเมื่อผู้เสียหำยที่ 2 มำถึงและพบผู้เสียหำยที่ 1 ถูกแทงกับเห็นจ ำเลยถืออำวุธมีดนั่งคร่อมรถจักรยำนยนต์ 

จึงเป็นกรณีที่ผู้เสียหำยที่ 2 พบกำรกระท ำควำมผิดต่อผู้เสียหำยที่ 1 ในอำกำรซึ่งแทบจะไม่มีควำมสงสัยเลยว่ำ

จ ำเลยเป็นผู้ใช้ อำวุธมีดแทงผู้เสียหำยที่ 1 มำแล้วสดๆ ถือว่ำกำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำต่อ

ผู้เสียหำยที่ 2 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 80 วรรคแรกผู้เสียหำยที่ 2 ในฐำนะรำษฎร

ย่อมมีอ ำนำจจับจ ำเลยได้ตำมมำตรำ 79 กำรที่ผู้เสียหำยที่ 2 กระโดดถีบจ ำเลยเพื่อหยุดยั้งมิให้จ ำเลยกับพวกขับ

รถจักรยำนยนต์หลบหนีอันเป็นกำรกระท ำเพื่อจับจ ำเลย จ ำเลยไม่มีสิทธิป้องกันเพื่อให้ตนผลจำกกำรที่จะต้องถูก

จับ เมื่อจ ำเลยใช้อำวุธมีดแทงผู้เสียหำยที่ 2 จนได้รับอันตรำยสำหัสจึงไม่ใช่กำรป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมำย
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่6629/2556

• ในขณะที่ผู้เสียหำยที่ 2 มำถึงยังสถำนที่เกิดเหตุ กำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยต่อโจทก์ร่วมได้เสร็จสิ้นลงแล้วมิได้ปรำกฏกำรกระท ำ

ควำมผดิซึง่หนำ้ต่อผูเ้สยีหำยที ่2 และผูท้ีเ่หน็เหตุกำรณก์แ็จง้ต่อผูเ้สยีหำยที ่2 ว่ำจ ำเลยไดก้ลบับำ้นแลว้จงึไม่ใช่ควำมผิดซึ่งผู้เสียหำย

ที่ 2 เห็นจ ำเลยก ำลังกระท ำหรือพบในอำกำรซึ่งแทบจะไม่มีควำมสงสัยเลยว่ำกระท ำควำมผิดมำแล้วสด ๆ ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดซึ่งหน้ำ ที่

ผู้เสียหำยที ่2 จะจับจ ำเลยไดโ้ดยไมม่หีมำยจบั และกรณีไม่เข้ำขอ้ยกเว้นตำม ป.ว.ิอ. มำตรำ 78 กำรที่ผู้เสียหำยที่ 2 ติดตำมไปจับกุม

จ ำเลยที่บ้ำนโดยไม่มีหมำยจับนั้นจึงเป็นกำรเข้ำจับกุมโดยไม่มีอ ำนำจและถือไม่ได้ว่ำผู้เสียหำยที่ 2 ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่โดยชอบดังนั้น

กำรที่จ ำเลยกล่ำวถ้อยค ำด่ำผู้เสียหำยที่ 2 ว่ำ "ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์" ถึงแม้ถ้อยค ำดังกล่ำวจะเป็นกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมและท ำให้ผู้เสียหำย

ที่ 2 อับอำยเสียหำยก็ตำมแต่เมื่อผู้เสียหำยที่ 2 จับกุมจ ำเลยโดยไม่มีอ ำนำจและมิใช่กำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่โดยชอบกำรกระท ำของ

จ ำเลยจึงไม่เป็นควำมผิดฐำนดูหมิ่นเจ้ำพนักงำนซึ่งกระท ำกำรตำมหน้ำที่หรือเพรำะได้กระท ำตำมหน้ำที่แต่กำรกระท ำดังกล่ำวก็นับเป็น

