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ขอบเขตเนื ้อหาการบรรยาย
• ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รี ดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้ นทรัพย์
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้ อโกง
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร
หมวด ๗ ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก
• ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ

ความผิดฐานลักทรัพย์กบั ฐานอื่นในลักษณะ ๑๒
ความผิดฐานลักทรัพย์เป็ นความผิดพื ้นฐานอันเป็ นองค์ประกอบหลัก
ที่สาคัญไปสูค่ วามผิดฐานอื่น กล่าวคือ ฐานวิ่งราวทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๖ ฐานชิง
ทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ และฐานปล้ นทรัพย์ตามมาตรา ๓๔๐ เนื่องจากจะมี
ความผิดเหล่านี ้ได้ ผ้ กู ระทาต้ องกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ด้วยในตัวเสมอ
นอกจากกนี ้ความผิดอื่นเช่น ฐานฉ้ อโกงตามมาตรา ๓๔๑ ฐาน
ยักยอกตามมาตรา ๓๕๒ มีความคล้ ายขององค์ประกอบกับฐานลักทรัพย์ ดังนัน้
หากมีความเข้ าใจถึงองค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์แล้ วจะสามารถ
พิจารณาข้ อแตกต่างของฐานอื่นได้ ชดั เจนขึ ้น

ความผิดฐานลักทรัพย์
มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยไปโดย
ทุจริ ต ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. เอาไป
๓. ทรัพย์ของผู้อื่น หรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ)

ข้ อพิจารณาองค์ประกอบภายนอก
การเอาไป
ก) “การเอาไป” หมายถึง การแย่ งการครอบครองในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์
อันแสดงว่าตัวทรัพย์นนต้
ั ้ องอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น เพราะหากผู้นนมี
ั ้ การ
ครอบครองไว้ ก่อนแล้ วกลับถือเอามาเป็ นของตนย่อมไม่ผิดฐานนี ้แต่อาจเป็ นความผิดฐาน
ยักยอกตามมาตรา ๓๕๒ หรื อหากทรัพย์นนไม่
ั ้ มีผ้ ใู ดครอบครองเช่นเป็ นของผู้อื่นที่ทาตกหาย
แล้ วเก็บได้ ก็ไม่ผิดฐานนี ้แต่อาจผิดตามมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง
นอกจากนี ้ลักษณะการแย่งการครอบครองเป็ นเรื่ องที่ผ้ ทู ี่ครอบครองทรัพย์นนั ้
ไม่ได้ เต็มใจมอบให้ และเป็ นการที่เอาไปที่มิใช่เพียงชัว่ คราว
ประการแรกต้ องพิจารณาว่ าทรัพย์ อยู่ในความครอบครองของใคร การ
ครอบครองนี ้ไม่จาเป็ นถึงขนาดที่ว่ามีสิทธิครอบครอง แต่ผ้ ทู ี่ครอบครองทรัพย์นนเป็
ั ้ นผู้ที่ควบคุม
บังคับเอากับทรัพย์นนได้
ั ้ ดังนัน้ การแย่งการครอบครองโดยลักเอาทรัพย์จากผู้รับฝาก หรื อ
แม้ แต่เอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้ที่ลกั ทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็ นความผิดเช่นกัน

.

ฎ.๕๑๙/๒๕๐๒ จาเลยเก็บกระเป๋ าสตางค์ของเจ้ าของทรัพย์ซงึ่
เหน็บไว้ ที่เอวแล้ วเลื่อนหลุดไปในขณะที่นงั่ ดูภาพยนตร์ ใกล้ เคียงกัน ถือว่าทรัพย์
นันยั
้ งอยูใ่ นความยึดถือของเจ้ าของทรัพย์ ไม่ใช่อยูใ่ นสภาพของตกหาย จาเลยจึง
มีความผิดฐานลักทรัพย์
ฎ.๑๗๘๕/๒๕๕๔ ความผิดฐานลักทรัพย์ตามป.อ.มาตรา
๓๓๔,๓๓๕ เป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้อง
คดีอาญา กฎหมายให้ เรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาแทนผู้เสียหายด้ วย หากพนักงาน
อัยการไม่เรี ยกให้ ผ้ เู สียหายก็มีสิทธิที่จะฟ้องทางแพ่งจากผู้ที่ลกั ทรัพย์ไปได้ ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓,๔๔ และ๔๕...... ดังนัน้ ผู้ที่ลกั ทรัพย์ไปจึงมีสิทธิครอบครอง
ดูแลทรัพย์ที่ลกั ไปไว้ เพื่อคืนแก่ผ้ เู สียหาย เพราะถ้ าทรัพย์สินสูญหายหรื อบุบสลาย
ก็จะต้ องรับผิดต่อผู้สียหายในทางแพ่งดังกล่าว การที่จาเลยเอารถจักรยานยนต์ไป
จากส.โดยทุจริต แม้ จะเป็ นการเอารถไปจากการครอบครองของส.ที่ลกั ทรัพย์มา
จากผู้เสียหายอีกต่อหนึง่ จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์

.

หากผู้ที่เอาทรัพย์ไปเพียงยึดถือทรัพย์นนไว้
ั ้ แทนผู้อื่น ความครอบครองในทรัพย์นนย่
ั ้ อม
ยังเป็ นของผู้อื่นอยู่ จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ มิใช่ยกั ยอก
ฎ.๒๒๙/๒๕๑๐ (ป) จาเลยทังสองเป็
้
นลูกจ้ างรายวันเทศบาล โดยจาเลยที่ ๑ มีหน้ าที่
ขับรถรถยนต์บรรทุกคนงานไปทาการล้ างและซ่อมท่อระบายน ้า จาเลยที่ ๒ เป็ นผู้ล้างและซ่อม
ท่อ จาเลยทังสองร่
้
วมกันดูดเอาน ้ามันเบนซินไปจากรถที่จาเลยที่ ๑ ขับแล้ วเอาไปขาย แม้
จาเลยที่ ๑ มีหน้ าทีข่ ับรถยนต์ กม็ ีหน้ าทีด่ ูแลรั กษารถยนต์ ตลอดถึงน้ามันเบนซินในรถ
นั้นด้ วยก็จริง แต่จาเลยที่ ๑ ก็คงมีหน้ าที่ดแู ลรักษาเท่านัน้ เทศบาลมิได้ มอบการ
ครอบครองรถยนต์ และน้ามันเบนซินในรถยนต์ ให้ จาเลยที่ ๑ ครอบครองแต่ อย่ างใด
การกระทาของจาเลยทังสองจึ
้
งเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๑๑)
ฎ. ๙๕๐/๒๕๓๐ (ป) จาเลยทังสองเป็
้
นลูกจ้ างกรมชลประทาน ได้ รับคาสัง่ ให้ ควบคุม
เครื่ องดันน ้า โดยกรมชลประทานส่งน ้ามันที่ใช้ กบั เครื่ องดันน ้าดังกล่าวให้ ทกุ วัน และมี
เจ้ าหน้ าทีไ่ ปควบคุมการปฏิบัตงิ านและตรวจสอบการใช้ น้ามัน ดังนี้ น้ามันยังอยู่ใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน เมื่อจาเลยทังสองเอาน
้
้ามันไปขายจึงมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์

.
การที่เจ้ าของทรัพย์ให้ ผ้ ใู ดช่วยดูแลทรัพย์ชวั่ คราวไม่เป็ นการส่งมอบการ
ครอบครองหรื อฝากทรัพย์ ดังนัน้ หากผู้นนเอาทรั
ั้
พย์ไปย่อมถือเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เช่น
หากเจ้ าของวานให้ ช่วยถือกระเป๋ าเพื่อจะเข้ าห้ องน ้า แล้ วมีการหยิบเอาเงินในกระเป๋ าไป (ฎ.
๑๒๕๓/๒๔๙๑,ฎ.๑๗๙/๒๕๐๗,ฎ.๓๒๑/๒๕๑๐,ฎ.๑๒๓๓๓/๒๕๕๕,ฎ.๓๙๓๗/๒๕๕๖)
แต่หากมีการส่งมอบการครอบครองให้ แล้ วผู้นนเอาทรั
ั้
พย์ไปย่อมไม่ผิดฐานลัก
ทรัพย์
ฏ. ๓๖๒๙/๒๕๓๘ ผู้เสียหายส่งธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาทให้ แก่จาเลยเพื่อชาระ
หนี ้ค่าโดยสารเป็ นเงิน ๕ บาท ถือว่าผู้เสียหายส่งมอบการครอบครองธนบัตรดังกล่าวให้ จาเลย
การที่จาเลยไม่ทอนเงินให้ ทนั ทีหรื อไม่มีเจตนาจะทอนเงินให้ โดยจาเลยเอาเงินส่วนที่เหลือ
จานวน ๙๕ บาท เป็ นประโยชน์ของตนโดยทุจริ ตก็ไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะเจตนา
ทุจริ ตเกิดขึ ้นภายหลังที่ธนบัตรอยู่ในความครอบครองของจาเลยแล้ ว
คาถาม จาเลยมีความผิดฐานยักยอกหรื อไม่ (ฎ.๑๐๖๗/๒๔๘๑,ฎ.๑๖๓๖/
๒๕๒๑,ฎ.๕๙๘/๒๕๔๘)

.
กรณีที่ทรัพย์บางอย่างไม่ได้ อยูต่ ิดตัวตลอดเวลา แต่ยงั อยู่ในขอบเขตที่
เจ้ าของควบคุมบังคับได้ ตามลักษณะของทรัพย์หรื อตามจารี ตประเพณี ต้ องถือว่า
เจ้ าของหรื อผู้ดแู ลยังคงครอบครองทรัพย์นนอยู
ั้ ่
ฎ.๑๕๙/๒๕๑๒ การที่จาเลยยิงกระบือของผู้เสียหายที่ติดฝูงของจาเลยไป
ตายและชาแหละเอาเนื ้อกระบือไปโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้เสียหายเป็ นการแย่ง
การครอบครองโดยทุจริต เป็ นการกระทาผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ยกั ยอกของหาย
ตามป.อ.มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง
ฎ.๔๒๐๘/๒๕๔๓ จาเลยเอากระดาษทิชชูไปอุดช่องคืนเงินจากโทรศัพท์
ขณะเหรี ยญตกลงไปค้ างอยู่ การครอบครองและกรรมสิทธิ์ยงั คงเป็ นของเจ้ าของที่
รอรับเงินนันอยู
้ ่ เมื่อเจ้ าของออกไปจากตู้โทรศัพท์แล้ วจาเลยไปเก็บกระดาษที่อดุ
นันออกแล้
้
วเอาเงินไปจึงผิดฐานลักทรัพย์

.

กรณีทรั พย์ สินหายการครอบครองจะยังคงอยู่ในความครอบครองของเจ้ าของ
หรือไม่ ต้ องพิจารณาตามพฤติการณ์เป็ นเรื่ องไป โดยหากเก็บเอาทรัพย์นนไปโดยรู
ั้
้ หรื อควรรู้ว่า
เจ้ าของกาลังติดตามหรื อจะติดตามเอาคืนย่อมเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ ถ้ าไม่ร้ ูหรื อไม่มีเหตุ
อันควรรู้ก็เป็ นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย
ฎ. ๑๓๖๓/๒๕๐๓ (ป) ทรัพย์สินหายเป็ นเรื่ องที่ทรัพย์หลุดพ้ นไปจากความยึดถือของ
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองโดยมิได้ ตงใจ
ั ้ มิใช่เรื่ องสละการครอบครอง ผู้ใดเก็บเอาทรัพย์ไปจะเป็ น
ความผิดฐานลักทรัพย์หรื อยักยอกทรัพย์สินหายต้ องพิจารณาตามพฤติการณ์เป็ นรายๆไป คือ
ถ้ าเก็บเอาไว้ โดยรู้หรื อควรรู้ว่าทรัพย์นนเจ้
ั ้ าของกาลังติดตามหรื อจะติดตามเพื่อเอาคืนก็เป็ นลัก
ทรัพย์ ถ้ าไม่ร้ ูหรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้ก็เป็ นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย
รถทหารคว่าปื นตกน ้า ๑ กระบอก และทหารงมหา ๒ ครัง้ ไม่พบจึงไปแจ้ งความที่
อาเภอ ต่อมาค่าวันเดียวกันนันเองจ
้
าเลยไปงมเอาปื นไปขายเสีย แสดงว่าจาเลยรู้ หรื อควรรู้ว่ารถ
ทหารคว่าปื นจมน ้าอยู่ แล้ วถือโอกาสตอนปลอดผู้คนไปงมเอาปื นที่อยู่ในระหว่างเจ้ าของกาลัง
ติดตามเอาคืน จึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
ฎ.๒๗๖๙/๒๕๓๔ ผู้เสียหายลืมถุงกระดาษใส่เงินไว้ จาเลยเป็ นผู้เอาถุงกระดาษใส่
เงินของผู้สียหายไป และหลังจากรู้ตวั ว่าลืมถุงเกระดาษใส่เงินไว้ ที่ร้านจาเลยเพียง ๑๐ นาที
ผู้เสียหายก็รีบออกจากสานักงานที่ดินซึง่ อยู่บริ เวณเดียวกับร้ านจาเลยติดตามถุงกระดาษใส่เงิน
ทันที เช่นนี ้ถือได้ ว่าผู้เสียหายยังมีการครอบครองถุงกระดาษใส่เงินอยู่ เมื่อจาเลยเอาไปจึงมี
ความผิดฐานลักทรัพย์

.

กรณีทรั พย์ สินของคนตายจะถือว่ าความครอบครองอยู่ทผ่ี ้ ูใด แม้ คนตายไม่
อาจครอบครองทรัพย์ได้ แต่ทรัพย์นนย่
ั ้ อมเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาทและไม่ใช่ทรัพย์ที่ไม่มีผ้ ใู ด
ครอบครอง การฆ่าคนแล้ วเอาทรัพย์ไปจากศพ หรื อการที่เครื่ องบินตกจนผู้โดยสารตายแล้ วมีผ้ ู
ไปเอาทรัพย์สินที่ตกกระจายอยู่ย่อมผิดฐานลักทรัพย์ มิใช่ยกั ยอกของหาย (ฎ.๑๖๒๖/๒๕๐๐,
ฎ.๘๓๒๙/๒๕๔๐)
แต่หากเกิดอุบตั ิเหตุในป่ าลึกคนตายหายสาบสูญโดยไม่ร้ ูว่าเป็ นญาติใครและไม่มี
ใครตามหาแล้ ว การที่เอาทรัพย์ที่ติดตัวผู้ตายไปอาจเป็ นความผิดฐานยักยอกของหายได้
(ฎ.๑๕๖/๒๔๘๗)
ประการที่สองต้ องพิจารณาว่ าการแย่ งการครอบครองนัน้ หมายถึงเจ้ าของ
หรือผู้ท่ คี รอบครองทรัพย์ ไม่ เต็มใจมอบการครอบครองให้ แก่ ผ้ ูเอาทรัพย์ ไป
ฎ.๓๙๓๕/๒๕๕๓ จาเลยมีเจตนาทุจริ ตที่จะเอาสุราต่างประเทศของผู้เสียหายไป
ตังแต่
้ ต้น การที่จาเลยเอาสุราต่างประเทศใส่ลงั น ้าปลาแล้ วนาไปชาระเงินเท่ากับราคาน ้าปลา
เป็ นเพียงกลอุบายของจาเลยเพื่อเอาสุราต่างประเทศไปโดยทุจริ ตเท่านัน้ โดยพนักงานแคชเชียร์
ตัวแทนของผู้เสียหายมิได้ มีเจตนาส่งมอบการครอบครองสุราต่างประเทศให้ จาเลย จึงผิดฐาน
ลักทรัพย์ มิใช่ฉ้อโกง

.
ฎ. ๔๑๔๖/๒๕๖๒ จำเลยเข้ำไปทีร่ ้ำนโดนัททีเ่ กิ ดเหตุแล้วบอก ส. พนักงำนขำย
ว่ำ “โดนัททีเ่ หลืออยู่ขอเหมำหมด” เมือ่ ส. นำโดนัทบรรจุใส่กล่องและนำกล่องใส่ถงุ พลำสติ ก
และคิ ดเงิ นว่ำจำนวน ๑,๔๔๐ บำท จำเลยพูดว่ำ “ทำไมต้องจ่ำย เพรำะเป็ นหุน้ ส่วนบริ ษัท หนู
รู้มยั้ ว่ำพีเ่ ป็ นใคร ถ้ำไม่รู้ให้โทรไปถำม อ. บอกเค้ำว่ำ น้องชำยเค้ำทีเ่ ป็ นเจ้ำของตัวจริ งจะเอำไป
ทำนบ้ำง อีกไม่กี่วนั ร้ำนก็ปิดไม่ใช่เหรอ” และหยิ บเอำขนมโดนัทเดิ นออกจำกร้ำนทีเ่ กิ ดเหตุ เมื่อ
จาเลยทราบดีอยู่แล้ วว่าธุรกิจโดนัทที่ร้านเกิดเหตุเป็ นธุรกิจในรูปหุ้นส่วน อ. เป็ นหุ้นส่วนคนหนึง่
ที่ยอมรับผิดชอบในผลกาไรขาดทุนและทราบว่า อ. เป็ นผู้บริ หารธุรกิจขายโดนัทจนห้ ามมิให้ ท.
ที่เป็ นน้ องชายของจาเลยมายุ่งได้ เงินลงทุนของครอบครัวจาเลยที่ร้านเกิดเหตุหมดไปแล้ ว และ
เป็ นภาระหนี ้สินที่ ส. และ ล. บิดามารดาจาเลยต้ องไปดาเนินการเอากับ อ. ต่างหาก ดังนัน้
พฤติการณ์ ของจาเลยลักษณะหลอกว่ าจะเหมาขนมโดนัททัง้ หมดและเอาขนมโดนัทไป
โดยจงใจไม่ จ่ายเงินย่ อมทาให้ ส. พนักงานขายต้ องรับผิดในราคาขนมโดนัทดังกล่ าว
การกระทาของจาเลยจึงเป็ นการกระทาโดยทุจริตอันเป็ นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ แล้ ว
ส่วนการที่จาเลยยังถือถุงขนมโดนัทอยู่ภายในศูนย์การค้ าด้ วยท่าทางการเดินเป็ นปกติไม่มี
ลักษณะท่าทางกาลังวิ่งหลบหนี ทัง้ ส. ไม่ได้ เรี ยกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ ตามจาเลย
มาจ่ายเงิน หาทาให้ ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ที่สาเร็จแล้ วไม่เป็ นความผิดไม่

.
ประการที่สามการแย่ งการครอบครองนีต้ ้ องเอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์
ไม่ ใช่ เอาไปเพียงชั่วคราว
ฎ.๑๙๑๕/๒๕๔๓ แอบเอารถผู้อื่นไปกินข้ าวต้ ม เมื่อกินเสร็ จแล้ วจะนามาส่งคืนเป็ นเพียงการเอา
ทรัพย์ไปเพียงชัว่ คราว ไม่ใช่เอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ ไม่ผิดฐานลักทรัพย์เพราะขาดเจตนาทุจริ ต
ฎ.๗๘๘๐/๒๕๔๗ หลังจากจาเลยทังสองร่
้
วมกันทาร้ ายผู้เสียหายที่ ๒ และที่ ๓ แล้ ว จาเลยทังสอง
้
หลบหนีไป โดยจาเลยที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ ๔ ไปด้ วย หลังเกิดเหตุสองวันพบ
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ ๔ จอดอยูท่ ี่ปอ้ มตารวจ หากจาเลยทังสองมี
้
เจตนาจะเอารถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหายที่ ๔ ไปโดยทุจริ ตก็สามารถทาได้ แต่จาเลยที่ ๒ กลับไปจอดไว้ ที่ปอ้ มตารวจ แสดงว่าจาเลยที่ ๒ มี
เจตนาเพียงใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะหลบหนีเท่านัน้ หาได้ มีเจตนาทุจริ ตไม่ จึงไม่มีความผิดฐานลัก
ทรัพย์
ฎ. ๙๓๙๓/๒๕๕๗ รถจักรยานของผู้สียหายถูกทิ ้งไว้ ข้างถนนห่างจากถนนเพียง ๕ เมตร ซึง่
สามารถพบเห็นได้ โดยง่าย และเมื่อนับระยะเวลาตังแต่
้ เกิดเหตุจนถึงวันที่พบรถเป็ นเวลา ๙ วัน ซึง่ ถ้ าหาก
จาเลยมีเจตนาที่จะลักเอารถดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์สว่ นตน ย่อมต้ องนารถจักรยานดังกล่าวไปจากบริ เวณที่
เกิดเหตุแล้ ว อีกทังจุ
้ ดที่พบก็อยูห่ า่ งจากจุดเกิดเหตุประมาณ ๒๐ เมตร จึงเชื่อได้ วา่ จาเลยกับพวกนารถ
ดังกล่าวมาทิ ้งไว้ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้ ผ้ เู สียหายใช้ รถจักรยานในการหลบหนีหรื อขี่กลับบ้ าน จาเลยกับ
พวกไม่ได้ ประสงค์เอารถจักรยานไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้เสียหาย ไม่ผิดฐานลักทรัพย์
(ฎ.๔๕๓๘/๒๕๕๘)

.
ข) การเอาไปโดยการแย่ งการครอบครองจะสาเร็จเมื่อการพาเอา
ทรั พย์ ให้ เคลื่อนที่และอยู่ในลักษณะที่จะพาเอาไปได้
ข.๑ การพาเอาทรัพย์ให้ เคลื่อนที่ คือ ทาให้ ทรัพย์นนได้
ั ้ เคลื่อนย้ ายจากจุดเดิมทุกจุด
แม้ เพียงเล็กน้ อยก็ตาม ทังนี
้ ้หากเคลื่อนที่แล้ วแม้ จะกลับมาอยู่ที่เดิมก็ถือว่าความผิดสาเร็จแล้ ว
ฎ.๘๐๙๘/๒๕๔๐ จาเลยกับพวกใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะทาการปล้ นสร้ อย
ข้ อมือทองคาของผู้เสียหาย เมื่อคนร้ ายคนหนึง่ ปลดทรัพย์ออกไปจากข้ อมือผู้เสียหายได้ แล้ ว
ทรัพย์นนจึ
ั ้ งขาดจาการครอบครองของผู้เสียหาย แต่อยู่ในมือของคนร้ ายพร้ อมที่จะนาไปได้
ย่อมเป็ นการเคลื่อนที่ไปจากแหล่งที่ทรัพย์นนติ
ั ้ ดตรึงอยู่ตามปกติไปอยู่ในความครอบครองของ
คนร้ าย เป็ นการเอาไปโดยสมบูรณ์ เป็ นปล้ นทรัพย์สาเร็จ แม้ ผ้ เู สียหายแย่งคืนมาในทันทีก็เป็ น
การเกิดขึ ้นหลังจากการเอาทรัพย์นนไปแล้
ั้
ว ย่อมไม่ทาให้ การเอาทรัพย์ซงึ่ สมบูรณ์แล้ วกลับเป็ น
ไม่สมบูรณ์ไปได้
ฎ.๓๔๖๓/๒๕๕๔ การที่จาเลยนัง่ คร่อมบนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย เป็ นการลง
มือกระทาความผิดฐานลักทรัพย์แล้ ว แม้ จาเลยจะสตาร์ ทเครื่ องด้ วยเท้ าไม่ติดและต่อสายตรงไม่
สาเร็จ แต่จาเลยก็พารถเคลื่อนที่ไปจากที่จอดไว้ ๕ ถึง ๑๐ เมตร เป็ นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปได้
แล้ ว จึงเป็ นความผิดสาเร็จฐานลักทรัพย์

.