กำรดูหมิ่นผู้เสียหำยที่ 2 ซึ่งหน้ำในฐำนะบุคคลธรรมดำซึ่งเป็นบททั่วไปและยังคงถือว่ำอยู่ในควำมประสงค์ของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษ

จ ำเลย
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่4282/2555

• ขณะเกดิเหตุทีจ่ ำเลยแทงผูต้ำย ผู้เสียหำยไม่ไดอ้ยูใ่นทีเ่กดิเหตุและไมเ่หน็เหตุกำรณ ์โดยผู้เสยีหำยยนือยู่ห่ำงจำกที่เกิดเหตุ

ประมำณ 50 เมตร มองไม่เห็นที่เกิดเหตุเพรำะมีร้ำนค้ำบังอยู่ ผู้เสียหำยซึ่งเป็นรำษฎรจึงไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะ

จับกุมจ ำเลยได้ เพรำะมิใช่เป็นกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 79 กำรที่ผู้เสียหำยจะจับจ ำเลยและใช้ไม่

กระบองฟำดไปที่หลังจ ำเลย จ ำเลยย่อมมีสิทธิป้องกันตนเองได้ แต่กำรที่จ ำเลยจับไม้กระบองผู้เสียหำยไว้ แล้วใช้มีดแทง

ผู้เสียหำยไม่ถึง 3 ครั้งที่ชำยโครงซึ่งเป็นอวัยวะส ำคัญ และอำจท ำให้ผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำยได้ กำรกระท ำของจ ำเลยจึง

เป็นกำรป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ จ ำเลยมีควำมผิดฐำนพยำยำมฆ่ำ กำรกระท ำของจ ำเลยจึงเป็นกำรป้องกันเกินสมควร

แก่เหตุ จ ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนพยำยำมฆ่ำผู้อื่นโดยเป็นกำรป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ

9

www.bangkoklawtutor.com



10

www.bangkoklawtutor.com



ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่883/2520

• สถำนที่ใดจะเป็นสำธำรณสถำนหรือไม่ ไม่ต้องค ำนึงว่ำสถำนที่นั้นจะเป็นสถำนที่ผิดกฎหมำย เช่นสถำนกำรค้ำประเวณี

หรือไม่เพียงแต่พิจำรณำว่ำสถำนที่นั้นประชำชนมีควำมชอบธรรมที่จะเข้ำไปได้หรือไม่และต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นรำย 

ๆ ไป ถ้ำประชำชนมีควำมชอบธรรมที่จะเข้ำไปได้ สถำนที่นั้นก็เป็นสำธำรณสถำนไม่ใช่ที่รโหฐำน ได้ควำมว่ำเจ้ำของสถำน

กำรค้ำประเวณีหรือซ่องโสเภณีมิได้หวงห้ำมผู้หนึ่งผู้ใดที่จะไปหำควำมสุขกับหญิงโสเภณี หรือไปธุระอื่นที่จะเข้ำไปในห้อง

โถงซึ่งใช้เป็นที่รับแขกในสถำนกำรค้ำประเวณีหรือซ่องโสเภณีนั้นห้องโถงจึงเป็นสถำนที่ซึ่งประชำชนมีควำมชอบธรรมที่จะ

เข้ำไปได้เป็นสำธำรณสถำนไม่ใช่ที่รโหฐำน พนักงำนต ำรวจมีอ ำนำจค้นและจับได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม

อำญำ มำตรำ 93,78(3) จ ำเลยมีและใช้อำวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวำงมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 140, 

289(2),80,52(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 12/2519)

11

www.bangkoklawtutor.com



ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่2024/2497

• สถำนท่ีบนขบวนรถไฟโดยสำรนั้น ไม่ใช่ที่รโหฐำน เป็นที่สำธำรณสถำน
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่12091/2558