ฎ.๔๑๓/๒๕๕๒ จาเลยยังมิได้ พาเตาอบของผู้เสียหายออกไปพ้ นนอก
ห้ างสรรพสินค้ าของผู้เสียหาย แต่ก็ได้ เลื่อนย้ ายออกจากจุดที่ผ้ เู สียหายเก็บหรื อวางทรัพย์นนไว้
ั้
ทังยั
้ งผ่านจุดที่ลกู ค้ าจะต้ องชาระค่าสินค้ าแก่พนักงานเก็บเงินไปแล้ ว จึงถือได้ ว่าพาทรัพย์ของ
ผู้เสียหายเคลื่อนที่ไปแล้ วโดยมีเจตนาทุจริ ต การกระทาของจาเลยเป็ นความผิดสาเร็จ
ฎ.๖๐๘๐/๒๕๔๖ จาเลยกับพวกร่วมกันลักหม้ อแปลงไฟฟ้าของผู้เสียหาย โดยขึ ้น
ไปบนเสาไฟฟ้าแล้ วเลื่อยตัดลวดสลิงที่ยดึ หม้ อแปลงไฟฟ้า และใช้ เชือกผูกผลักลงจากคานบน
เสาไฟฟ้า เมื่อหม้ อแปลงไฟฟ้าเคลื่อนจากจุดที่ติดตังเดิ
้ มและถูกเคลื่อนมาอยู่บนพื ้นดิน ถือว่า
เป็ นการเอาไปซึง่ ทรัพย์หม้ อแปลงไฟฟ้า อันเป็ นลักทรัพย์สาเร็จแล้ ว แม้ จาเลยกับพวกจะยังไม่
ทันยกหม้ อแปลงไฟฟ้าขึ ้นรถยนต์กระบะเพราะหม้ อแปลงไฟฟ้ามีน ้าหนักมาก (มีหมายเหตุท้าย
ฎีกาว่าน่ะเป็ นเพียงพยายาม/ดูเปรี ยบเทียบฎ.๗๐๕๓/๒๕๔๕)
การพาทรัพย์ให้ เคลื่อนที่ไม่เฉพาะแต่การกระทาทางกายภาพที่ต้องจับตัวทรัพย์
เท่านัน้ วิธีการอื่นใด เช่น การหลอกให้ ผ้ อู ื่นหยิบทรัพย์มาให้ การล่อสัตว์ให้ ตามออกมา หรื อการ
ใช้ ท่อต่อให้ ของเหลวไหลก็มีผลเช่นเดียวกัน
ฎ.๒๙๖๑/๒๕๒๒ จาเลยลักใบยาโดยใช้ ร.และ ก. ขนไป โดย ร. และ ก. ไม่ร้ ูไม่ได้
ร่วมกระทาความผิด จาเลยเป็ นผู้ลกั ทรัพย์

.

ข.๒ อยู่ในลักษณะที่จะพาเอาไปได้ คือ มีอานาจเหนือทรัพย์นนแล้
ั ้ วมิใช่เพียง
ขันตอนที
้
่แยกทรัพย์นนออกจากกั
ั้
นไม่วา่ โดยธรรมชาติหรื อมนุษย์ จึงจะถือเป็ นความผิดสาเร็จ
หากคนร้ ายปลดโคออกจากเกวียนเป็ นขันตอนแยกทรั
้
พย์ หากต้ อนโคให้ เดินตามไป
ในทิศทางที่ตนต้ องการได้ ย่อมเป็ นการเคลื่อนที่ในลักษณะที่จะพาเอาไปได้ เป็ นลักทรัพย์สาเร็จ
แต่หากปลดโคออกจากเกวียนแล้ ว โคไม่ยอมเดินก็ดี หรื อโควิ่งหนียงั ไล่จบั ไม่ได้ ก็ดี ก็ยงั ไม่อยู่ใน
ลักษณะที่จะพาเอาไปได้ จึงเป็ นเพียงพยายาม (เทียบฎ.๒๘๗/๒๕๑๐ และฎ.๕๐/๒๔๖๔)
ฎ.๒๗๒/๒๕๒๗ จาเลยมีเจตนาลักสร้ อยคอซึง่ บุตรผู้เสียหายสวมใส่อยู่ พอใช้
กรรไกรตัดสร้ อยขาดตกลงยังพื ้นดิน ยังมิได้ ยดึ ถือเอาสร้ อยก็มีคนบอกให้ ผ้ เู สียหายรู้และเก็บเอา
สร้ อยไว้ เสียก่อน จะถือว่าจาเลยเอาสร้ อยนันไปยั
้ งไม่ได้ ย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์
เท่านัน้
ฎ.๓๑๔๒/๒๕๕๗ ประสงค์จะลักน ้ายาง จาเลยเพียงกรี ดยางแล้ วน ้ายางไหลมาอยู่
ในถ้ วยรอง ผิดฐานพยายามลักทรัพย์

.

ฎ.๗๐๓๕/๒๕๔๕ สุกรตัวเกิดเหตุมีน ้าหนักเกือบ ๒๐๐ กิโลกรัม ไม่สามารถอุ้มหรื อ
จับไปโดยง่าย ทังวั
้ ดเจ้ าของสุกรก็ไม่ได้ กกั ขังแต่ปล่อยให้ มีอิสระ ขณะตารวจเข้ าจับกุมจาเลยที่
๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๕ กาลังช่วยกันดึงและผลักดันสุกรให้ เข้ าไปในซองบรรจุ สุกรยังไม่ได้ เข้ าไปใน
ซองทังตั
้ ว ทังยั
้ งไม่ได้ นาขึ ้นรถ จาเลยที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๕ ยังไม่อยูใ่ นฐานะที่สามารถนาสุกร
ไปได้ การกระทาจึงยังไม่บรรลุผล คงผิดฐานพยายามลักทรัพย์โดยใช้ ยานพาหนะ (ฎ.๔๓๙๙๔๓๕๐/๒๕๕๕ ทานองเดียวกัน และเปรี ยบเทียบกับฎ.๖๐๘๐/๒๕๔๖ ที่กล่าวแล้ ว)

ทรั พย์ ของผู้อ่ ืนหรื อที่ผ้ ูอ่ ืนเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
ก) ทรั พย์ หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้ ทัง้ ต้ องเคลื่อนที่ได้

ดังนันจึ
้ งต้ องเป็ นสังหาริ มทรัพย์เท่านัน้ อสังหาริ มทรัพย์เฉพาะที่แยกออกมาเป็ นสังหาริ มทรัพย์
แล้ วเท่านันที
้ ่อาจถูกเอาไปได้ (ฎ.๕๗๔/๒๕๒๗,ฎ.๘๑๖/๒๕๔๐,ฎ.๕๔๒๓/๒๕๔๑,ฎ.๕๖๕/
๒๕๔๒)
ฎ.๒๗๖๓/๒๕๔๑ การที่เพียงแต่ได้ รับสิทธิให้ เก็บรังนกอีแอ่น แต่ยงั ไม่ได้ ยดึ ถือ
ครอบครองจึงยังไม่เป็ นเจ้ าของ จาเลยทังสองมาเก็
้
บรังนกไปจึงไม่ผิดฐานลักทรัพย์

.

ฎ.๗๖๘๐/๒๕๕๓ จาเลยทังสองท
้
าบันทึกข้ อตกลงโอนสิทธิเรี ยกร้ องค่าสินค้ าที่มีอยู่
ต่อลูกค้ ารวม ๒๓ ราย ให้ แก่โจทก์ ต่อมาจาเลยทังสองกลั
้
บใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ าบางราย
ชาระค่าสินค้ าแก่จาเลยทังสอง
้
แต่สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่ำวมิ ใช่วตั ถุมีรูปร่ ำงทีส่ ำมำรถเคลือ่ นทีไ่ ด้
อันอำจจะมีกำรเอำไปได้ตำมควำมหมำยของคำว่ำทรัพย์ ในความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ ทัง้
การที่จาเลยทังสองไปขอรั
้
บเงินหรื อเช็คค่าสินค้ าจากลูกค้ านัน้ ก็ไม่ได้ เป็ นการกระทาแทนโจทก์
ดังนันเงิ
้ นและเช็คดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์ของโจทก์ การกระทาของจาเลยทังสองจึ
้
งไม่เป็ น
ความผิดฐานลักทรัพย์หรื อยักยอกทรัพย์ของโจทก์ แต่เป็ นเพียงการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอัน
เป็ นการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านัน้
ข้ อมูลถือเป็ นทรัพย์ หรื อไม่
ฎ.๕๑๖๑/๒๕๔๗ ข้ อมูลไม่นบั เป็ นวัตถุมีรูปร่าง เป็ นเพียงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอด
ความหมายของข้ อมูลโดยอาศัยเครื่ องคอมพิวเตอร์ มิใช่รูปร่างของข้ อมูล เมื่อ ปพพ. มาตรา
๑๓๗ บัญญัติวา่ ทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่าง ข้ อมูลในแผ่นบันทึกข้ อมูลจึงไม่ถือว่าเป็ น
ทรัพย์ การที่จาเลยนาแผ่นบันทึกข้ อมูลเปล่าลอกข้ อมูลจากแผ่นบันทึกข้ อมูลของโจทก์ร่วมจึงไม่
เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์

.

พลังงานเป็ นทรั พย์ ท่ อี าจถูกลักได้ หรื อไม่
กระแสไฟฟ้ า ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยยุติวา่ เป็ นทรัพย์ที่ลกั ได้ (ฏ.๘๗๗/๒๕๐๑,ฎ.๑๘๘๐/
๒๕๔๒,ฏ.๒๒๘๖/๒๕๔๕,ฎ.๖๓๘๔/๒๕๔๗,ฎ.๔๘๑/๒๕๔๙) ทังนี
้ ้อาจมองว่าวัตถุที่มีรูปร่างนัน้
ไม่ได้ หมายถึงว่าต้ องสามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าหรื อสัมผัสได้ เท่านัน้
ฎ.๑๘๘๐/๒๕๔๒ (ป) สัญญาณโทรศัพท์เป็ นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากเสียงพูด
เคลื่อนที่ไปตามสายลวดตัวนาจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ การที่จาเลยลักเอาสัญญาณโทรศัพท์
จากตู้โทรศัพท์ใช้ จึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์เช่นเดียวกับการลักกระแสไฟฟ้า
ฎ.๕๓๕๔/๒๕๓๙ จาเลยนาโทรศัพท์มือถือมาปรับจูนและก๊ อปปี ค้ ลื่นสัญญาณโทรศัพท์
ของผู้เสียหายแล้ วใช้ รับส่งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาต เป็ นเพียงการแย่งใช้ คลื่นสัญญาณ
โทรศัพท์ของผู้เสียหายโดยไม่มีสิทธิ มิใช่การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริ ต ไม่เป็ นความผิด
ฐานลักทรัพย์ (ฎ.๘๑๗๗/๒๕๔๓)

.

ศพเป็ นทรัพย์ หรือไม่
หากศพนันมี
้ เจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อกรรมสิทธิ์รวม คือมีการถือเอาหรื อหวงกันแล้ ว ศพ
อาจเป็ นวัตถุแห่งการลักได้ เช่น โครงกระดูกในพิพิธภัณฑ์ (เทียบฎ.๑๑๗๔/๒๕๐๘) ดังนันหาก
้
เอาไปโดยทุจริ ตอาจเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๔ นอกเหนือไปจากมาตรา ๓๖๖/๓ คือการ
เคลื่อนย้ ายศพโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ทังนี
้ ้ยังอาจมีความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ตามมาตรา
๓๕๘ ได้ อีกด้ วย
ทรัพย์ นอกพาณิชย์
ทรัพย์ที่ไม่อาจถือเอาได้ เช่น สายลม ก้ อนเมฆ
ทรัพย์ผิดกฎหมาย เช่น ของเถื่อนเป็ นต้ น แม้ จะไม่สามารถถือเอาได้ และไม่อาจโอน
กันได้ โดยผลของกฎหมาย ก็สามารถเป็ นทรัพย์ที่เป็ นวัตถุแห่งการลักทรัพย์หรื อยักยอกได้
ฎ.๑๙๗/๒๔๙๐ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตจับสุราไปแล้ ว เอาสุรานันเสี
้ ยโดยเจตนา
ทุจริ ตย่อมมีความผิดฐานยักยอก และถือว่าเจ้ าของสุราเป็ นผู้เสียหายมีอานาจฟ้องขอให้ ลงโทษ
ได้

.