• ก่อนจับกุมโจทก์ทั้งสองได้มีกำรจับกุม ช. กับพวกในข้อหำลักทรัพย์ในเวลำกลำงคืน ช. ให้กำรว่ำโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ ใช้จ้ำงวำน 

จึงมีกำรสอบสวน ขยำยผลและจับกุมโจทก์ทั้งสองมำลงบันทึกประจ ำวันไว้ และตำมส ำเนำรำยงำนประจ ำวันเกี่ยวกับคดีระบุว่ำ 

พันต ำรวจเอก ส. ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจนครบำลพระโขนง สั่งให้จ ำเลยทั้งสิบสำมซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสืบสวนปรำบปรำมน ำตัว ช . 

ไปสอบสวนขยำยผล โดยนัดโจทกท์ี ่2 มำรับรถยนตท์ีห่น้ำหำ้งสรรพสนิค้ำ ซึ่งเป็นเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนหำกต้องไปขอหมำยจับจำกศำลชั้นต้น

แล้วผู้ร่วมกระท ำควำมผิดอำจหลบหนีไปได้ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 78 (3) ทั้งรถที่ถูกลักอยู่ที่บ้ำนของโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 2 เป็นผู้พำเจ้ำ

พนักงำนต ำรวจไปท ำกำรตรวจค้นเอง จึงไม่จ ำต้องขอหมำยค้นจำกศำลตำม ป.ว.ิอ. มำตรำ 92 (4) และมำตรำ 94 กำรกระท ำของจ ำเลยทั้ง

สิบสำมเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งกำรโดยชอบ จึงไม่มีควำมผิดฐำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ ชอบตำม 

ป.อ. มำตรำ 157 ฟ้องของโจทก์ทั้งสองมิได้บรรยำยถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จ ำเลยทั้งสิบสำมร่วมกันท ำร้ำยร่ำงกำยโจทก์ทั้งสองขณะ

โจทก์ท้ังสองถูกควบคุมตัว ฟ้องของโจทก์ท้ังสองจึงมิได้บรรยำยถึงกำรกระท ำที่อ้ำงว่ำจ ำเลยทั้งสิบสำมกระท ำควำมผิด เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย

ป.ว.ิอ. มำตรำ 158 (5) (มีต่อ)
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• (ต่อ)กำรที่จ ำเลยทั้งสิบสำมจับกุมโจทก์ทั้งสองสืบเนื่องจำกค ำซัดทอดของ ช. กับพวก ต่อมำมีกำรแจ้งข้อหำและท ำ

หลักฐำนกำรจับกุม กำรระบุวันที่จับกุมและบันทึกค ำให้กำรชั้นสอบสวนคลำดเคลื่อนไปบ้ำงเป็นเพียงรำยละเอียด แต่

สำระส ำคัญมีควำมถูกต้องตำมพฤติกำรณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีกำรน ำสืบพยำนหลักฐำนในชั้นพิจำรณำไปตำม

ข้อเท็จจริงดังกล่ำว ซึ่งจ ำเลยทั้งสิบสำมอำจเชื่อว่ำโจทก์ทั้งสองมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ จึงมิใช่เป็น

พยำนหลักฐำนเท็จ กำรกระท ำของจ ำเลยทั้งสิบสำมจึงไม่มีมูลควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ท ำพยำนหลักฐำนอัน

เป็นเท็จ หรือน ำสืบพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จตำม ป.อ. มำตรำ 162, 172, 173, 174, 179 และ 180 (มีต่อ)
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• (ต่อ)โจทกท์ี่ 2 พำเจ้ำพนักงำนต ำรวจไปตรวจค้นที่บ้ำนของโจทก์ที่ 2 โดยควำมยินยอมของโจทก์ที่ 2 เอง กำรกระท ำของ

จ ำเลยทั้งสิบสำมจึงไม่มีมูลเป็นควำมผิดฐำนบุกรุกเคหสถำนในเวลำกลำงคืนตำม ป.อ. มำตรำ 365 (3) ประกอบมำตรำ 