ข) ทรั พย์ ของผู้อ่ ืนหรื อที่ผ้ ูอ่ ืนเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
ข.๑ กรณีจานา
หากผู้ที่เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ไปเอาทรัพย์ของตนที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
ย่อมไม่ผิดฐานลักทรัพย์ ดังนัน้ การที่ผ้ จู านาไปเอาทรัพย์ของตนจากผู้รับจานาจึงไม่ผิดตาม
มาตรา ๓๓๔ แต่ทงนี
ั ้ ้มีความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามาตรา ๓๔๙
ข.๒ กรณีฝากทรัพย์
ฎ.๖๒๔/๒๕๕๓ การกระทาที่จะครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์นนั ้ จะต้ อง
เป็ นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรื อที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริ ต เงินฝากในบัญชีของ
โจทก์ที่ ๑ ที่ฝากไว้ กบั จาเลยทังสองตกเป็
้
นกรรมสิทธิ์ของจาเลยทังสองและตกอยู
้
่ในความ
ครอบครองของจาเลยทังสอง
้
จาเลยทังสองผู
้
้ รับฝากย่อมมีสิทธิที่จะบริ หารจัดการเงินฝาก
ประการใดก็ได้ คงมีหน้ าที่เพียงต้ องคืนเงินตามที่โจทก์ทงสองฝากไว้
ั้
เท่านัน้ โดยไม่จาต้ องคืน
เงินจานวนเดียวกับที่ฝากไว้ การที่จาเลยทังสองเบิ
้
กถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๑ จึง
ไม่ใช่การเอาทรัพย์ของโจทก์ทงสองไป
ั้
การกระทาของจาเลยทังสองไม่
้
ครบองค์ประกอบ
ความผิดฐานลักทรัพย์

.

ข.๓ กรณีนิติกรรมโมฆะ
ฎ. ๓๐๓/๒๕๐๓ จาเลยได้ ขายกระบือของกลางให้ แก้ ผ้ เู สียหาย แต่ยงั ไม่มีการจด
ทะเบียนโอน จึงตกเป็ นโมฆะตามปพพ. มาตรา ๔๕๖ เมื่อจาเลยผู้ขายเอากระบือกลับไปจาก
ผู้เสียหาย การกระทาของจาเลยย่อมไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะกรรมสิทธิ์ยงั อยู่ที่
จาเลย
ข.๔ กรณีสว่ นควบ
ฎ.๑๐๙๓/๒๕๓๗ กรณีเป็ นเรื่ องเอาสังหาริ มทรัพย์ของบุคคลอื่นหลายคนมารวมกันเข้ า
เป็ นรถยนต์ชนิดมีตวั ถังเป็ นส่วนควบ เมื่อตัวรถยนต์ของผู้ให้ เช่าซื ้อถือได้ ว่าเป็ นทรัพย์ประธาน
ตามปพพ. มาตรา ๑๓๑๖ ผู้ให้ เช่าซื ้อเป็ นเจ้ าของตัวรถยนต์จึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์ที่รวมเข้ ากันแต่
เพียงผู้เดียว โจทก์หาใช่เป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยไม่ เมื่อผู้ให้ เช่าซื ้อเอารถยนต์นนไป
ั ้ จึงหาใช่เป็ น
การเอาทรัพย์ที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย การกระทาไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์

.
ฎ.๕๐๒/๒๕๖๓ ก่อนเกิดเหตุจาเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยมิได้ จดทะเบียนสมรส
และระหว่างอยู่กินด้ วยกันร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้ านอินเทอร์ เน็ตที่บ้านผู้เสียหาย
ทรัพย์สินที่ทามาหาได้ ระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภริ ยา ย่อมเป็ นกรรมสิทธิ์รวม โดยแต่ละฝ่ ายมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละส่วนเท่าๆ กัน เมื่อเลิกกันต้ องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การ
ที่จาเลยกับพวกมาขนทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไป
เป็ นของตนฝ่ ายเดียวทังหมด
้
เป็ นการเอาทรัพย์ที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริ ต
จาเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์

ข้ อสังเกต
ฎ.๙/๒๕๔๓ จาเลยลักบัตรเอ. ที. เอ็ม. ของผู้เสียหายแล้ วไปถอนเงินของผู้สียหาย โดย
ผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็ นความผิดฐานลักบัตรฯ และลักเงินผู้เสียหาย ต่างกรรมกัน
และยังเป็ นความผิดตามมาตรา ๑๘๘ ต้ องลงโทษตามมาตรา ๑๘๘ ซึง่ เป็ นบทหนัก
ข้ อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ ความว่ ามีการส่ งบัตรไปให้ ผ้ ูเสียหายแล้ ว ส่ วนถ้ ายังไม่ มีการ
ส่ งบัตรฯไปให้ ผ้ ูเสียหายเคยมีฎ.๖๑๓/๒๕๔๐วินิจฉัยว่ าเงินทีจ่ าเลยกดออกมาเป็ นของ
ธนาคาร
ฎ.๖๕๐/๒๕๑๐ จาเลยจานาสร้ อยคอของตนไว้ กบั ผู้เสียหายเพื่อเอามาเล่นการพนัน
แล้ วจาเลยกระชากสร้ อยเส้ นนันไปจากคอผู
้
้ เสียหาย ไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
ข้ อเท็จจริงหากเปลี่ยนเป็ นว่ า จาเลยแพ้ พนันจึงตีสร้ อยคอเป็ นการชาระหนี้
ย่ อมเท่ ากับเป็ นการมอบการครอบครองสละกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ูเสียหาย แม้ การชาระหนี้
พนันจะไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ ปพพ.มาตรา ๔๑๑ บัญญัตวิ ่ าหาอาจจะเรียกร้ องคืน
ทรั พย์ หาได้ ไม่ ผู้เสียหายย่ อมมีอานาจเหนือทรั พย์ แล้ ว หากจาเลยเอากลับมาย่ อมมี
ความผิดฐานลักทรั พย์

.
ฎ.๓๘๕๕/๒๕๖๓ แม้ ลาคอเห็นได้ วา่ เป็ นอวัยวะสาคัญของร่างกาย แต่ลกั ษณะของบาดแผล
ซึง่ ฉีกขาดเพียงเล็กน้ อย ย่อมแสดงให้ เห็นว่าจาเลยไม่ได้ ใช้ มีดปาดคอให้ ลกึ เพื่อให้ ผ้ ูเสียหายถึงแก่ความตาย
ส่วนบาดแผลอื่นที่ผ้ เู สียหายได้ รับ ก็เป็ นเพียงแผลฉีกขาดและแผลถลอกเท่านัน้ อีกทังหลั
้ งเกิดเหตุจาเลยยอม
ให้ ผ้ เู สียหายเข้ าห้ องน ้าเพื่อล้ างบาดแผล พฤติการณ์ดงั กล่าวมีเหตุผลให้ เชื่อได้ วา่ จาเลยไม่มีเจตนาฆ่า
ผู้เสียหาย คงมีแต่เจตนาทาร้ ายเท่านัน้ ขณะที่จาเลยนัง่ คร่อมผู้เสียหายอยูบ่ นเตียง กระเป๋ าสตางค์ของ
ผู้เสียหายวางอยูบ่ นเตียงและจาเลยดึงลิ ้นชักรื อ้ ค้ นทรัพย์สิน ดังนัน้ หากจาเลยประสงค์ตอ่ ทรัพย์ตงแต่
ั ้ แรก
จาเลยน่าจะรี บลักเอากระเป๋ าสตางค์และทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายแล้ วหลบหนีไปทันที แต่จาเลยยังคงอยูใ่ น
ห้ องระหว่างที่ผ้ เู สียหายเข้ าห้ องน ้าประมาณ ๓๐ นาที และเพิ่งหลบหนีหลังจากที่ผ้ เู สียหายร้ องให้ คนช่วย
พร้ อมทังหยิ
้ บกระเป๋ าสตางค์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไป แสดงว่าการลักทรัพย์เกิดขึ ้นในภายหลัง
และขาดตอนจากการทาร้ ายร่างกายแล้ ว อันเห็นได้ วา่ จาเลยไม่มีเจตนาลักทรัพย์โดยใช้ กาลังประทุษร้ าย
เพื่อให้ ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์นนไป
ั ้ และโดยมีอาวุธจาเลยจึงไม่มีความผิดฐานชิง
ทรัพย์โดยมีอาวุธ แต่มีความผิดฐานลักทรัพย์เท่านัน้

ข้อพิจารณาองค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา หมายถึง ผู้กระทารู้ถึงข้ อเท็จริ งที่เป็ นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา
๕๙ วรรคสาม คือรู้ว่าทรัพย์เป็ นของผู้อื่นหรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยแต่ไม่จาเป็ นต้ องรู้ว่า
เป็ นของใคร (ฎ.๑๔๓๓/๒๕๓๐) และไม่สาคัญผิดในข้ อเท็จจริ งตามมาตรา ๖๒ เช่น เข้ าใจว่าตน
มีอานาจเอาไปได้ หรื อเข้ าใจว่าเจ้ าของยกให้ แล้ ว (ฎ.๓๔๑๒/๒๕๕๐) เป็ นต้ น
การมีเจตนาอาจเป็ นได้ ทงประสงค์
ั้
ต่อผลที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป หรื ออาจเป็ นเจตนา
ย่อมเล็งเห็นผลก็ได้ เช่น การเอารถของผู้อื่นไปทิ ้งในแม่น ้าซึง่ เป็ นการตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของ
รถ (ฎ.๙๖๕/๒๕๒๑) หรื อจาเลยขับรถของผู้เสียหายไปจอดทิ ้งไว้ ในทุ่งนาซึง่ มีป่าละเมาะห่าง
ถนนประมาณครึ่งกิโลเมตร และห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๒ กิโลเมตร แสดงว่าจาเลยมี
เจตนาเอารถยนต์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริ ต เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๔

.
ฎ.๒๑๖/๒๕๐๙ จาเลยยอมให้ ผ้ เู สียหายร่วมประเวณีมีสิ่งตอบแทน แต่ผ้ เู สียหายผิด
ข้ อตกลง จาเลยไม่พอใจจึงได้ ทาร้ ายผู้เสียหายแล้ วเอาปื นของผู้เสียหายไปทิ ้งที่ปลักน ้ากลางทุ่ง
นาเพราะกลัวผู้เสียหายจะยิง การเอาปื นไปทิ ้งน ้าโดยไม่เอาไปเป็ นประโยชนส่วนตนหรื อผู้อื่น
แสดงว่าจาเลยไม่มีเจตนาประสงค์จะเอาทรัพย์ การเอาปื นของผู้เสียหายไปทิ ้งจึงไม่ผิดฐานลัก
ทรัพย์
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ) หมายถึง ต้ องมีเจตนาทุจริ ต ซึง่ ตามมาตรา ๑ (๑)
หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น
ฎ.๒๙๖๐/๒๕๕๒ จาเลยเข้ าใจโดยสุจริ ตว่าป. กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทโจทก์
ร่วมอนุมตั ิให้ จาเลยเบิกเงินเดือนล่วงหน้ าของจาเลยได้ แม้ จาเลยจะไม่ได้ ขออนุมตั ิจากป. ก่อน
ตามระเบียบ การเบิกเงินเดือนล่วงหน้ าของจาเลยก็ไม่เป็ นการเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปโดย
ทุจริ ต

.
ทุจริ ต

- ประโยชน์ ทไ่ี ด้ น้ันไม่ จาต้ องเป็ นประโยชน์ ในลักษณะทรั พย์ สินก็ถือว่ามีเจตนา

ฎ.๘๖๗/๒๕๑๓ ส. น. หลอก ซ. ว่า พ. คือ ว. เจ้ าของที่ดิน นส.๓ ที่นามาเป็ น
หลักประกันตัว ก. ต่อศาล ซ. หลงเชื่อทาหนังสือรับรองหลักประกันต่อศาล เป็ นการกระทาโดย
ทุจริ ต แม้ ส. น. ไม่ได้ ประโยชน์เป็ นตัวทรัพย์ แต่ ก. จาเลยที่ศาลให้ ประกันตัวไปก็ได้ รับ
ประโยชน์โดยการใช้ หนังสือรับรองนัน้ เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
- การเอาทรัพย์ไปที่ไม่ใช่ลกั ษณะตัดกรรมสิทธิ์ไม่ถือว่ามีเจตนาพิเศษ
ฎ.๑๖๔๓/๒๕๓๕ จาเลยเอาปื นของผู้เสียหายไปเพื่อจะยิงทาร้ าย ส. ซึง่ เป็ นชู้กบั ภริ ยา
ของจาเลยด้ วยความบันดาลโทสะที่เห็น ส. นัง่ อยู่กบั ภริ ยาของจาเลย มิได้ มีเจตนาที่จะเอาปื น
ของผู้เสียหายไปเป็ นของตนโดยทุจริ ต จึงไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์

.

- การเอาทรัพย์ ไปโดยถือวิสาสะ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีเจตนาทุจริ ต
ฎ.๓๘๙๔/๒๕๓๑ จาเลยและ ป.ผู้เสียหายเป็ นพี่น้องกัน จาเลยมาขอยืม
รถจักรยานยนต์จาก ป. แต่ ป.ไม่ให้ จาเลยแสดงกริ ยาเอะอะโวยวายและต่อมาเอา
รถจักรยานยนต์ไป เป็ นเพียงการถือวิสาสะพี่น้อง และเมื่อเอาไปแล้ วก็มิได้ พาหลบหนีแต่อย่าง
ใด จาเลยจึงขาดเจตนาทุจริ ต ไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
ฎ.๒๑๘๘/๒๕๔๕ จาเลยเอาทรัพย์ไปจากผู้เสียหายก็เนื่องจากไม่ต้องการให้ ผ้ เู สียหาย
นาไปเล่นการพนัน แสดงว่าจาเลยหาได้ มีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับจาเลยหรื อผู้อื่นแต่อย่างใด จาเลยจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์
คงมีแต่ความผิดเฉพาะทาร้ ายร่ างกายผู้อื่นจนได้ รับอันตรายแก่กายตามมาตรา ๒๙๕
- การเอาทรัพย์ไปในลักษณะเพื่อบังคับชาระหนี ้
เดิมศาลฎีกาเคยวินิจฉัยทานองว่า หากมีการบังคับชาระหนี ้โดยการเอาทรัพย์ไปใน
จานวนที่ใกล้ เคียงหรื อเพียงพอ ถือว่าขาดเจตนาทุจริ ต เช่น การเอากระบือกับเกวียนไปแทนการ
ชาระหนี ้เงิน การตวงข้ าวชาระแทนค่าเช่านาที่ผ้ เู สียหายค้ างกับจาเลย การเอาตู้เย็นของ
ผู้เสียหายไปตีชาระหนี ้ เป็ นต้ น (ฎ.๒๕๑/๒๕๑๓,ฎ.๒๐๔๑/๒๕๑๕,ฎ.๑๗๑๕/๒๕๓๔,ฎ.๒๐๐/
๒๕๔๔,ฎ.๓๑๕๐/๒๕๔๙)

.
ต่อมามีฎ.๖๗๔/๒๕๕๔ (ป) วินิจฉัยว่า แม้ ข้อเท็จจริ งจะฟั งได้ ว่า จาเลยกับพวกเข้ าไป
ทาร้ ายร่างกายผู้เสียหายจนได้ รับบาดเจ็บ และบังคับเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปเท่าที่คิดว่าพอ
กับค่าจ้ างที่ผ้ เู สียหายเป็ นหนี ้พวกจาเลยอยู่เท่านัน้ ไม่ได้ เอาทรัพย์อื่นๆ ที่มีค่ามากไปด้ วยก็ตาม
แต่การกระทาของจาเลยกับพวกดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่มีอานาจตามกฎหมาย ศาลฎีกา
โดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า เป็ นการกระทาโดยมีเจตนาทุจริ ตแล้ ว การกระทาของจาเลยกับพวก
เป็ นการร่วมกันปล้ นทรัพย์
ฎ.๖๗๖๗/๒๕๕๗ ก็วินิจฉัยว่า การแย่งโทรศัพท์เลื่อนที่เพื่อบังคับชาระหนี ้ เป็ น
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
การที่เจ้ าหนีเ้ อาทรัพย์ ของลูกหนีไ้ ปเพื่อต่ อรองให้ ชาระหนี ้ กระทาได้ หรือไม่

.
ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีอานาจตามกฎหมายให้ กระทาได้
ข. การกระทาดังกล่าวมิใช่การเอาทรัพย์ไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ จึงถือ
ไม่ได้ วา่ มีเจตนาทุจริต

เหตุฉกรรจ์ และเหตุทที่ ำให้ ต้องรับโทษหนักขึน้
มาตรา ๓๓๕ ผู้ใดลักทรัพย์
(๑) ในเวลากลางคืน
(๒) ในที่หรื อบริ เวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรื อในที่หรือบริ เวณที่มี
อุบตั ิเหตุ เหตุทกุ ขภัยแก่รถไฟ หรื อยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรื อภัยพิบตั ิอื่นในทานอง
เดียวกัน หรื ออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านัน้ หรื ออาศัยโอกาสที่ประชาชนกาลังตื่นกลัว
ภยันตรายใดๆ
(๓) โดยทาอันตรายสิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์ หรื อโดยผ่านสิ่งเช่นว่า
นันเข้
้ าไปด้ วยประการใดๆ
(๔) โดยเข้ าทางช่องทางซึง่ ได้ ทาขึ ้นโดยไม่ได้ จานงให้ เป็ นทางคนเข้ า หรื อเข้ าทาง
ช่องทางซึง่ ผู้เป็ นใจเปิ ดไว้ ให้
(๕) โดยแปลงตัวหรื อปลอมตัวเป็ นผู้อื่น มอมหน้ าหรื อทาด้ วยประการอื่นเพื่อไม่ให้ เห็น
หรื อจาหน้ าได้

.

(๖) โดยลวงว่าเป็ นเจ้ าพนักงาน
(๗) โดยมีอาวุธ หรื อโดยร่วมกระทาความผิดด้ วยกันตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป
(๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรื อสถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริ การสาธารณะที่ตน
เข้ าไปโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นนๆ
ั้
(๙) ในสถานที่บชู าสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรื อเรื อ
สาธารณะ สาธารณสถานสาหรับขนถ่ายสินค้ า หรื อในยวดยานสาธารณะ
(๑๐) ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์
(๑๑) ที่เป็ นของนายจ้ างหรื อที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้ าง
(๑๒) ที่เป็ นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็ นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์หรื อ
เครื่ องมืออันมีไว้ สาหรับประกอบกสิกรรมหรื อได้ มาจากการกสิกรรมนัน้
ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงห้ าปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงหนึง่ แสน
บาท

.
ถ้ าความผิดวรรคแรกเป็ นการกระทาที่ประกอบด้ วยลักษณะดังที่บญ
ั ญัติไว้ ในอนุมาตรา
ดังกล่าวแล้ วตังแต่
้ สองอนุมาตราขึ ้นไป ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงเจ็ดปี และ
ปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงหนึง่ แสนสี่หมื่นบาท
ถ้ าความผิดวรรกแรกเป็ นการกระทาต่อทรัพย์ที่เป็ นโค กระบือ เครื่ องกลหรื อเครื่ องจักรที่
ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ สาหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สามปี ถึงสิบ
ปี และปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ าการกระทาความผิดดังกล่าวในมาตรานี ้ เป็ นการกระทาโดยความจาใจหรื อความ
ยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นนมี
ั ้ ราคาเล็กน้ อย ศาลจะลงโทษผู้กระทาความผิดดังที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ในมาตรา ๓๓๔ ก็ได้

.

มาตรา ๓๓๕ ทวิ ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็ นพระพุทธรูปหรื อวัตถุในทางศาสนา ถ้ าทรัพย์
นันเป็
้ นที่สกั การะบูชาของประชาชน หรื อเก็บรักษาไว้ เป็ นสมบัติของชาติ หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใด
ของพระพุทธรูป หรื อวัตถุดงั กล่าว ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ สามปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ หก
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคแรก ได้ กระทาในวัด สานักสงฆ์ สถานอันเป็ นที่
เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการหรื อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
้
หนึง่ แสนบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๓๖ ทวิ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๓๕
ทวิ หรื อมาตรา ๓๓๖ โดยแต่งเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจหรื อแต่งกายให้ เข้ าใจว่าเป็ นทหาร
หรื อตารวจ หรื อโดยมีหรื อใช้ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้ ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การ
กระทาผิดหรื อการพาทรัพย์นนไปหรื
ั้
อเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม ต้ องระวางโทษหนักกว่าที่
บัญญัติไว้ ในมาตรานันๆกึ
้ ่งหนึง่

ข้ อพิจารณา
เหตุฉกรรจ์หรื อเหตุที่ทาให้ ต้องรับโทษหนักขึ ้นนี ้เป็ นพฤติการณ์ประกอบการกระทา ซึง่ อาศัย
ข้ อเท็จจริ งในเรื่ องเวลา สถานที่ สถานการณ์ คุณลักษณะของทรัพย์ซงึ่ เป็ นวัตถุแห่งการกระทา หรื อ
ลักษณะวิธีการของการกระทา ทังนี
้ ้ผู้กระทาจะต้ องรู้ข้อเท็จจริ งนันด้
้ วยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๒ วรรคท้ ายด้ วย
มาตรา ๓๓๕ (๑) “เวลากลางคืน” ตามมาตรา ๑ (๑๑) หมายความว่า เวลาระหว่างพระ
อาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ ้น แสดงว่าต้ องพิจารณาจากดวงอาทิตย์เป็ นสาคัญ มิใช่พิจารณาที่ความ
สว่างหรื อมืด ดังนัน้ แม้ จะยังไม่มืดแต่หากพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าแล้ วก็เป็ นเวลากลางคืน (ฎ.๖๔๑/
๒๔๙๙) ทางกลับกันหากลักทรัพย์ในเวลากลางวันที่เกิดสุริยปุ ราคาก็ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา ๓๓๕
(๑)
เวลากลางคืนของวันมีสองช่วง คือ ตังแต่
้ หลัง ๐ นาฬิกาจนถึงพระอาทิตย์ขึ ้น และตังแต่
้ พระ
อาทิตย์ตกดินจนถึง ๒๔ นาฬิกา
การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนี ้ หมายถึง มีกำรกระทำตัง้ แต่ขนั้ ลงมือตัง้ แต่เวลำกลำงคืนแล้ว
แม้ควำมผิ ดจะไปสำเร็ จในเวลำกลำงวันก็ตำม แต่หำกมีกำรลงมือลักทรัพย์ในเวลำกลำงวันจนควำมผิ ด
สำเร็ จ แม้จะทยอยขนทรัพย์ทีล่ กั ออกมำล่วงไปจนถึงกลำงคืน ก็ไม่ถือว่ำผิ ดลักทรัพย์ ในเวลำกลำงคืน
(ฎ.๕๔๘/๒๕๔๘)

.

มาตรา ๓๓๕ (๒) “ในที่หรื อบริ เวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรื อในที่หรื อ
บริ เวณที่มีอบุ ตั ิเหตุ เหตุทกุ ขภัยแก่รถไฟ หรื อยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรื อภัยพิบตั ิ
อื่นในทานองเดียวกัน หรื ออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านัน้ หรื ออาศัยโอกาสที่ประชาชนกาลังตื่น
กลัวภยันตรายใดๆ”
กลุม่ แรก คือ การลักทรัพย์ในที่หรื อบริ เวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรื อใน
ที่หรื อบริ เวณที่มีอบุ ตั ิเหตุ เหตุทกุ ขภัยแก่รถไฟ หรื อยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรื อภัย
พิบตั ิอื่นในทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นเรื่ องสถานที่และเวลาเป็ นข้ อสาคัญ โดยไม่ต้องคานึงว่า
ผู้ถกู กระทาเป็ นบุคคลใด
คาว่า “มีเหตุ” แสดงว่าเป็ นเวลาปั จจุบนั ที่มีภยั นันๆเกิ
้ ดขึ ้นและมีอยู่จนกว่าจะสิ ้นสุดลงสู่
ภาวะปกติ ดังนัน้ แม้ ไฟไหม้ จะระงับไปแล้ ว แต่หากยังไม่เข้ าสูภ่ าวะปกติ ก็เข้ าตามมาตรานี ้
การลักทรัพย์ผ้ ทู ี่มงุ ดูอยู่ในบริ เวณดังกล่าว แม้ จะมิใช่ผ้ เู คราะห์ร้ายก็เพิ่มโทษตามมาตรา
นี ้ได้

.
รถไฟหรื อยานพาหนะที่ใช้ ขนสินค้ าเท่านัน้ หรื อเป็ นส่วนบุคคล ที่ใช้ ให้ ประชาชนโดยสาร
ย่อมไม่ถือเป็ นความผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๔๐๒/๒๕๔๖ การลักทรัพย์ในที่หรื อบริ เวณที่มีอบุ ตั ิเหตุ ต้ องเป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดแก่รถไฟ
หรื อยานพาหนะที่ประชาชนโดยสารเท่านัน้ ตามฟ้องโจทก์ไม่ได้ บรรยายถึงข้ อเท็จจริ งดังกล่าว
แม้ จาเลยให้ การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษหนักขึ ้นตามมาตรา ๓๓๕ (๒) ได้
กลุม่ ที่สอง คือ การลักทรัพย์โดยอาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านัน้ หรื ออาศัยโอกาสที่
ประชาชนกาลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ ซึง่ เป็ นเรื่ องของสถานการณ์ที่ผ้ กู ระทาผิดฉวยโอกาส
การอาศัยโอกาสที่มีเพลิงไหม้ ลกั กระปุกอัดจารบีโรงสีเหล็ก ๑ อัน ราคา ๘๐ บาท ของผู้
ขนย้ ายสิ่งของหนีไฟโดยทุจริ ต การลักทรัพย์ในสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซ ้าเติมผู้ที่กาลังอยู่
ในความทุกข์หรื อเคราะห์ร้ายโดยอาศัยความวุน่ วายฉวยโอกาส แม้ ทรัพย์ที่ลกั ไปจะไม่ร้ ูว่าเป็ น
ของใครก็เข้ าข้ อนี ้ (ฎ.๑๘๐๙/๒๕๑๒)

.