362 ของกลำงทั้งหมดเจ้ำพนักงำนต ำรวจน ำไปเป็นของกลำงคดีอำญำ ทั้งโจทก์ทั้งสองได้อ่ำนข้อควำมในบันทึกกำรจับกุม

ที่ระบุว่ำมีกำรยึดเงินสด ธนบัตรฉบับละ 1,000 บำท 20 ฉบับ รวมเป็นเงิน 20,000 บำท แล้วมิได้โต้แย้งว่ำจ ำนวนเงิน

ดังกล่ำวไม่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงแต่อย่ำงใด เชื่อว่ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจบันทึกข้อควำมในบันทึกกำรจับกุมโดย

ถูกต้องแล้ว กำรกระท ำของจ ำเลยทั้งสิบสำมจึงไม่มีมูลเป็นควำมผิดฐำนปล้นทรัพย์ตำม ป.อ. มำตรำ 340
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่4958/2556

• อำคำรที่พักสำยตรวจต ำบลดอนมนต์สร้ำงจำกเงินบริจำคของประชำชนบนที่ดนิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมนต์ แม้โจทก์จะร่วมบรจิำค

เงินในกำรก่อสร้ำงด้วย แต่วัตถุประสงค์ที่ก่อสร้ำงก็เพื่อใช้เป็นที่พักของเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่เป็นสำยตรวจและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน

ที่มำแจ้งควำมร้องทุกข์ ย่อมแสดงว่ำประชำชนประสงค์ให้ใช้เป็นสถำนที่รำชกำรที่สำมำรถเข้ำมำติดต่อกับเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ ทั้งอำคำร

ดังกล่ำวได้ขอเลขที่บ้ำนโดยระบุว่ำเป็นที่ท ำกำรสถำนีต ำรวจชุมชน และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้เรียกเก็บค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกหัวหน้ำสถำนี

ต ำรวจชมุชนต ำบลดอนมนต์ จึงบ่งชี้ว่ำประชำชนที่ร่วมกันก่อสร้ำงได้มอบอำคำรดังกล่ำวให้เป็นสถำนที่รำชกำรต ำรวจโดยปริยำยแล้ว อำคำร

ดังกลำ่วจงึไมใ่ชท่ีร่โหฐำนอนัเปน็ทีส่ว่นตัวของโจทกท์ีจ่ะมอี ำนำจจดักำรหวงหำ้มได้ ส ำหรบัห้องพักที่เกิดเหตุที่โจทก์กั้นเป็นสัดส่วนนั้นเป็นส่วน

หนึ่งของอำคำรที่พักสำยตรวจต ำบลดอนมนต์ นอกจำกโจทก์จะใช้เป็นที่พักอำศัยแล้วเจ้ำพนักงำนต ำรวจสำยตรวจอื่นก็สำมำรถใช้ประโยชน์

จำกหอ้งดงักลำ่วได ้แม้โจทกจ์ะเก็บสิง่ของสว่นตวัไวแ้ละใส่กญุแจกไ็มใ่ชห่อ้งพกัสว่นตัวทีโ่จทก์จะมีสิทธิหวงกันไว้ผู้เดียวได้ ห้องพักที่เกิดเหตุจึง

ไม่ใช่ที่รโหฐำน ประกอบกับจ ำเลยเข้ำไปในห้องพักที่เกิดเหตุเพื่อค้นหำอำวุธปืนตำมที่ผู้ใช้กระท ำควำมผิดแจ้งว่ำน ำมำไว้ในอำคำรที่พักสำยตรวจ

ดอนมนต์ จึงมีเหตุอันควรสงสัยตำมสมควรว่ำมีสิ่งของที่ได้ใช้หรือมีไว้เป็นควำมผิดซ่อนไว้ในห้องพักที่เกิดเหตุ เช่นนี้ จ ำเลยย่อมมีอ ำนำจค้น