มาตรา ๓๓๕ (๓) โดยทาอันตรายสิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์ หรื อโดยผ่านสิ่งเช่น
ว่านันเข้
้ าไปด้ วยประการใดๆ
- สิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์นี ้ เป็ นสิ่งที่มีวตั ถุประสงค์ในการป้องกันโดยตรง เช่น
ประตูบ้าน หน้ าต่าง เหล็กดัด รัว้ โซ่ เป็ นต้ น ดังนัน้ หากประตูห้องเปิ ดอยู่ มิได้ มีสภาพเป็ นสิ่งกีดกัน้
สาหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์ จาเลยเดินผ่านเข้ าไปลักทรัพย์จงึ ไม่ผิดมาตรานี ้ (ฎ.๙๘/๒๕๓๒)
จาเลยลักรถจักรยานยนต์โดยใช้ลูกกุญแจไขกุญแจรถซึ่งใส่ไว้ผิดฐานลักทรัพย์ แต่ไม่ผิดมาตรา
๓๓๕ (๓) เพราะกุญแจรถที่ใส่ไว้ ไม่ใช่สิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์เหมือนเช่นรัว้ ทังการไข
้
ลูกกุญแจก็หาใช่เป็ นการทาอันตรายแก่ตวั กุญแจอันจะเข้ าเกณฑ์ตามอนุมาตรานี ้ไม่ (ฎ.๑๐๘๐/๒๕๑๑)
จาเลยใช้ กญ
ุ แจปลอมไขกุญแจรถและติดเครื่ องยนต์ มิใช่เป็ นการทาอันตรายสิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครอง
บุคคลหรื อทรัพย์ (ฎ.๒๔๔๗/๒๕๒๗) (เพราะกุญแจรถถือเป็ นส่วนหนึง่ ของตัวรถ)
- การกระทาตามอนุมาตรานี ้มีสองประการคือทาอันตราย หรื อผ่านเข้ าไปด้ วยประการใดๆ
การทาอันตราย เช่น ผู้สียหายใช้ โซ่คล้ องยึดกล้ องวิดีโอกับตู้โชว์ไว้ จาเลยตัดโซ่เอากล้ องไป (ฎ.
๘๙๙๓/๒๕๕๐) การทาลายกุญแจบ้ านเพื่อเข้ าไปลักทรัพย์ในบ้ าน เป็ นการทาอันตรายสิ่งกีดกันส
้ าหรับ
คุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์ (ฎ.๑๐๘๒/๒๕๕๐) จาเลยใช้ คีมตัดลวดและซีลซึง่ ใช่ปิดฝาถังน ้ามันเพื่อเปิ ดจะ
ดูดเอาน ้ามัน แต่ถกู จับเสียก่อน มีความผิดเพียงพยายามลักทรัพย์ตามมาตรา ๘๐,๓๓๕ (๓) (ฎ.๑๐๘๒/
๒๕๔๙) การงัดกล่องใส่เหรี ยญโทรศัพท์เพื่อเอาเงินไป (ฎ.๘๙๒๒/๒๕๔๖)

.
ฎ.๓๑๒๑/๒๕๕๒ จาเลยซึง่ เป็ นเจ้ าหนี ้ใช้ เลื่อยตัดกุญแจแล้ วเปิ ดประตูเข้ าไปเอาเครื่ อง
บดแป้งไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เก็บอยู่ภายในบ้ าน ซึง่ รู้อยู่แล้ วว่าไม่ใช่บ้านพักของลูกหนี ้
และไม่ร้ ูด้วยว่าทรัพย์ดงั กล่าวใช่ของลูกหนี ้หรื อไม่ไปเพื่อตีชาระหนี ้ จึงเป็ นการเอาไปโดยทุจริ ต
จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทาอันตรายสิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อ
ทรัพย์
กำรผ่ำนเข้ำไปด้วยประกำรใดๆนี ้ ศ.จิ ตติ เห็นว่ำแม้ตวั ผูก้ ระทำไม่ได้ผ่ำนสิ่ งกี ดกัน้ เอง
เพียงแต่ใช้ไม้สอยรู รวั้ เข้ำไปเอำทรัพย์ ก็เข้ำตำมควำมหมำยนีแ้ ล้ว
ฎ.๓๐๐๕/๒๕๔๓ การที่จาเลยเข้ าไปในรถกระบะ (ลักเครื่ องเสียงวิทยุรถยนต์)ของ
ผู้เสียหายโดยผ่านประตูรถ แม้ ไม่ปรากฏร่องรอยการถูกงัดแงะซึง่ ฟั งไม่ได้ ว่าจาเลยทาอันตราย
สิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครองบุคคลหรื อทรัพย์ก็ตาม ก็ถือว่าเป็ นการผ่านสิ่งกีดกันส
้ าหรับคุ้มครอง
บุคคลหรื อทรัพย์เข้ าไปด้ วยประการใดๆตามมาตรา ๓๓๕ (๓) แล้ ว (เทียบฎ.๒๔๔๗/๒๕๔๗)
- กำรทำอันตรำยหรื อกำรผ่ำนนี ้ หมำยถึงขณะทีเ่ ข้ำไปเอำทรัพย์เท่ำนัน้ หำกลักเอำ
ทรัพย์มำแล้วมีกำรพังประตูหรื อลอดผ่ำนรัว้ บ้ำนไม่เข้ำอนุมำตรำนี ้

.

มาตรา ๓๓๕ (๔) โดยเข้ าทางช่องทางซึง่ ได้ ทาขึ ้นโดยไม่ได้ จานงให้ เป็ นทางคนเข้ า หรื อ
เข้ าทางช่องทางซึง่ ผู้เป็ นใจเปิ ดไว้ ให้
- ช่องทางตามอนุมาตรานี ้เป็ นช่องทางที่มนุษย์ได้ ทาขึ ้น แต่สภาพไม่ได้ ตงใจให้
ั้
เป็ นทาง
คนเข้ า เช่น หน้ าต่าง ช่องลม ช่องพื ้น และเป็ นช่องที่มีอยู่แล้ ว มิใช่การที่ผ้ กู ระทาผิดไปสร้ างใหม่
เช่น การเจาะฝ้าหลังคาเข้ าไปที่ไม่ผิดตาม (๔) แต่เป็ นความผิดตาม (๓)
ฎ.๒๓๘๕/๒๕๓๔ การที่จาเลยปี นหน้ าต่างบ้ านเข้ าไปในบ้ านผู้เสียหายเพื่อจะลัก
ทรัพย์ แต่ผ้ เู สียหายตื่นขึ ้นมาพบจาเลยเสียก่อน จึงมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ใน
เคหสถานในเวลากลางคืน โดยเข้ าทางช่องทางซึง่ ได้ ทาขึ ้นโดยไม่ได้ จานงให้ เป็ นทางคนเข้ า และ
ฐานบุกรุกในเวลากลางคืน
- การเข้ าทางช่องทางซึง่ ผู้เป็ นใจเปิ ดไว้ ให้ นนั ้ ผูเ้ ป็ นใจไม่จำเป็ นต้องกระทำถึงขนำดอยู่
ในฐำนะผูส้ นับสนุน เพียงแต่เต็มใจเปิ ดไว้ให้เท่ำนัน้ เช่น การที่ลกู จ้ างโกรธนายจ้ างจึงเปิ ด
หน้ าต่างทิ ้งหรื อไม่ใส่กลอนไว้ เพื่อให้ คนเข้ ามาลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำมกำรเป็ นใจนีต้ อ้ งเป็ น
เพือ่ ให้ลกั ทรัพย์ ดังนัน้ หากลูกจ้ างเปิ ดหน้ าต่างทิ ้งไว้ เพื่อให้ เพื่อนปี นแอบเข้ ามาหา แต่จาเลย
กลับปี นเข้ ามาลักทรัพย์ก็ไม่ใช่ (๔) นี ้

.

มาตรา ๓๓๕ (๕) โดยแปลงตัวหรื อปลอมตัวเป็ นผู้อื่น มอมหน้ าหรื อทาด้ วยประการอื่น
เพื่อไม่ให้ เห็นหรื อจาหน้ าได้
แปลงตัว คือ การทาให้ ตนเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การติดหนวด ใส่วิกผม ส่วนปลอม
ตัว คือ การทาให้ เข้ าใจผิดว่าเป็ นบุคคลอื่น เช่น การอ้ างว่าเป็ นญาติของเจ้ าของห้ องให้ มาเอา
ของ หรื อการอ้ างว่าเป็ นช่างที่เจ้ าของห้ องให้ มาซ่อมไฟแล้ วถือโอกาสลักเอาทรัพย์ไป สาหรับการ
มอมหน้ าหรื อทาด้ วยประการอื่น เช่น ใส่ผ้าโพกคลุม ทาสีหรื อเขม่า ทังนี
้ ้โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อ
ไม่ให้ เห็นหรื อจาหน้ าตนได้ หากกระทาดังกล่าวแล้ วแต่ยงั มีคนจาหน้ าได้ ก็ถือว่าผิดเช่นกัน
มาตรา ๓๓๕ (๖) โดยลวงว่าเป็ นเจ้ าพนักงาน
การลวงนี ้จะอ้ างว่าตนเป็ นเจ้ าพนักงานใดก็ได้ และไม่จาต้ องขนาดลวงว่าเป็ นเจ้ า
พนักงานกระทาการตามหน้ าที่ นอกจากนี ้ผู้ถกู ลวงจะเชื่อหรื อไม่หาใช่สาระสาคัญ
ฎ.๘๑๐/๒๕๒๐ แสดงตัวว่าเป็ นเจ้ าพนักงานขอค้ นบ้ าน และเข้ าไปในบ้ านแล้ วขู่เอา
ทรัพย์ไป
ข้ อสังเกต หากเป็ นเจ้ าพนักงานจริ งไม่ได้ ลวงอาจผิดตามมาตรา ๑๔๘

.
มาตรา ๓๓๕ (๗) โดยมีอาวุธ หรื อโดยร่วมกระทาความผิดด้ วยกันตังแต่
้ สองคนขึน้ ไป
- อาวุธโดยสภาพ คือสิ่งที่ทาขึ ้นเพื่อใช้ ประหัตประหารหรื อทาร้ ายกัน เช่น ปื น ดาบ มีด
หอก นอกจากนี ้ตามมาตรา ๑ (๕) ให้ หมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ แต่ซงึ่ ได้ ใช้
หรื อเจตนาจะใช้ ประทุษร้ ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธด้ วย
หากเป็ นอาวุธโดยสภาพไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ แต่หากสิ่งนัน้
ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพจะต้ องมีข้อเท็จจริ งยืนยันว่าได้ ใช้ หรื อเจตนาจะใช้ ประทุษร้ ายร่างกายถึง
อันตรายสาหัสอย่างอาวุธ ฎ.๓๓๕/๒๔๙๓ การมีจอบเสียมอันเป็ นเครื่ องมือขุดดินเข้ าไปขุดดิน
ในนาของผู้อื่น ถือไม่ได้ ว่าใช้ จอบเสียมเป็ นอาวุธ หรื อจาเลยถือเคียวกลับจากเกี่ยวข้ าวพบไม้
ตะบูนที่ปลายนาถือโอกาสลักเอาไป ไม่เป็ นลักทรัพย์โดยมีอาวุธ เพราะไม่ได้ ใช้ หรื อเจตนาจะใช้
อย่างอาวุธ (แต่ถ้าไปลักเป็ ดโดยมีอาวุธปื นติดตัวไปด้ วย ย่อมผิดอนุมาตรานี ้ ฎ.๓๕๘/๒๔๘๔)
ฎ.๒๐๓๑/๒๕๕๔ สเปรย์พริ กไทยไม่เป็ นอาวุธโดยการใช้ หรื อเจตนาจะใช้ เพราะไม่มี
ลักษณะที่จะประทุษร้ ายถึงอันตรายสาหัสได้

.
ลักษณะของการมีอาวุธนี ้ หมายถึง ไม่จาเป็ นต้ องติดตัวแต่สามารถที่จะหยิบฉวยได้ ในขณะทา
การลักทรัพย์ (ลงมือจนถึงความผิดสาเร็จ) การที่ได้ อาวุธมาจากสถานที่ลกั ทรัพย์เอง หรื อลักทรัพย์สาเร็จ
แล้ วจึงแย่งอาวุธจากเจ้ าทรัพย์ ไม่ใช่เป็ นการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ (ฎ.๘๘๖/๒๔๙๒)
ข้ อสังเกต หากอาวุธนันเป็
้ นอาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิดยังรับโทษหนักขึ ้นตามมาตรา ๓๓๖ ทวิ อีก
ด้ วย
- โดยการร่วมกันกระทาความผิดตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป หมายความว่า มีลกั ษณะเป็ นตัวการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ใช้ หรื อผู้สนับสนุน (ฎ.๒๔๓๙/๒๕๓๙,ฎ.๓๖๔๒/๒๕๔๐)
ฎ.๔๖๓/๒๔๖๘ ตัวการร่วมกันตามมาตรา ๘๓ จะต้ องมีเจตนาและการกระทาร่วมกัน การที่คน
เดินทาง ๕ คน ผ่านไร่อ้อย แต่ละคนถือโอกาสลงไปหักอ้ อยกินและลักเอาไปคนละท่อนสองท่อน ไม่เป็ น
ตัวการร่วมกันลักทรัพย์ตามอนุมาตรานี ้
ฏ.๑๕๒๘/๒๕๔๗ ร่วมกันไปทาร้ ายเขาแต่อีกคนเอาทรัพย์เขาไปด้ วย ไม่ใช่ร่วมกันลักทรัพย์

.

มาตรา ๓๓๕ (๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรื อสถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริ การ
สาธารณะที่ตนเข้ าไปโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นนๆ
ั้
- เคหสถาน มาตรา ๑ (๔) หมายถึง ที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย .......และให้ หมายความ
รวมถึงบริ เวณของที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยนันด้
้ วย จะมีรัว้ ล้ อมหรื อไม่ก็ตาม ดังนัน้ หากเรื อนโรง
หรื อตึกไม่ได้ สร้ างขึ ้นมาเพื่ออยู่อาศัย ไม่ถือว่าเป็ นเคหสถาน เช่น ตึกสาหรับเลี ้ยงนกนางแอ่น
โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เล้ าไก่แม้ จะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคน แต่อยู่ในบริ เวณบ้ านก็ถือเป็ น
เคหสถาน (ฎ.๓๙๓/๒๕๐๙ (ป))
ฏ.๓๕๘๑/๒๕๕๗ แม้ ขณะเกิดเหตุตกึ แถวดังกล่าวไม่มีคนอยู่อาศัย แต่โดยสภาพแล้ ว
ตึกแถวดังกล่าวเป็ นที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย จึงเป็ นเคหสถาน การที่จาเลยกับพวกเข้ าไปในตึกแถว
โดยไม่ได้ รับอนุญาตแล้ วเอาทรัพย์ซงึ่ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายตามบันทึกข้ อตกลงออกไป
จากตึกแถวโดยเจตนาทุจริ ต จึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน
ฎ.๒๐๑๔/๒๕๓๖ กุฏิ ตามพจนานุกรมฯหมายความว่า “เรื อนหรื อตึกสาหรับพระภิกษุ
หรื อเณรอยู่” ดังนัน้ กุฏิพระจึงเป็ นที่อยู่อาศัยสาหรับภิกษุสามเณร เป็ นเคหสถาน แต่หาใช่
สถานที่บชู าสาธารณะตามมาตรา ๓๓๕ (๙) ด้ วยไม่

.

- สถานที่ราชการ หมายถึง สถานที่ตงอั
ั ้ นเป็ นที่ปฏิบตั ิงานของราชการหรื อข้ าราชการ
ตามปกติ หรื อสถานที่ซงึ่ ใช้ สาหรับปฏิบตั ิราชการโดยตรง (ฎ.๒๘๔๕/๒๕๔๓,ฎ.๘๑๐๖/๒๕๔๘)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่ใช่สถานที่ราชการ (ฎ.๑๒๔๓/๒๕๔๕)
สถานที่ราชการนี่ไม่รวมถึงบริ เวณที่เป็ นของที่เป็ นราชการดังเช่นเคหสถาน ดังนัน้ การ
ลักทรัพย์ในโรงอาหารหรื อที่จอดรถของทางราชการ จึงผิดเพียงมาตรา ๓๓๔ (ฎ.๒๘๔๕/
๒๕๔๓,ฎ.๕๑๕๒/๒๕๔๘)
ฎ.๑๕๗๙๕/๒๕๕๖ สถานที่จอดรถของโรงพยาบาลเป็ นเพียงสถานที่ซงึ่ ทางราชการจัด
ไว้ สาหรับจอดรถของบรรดาผู้มาติดต่อราชการหรื อใช้ บริ การเท่านัน้ หาใช่สถานที่ซงึ่ ใช้ สาหรับ
ปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการโดยตรงแต่อย่างใดไม่ การที่จาเลยลักรถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหายจากบริ เวณสถานที่จอดรถดังกล่าว จึงมิใช่การลักทรัพย์ในสถานที่ราชการตามมาตรา
๓๓๕ (๘)
- สถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริ การสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่ให้ การช่วยเหลือหรื อปฏิบตั ิ
ภารกิจสนองความต้ องการเพื่อประโยชน์ของประชาชน อาจไม่ใช่ของทางราชการก็ได้ เช่น
โรงพักสินค้ าของการท่าเรื อสาหรับขนถ่ายสินค้ า (ฎ.๗๑/๒๕๐๓) ศาลาการเปรี ยญไม่ใช่สถานที่
บูชาสาธารณะตามมาตรา ๓๓๕ (๙) แต่เป็ นสถานที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริ การสาธารณะตามมาตรา
๓๓๕ (๘) (ฎ.๔๒๘๔/๒๕๔๗)

.
- “การเข้ าไปโดยไม่ได้ รับอนุญาต” มีข้อสังเกตว่า การเข้ าไปนี ้ต้ องเป็ นการเข้ าไปทังตั
้ ว ไม่ใช่
เพียงส่วนหนึง่ ส่วนใดอันต่างจากมาตรา ๓๖๒ นอกจากนี ้กรณีที่เข้ าไปโดยมีเหตุสมควรถือว่าได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ าไปโดยปริ ยาย
ฎ.๙๙๖/๒๔๙๒ การที่จาเลยยื่นมือเข้ าไปทางประตูห้องแถวแล้ วใช้ ไม้ สอยกางเกงไป ไม่เป็ น
ความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๘) ฎ.๒๔๒๑/๒๕๓๒ จาเลยเพียงแต่ยื่นมือผ่านบานเลื่อนไม้ เข้ าไปใน
ห้ องพักของผู้เสียหายแล้ วทุบกระต่ายออมสินของผู้เสียหายลักเอาเงินไป โดยมิได้ เข้ าไปในห้ องพักของ
ผู้เสียหาย จึงไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๘)
จาเลยได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของบ้ านให้ เข้ าไปเดินสายไฟ จาเลยลักทรัพย์ในบ้ าน ไม่ผิดฐาน
ลักทรัพย์ในเคหสถาน (ฎ.๑๐๗๖/๒๕๒๖) แต่หากได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปบางส่วนของเคหสถานแล้ วเข้ า
ไปเกินจากส่วนดังกล่าวถือว่าผิดตาม (๘) เจ้ าของบ้ านฝากให้ เฝ้าบ้ าน แต่ปิดห้ องที่เก็บทรัพย์ใส่กญ
ุ แจไว้
จาเลยถอดกลอนปี นหน้ าต่างเข้ าไป ผิดลักทรัพย์ในเคหสถาน (ฎ.๓๕๐/๒๔๙๕)
ฎ .๑๔๒๕๘/๒๕๕๕ เมื่อไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าในช่วงเวลาดังกล่าววัดหนองบัวได้ หวงห้ ามมิ
ให้ ประชาชนที่มาวัดเข้ าไปในบริ เวณที่เกิดเหตุ การที่จาเลยเข้ าไปลักประตูเหล็กพับยืดในบริ เวณที่เกิด
เหตุ จึงมิใช่เป็ นการเข้ าไปลักทรัพย์ในสถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริ การสาธารณะที่ตนเข้ าไปโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ไม่มีความผิดตามาตรา ๓๓๕ (๘) คงผิดมาตรา ๓๓๔ เท่านัน้

.

- “การซ่อนตัว” หมายถึง ขณะที่เข้ าไปได้ รับอนุญาตโดยชอบ แต่ไม่ยอมออกมา
มาตรา ๓๓๕ (๙) ในสถานที่บชู าสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรื อเรื อ
สาธารณะ สาธารณสถานสาหรับขนถ่ายสินค้ า หรื อในยวดยานสาธารณะ
สถานทีบ่ ูชาสาธารณะนั้นไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นสถานทีใ่ นทางศาสนา ซึง่ ต่ างจากคาว่ า
สถานทีอ่ ันเป็ นทีเ่ คารพในทางศาสนาตามาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง ได้ แก่ ศาลเจ้ า อนุสาวรี ย์ เจดีย์
ที่คนเคารพบูชา ส่วนศาลาการเปรี ยญ ศาลาบาเพ็ญกุศล กุฏิพระ ไม่ใช่สถานที่บชู าสาธารณะ
(ฎ.๔๒๘๔/๒๕๔๗,ฎ.๙๑๙๓/๒๕๕๒,๙๖๙๓/๒๕๔๔,ฎ.๒๐๑๔/๒๕๓๖)
สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรื อเรื อสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่ประชาชนเข้ าไปใช้
บริ การยานพาหนะดังกล่าว ไม่ว่าจะมียานพาหนะจอดอยู่หรื อไม่ก็ตาม เช่น สถานีขนส่งต่างๆ แต่ไม่
รวมถึงพื ้นที่รกร้ างที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เช่น พงหญ้ าปากทางเข้ าสถานี (ฎ.๑๒๘๘๘/๒๕๕๖) และ
สถานที่จอดรถสาธารณะของรถส่วนบุคคลก็ไม่ใช่ความหมายของอนุมาตรานี ้ นอกจากนี ้ที่ซงึ่ มีปา้ ยให้
รถประจาทางหยุดรับส่งคนโดยสารเป็ นระยะ ก็ไม่ใช่ที่จอดรถสาธารณะตามความมุง่ หมายของกฎหมาย
(ฎ.๙๘๔/๒๕๐๘)
ยวดยานสาธารณะ กฎหมายไม่ได้ กาหนดว่าต้ องเข้ าไป การที่จาเลยยืนอยู่นอกรถยนต์โดยสาร
ประจาทาง ใช้ กาลังประทุษร้ ายดึงตัวผู้เสียหายให้ ลงมาจากรถแล้ วบังคับเอาทรัพย์ไป จึงผิดฐานชิงทรัพย์
ในยวดยานสาธารณะตรามมาตรา ๓๓๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๓๕ (๙) (ฎ.๑๐๘๔/๒๕๓๐)

.