ห้องพักที่เกิดเหตุได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น หำใช่เป็นกำรกลั่นแกล้งเพื่อให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่8722/2555

• เมื่อข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำบริเวณที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสุทธำวำสไม่ใช่หลังซอยโรงถ่ำนตำมที่สิบต ำรวจโท ก. และ           

สิบต ำรวจตรี พ. อ้ำงว่ำมีอำชญำกรรมเกิดขึ้นประจ ำแต่อย่ำงใด และจ ำเลยไม่มีท่ำทำงเป็นพิรุธคงเพียงแต่นั่งโทรศัพท์อยู่

เท่ำนั้น กำรที่สิบต ำรวจโท ก. และสิบต ำรวจตรี พ. อ้ำงว่ำเกิดควำมสงสัยในตัวจ ำเลยจึงขอตรวจค้น โดยไม่มีเหตุผล

สนับสนุนว่ำเพรำะเหตุใดจึงเกิดควำมสงสัยในตัวจ ำเลย จึงเป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้สึกเพียงอย่ำงเดียว ถือ

ไม่ได้ว่ำมีเหตอุนัควรสงสยัตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 93 ที่จะท ำกำรตรวจค้นได้ กำรตรวจค้นตัวจ ำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย

จ ำเลยซึ่งถูกกระท ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยจึงมีสิทธิโต้แย้งและตอบโต้เพื่อป้องกันสิทธิของตน ตลอดจนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ

ตำมค ำสั่งใด ๆ อันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติที่ไม่ชอบดังกล่ำวได้ กำรกระท ำของจ ำเลยจึงไม่เป็นควำมผิดตำมที่โจทก์ฟ้อง
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่10477/2555

• จ ำเลยยินยอมให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจไปตรวจค้นโดยจ ำเลยเป็นผู้พำเจ้ำพนักงำนต ำรวจไปตรวจค้นบ้ำนที่เกิด เหตุ        

ด้วยตนเอง แสดงว่ำ กำรค้นได้กระท ำไปโดยอำศัยอ ำนำจควำมยินยอมของจ ำเลยซึ่งเป็นเจ้ำของบ้ำนที่ เกิดเหตุ

เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ข่มขู่หรือหลอกลวงให้จ ำเลยให้ควำมยินยอมในกำรค้นแต่ประกำรใด 

แม้กำรค้นจะกระท ำโดยไม่มีหมำยค้นที่ออกโดยศำลอนุญำตให้ค้นได้ ก็หำใช่เป็นกำรค้นโดยมิชอบ
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ค ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่3912/2553

• มำตรำ 102 บัญญัติให้เจ้ำพนักงำนค้นต่อหน้ำผู้ครอบครองสถำนที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นหรือถ้ำหำบุคคล

เช่นกล่ำวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้ำบุคคลอื่นอย่ำงน้อยสองคนซึ่งเจ้ำพนักงำนได้ร้องขอมำเป็นพยำน ดังนี้ แม้ขณะเริ่มลงมือ

ค้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจจัดให้ จ. ซึ่งมิใช่บุคคลในครอบครัวจ ำเลยที่ 2 เป็นพยำนในกำรค้นห้องจ ำเลยที่ 2 เพียงคนเดียว

เพรำะจ ำเลยที่ 2 ไม่อยู่ก็ตำม แต่ระหว่ำงค้นจ ำเลยที่ 2 ได้กลับมำน ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจค้นห้องจ ำเลยที่ 2 ด้วยตนเอง

ต่อไปจนกระทั่งค้นพบเมทแอมเฟตำมีนของกลำง จึงถือว่ำเจ้ำพนักงำนท ำกำรค้นห้องจ ำเลยที่ 2 ต่อหน้ำจ ำเลยที่ 2 

ผู้ครอบครองสถำนที่ตำมมำตรำ 102 แล้ว

•
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