มาตรา ๓๓๕ (๑๐) ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์
หมายถึง ทรัพย์ที่มีไว้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยทัว่ ๆไป เช่น โคมไฟฟ้าตามถนน ม้ านัง่
ในสวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ (ฎ.๘๙๒๒/๒๕๔๖) แต่การงัดเอาเงินที่อยู่ในเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะไม่ใช่ตามความหมายนี ้ (ฎ.๓๘๔๑/๒๕๕๑)
ฎ.๓๑๓๔/๒๕๕๖ สายโทรศัพท์ของโจทก์ร่วม (บ.ทรูฯ) ไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อ
สาธารณประโยชน์

มาตรา ๓๓๕ (๑๑) ที่เป็ นของนายจ้ างหรื อที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้ าง
การเป็ นนายจ้ างลูกจ้ างนันเป็
้ นไปตาม ปพพ. มาตรา ๕๗๕ ซึง่ ลูกจ้ างต้ องทางานตามคาสัง่
ของนายจ้ าง ไม่รวมถึงการจ้ างเหมา (ฎ.๗๐๒/๒๔๙๗) และขึ ้นอยู่กบั ว่าทรัพย์นนเป็
ั ้ นของนายจ้ างหรื อที่
อยู่ในความครอบครองของนายจ้ าง หาจากัดว่าต้ องเป็ นทรัพย์ที่นายจ้ างมอบหมายให้ ลกู จ้ างนันดู
้ แล
รับผิดชอบ (ฎ.๒๙๖๖/๒๕๓๙)
ฎ.๔๙๓๗-๔๙๓๘/๒๕๕๖ จาเลยที่ ๒ เป็ นลูกจ้ างของผู้เสียหาย ขณะเกิดเหตุทาหน้ าที่
ประจาลานจอดเครื่ องบิน ไม่มีหน้ าที่ขายบัตรโดยสาร และผู้เสียหายไม่ได้ มอบหมายให้ จาเลยที่ ๒ ทา
หน้ าที่ดงั กล่าว เมื่อจาเลยที่ ๒ รับเงินค่าโดยสารเครื่ องบินจากลูกค้ า เงินดังกล่าวจึงเป็ นของผู้เสียหาย
การที่จาเลยที่ ๒ เอาเงินดังกล่าวไป เป็ นการแย่งกรรมสิทธิ์ไปจากผู้เสียหาย เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ที่
เป็ นของนายจ้ างตามมาตรา ๓๓๕ (๑๑) มิใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

.

ความเป็ นนายจ้ างลูกจ้ างนันถื
้ อเป็ นเรื่ องเฉพาะตัว ดังนัน้ จาเลยที่ไม่ใช่ลกู จ้ างจึงไม่
อาจมีความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๑๑) แต่อาจมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕
(๗) ได้
ฎ.๑๒๘๘๘/๒๕๕๘ จาเลยทังสองร่
้
วมกันลักเงินของโจทก์ร่วมไป จาเลยที่ ๑ เป็ นลูกจ้ าง
มีความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๗) (๑๑) ส่วนจาเลยที่ ๒ ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างย่อมไม่อาจร่ วมกันลัก
ทรัพย์นายจ้ างได้ แต่ก็ถือว่าร่วมกันลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ สองคนขึ ้นไปตามมาตรา ๓๓๕ (๗) วรรคแรก
มาตรา ๓๓๕ (๑๒) ที่เป็ นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็ นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์
หรื อเครื่ องมืออันมีไว้ สาหรับประกอบกสิกรรมหรื อได้ มาจากการกสิกรรมนัน้
ทรัพย์ที่เป็ นวัตถุแห่งการถูกลักต้ องเป็ นของผู้มีอาชีพกสิกรรม มิใช่เพียงทาเป็ นงาน
อดิเรก หรื อหากไม่บรรยายฟ้องว่าเจ้ าของทรัพย์ประกอบอาชีพกสิกรรมก็ไม่เข้ าอนุมาตรานี ้
(ฎ.๑๐๘๓/๒๕๔๒) และต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์หรื อเครื่ องมืออันมีไว้ สาหรับประกอบ
กสิกรรมหรื อได้ มาจากการกสิกรรมนัน้
ฏ.๑๑๖๖๒/๒๕๕๔ คาว่า “การกสิกรรม” หมายถึงการเพาะปลูก ไก่จึงไม่ใช่สตั ว์ที่ได้ มา
จากการกสิกรรมตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง ที่ศาลล่างทังสองปรั
้
บบทลงโทษตามมาตรา
๓๓๕ (๑๒) จึงไม่ถกู ต้ อง

.
มาตรา ๓๓๕ วรรคสอง เป็ นเหตุให้ ได้ รับโทษหนักขึ ้น เนื่องจากกระทาผิดตามวรรคแรก
ประกอบด้ วยลักษณะตังแต่
้ สองอนุมาตราขึ ้นไป มีข้อสังเกตว่า หากเข้ าสองเหตุแต่อยู่ใน
อนุมาตราเดียวกัน เช่น ร่วมกันลักทรัพย์โดยมีอาวุธตาม (๗) จะไม่ปรับเข้ าตามวรรคสองนี ้
มาตรา ๓๓๕ วรรคสาม ผู้กระทาผิดจะต้ องรับโทษสูงขึ ้นอีก หากทรัพย์ อันเป็ นวัตถุท่ ี
ถูกกระทาเป็ นโค กระบือ เครื่ องกลหรื อเครื่ องจักรที่ผ้ มู ีอาชีพกสิกรรมมีไว้ สาหรับประกอบ
กสิกรรม
ฎ. ๗๙๔๒/๒๕๕๑ จาเลยกับพวกร่วมกันลักทรัพย์เครื่ องยนต์ซงึ่ ติดตังอยู
้ ่บนรถไถนา อัน
เป็ นเครื่ องกลของผู้เสียหายที่มีอาชีพกสิกรรม มีไว้ สาหรับประกอบกสิกรรมทานาในเคหสถานใน
เวลากลางคืนโดยใช้ ยานพาหนะ เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ (๑) (๗) (๘) วรรคสาม
ฎ.๔๐๐๔/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยลักเครื่ องสูบน ้าซึง่ เป็ นเครื่ องมืออันมีไว้ สาหรับ
ประกอบกสิกรรมทานาไปโดยทุจริ ต แต่ไม่ได้ บรรยายว่าเครื่ องสูบน ้าเป็ นเครื่ องกลหรื อ
เครื่ องจักรตามที่ระบุในมาตรา ๓๓๕ วรรคสาม การกระทาจึงไม่เป็ นความผิดตามวรรคสาม

.
มาตรา ๓๓๕ วรรคสี่ หากเป็ นการกระทาผิดโดยความจาใจหรื อยากจนเหลือ
ทนทาน และทรัพย์นนมี
ั ้ ราคาเล็กน้ อย กฎหมายบัญญัติให้ ศาลลงโทษน้ อยลงโดยใช้
ระวางโทษตามมาตรา ๓๓๔ ได้ ซึง่ คาว่าความจาใจนันไม่
้ ถึงขนาดต้ องเป็ นการจาเป็ น
ตามมาตรา ๖๗ ที่เป็ นเหตุยกเว้ นโทษ
ฎ.๕๐๑/๒๕๐๘ จาเลยร่วมกันลักเป็ ด ราคา ๕๐ บาท ไม่ปรากฏว่ายากจนเหลือ
ทนทาน ไม่ได้ การยกเว้ นตามมาตรา ๓๓๕ วรรคท้ าย
ฎ.๘๕๔๐/๒๕๔๔ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมีราคาถึง ๓๘,๐๐๐ บาท จึง
ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้ อย ทังการกระท
้
าความผิดตามมาตรา ๓๓๕ วรรคสี่ จะลงโทษ
ตามมาตรา ๓๓๔ ได้ นนั ้ ต้ องปรากฎว่าเป็ นการกระทาโดยความจาใจหรื อความยากจน
เหลือทนทานอีกด้ วย
ข้ อสังเกต หากเข้ ากรณีที่ถือเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ แล้ ว ไม่จาต้ องปรับ
บทลงโทษตามมาตรา ๓๓๔ อีก (ฎ.๓๖๕๐/๒๕๒๗)

มาตรา ๓๓๕ ทวิ
- เหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ ้นตามมาตรานี ้ คือ การลักพระพุทธรูปหรื อวัตถุในทางศาสนา

หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของพระพุทธรูปหรื อวัตถุดงั กล่าว ซึง่ ผู้กระทาต้ องรู้ ข้ อเท็จจริ งนันตาม
้
มาตรา ๖๒ วรรคท้ าย
พระพุทธรู ป หมายถึง รูปหล่อและภาพถ่าย และส่วนหนึง่ ส่วนใด เช่น พระเศียร พระกร
แต่ไม่รวมถึงผงดินของขลังในพระพุทธรูป แม้ จะถูกนาออกไปหาทาให้ พระพุทธรูปขาดความ
สมบูรณ์ไปไม่ (ฎ.๗๔๕/๒๕๒๐)
วัตถุในทางศาสนานันจะเป็
้
นของศาสนาใดก็ได้ เช่น พระพรหม รูปของพระเยซู พระ
คัมภีร์ เป็ นต้ น
การจะผิดตามมาตรานี ้ต้ องปรากฏว่ าทรัพย์ข้างต้ นเป็ นที่สักการะบูชาของประชาชน
หรือเก็บรักษาไว้ เป็ นสมบัตขิ องชาติด้วย การขุดได้ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์แล้ วนามาบูชาที่บ้าน
เพื่อนบ้ านมากราบไหว้ ได้ ๓ วัน ก็ถกู ลักไป ยังไม่พอฟั งได้ ว่าทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นที่สกั การะบูชา
ของประชาชนหรื อเก็บรักษาไว้ เป็ นสมบัติของชาติ (ฎ.๑๐๒๔/๒๕๑๘) แต่การนาพระพุทธรูปซึง่
เป็ นที่สกั การะบูชาของประชาชนไปเก็บซ่อนให้ พ้นจาการโจรกรรม ก็ไม่ทาให้ พระพุทธรูปนันพ้
้ น
จากการเป็ นพระพุทธรูปที่เป็ นที่สกั การะ (ฎ.๒๗๑๒/๒๕๓๒)

.
หากกรณีเป็ นไปตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก แล้ ว และผู้กระทาได้ กระทาในสถานที่
คือ วัด สานักสงฆ์ สถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็ นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน สถานที่ราชการ หรื อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้ องรับโทษหนักขึ ้นอีกตามมาตรา ๓๓๕
ทวิ วรรคสอง
ฎ.๑๘๑๒/๒๕๒๗ พระพุทธรูปที่จาเลยลักไปตังไว้
้ ที่มมุ โต๊ ะบูชาในห้ องของหอสวด
มนต์ ถือไม่ได้ ว่าเป็ นทรัพย์อนั เป็ นที่สกั การบูชาของประชาชนตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก
แม้ จะลักในวัดก็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง

มาตรา ๓๓๖ ทวิ
เหตุฉกรรจ์ที่ทาให้ ต้องรับโทษหนักขึ ้นอีกกึ่งหนึง่
ก. ลักทรัพย์โดยแต่งเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจ หรื อแต่งกายให้ เข้ าใจว่าเป็ นทหาร
หรื อตารวจ เช่น แต่งชุดลายพรางไปทาการลักทรัพย์
ข. ลักทรัพย์โดยมีหรื อใช้ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามพรบ.อาวุธปื นฯ
ค. ลักทรัพย์โดยใช้ ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาความผิดหรื อการพาทรัพย์นนั ้
ไปหรื อเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม การใช้ รถเพื่อสะดวกในการกระทาผิดต้ องมีเจตนามาแต่
แรก มิใช่ลกั ทรัพย์ที่อยู่บนรถที่ผ้ กู ระทาผิดขับเองหรื อมีหน้ าที่ขบั รถอยู่แล้ ว (ฎ.๔๓๕/๒๕๓๖)
ฎ.๑๔๘๖/๒๕๔๖ จาเลยมีเจตนาจะลักเงินสดที่อยู่ในกระเป๋ าสะพายของผู้เสียหาย
ที่วางอยู่ในรถที่จาเลยขับอยู่ก่อนแล้ ว โดยใช้ อบุ ายหลอกลวงผู้เสียหายให้ ลงจากรถไปซื ้อ
น ้าอัดลม แล้ วถือโอกาสขับรถซึง่ มีกระเป๋ าดังกล่าวหนีไป จาเลยไม่มีเจตนาที่จะใช้ รถเพื่อสะดวก
แก่การกระทาผิดหรื อการพาเอาทรัพย์นนไปหรื
ั้
อให้ พ้นจาการถูกจับกุม จึงไม่มีความผิดตาม
มาตรา ๓๓๖ ทวิ คงผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔

