เอกสารประกอบการบรรยาย

วิชากฎหมายอาญา (ครัง้ ที่ ๓)
(มาตรา ๓๓๔ ถึง มาตรา ๓๖๖/๔)
เนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๔
นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ฐานฉ้ อโกงประชาชน
มาตรา ๓๔๓ ถ้ าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้ กระทาด้ วยการแสดง
ข้ อความอันเป็ นเท็จต่อประชาชน หรื อด้ วยการปกปิ ดความจริ ง ซึง่ ควรบอกให้ แจ้ งแก่ประชาชน
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ถ้ าการกระทาความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้ องด้ วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา
๓๔๒ อนุมาตราหนึง่ อนุมาตราใดด้ วย ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงเจ็ดปี และ
ปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึงหนึง่ แสนสี่หมื่นบาท

.

คาว่า “ประชาชน” หมายถึง บุคคลทัว่ ไป โดยหาได้ ถือจานวนผู้เสียหายที่ถกู หลอกลวง
ว่ามากหรื อน้ อยไม่ แต่ถือเอาเจตนาแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อการปกปิ ดความจริ งซึง่ ควร
บอกให้ แจ้ งเป็ นสาคัญ
แม้ มีคนทราบเพียงคนเดียวก็ผิดฐานนี ้ได้ (ฎ.๑๘๖๗/๒๕๒๓) เช่น จาเลยหลอกลวง
ผู้เสียหายและบุคคลอื่นๆในท้ องที่หลายจังหวัดให้ มาสมัครงานไปทางานต่างประเทศ โดย
รับรองว่ามีงานให้ ทาและจะได้ ไปทางานเร็ว เป็ นเหตุให้ ผ้ เู สียหายหลงเชื่อมาสมัครและชาระเงิน
ให้ แต่จาเลยไม่สามารถจัดส่งไปทางานและไม่ยอมคืนเงินให้ ผ้ เู สียหาย เป็ นการฉ้ อโกง
ประชาชน (ฎ.๓๖๖๐/๒๕๒๗,ฎ.๒๔๘๖/๒๕๒๘)
การแสดงข้ อความเท็จแก่ผ้ เู สียหายบางคนแล้ วมีการบอกต่อกันเป็ นทอดๆ เมื่อ
ผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจาเลย จาเลยได้ ยืนยันแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จนัน้
และให้ ผ้ เู สียหายไปติดต่อที่แฟลตทุกครัง้ อันถือได้ ว่าเป็ นสานักงานของจาเลยกับพวก แม้ จะไม่
มีการประกาศรับสมัครงานปิ ดไว้ ก็ตาม การกระทาก็เป็ นการฉ้ อโกงประชาชน (ฎ.๕๒๙๒/
๒๕๔๐)

.

อย่างไรก็ตามหากไม่ปรากฏว่ามีการโฆษณา แต่เป็ นเรื่ องที่ผ้ เู สียหายทราบข่าวเอง ไม่
ถือว่าเป็ นความผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๒๕๑๖/๒๕๓๔ ผู้เสียหายสี่คนได้ ทราบว่าที่วดั พ. มีพระเครื่ องพระราชทานให้ เช่า
บูชา โดยจาเลยที่ ๑ เป็ นพระภิกษุอยู่ที่วดั ดังกล่าวเป็ นผู้นาออกให้ เช่า ผู้เสียหายทังสี
้ ่จงึ ไปเช่า
พระจากจาเลยที่ ๑ โดยจาเลยที่ ๑ รับรองว่าพระดังกล่าวเป็ นพระที่ได้ รับพระราชทานมาเพื่อให้
จาหน่ายแก่ประชาชนทัว่ ไป แต่ ไม่ ปรากฏว่ าจาเลยที่ ๑ ได้ โฆษณาให้ ประชาชนทั่วไปทราบ
ถึงการให้ เช่ าพระเครื่อง หากเป็ นเรื่องที่ผ้ ูเสียหายทัง้ สี่ทราบข่ าวมาเองแล้ วมาติดต่ อขอ
เช่ าพระเครื่องจากจาเลยที่ ๑ จึงไม่ผิดฐานฉ้ อโกงประชาชน คงผิดฐานฉ้ อโกงตามมาตรา
๓๔๑ เท่านัน้
การหลอกลวงคนเฉพาะกลุม่ แม้ มีหลายคนก็ไม่ใช่ความหมายของคาว่าประชาชนใน
มาตรานี ้ เช่น การหลอกลวงเฉพาะเจ้ าหนี ้ของตน ๓ ราย มิใช่หลอกลวงประชาชน (ฎ.๙๐๙/
๒๕๒๓)
ฎ.๕๖๓/๒๕๓๑ จาเลยโฆษณาหลอกลวงนักศึกษาเพื่อขายข้ อสอบที่จาเลยเขียนขึ ้นเอง
เพื่อให้ นกั ศึกษาที่ซื ้อข้ อสอบจากจาเลยหลงเชื่อว่าเป็ นข้ อสอบจริ งที่จะออกสอบ การกระทาไม่
เป็ นการหลอกลวงประชาชนทัว่ ไป

.

สูงขึ ้น

เหตุฉกรรจ์
- วรรคสองบัญญัติให้ การต้ องลักษณะตามมาตรา ๓๔๒ มาเป็ นเหตุให้ ระวางโทษ

- สาหรับความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนตามมาตรา ๓๔๓ เป็ นเพียงมาตราเดียวใน
หมวด ๓ นี ้ที่ไม่อาจยอมความได้ ทังนี
้ ้ตามมาตรา ๓๔๘

ฐานฉ้ อโกงแรงงาน
มาตรา ๓๔๔ ผู้ใดโดยทุจริ ต หลอกลวงบุคคลตังแต่
้ สิบคนขึ ้นไปให้ ประกอบการงาน
อย่างใดๆให้ แก่ตนหรื อให้ แก่บคุ คลที่สาม โดยจะไม่ใช้ ค่าแรงงานหรื อค่าจ้ างแก่บคุ คลเหล่านัน้
หรื อโดยจะใช้ ค่าแรงงานหรื อค่าจ้ างบุคคลเหล่านันต
้ ่ากว่าที่ตกลงกัน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ลักษณะการหลอกลวงตามมาตรานี ้ น่าจะมีความหมายกว้ างตามมาตรา ๓๔๑
ฎ.๑๐๕๑/๒๕๑๐ มาตรา ๓๔๔ ผู้หลอกลวงต้ องประสงค์ต่อผลคือ การทางานของผู้ถกู
หลอกลวงให้ ประกอบการงานให้ แก่ตนหรื อบุคคลที่สามโดยจะไม่ใช้ ค่าแรงงาน เมื่อคดีได้
ความว่ าจาเลยหลอกเพื่อให้ ส่งเงินให้ เท่ านัน้ ไม่ ได้ หลอกให้ ทางานเพราะไม่ มีงานให้ ทา
จาเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๑๙๕๓/๒๕๐๖ มาตรา ๓๔๔ ต้ องได้ ความว่ าจาเลยมีเจตนาทุจริตหลอกลวง
ผู้เสียหายในขณะที่ตกลงจะให้ ผ้ ูเสียหายประกอบการงานให้ แก่ ตน หากเป็ นเรื่ องที่ตกลง
กันมาแล้ วจึงมีเหตุขดั ข้ องแก่จาเลย ทาให้ ไม่อาจใช้ ค่าแรงงานหรื อค่าจ้ างได้ ตามที่ตกลงกัน ก็
เพียงผิดสัญญาทางแพ่งเท่านัน้

ฐานฉ้ อโกงค่ าอาหาร
มาตรา ๓๔๕ ผู้ใดสัง่ ซื ้อหรื อบริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่ม หรื อเข้ าอยู่ในโรงแรม
โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชาระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม หรื อค่าอยู่ในโรงแรมนัน้ ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ข้ อพิจารณา
- ผู้กระทาความผิดฐานนี ้ต้ องมีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินตังแต่
้ แรก
- การสัง่ ซื ้อหรื อบริ โภคเป็ นการกระทาต่อเนื่องในเวลานัน้
ฎ.๑๖๘๖/๒๕๐๕ มาตรา ๓๔๕ เป็ นเรื่ องการสัง่ ซื ้อและบริ โภคอาหารด้ วย และ
เป็ นการกระทาต่อเนื่องในเวลานัน้ การที่ไปติดต่อตกลงสัง่ อาหารล่วงหน้ าหลายวัน โดยให้ นา
อาหารไปเลี ้ยงในสถานที่แห่งหนึง่ เมื่อไม่ชาระก็เป็ นผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่ผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๑๐๗๗/๒๕๑๑ มาตรา ๓๔๕ หมายความว่า การสัง่ อาหารเครื่ องดื่มมาบริ โภค
นัน้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ว่าจะชาระราคาเมื่อได้ บริ โภคเสร็จแล้ วในสถานการค้ าของผู้ขาย จาเลยให้ คน
ไปเอาสุราที่ร้าน แล้ วในวันรุ่งขึ ้นได้ ให้ คนไปเอามาอีกซึง่ ผู้เสียหายก็ยอมมอบมาให้ เช่นนี ้เป็ น
เรื่ องผู้เสียหายตกลงให้ จาเลยซื ้อของเชื่อ ไม่ผิดมาตรา ๓๔๕

ฐานชักจูงเพื่อเอาเปรี ยบผู้อ่ ืน
มาตรา ๓๔๖ ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็ นของตนหรื อของบุคคลที่สาม ชัก
จูงผู้หนึง่ ผู้ใดให้ จาหน่ายโดยเสียเปรี ยบซึง่ ทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผ้ ูถกู ชักจูงมีจิตอ่อนแอหรื อ
เป็ นเด็กเบาปั ญญา และไม่สามารถเข้ าใจตามควรซึง่ สาระสาคัญแห่งการกระทาของตน จนผู้ถกู
ชักจูงจาหน่ายซึง่ ทรัพย์สินนัน้ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อ
ทังจ
้ าทังปรั
้ บ
การกระทามาตรานี ้เพียงแต่ชักจูงเท่านัน้ ไม่จาถึงขนาดต้ องหลอกลวง ส่วนคา
ว่า “จาหน่าย” หมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์
มาตรานี ้ต่างจากมาตรา ๓๔๒ เพราะมิใช่เพียงอาศัยเหตุมีจิตอ่อนแอหรื อเป็ น
เด็กเบาปั ญญาเท่านัน้ แต่ ต้องประกอบด้ วยว่ าผู้ถูกชักจูงไม่ สามารถเข้ าใจตามควรซึ่ง
สาระสาคัญแห่ งการกระทาของตนด้ วย

ฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัย
มาตรา ๓๔๗ ผู้ใดเพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
แกล้ งทาให้ เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็ นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี
หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
- การกระทา คือ แกล้ งทาให้ เกิดเสียหายแก่ ทรัพย์ สินอันเป็ นวัตถุท่ เี อา
ประกันภัย ดังนัน้ หากเป็ นการหลอกลวงด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จเพื่อไปขอรับค่า
สินไหม แต่มิได้ กระทาต่อวัตถุที่เอาประกันภัย ก็ไม่ผิดตามมาตรานี ้ แต่อาจเป็ นความผิดตาม
มาตรา ๓๔๑ ได้
- ความผิดฐานนี ้นอกจากเจตนาธรรมดาแล้ ว ต้ องมีเจตนาพิเศษที่เพื่อให้ ตนเอง
หรือผู้อ่ นื ได้ รับประโยชน์ จากการประกันวินาศภัย ด้ วย
มาตรา ๓๔๘ ความผิดในหมวดนี ้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๔๓ เป็ น
ความผิดอันยอมความได้

ฐานโกงเจ้ าหนี ้
มาตรา ๓๔๙ ผู้ใดเอาไปเสีย ทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่า หรื อทาให้ ไร้
ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์อนั ตนจานาไว้ แก่ผ้ อู ื่น ถ้ าได้ กระทาเพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ รู ับจานา
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทัง้ ปรับ
มาตรา ๓๕๐ ผู้ใดเพื่อไม่ให้ เจ้ าหนี ้ของตนหรื อของผู้อื่นได้ รับชาระหนี ้ทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วน ซึง่ ได้ ใช้ หรื อจะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้ ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ นหรื อโอนไป
ให้ แก่ผ้ อู ื่นซึง่ ทรัพย์ใดก็ดี แกล้ งให้ ตนเองเป็ นหนี ้จานวนใดอันไม่เป็ นความจริ งก็ดี ต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๕๑ ความผิดในหมวดนี ้เป็ นความผิดอันยอมความได้

.

ความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้เป็ นการกระทาที่มีเจตนาพิเศษก่อให้ เจ้ าหนี ้ต้ องเสียหายอาจ
ไม่ได้ รับประโยชน์จากการชาระหนี ้ของตนทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน โดยความผิดฐานนี ้เป็ น
ความผิดต่อส่วนตัวซึง่ สามารถยอมความได้ ตามมาตรา ๓๕๑
มาตรา ๓๔๙
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. เอาไปเสีย ทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่า หรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์
๓. ซึง่ ทรัพย์อนั ตนจานาไว้ แก่ผ้ อู ื่น
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ) เพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ รู ับจานา

.

การกระทาตามมาตรานี ้มีลกั ษณะดังเช่นองค์ประกอบในฐานทาให้ เสียทรัพย์ตามมาตรา ๓๕๘
โดยมีที่เพิ่ม คือ การ “เอาไปเสีย” ซึง่ หมายความว่า การพาเอาทรัพย์นนเคลื
ั ้ ่อนที่ไปแต่ไม่จาเป็ นต้ องถึง
ขนาดเอาไปในลักษณะเป็ นการตัดกรรมสิทธิ์ดงั เช่นฐานลักทรัพย์
“ทาให้ เสียหาย” หมายถึง ทาให้ ทรัพย์นนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติหรื อสภาพเสื่อมทรามลง เช่น การทุบรถให้
เกิดรอยบุบ
“ทาลาย” หมายถึง ทาให้ หมดสิ ้นไป เช่น การเผานาฬิกาที่จานาไว้
“ทาให้ เสื่อมค่ า” หมายถึง ทาให้ ราคาทรัพย์ลดน้ อยลง เช่น การใช้ ความร้ อนไปอบทาให้ สีของ
พลอยเปลี่ยนแปลงไป
“ทาให้ ไร้ ประโยชน์ ” หมายถึง ทาให้ สภาพของทรัพย์ใช้ การได้ ไม่ดี โดยที่สภาพของทรัพย์ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปล่อยลมออกจากล้ อของรถยนต์
สาหรับคาว่า “ทรัพย์ ” ตามมาตรานี ้ไม่รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากเป็ นทรัพย์ที่มีการจานาไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๔๗ และรวมถึงสิทธิตา่ งๆอันอาจจานาได้ ตามมาตรา
๗๕๐ ถึงมาตรา ๗๕๓ ด้ วย

.

การโกงเจ้ าหนี ้ตามมาตรา๓๔๙ ต้ องเป็ นการจานาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ดังนัน้ หากมิใช่กรณีดงั กล่าว แม้ จะมีการกระทาตามที่ระบุไว้ ในมาตรา ๓๔๙ ก็ไม่ถือ
เป็ นความผิด
ฎ.๑๐๕๐/๒๕๐๗ การนาทีด่ ิ นไปเป็ นประกันการชาระหนีโ้ ดยการมอบโฉนดไว้ให้ ไม่
เป็ นทัง้ การจานองและจานา แม้ ผ้ กู ้ จู ะมาเอาโฉนดที่ดินไปในภายหลังโดยมีเจตนาเพื่อทาให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผ้ ใู ห้ ก้ กู ็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๑๓๖๓/๒๕๕๐ แม้ ว่าตามสัญญาจานาข้ อ ๓ จะระบุว่าการนาข้ าวที่จานาออกไปจาก
โกดัง จาเลยต้ องได้ รับความยินยอมจากโจทก์ร่วมก่อน แต่พนักงานโจทก์ร่วมเบิกความทานอง
เดียวกันว่าทางปฏิบตั ิจาเลยสามารถนาข้ าวดังกล่าวออกไปขายโดยไม่ต้องแจ้ งให้ โจทก์ร่วม
ทราบแล้ วนาเงินมาชาระหนี ้ให้ โจทก์ร่วมได้ โจทก์ร่วมจะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปตรวจสอบข้ าวสัปดาห์
ละ ๑ ครัง้ พิเคราะห์จากพฤติการณ์ของการติดต่อระหว่างโจทก์ร่วมกับจาเลยแล้ ว น่าเชือ่ ว่า
หลังจากทาสัญญาจานาข้าวแล้วโจทก์ ร่วมยอมให้ขา้ วอยู่ในความครอบครองของจาเลย ย่อม
ถือไม่ได้ว่าจาเลยมอบข้าวไว้เป็ นประกันการชาระหนีต้ ามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ลกั ษณะจานา เมื่อไม่มีการจานาจึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็ นความผิดข้ อหาโกง
เจ้ าหนี ้ตามมาตรา ๓๔๙

.
ข้ อพิจารณา
ฎ.๖๕๐/๒๕๑๐ จาเลยจานาสร้ อยคอของตนไว้ กบั ผู้เสียหายเพื่อเอาเงินมาเล่นการ
พนันแล้ วกระชากสร้ อยเส้ นนันไปจากคอผู
้
้ เสียหาย ไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะสร้ อย
เส้ นนันเป็
้ นของจาเลยเอง และเมื่อไม่มีการลักทรัพย์ก็ไม่อาจเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้
จากคาพิพากษาฎีกาดังกล่าวเห็นได้ ว่าที่ไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากไม่ใช่
ทรัพย์ของผู้อื่นหรื อของผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย ปั ญหาประการต่อมามีว่าจะเป็ นความผิด
ฐานโกงเจ้ าหนี ้หรื อไม่ เนื่องจากสัญญาจานาต้ องเป็ นสัญญาที่ชอบด้ วยกฎหมาย เมื่อหนี ้เกิด
จากมูลหนี ้การพนันจึงไม่อาจบังคับตามสัญญาจานาได้ ดังนัน้ จาเลยจึงไม่น่ามีความผิดฐาน
โกงเจ้ าหนี ้
ข้ อสังเกต แม้ มลู หนี ้การพนันจะไม่สามารถบังคับให้ ชาระหนี ้ได้ ก็ตาม แต่หากมีการชาระ
หนี ้การไปแล้ วก็ไม่สามารถเอาคืนได้ หากมีการแย่งคืนกลับมาดังกล่าวก็อาจมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์หรื อชิงทรัพย์ได้ (ฎ.๑๐๙๔/๒๔๗๗) เว้ นแต่จาเลยเข้ าใจว่าตนมีสิทธิเอาคืนได้ เพราะถูก
เจ้ ามือโกงย่อมไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์หรื อชิงทรัพย์ (เทียบ ฎ.๑๐๑๘/๒๕๒๙)

.

มาตรา ๓๕๐
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ นหรื อโอนไปให้ แก่ผ้ อู ื่นซึง่ ทรัพย์ ใด หรื อแกล้ งให้ ตนเองเป็ นหนี ้
จานวนใดอันไม่เป็ นความจริ ง
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ) เพื่อไม่ให้ เจ้ าหนี ้ของตนหรื อของผู้อื่นได้ รับชาระหนี ้
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ซึง่ ได้ ใช้ หรื อจะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้

.

๑. เนื่องจากมาตรานี ้ผู้กระทาต้ องมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้ เจ้ าหนี ้ของตนหรื อของผู้อื่นได้ รับชาระ
หนี ้ ดังนัน้ ผูก้ ระทาจึงไม่จาต้องหมายถึงลูกหนีเ้ ท่านัน้
ฎ.๑๔๓/๒๕๑๗ คาว่า “ผูอ้ ืน่ ” ตามมาตรา ๓๕๐ นัน้ หมายถึงบุคคลอืน่ นอกจากตัวลูกหนี ้
จาเลยที่ ๑ เป็ นลูกหนี ้ตามคาพิพากษาของโจทก์ร่วมโอนทีด่ ิ นของตนให้แก่จาเลยที ่ ๓ ซึ่งไม่ได้เป็ น
ลูกหนีข้ องโจทก์ ร่วม โดยจาเลยทังสองมี
้
เจตนาร่วมกันที่จะไม่ให้ โจทก์ร่วมได้ รับชาระหนี ้ ดังนี ้จาเลยทัง้
สองมีความผิดตามมาตรา ๓๕๐ แล้ ว จาเลยที ่ ๓ จะอ้างว่าเป็ นการโอนทีด่ ิ นให้กบั ตนเองมิ ใช่โอนให้แก่
ผูอ้ ืน่ หาได้ไม่
ฎ.๒๗๑/๒๕๒๒ ความผิ ดฐานโกงเจ้าหนีต้ ามมาตรา ๓๕๐ ไม่จาต้องกระทาต่อเจ้าหนีข้ องตน
เท่านัน้ แม้กระทาต่อเจ้าหนีข้ องบุคคลอืน่ ก็เป็ นความผิ ดได้เช่นเดียวกัน ศาลพิพากษาให้ บิดาจาเลยที่ ๑
ชาระเงินกู้ การที่จาเลยที่ ๑ โอนที่ดินที่ได้ รับโอนมาจากบิดามารดาของตน ซึง่ โจทก์จะฟ้องขอเพิกถอน
การโอนที่ดินกลับมายังลูกหนี ้ตามเดิมเพื่อบังคับชาระหนี ้ต่อไปให้ กบั จาเลยที่ ๒ โดยจาเลยทังสองไม่
้
ได้
เป็ นลูกหนี ้โจทก์ก็อยู่ในความหมายตามมาตรา ๓๕๐ แม้ ว่าการโอนที่ดินดังกล่าวไม่ทาให้ สิทธิของโจทก์ที่
จะบังคับชาระหนี ้จากลูกหนี ้หมดไปก็ตามหากฟั งได้ ว่ากระทาเพื่อมิให้ เจ้ าหนีไ้ ด้ รับชาระหนีท้ ัง้ หมด
หรือแต่ บางส่ วนฯ” กฎหมายมุง่ ถึงเจตนาของจาเลยที่จะโกงเจ้ าหนี ้ โดยไม่คานึงว่าสิทธิการบังคับชาระ
หนี ้ของโจทก์ที่มีตอ่ ลูกหนี ้จะยังมีหรื อไม่ มีความหมายชัดเจนว่าความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ ตามมาตรา
๓๕๐ ไม่จาต้ องกระทาต่อเจ้ าหนี ้ของตนเท่านัน้ แม้ กระทาต่อเจ้ าหนี ้ของบุคคลอื่นก็เป็ นความผิดได้
เช่นเดียวกัน

.

๒.๑ ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ นหรื อโอนไปให้ แก่ผ้ อู ื่นซึง่ ทรัพย์ใด
“ย้ ายไปเสีย” หมายถึงกระทาให้ ทรัพย์เปลี่ยนไปจากทีอ่ ยู่เดิม ส่วน “ซ่ อนเร้ น” หมายถึงปกปิ ด
ไม่ให้ ร้ ูว่าทรัพย์ตงอยู
ั ้ ่ที่ใด โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายทรัพย์ก็ได้ ส่วน “โอนให้ ผ้ ูอ่ ืน” หมายถึงโอน
กรรมสิทธิ์และเป็ นกรณีที่เกิดขึ ้นโดยนิติกรรมสัญญา แต่ไม่น่ารวมถึงการโอนโดยผลของกฎหมาย เช่น
การที่ลกู หนี ้ไม่ยอมคัดค้ านผู้ที่ร้องขอว่าได้ กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปั กษ์ ในที่ดินของลูกหนี ้ เป็ น
ต้ น
ฎ.๘๗๐/๒๕๑๘ ... แต่การจดทะเบียนให้ เช่าที่ดินมีกาหนด ๒๐ ปี แม้ จะทาให้ เจ้ าหนี ้เสียหาย ก็
ไม่เป็ นการย้ ายไปเสียหรื อเป็ นการโอนตามมาตรา ๓๕๐
“ทรัพย์ ” มาตรานี ้ต่างจากมาตรา ๓๔๙ โดยอาจเป็ นทังสั
้ งหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ก็ได้
และมีความหมายถึงว่าเป็ นทรัพย์สิน คือสิทธิที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ด้วย
ฎ.๓๙๘๘/๒๕๒๖ ล. สัญญาจะขายที่ดินให้ แก่ จ. จ.กาลังจะฟ้องบังคับให้ ล. โอนที่ดินให้ ตาม
สัญญา ล.เอาที่ดินไปจดทะเบียนขายฝากแล้ วไม่ไถ่ ล.มีความผิดตามมาตรา ๓๕๐
ฎ.๒๘๒๘/๒๕๓๑ ลูกหนี ้โอนสิทธิการเช่าอาคารในที่ดินของทางราชการให้ แก่ผ้ อู ื่น หากเป็ นการ
ทาให้ เจ้ าหนี ้มิได้ รับชาระหนี ้เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๕๐ นี ้ได้
ฎ.๒๕๒/๒๕๓๗ ลูกหนี ้โอนสิทธิการเช่าทรัพย์ซงึ่ สามารถโอนขายเป็ นเงินได้ ภายหลังที่ศาล
พิพากษาให้ ชาระหนี ้และคดีถงึ ที่สดุ แล้ วเป็ นความผิดตามมาตรานี ้

.

๒.๒ แกล้ งให้ ตนเองเป็ นหนี ้จานวนใดอันไม่เป็ นความจริ ง
ฎ.๑๑๓๔/๒๕๓๗ จาเลยเป็ นหนี ้ธนาคารเป็ นเงิน ๖๙๖,๒๕๒.๕๙ บาท โดยจาเลยเอา
ที่ดินจานองเป็ นประกัน ธนาคารเจ้ าหนี ้ได้ เร่งรัดให้ จาเลยชาระหนี ้ จาเลยจึงได้ ขายที่ดินจานอง
ให้ แก่ ก. ไปในราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าความเป็ นจริ ง แล้ วนาเงินนันช
้ าระ
หนี ้ให้ แก่ธนาคารเจ้ าหนี ้อันเป็ นการชาระหนี ้ที่จาเลยมีหน้ าที่ตามกฎหมายจะต้ องปฏิบตั ิ แม้ จะ
เป็ นการขายภายหลังจากจาเลยทราบว่าเป็ นหนี ้โจทก์ตามคาพิพากษาแล้ วก็ถือไม่ได้ ว่าจาเลย
ขายที่ดินโดยเจตนาที่จะไม่ให้ โจทก์ได้ รับชาระหนี ้ จาเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้
- การจะเป็ นความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามมาตรานี ้ จะต้ องมีหนี ้ระหว่างเจ้ าหนี ้กับลูกหนี ้
อันสามารถเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้ได้ การครอบครองปรปั กษ์ นนมิ
ั ้ ได้ ก่อให้ เกิดหนี ้แก่
จาเลยที่ ๑ เป็ นเพียงกฎหมายรับรองหรื อให้ สิทธิ์โจทก์ได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านัน้ จาเลยที่ ๑
ไม่มีหนี ้จะต้ องชาระแก่โจทก์ การที่จาเลยที่ ๑ จดทะเบียนโอนขายที่ดินของตนเองไปให้ บคุ คล
อื่น จึงไม่มีความผิดตามมาตรา ๓๕๐ (ฎ.๓๕๒๗/๒๕๒๖)

.

ฎ.๑๔๐๖/๒๕๑๒ ผู้เสียหายได้ ให้ จาเลยกู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจาเลยมิได้ ทา
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็ นหนังสือให้ ไว้ เป็ นการกู้ยืมเงินเกินกว่า ๕๐ บาท (เดิม) โดยไม่ได้ มี
หลักฐานเป็ นหนังสือต้ องห้ ามไม่ให้ ฟ้องร้ องบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๕๓ ฉะนันผู
้ ้ เสียหายจึงไม่อาจใช้ สิทธิ์เรี ยกร้ องทางศาลกับจาเลยได้ จึงไม่มีทางลงโทษ
จาเลยฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามมาตรา ๓๕๐
ฎ.๖๑๘๘/๒๕๖๒ หนี ้ที่โจทก์อ้างเป็ นมูลเหตุฟ้องจาเลยที่ ๑ ในความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้
คือหนี ้ที่โจทก์ฟ้องจาเลยที่ ๑ ซึง่ เป็ นลูกหนี ้โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้ แก่จาเลยที่ ๒ โดย
จาเลยทังสองมี
้
เจตนาเพื่อมิให้ โจทก์ซงึ่ เป็ นเจ้ าหนี ้ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวกลับคืนมา
เป็ นของโจทก์ เมื่อความปรากฏว่าคดีดงั กล่าวศาลฎีการับฟั งว่าโจทก์จดทะเบียนให้ จาเลย
ที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทกึ่งหนึง่ และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอีกกึ่งหนึง่ ให้ แก่จาเลย
ที่ ๑ ด้ วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพราะถูกจาเลยที่ ๑ ใช้ กลฉ้ อฉลโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเพิกถอนนิติ
กรรมดังกล่าวและพิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ผลของคาพิพากษาศาล
ฎีกาทาให้ โจทก์กบั จาเลยที่ ๑ มิได้ เป็ นเจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ต่อกัน โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเจ้ าหนี ้ซึง่
เป็ นองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ การกระทา
ของจาเลยที่ ๑ ที่โอนที่ดินให้ แก่จาเลยที่ ๒ ขาดองค์ประกอบ ความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ จาเลย
ที่ ๑ ไม่มีความผิดตามฟ้อง

.

อย่างไรก็ตาม “หนี ้” ไม่ได้ หมายความถึงเฉพาะแต่เพียงหนี ้เงินเท่านัน้
ฎ. ๗๕๕/๒๕๑๘ (ป) คาว่าหนี ้ในมาตรา ๓๕๐ มิได้ หมายความเฉพาะหนี ้เงิน แต่
รวมถึงหนี ้อื่น เช่น การโอนขายที่ดินตามสัญญาจะซื ้อจะขายด้ วย การทีผ่ ูข้ ายโอนทีด่ ิ นแก่ผูอ้ ื น่
เพราะแปลสัญญาไปคนละทางไม่ใช่เพราะจาเลยมี เจตนาทีจ่ ะไม่ชาระหนี ้ จึงไม่ผิดมาตรา ๓๕๐
- การกระทาในองค์ประกอบข้ อ ๒ หากไม่ ได้ กระทาในขณะที่เจ้ าหนีไ้ ด้ ใช้ หรือจะ
ใช้ สิทธิเรียกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้ ก็ถือว่ าขาดองค์ ประกอบความผิดตามมาตรานี ้ ซึง่
ต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริ งตามพฤติการณ์แล้ วแต่กรณีไป
ฎ.๑๐๕๔/๒๕๐๗ ความผิดตามมาตรา ๓๕๐ นันเจ้
้ าหนี ้จะต้ องใช้ สิทธิทางศาลให้
ชาระหนี ้แล้ วอย่างหนึง่ หรื อว่าจะใช้ สิทธิทางศาลให้ ลกู หนี ้ชาระหนี ้อย่างหนึง่ เป็ นองค์ประกอบ
อยู่ด้วย ดังนันเมื
้ ่อเจ้ าหนี ้ยังไม่ได้ ฟ้องลูกหนี ้เป็ นคดีแพ่งหรื อการที่เจ้ าหนี ้ฟ้องลูกหนี ้เป็ น
คดีอาญา ก็เพียงเพื่อให้ ลกู หนี ้หาประกันมาให้ เจ้ าหนี ้เป็ นที่พอใจแล้ วจะไม่เอาเรื่ องแต่ลกู หนี ้ อัน
เป็ นการแสดงว่าเจ้ าหนี ้ยังจะไม่ใช้ สิทธิ์ทางศาลเรี ยกร้ องให้ ลกู หนี ้ชาระหนี ้ การที่ลกู หนี ้โอนที่ดิน
ให้ ผ้ อู ื่นไปจึงยังไม่ผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้
ข้ อพิจารณา การใช้ สิทธิหรื อจะใช้ สิทธิต้องเป็ นเรื่ องบังคับชาระหนี ้ทางแพ่ง มิใช่ทาง
อาญา

.

ฎ.๓๙๗๓/๒๕๕๑ การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจทก์ ไม่ใช่การใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ทางศาลให้ชาระหนี ้ แต่เมือ่ ร้องทุกข์แล้วพนักงานอัยการได้ฟอ้ งจาเลยที ่ ๑ และขอให้จาเลยที ่
๑ คืนหรื อใช้เงิ นจานวน ๑๓๕,๐๐๘,๑๖๓.๙๒ บาท มาด้วย ทัง้ โจทก์ ได้ยืน่ คาร้องขอเข้าร่ วม
เป็ นโจทก์ ในคดีดงั กล่าวและศาลชัน้ ต้นอนุญาต ดังนี ้ จึงมีความหมายโดยนิ ตินยั ว่าโจทก์ ฟอ้ ง
จาเลยที ่ ๑ ในคดีดงั กล่าวและมีคาขอให้บงั คับจาเลยที ่ ๑ คืนหรื อใช้เงิ นจานวนดังกล่าวด้วย
เท่ากับว่าโจทก์ ได้ใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางศาลให้จาเลยที ่ ๑ ชาระหนีแ้ ล้ว
ขณะที่จาเลยที่ ๑ จดทะเบียนโอนที่ดินให้ แก่จาเลยที่ ๒ จาเลยทังสองได้
้
หย่ากันแล้ วทัง้
จาเลยทังสองได้
้
ตกลงกันว่าให้ จาเลยที่ ๒ ไปดาเนินการโอนที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของจาเลยที่ ๒
แต่เพียงผู้เดียว หลังจากนันจ
้ าเลยที่ ๒ ยังนาที่ดินไปจานองด้ วย แสดงว่าจาเลยทังสองมี
้
เจตนา
โอนที่ดินไปเพื่อมิให้ โจทก์เจ้ าหนี ้ของจาเลยที่ ๑ ได้ รับชาระหนี ้ ประกอบกับคาว่าผู้อื่นตาม
มาตรา ๓๕๐ หมายถึงบุคคลอื่นนอกจากตัวลูกหนี ้ การที่จาเลยที่ ๑ ซึง่ เป็ นลูกหนี ้ของโจทก์โอน
ที่ดินให้ แก่จาเลยที่ ๒ ผู้ซงึ่ ไม่ได้ เป็ นลูกหนี ้ของโจทก์จึงเป็ นการโอนทรัพย์สินไปให้ แก่ผ้ อู ื่นแล้ ว
ส่วนต่อมาโจทก์สามารถสืบหาติดตามทรัพย์สินนามาบังคับคดีได้ หรื อไม่เพียงใด เป็ นอีกเรื่ อง
หนึง่ ต่างหาก จาเลยทังสองจึ
้
งมีความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามมาตรา ๓๕๐

.
ฎ.๘๙๐๕/๒๕๖๑ โจทก์ไปร้ องทุกข์ดาเนินคดีแก่จาเลยข้ อหาฉ้ อโกงก่อนวันที่จาเลยโอน
ที่ดินให้ แก่บตุ รทังสองของจ
้
าเลย การร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนย่อมนาไปสู่การฟ้อง
คดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึง่ รวมถึงการเรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาที่โจทก์ต้องสูญเสียไป
เนื่องจากการกระทาความผิดแทนโจทก์ด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓ อีกทังเมื
้ ่อพนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องคดี โจทก์จะยื่นคาร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๐ หรื อไม่ก็ได้ ดังนัน้
การร้ องทุกข์ของโจทก์ ไม่วา่ ต่อมาโจทก์จะยื่นคาร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์หรื อไม่ก็มีผลเป็ นการ
เรี ยกร้ องทรัพย์สินหรื อราคาที่โจทก์สญ
ู เสียไปจากการกระทาความผิดคืนโดยพนักงานอัยการ
ดาเนินการแทนแล้ ว โจทก์ไม่จาต้ องทวงถามหรื อฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับชาระหนี ้อีก การร้ องทุกข์
ของโจทก์จึงเป็ นกรณีที่โจทก์จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ จาเลยชาระหนี ้แล้ ว เมื่อจาเลยมี
เจตนาทุจริ ตยักยอกเงินโจทก์ และโจทก์ได้ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ ดาเนินคดีแก่จาเลย
แล้ ว จาเลยจึงรู้แล้ วว่าโจทก์จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้ การที่จาเลยโอนที่ดินให้ บตุ ร
ทังสองของจ
้
าเลยจึงเป็ นไปเพื่อมิให้ โจทก์ได้ รับชาระหนี ้ การกระทาของจาเลยจึงเป็ นความผิด
ตามมาตรา ๓๕๐

.

- การกระทาตามองค์ประกอบข้ อ ๒ ต้ องมีเจตนาด้ วย

ฎ.๑๖๐๗๐-๑๖๐๗๒/๒๕๕๕ องค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ตามมาตรา
๓๕๐ ผู้กระทาเพียงแต่ ร้ ูว่าเจ้ าหนีจ้ ะใช้ สิทธิเรียกร้ องทางศาลแล้ วย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น
หรื อโอนไปให้แก่ผูอ้ ืน่ ซึ่งทรัพย์ ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็ นหนีจ้ านวนใดอันไม่เป็ นความจริ งก็ดี ก็
ถือว่าเป็ นความผิดแล้ ว หาจาต้ องถือเอาคาพิพากษาของศาลให้ รับผิดในทางแพ่งมาเป็ น
องค์ประกอบความผิดไม่ เมื่อจาเลยที่ ๑ มีเจตนาโอนทรัพย์สินเพือ่ มิให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับชาระหนี ้
หากจาเลยที่ ๑ แพ้ คดีในที่สดุ การกระทาของจาเลยที่ ๑ จึงเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๕๐
นอกจากนีต้ ้ องมีเจตนาพิเศษ เพื่อไม่ให้ เจ้ าหนี ้ของตนหรื อของผู้อื่นได้ รับชาระหนี ้
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ซึง่ ได้ ใช้ หรื อจะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชาระหนี ้
ฎ.๔๑๑/๒๕๐๘ จาเลยกู้เงินโจทก์ เมื่อถึงกาหนดชาระจาเลยไม่ชาระกลับขายเรื อนของ
จาเลยให้ แก่นายเปลื ้อง แต่การขายโจทก์ เป็ นผูต้ ิ ดต่อบอกขายและรับชาระหนีเ้ ป็ นข้าวเปลือก
แทนเงิ น ดังนี ้ จะถือว่าจาเลยได้ โอนเรื อนไปให้ แก่ผ้ อู ื่นเพื่อไม่ให้ เจ้ าหนีข้ องตนได้ รับชาระหนี ้ตาม
มาตรา ๓๕๐ ไม่ได้

.

ฎ.๑๓๐๐/๒๕๓๙ ความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้จะต้ องมีเจตนาพิเศษเพือ่ มิให้ เจ้ าหน้ าที่ของตน
หรื อผู้อื่นได้ รับชาระหนี ้ เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ร่วมมือกันระหว่างจาเลยกับ ป. อันส่อเจตนา
แกล้ งให้ ตนเองเป็ นหนี ้อันไม่เป็ นความจริ งเพื่อไม่ให้ กรมตารวจในฐานะเจ้ าหน้ าที่ของ ป. ได้ รับ
ชาระหนี ้แล้ ว การกระทาของจาเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้
ฎ.๖๑๕๐/๒๕๖๑ ในขณะจาเลยขายที่ดินพิพาทไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องคดีมาก่อน
เนื่องจากขณะนันจ
้ าเลยอยู่ต่างจังหวัด ตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็ นการขายที่ดินเพื่อปลด
เปลื ้องภาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้อื่น ซึง่ เป็ นหนี ้ที่มีอยู่จริ งซึง่ จาเลยมีหน้ าที่ต้องชาระโดยไม่ใช่เกิดจาก
การสมคบหรื อแกล้ งเป็ นหนี ้โดยมีมลู เหตุชกั จูงใจหรื อมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้ โจทก์ซงึ่ เป็ นเจ้ าหนี ้
ได้ รับชาระหนี ้ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน จึงไม่อาจถือได้ ว่าจาเลยมีเจตนากระทาความผิดตาม
มาตรา ๓๕๐
ฎ.๔๘๖๔/๒๕๖๒ (ป) จาเลยที ่ ๑ โอนขายห้องชุดของตนก่อนวันทีศ่ าลชัน้ ต้นพิ พากษาคดี
แพ่งเพียง ๑ วัน แล้วยักย้ายถ่ายเทหรื อย้ายไปเสียซึ่งเงิ นทีไ่ ด้จากการขายห้องชุดดังกล่าว เป็ น
การส่อแสดงให้เห็นว่าจาเลยที ่ ๑ อาจมีเจตนาพิ เศษเพือ่ ว่าเมือ่ โจทก์ ชนะคดีแล้ว โจทก์ จะไม่
สามารถบังคับชาระหนีจ้ ากจาเลยที ่ ๑ ได้ทงั้ หมดหรื อแต่บางส่วน แต่เมื่อคดีแพ่งที่โจทก์อ้างเป็ น
มูลเหตุฟ้องจาเลยที่ ๑ เป็ นคดีอาญาเรื่ องนี ้ถึงที่สดุ แล้ วโดยศาลฎี กาพิ พากษาว่า จาเลยไม่ได้ผิด
สัญญาซื ้อขายหุน้ กับโจทก์ จึงไม่ตอ้ งคืนเงิ นค่าหุน้ พร้อมดอกเบีย้ ให้แก่โจทก์ และพิ พากษากลับ
ให้ยกฟ้อง มีผลให้ระหว่างโจทก์ กบั จาเลยที ่ ๑ ไม่มีมูลหนีต้ ่อกัน เท่ากับโจทก์และจาเลยที่ ๑
ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ต่อกัน ดังนี ้ ไม่อาจมีการกระทาความผิดจามมาตรา ๓๕๐

ฐานยักยอก

มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซงึ่ เป็ นของผู้อื่น หรื อซึง่ ผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย เบียด
บังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อบุคคลที่สามโดยทุจริ ต ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานยักยอก ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ถ้ าทรัพย์นนได้
ั ้ ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทาความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้ โดย
สาคัญผิดไปด้ วยประการใด หรื อเป็ นทรัพย์สินหายซึง่ ผู้กระทาความผิดเก็บได้ ผู้กระทาต้ องระวางโทษแต่
เพียงกึง่ หนึง่
มาตรา ๓๕๓ ผู้ใดได้ รับมอบหมายให้ จดั การทรัพย์สินของผู้อื่น หรื อทรัพย์สินซึง่ ผู้อื่นเป็ น
เจ้ าของรวมอยู่ด้วย กระทาผิดหน้ าที่ของตนด้ วยประการใด ๆ โดยทุจริ ต จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินของผู้นนั ้ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๕๔ ถ้ าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรื อมาตรา ๓๕๓ ได้ กระทาในฐานที่
ผู้กระทาความผิดเป็ นผู้จดั การทรัพย์สินของผู้อื่นตามคาสัง่ ของศาล หรื อตามพินัยกรรม หรื อในฐานเป็ นผู้
มีอาชีพหรื อธุรกิจ อันย่อมเป็ นที่ไว้ วางใจของประชาชน ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๕๕ ผู้ใดเก็บได้ ซงึ่ สังหาริ มทรัพย์อนั มีคา่ อันซ่อนหรื อฝังไว้ โดยพฤติการณ์ซงึ่ ไม่มีผ้ ใู ด
อ้ างว่าเป็ นเจ้ าของได้ แล้ วเบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อของผู้อื่น ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๕๖ ความผิดในหมวดนี ้เป็ นความผิดอันยอมความได้

.
มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. ครอบครองทรัพย์ซงึ่ เป็ นของผู้อื่น หรื อซึง่ ผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
๓. เบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อบุคคลที่สาม
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ) โดยทุจริ ต

.

๒. ครอบครองทรัพย์ซงึ่ เป็ นของผู้อื่น หรื อซึง่ ผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
ความผิดฐานยักยอกนีก้ ฎหมายมุ่งคุ้มครองกรรมสิทธิ์ ทังนี
้ ้เนื่องจากจะเป็ นความผิดฐานนี ้ได้
การครอบครองอยู่ที่ผ้ กู ระทาความผิดอยู่ก่อนแล้ ว ซึง่ เป็ นข้ อแตกต่างที่สาคัญกับความผิดฐานลักทรัพย์ที่
มีลกั ษณะเป็ นการแย่งการครอบครองเพื่อตัดกรรมสิทธิ์
ฎ.๔๒๕๑/๒๕๖๒ จาเลยบรรจุน ้าอยู่ในถังก่อนนารถไปชัง่ น ้าหนักเพื่อให้ เห็นว่ารถมีน ้าหนัก
มากกว่าปกติ จากนันจึ
้ งนารถไปถ่ายน ้าออกจากถัง เมื่อนารถไปรับน ้านมดิบก็จะได้ ปริ มาณมากกว่าที่
ควรจะได้ การกระทาของจาเลยถึงขันลงมื
้ อกระทาความผิดแล้ ว หาก ช. ไม่พบเห็นการกระทาของจาเลย
ก็จะบรรลุผลตามที่จาเลยได้ กระทาลงไป จึงเป็ นการลงมือกระทาความผิดแล้ วแต่กระทาไปไม่ตลอด เป็ น
เพียงการพยายามกระทาความผิด
จาเลยมีเจตนาทุจริ ตที่จะเอาน ้านมดิบของผู้เสียหายไปตังแต่
้ ต้น โดยวิธีนารถบรรทุกถังพลาสติก
บรรจุน ้ามาชัง่ น ้าหนักในครัง้ แรกเพื่อให้ พนักงานของผู้เสียหายเห็นว่ารถมีน ้าหนักมากกว่าปกติ ภายหลัง
จากนันจึ
้ งถ่ายน ้าออกจากถังแล้ วไปรับน ้านมดิบ เมื่อนารถมาชัง่ อีกครัง้ ทาให้ จาเลยได้ รับน ้านมดิบใน
ปริ มาณน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับปริ มาณน ้าที่ถ่ายทิ ้งไป จึงเป็ นการที่ใช้ กลอุบายให้ บรรลุผลคือ การเอา
น ้านมดิบในส่วนที่เกินของผู้เสียหายไปโดยทุจริ ตเท่านัน้ พนักงานของผู้เสียหายไม่ได้ มีเจตนาส่งมอบการ
ครอบครองน ้านมดิบในส่วนที่เกินแก่จาเลย การกระทาของจาเลยจึงเข้ าองค์ประกอลความผิดฐานลัก
ทรัพย์ แต่การกระทายังไม่บรรลุผล เป็ นเพียงพยายามลักทรัพย์โดยใช้ ยานพาหนะ

.
- การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนันเป็
้ นการครอบครองอย่างแท้ จริ งมิใช่เพียงยึดถือไว้
ชัว่ คราว
กรณีที่เจ้ าของเรื อสัง่ ให้ ลกู จ้ างนาเรื อพร้ อมด้ วยอวนและเครื่ องใช้ ออกไปจับปลา ไม่ได้ เป็ น
การมอบการครอบครองเครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่างๆ ลูกจ้ างเพียงแต่ยดึ ถือแทนเมื่อเอาไปจึงผิดฐาน
ลักทรัพย์ (ฎ.๑๙๒๔-๑๙๒๕/๒๕๑๔) หรื อผู้เสียหายไม่ทราบว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนอยู่
ท้ ายรถจึงมอบรถให้ จาเลยไปใช้ ผู้เสียหายไม่ได้ สละ (หรื อส่งมอบ) การครอบครอง จาเลยรู้ว่า
ผู้เสียหายต้ องติดตามเอาคืน แต่จาเลยกลับให้ ผ้ อู ื่นนาไปใช้ จึงเป็ นลักทรัพย์ ไม่ใช่ยกั ยอก (ฎ.
๓๓๓๓/๒๕๔๕) แต่ถ้าหากข้ อเท็จจริ งเป็ นว่าจาเลยเป็ นลูกจ้ างของผู้เสียหายและผู้เสียหาย
โต้ เถียงวิวาทกับผู้อื่นได้ มอบทรัพย์ให้ จาเลยเอาออกไปจากที่วิวาท จาเลยเอาทรัพย์นนไปย่
ั ้ อม
เป็ นความผิดฐานยักยอก เพราะในกรณีนี ้ถือว่าได้ มีการมอบการครอบครองแล้ ว (ฎ.๔๖๐/
๒๕๑๒)

.
- กรณีซื ้อขายกรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปยังผู้ซื ้อเมื่อซื ้อขายเสร็ จเด็ดขาด แม้ จะยังชาระราคาไม่
ครบถ้ วนก็ตาม ดังนัน้ หากผู้ซื ้อนาเอาทรัพย์ไปขายต่อในขณะที่ยงั ชาระราคาไม่ครบถ้ วนก็ไม่
เป็ นความผิดฐานยักยอก แต่กรณีกลับกันหากผู้ขายยังไม่ได้ สง่ มอบทรัพย์แต่กลับนาทรัพย์ไป
ขายให้ แก่บคุ คลอื่นถือว่ามีความผิดฐานยักยอก
- กรณีเช่าซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยงั ไม่ได้ โอนไปยังผู้เช่าซื ้อ ดังนัน้ หากผู้เช่าซื ้อเอาทรัพย์ไป
ขายต่อหรื อจานาย่อมมีความผิดฐานยักยอก (ฎ.๑๑๒๕/๒๕๐๗)
ฎ.๖๙๑/๒๕๕๖ จาเลย ลงลายมือชื่อเป็ นผู้เช่าซื ้อโทรทัศน์สีในสัญญาเช่าซื ้อแทน ส.
นายจ้ างของจาเลยและจาเลยไม่ ได้ เป็ นผู้ครอบครองโทรทัศน์ สีท่ เี ช่ าซือ้ แต่ ส. เป็ นผู้รับ
มอบและครอบครองโทรทัศน์สีที่เช่าซื ้อ แม้ จาเลยนาโทรทัศน์สีที่เช่าซื ้อไปขาย จาเลยก็ไม่มี
ความผิดฐานยักยอกตามมาตรา ๓๕๒ (แต่ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้ างตามมาตรา ๓๓๕ (๑๑))

.

- กรณีฝากทรัพย์ ถือว่าเป็ นการส่งมอบการครอบครองให้ แก่ผ้ รู ับฝากแล้ ว เช่น หาก
ผู้เสียหายให้ เงินเพื่อไปรับสินค้ าแก่จาเลยแล้ วไม่นาเงินสดค่าสินค้ าที่ฝากมาให้ หรื อฝากเงินให้
ไปวางมัดจาซื ้อบ้ าน แต่จาเลยกลับนาไปใช้ สว่ นตัว ย่อมเป็ นความผิดฐานยักยอก (ฎ.๖๑๖/
๒๕๓๕) แต่อย่างไรก็ตามการฝากเงินนันผู
้ ้ รับฝากมีหน้ าที่คืนให้ ครบจานวนเท่านัน้ การที่ผ้ รู ับ
ฝากเอาเงินไปใช้ จึงไม่เป็ นความผิดฐานยักยอก
ฎ.๕๓๐/๒๕๓๔ จาเลยได้ รับฝากทรัพย์สินต่างๆและเงินจานวนหนึง่ ไว้ จากโจทก์ร่วม
ต่อมาภายหลังจากพ้ นคดีแล้ วโจทก์ร่วมไปทวงถามทรัพย์สินที่ฝากไว้ คืนจากจาเลยแต่จาเลยไม่
คืนให้ กรณีเป็ นเรื่ องโจทก์ร่วมและจาเลยฝากทรัพย์กนั ดังนันเงิ
้ นทังหมดที
้
่โจทก์ร่วมฝากไว้
จาเลยผู้รับฝากจึงมีสิทธิที่จะนาออกใช้ ได้ แต่ต้องคืนแก่โจทก์ร่วมให้ ครบตามจานวนเท่านัน้ ไม่
ปรากฏว่าจาเลยมีเจตนาทุจริ ต เพียงแต่เมื่อโจทก์ร่วมทวงถามจาเลยไม่คืนให้ จึงเป็ นเรื่ องที่
โจทก์ร่วมจะต้ องฟ้องร้ องเรี ยกคืนจากจาเลยในทางแพ่ง การที่จาเลยนาเงินที่รับฝากนันออกใช้
้
หรื อไม่คืนให้ เมื่อทวงถามหาเป็ นความผิดฐานยักยอกไม่ ส่วนการรับฝากทรัพย์สินอื่นๆนอกจาก
เงินที่ฝากไว้ นนั ้ เมื่อได้ ความว่าโจทก์ร่วมทวงถามแล้ ว จาเลยไม่คืนให้ โดยเจตนาทุจริ ตเป็ น
ความผิดฐานยักยอก

.
- กรณียืมใช้ สิ ้นเปลืองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็ นของผู้ยืม ดังนัน้ การที่ผ้ ยู ืมเอาทรัพย์ไปใช้
หรื อจาหน่ายยอมไม่เป็ นความผิดฐานยักยอก (ฎ.๑๒๕๐/๒๕๓๐) แต่ถ้าเป็ นการยืมใช้ คงรูปจะ
ถือว่าเป็ นความผิดฐานยักยอก
ฎ.๘๖๔๔/๒๕๖๑ จาเลยยืมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปจาก ช. ซึง่ มีสิทธิครอบครอง
จาเลยมีหน้ าที่ต้องนารถจักรยานยนต์ที่ขอยืมไปมาคืน ช. เมื่อจาเลยนารถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหายไปจานาแก่บคุ คลภายนอก จึงเป็ นการเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้เสียหายเป็ นของบุคคล
อื่นโดยทุจริ ตขณะที่จาเลยครอบครองทรัพย์นนอั
ั ้ นเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๕๒ วรรคแรก
-กรณีจานา ผู้รับจานามีสิทธิในทรัพย์เพื่อประกันการชาระหนี ้ตามปพพ. มาตรา๗๔๗ ถือ
ว่าผู้รับจานาครอบครองทรัพย์ของผู้จานา หากเบียดบังไปย่อมผิดฐานยักยอก

.

ฎ.๑๙๙๗/๒๕๖๓ จาเลยรับจานารถยนต์ พพ
ิ าทจาก ป. จาเลยมีเพียงสิทธิยึดถือ
ครอบครองรถยนต์ พพ
ิ าทไว้ จนกว่ าจะได้ รับชาระหนีค้ รบถ้ วนและมีสิทธิจะขายทรัพย์
จานาได้ ต่อเมื่อบอกกล่ าวบังคับจานาเป็ นหนังสือไปยัง ป. ให้ ชาระหนี ้ ภายใน
กาหนดเวลาอันสมควรก่ อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๕๘ และ ๗๖๔ เมื่อไม่ ปรากฏว่ า
จาเลยมีหนังสือบอกกล่ าวให้ ป. ชาระหนีภ้ ายในกาหนดเวลาพอสมควร จาเลยจึงไม่ มี
สิทธินารถยนต์ พพ
ิ าทไปขาย แม้ ไม่ ปรากฏว่ าจาเลยนาไปขายให้ แก่ บุคคลใดก็ตาม แต่
การที่จาเลยแจ้ งแก่ ป. ว่ าได้ ขายรถยนต์ พพ
ิ าทไปแล้ ว ย่ อมแสดงให้ เห็นว่ าจาเลยมีส่วน
ร่ วมรู้เห็นในการขายรถยนต์ พพ
ิ าท เมื่อจาเลยยึดถือครอบครองรถยนต์ พพ
ิ าทแทน ป.
ผู้จานาแล้ วจาเลยนารถยนต์ พพ
ิ าทไปขาย และไม่ สามารถนามาคืนให้ แก่ ป. ผู้จานาซึ่ง
ได้ ใช้ สิทธิไถ่ ถอนโดยนาเงินมาชาระหนีแ้ ก่ จาเลยแล้ ว จึงเป็ นการเบียดบังเอารถยนต์
พิพาทนัน้ ไปเป็ นของตนโดยทุจริต อันเป็ นการก่ อให้ เกิดความเสียหาย แก่ ป. ผู้จานา
ผู้เสียหายที่ ๑ ผู้ให้ เช่ าซือ้ และผู้เสียหายที่ ๒ เจ้ าของรถยนต์ พพ
ิ าทในขณะนัน้ จาเลย
กระทาความผิดฐานยักยอก

.
“ทรัพย์ ” ในมาตรานี ้มีความหมายถึงอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ย ซึ่งแตกต่างจากมาตรา ๓๓๔
แต่ไม่ได้มีความหมายกว้างไปถึงคาว่าทรัพย์สิน
ฎ.๖๑๑/๒๕๕๙ สิทธิที่โจทก์มีอยู่ไม่ใช่ทรัพย์ตามความหมายของประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๕๒ ซึง่ หมายถึงทรัพย์ที่มีรูปร่าง จึงไม่อาจถูกยักยอกได้
- การยักยอกทรัพย์ซงึ่ ผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย เช่น การเบียดบังมรดกที่ยงั ไม่มีการ
แบ่งปั นทายาท (ฎ.๔๓๐/๒๔๙๑) การนาที่ดินซึง่ เป็ นสินสมรสอันเป็ นเจ้ าของร่วมกันกับโจทก์ไป
ขายฝากและไม่ไถ่คืน (ฎ.๑๒๒๕๐/๒๕๕๗) การนาเงินที่เป็ นของหุ้นส่วน ซึง่ เป็ นเจ้ าของร่วมไป
ใช้ สว่ นตัว (ฎ.๗๐๗๗/๒๕๔๗)
๓. เบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อบุคคลที่สาม
การเบียดบังทรัพย์ หมายถึง การแสดงตนอย่ างเป็ นเจ้ าของซึ่งมีการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นการตัดกรรมสิทธิ์จากเจ้ าของเดิม เช่น บริ โภค แปรสภาพ จาหน่าย ซ่อนเร้ น
จานา หรื อปฏิเสธกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของเดิม

.

ฎ.๑๓๓๐/๒๕๓๙ จาเลยที่ ๑ ขอสลากกินแบ่งรัฐบาลจากโจทก์ไปตรวจกับผลการออก
รางวัลแล้ วไม่คืนให้ โจทก์ กลับนาไปมอบให้ ธนาคารขอรับเงินรางวัลแทน เป็ นการเบียดบังเอา
สลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับพิพาทและเงินรางวัลที่ได้ รับมาเป็ นของตนและของบุคคลอื่นโดยทุจริ ต
การกระทาของจาเลยทังสองจึ
้
งเป็ นความผิดฐานยักยอก
ฎ.๑๕๙/๒๕๑๒ เมื่อได้ กระทาความผิดฐานลักทรัพย์แล้ ว ก็ไม่เป็ นยักยอกอีก การที่
จาเลยยิงกระบือของผู้เสียหายตายและชาแหละเอาเนื ้อกระบือไปโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
ผู้เสียหาย เป็ นการเอาไปโดยทุจริ ต เป็ นการกระทาผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนการที่จาเลยชาแหละ
เนื ้อกระบือออกไปก็เป็ นการครอบครองเพราะยึดถือเพื่อตน แต่เป็ นผลภายหลังจากการที่จาเลย
รักกระบือนันแล้
้ ว ไม่เป็ นความผิดฐานยักยอกทรัพย์อีก
- หากไม่ มีเจตนาทุจริต ย่ อมไม่ มีความผิดฐานยักยอก
ฎ.๒๓๔/๒๕๓๗ กรณีที่ยงั มีการโต้ แย้ งกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พพิ าท การที่จาเลย
ทังสองไม่
้
คืนอุปกรณ์ให้ โจทก์ร่วมเพราะมีหลักฐานเชื่อได้ ว่าอุปกรณ์บางส่วนเป็ นของ ม. และ ม.
เป็ นเจ้ าของบริ ษัทจาเลยที่ ๑ ด้ วย จาเลยทังสองจะคื
้
นให้ เมื่อโจทก์ใช้ ค่าติดตังในการด
้
าเนินการ
เคเบิลทีวีร่วมกันในนามของ ว. จึงเป็ นการใช้ สิทธิยดึ หน่วงอย่างหนึง่ ไม่มีความผิดฐานยักยอก

ฎ.๖๓๓๑/๒๕๖๒ โจทก์ร่วมมอบทับทิมให้ จาเลยไปขายโดยกาหนดราคาขันต
้ ่าไว้ จาเลย
. จะขายในราคาที
่สงู กว่าก็ได้ จาเลยเพียงแต่มีหน้ าที่นาเงินตามราคาที่โจทก์ร่วมกาหนดไว้ มา

ชาระคืนให้ แก่โจทก์ร่วมเท่านัน้ ลักษณะเช่นนี ้จาเลยย่อมมีสิทธิขายทับทิมอย่างเป็ นของของ
ตนเอง หาใช่เป็ นตัวแทนไปขายในนามของโจทก์ร่วมไม่ แม้ จะมีข้อตกลงให้ ค่าตอบแทนแก่
จาเลยในอัตราร้ อยละ ๓ ของเงินที่ขายทับทิมได้ ก็ไม่ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ร่วมกับ
จาเลยเปลี่ยนแปลงไป เมื่อจาเลยขายทับทิมได้ แล้ วไม่สง่ เงินให้ แก่โจทก์ร่วมจนครบถ้ วน ถือได้
ว่าจาเลยเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาทางแพ่งต่อโจทก์ร่วมเท่านัน้ การกระทาของจาเลยไม่เป็ นความผิด
ฐานยักยอก
- การเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่น หากไม่ใช่การที่เจ้ าพนักงานมีหน้ าที่ซื ้อ ทา จัดการฯแล้ วก็
เป็ นความผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๕๙๖๔/๒๕๓๗ ทรัพย์ที่เจ้ าพนักงานเบียดบังเอาไว้ เป็ นของตนหรื อของผู้อื่นตามมาตรา
๑๔๗ ต้ องเป็ นทรัพย์ที่เจ้ าพนักงานมีหน้ าที่ซื ้อ ทา จัดการ หรื อรักษา แต่เมื่อเงินที่จาเลยยักยอก
เอาไว้ ใช้ สว่ นตัวเป็ นเงินค่าบารุงที่เจ้ าภาพงานศพมาใช้ ฌาปนสถานมอบให้ แก่จาเลยเพื่อเก็บส่ง
เป็ นสวัสดิการต่อกรมตารวจ หาใช่เงินของทางราชการหรื อของรัฐบาลที่จาเลยผู้เป็ นเจ้ า
พนักงานมีหน้ าที่ซื ้อ ทา แต่อย่างใดไม่ จึงลงโทษตามมาตรา ๑๔๗ ไม่ได้ แต่เป็ นความผิดตาม
มาตรา ๓๕๒

มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง
- ยักยอกทรัพย์ที่ผ้ อู ื่นส่งมอบให้ โดยสาคัญผิด
การส่งมอบทรัพย์ให้ โดยสาคัญผิดในมาตรานี ้มีความหมายอย่างกว้าง ทัง้ สาคัญ
ผิ ดในตัวบุคคล สาคัญผิ ดในตัวทรัพย์ สาคัญผิ ดในคุณสมบัติของบุคคลหรื อทรัพย์ เช่น การที่
ผู้เสียหายยื่นเหรี ยญขนาดราคา ๒ บาทไปให้ โดยสาคัญผิดว่าเป็ นเหรี ยญขนาดราคา ๑ บาท
หรื อการที่ผ้ ซู ื ้อชาระราคาให้ แก่นาย ก. โดยที่เข้ าใจว่าเป็ นนาย ข. อย่างไรก็ตามการสาคัญผิด
มาตรานี ้ต้ องเกิดจากตัวผู้สง่ มอบทรัพย์เอง ซึง่ เป็ นข้ อแตกต่างจากความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้
กลอุบายและความผิดฐานฉ้ อโกง
ฎ.๒๕๔๔/๒๕๒๙ ส.สัง่ จ่ายเช็คเงินสดโดยเขียนหนึง่ หมื่นบาทเป็ นตัวหนังสือ และเขียน
ตัวเลขเป็ น ๑๐๐,๐๐ เป็ นตัวเลขโดยคอมม่าผิด ล.รับเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยธนาคาร
สาคัญผิด ล. ไม่คืนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ที่จ่ายโดยสาคัญผิดให้ แก่ธนาคาร มีความผิดตามมาตรา
๓๕๒ วรรคสอง
ฎ.๗๐๓/๒๕๓๙ พนักงานของโจทก์ร่วมส่งมอบเงินให้ แก่จาเลยที่นาเช็คมาเบิกเงินเกิน
จานวนไป เนื่องจากมิได้ ดจู านวนเงินในเช็คให้ รอบคอบ ถือว่าเป็ นการส่งมอบให้ โดยสาคัญผิด
เมื่อจาเลยเบียดบังเอาเป็ นของตนจึงเป็ นความผิดฐานยักยอก

.
- ยักยอกทรัพย์สินหาย
ทรัพย์สินหายเป็ นเรื่ องที่ทรัพย์หลุดพ้ นไปจากความยึดถือของเจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ไม่ใช่เรื่ องสละการครอบครอง (ฎ.๑๓๖๓/๒๕๐๓) นอกจากนี ้ต้ องเป็ นกรณีที่ผ้ ทู ี่
เก็บไปไม่ร้ ูหรื อไม่ควรรู้ได้ ว่าทรัพย์นนเจ้
ั ้ าของกาลังติดตามเพื่อเอาคืน เพราะมิฉะนันจะเป็
้
น
ความผิดฐานลักทรัพย์ ซึง่ ต้ องพิจารณาพฤติการณ์เป็ นเรื่ องๆไป
ฎ.๓๒๔/๒๔๙๑ จาเลยเก็บทรัพย์ของกลางนันไว้
้ โดยไม่ทราบว่าเป็ นของผู้ใด และไม่
ทราบว่าเจ้ าของทาหลงลืมไว้ แต่เมื่อใด ดังนี ้ เป็ นยักยอกทรัพย์สินหาย
ฎ.๑๒๖๙/๒๕๐๑ โคหายไปจากที่เลี ้ยงอยู่โดยอิสระ ณ ที่อื่นห่าง ๔ กิโลเมตร วันต่อมา
จาเลยมาพบเข้ าจึงพาเอาไป ดังนี ้ ไม่ใช่ลกั ทรัพย์แต่เป็ นยักยอกเก็บของตกหายได้
ความผิดตามวรรคสองนี ้ต้ องระวางโทษน้ อยลง คือ เพียงกึ่งหนึง่ ของวรรคแรก

ฐานยักยอกทรั พย์ ท่ ตี นมีหน้ าที่ดูแล
มาตรา ๓๕๓
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. ได้ รับมอบหมายให้ จดั การทรัพย์สินของผู้อื่นหรื อทรัพย์สินที่ผ้ ูอื่นเป็ นเจ้ าของ
รวมอยู่ด้วย
๓. กระทาผิดหน้ าที่ของตนโดยประการใดๆ
๔. เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินของผู้นนั ้
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา
๒. เจตนาพิเศษ (มูลเหตุจงู ใจ) โดยทุจริ ต

.

- การได้รบั มอบหมายให้จดั การทรัพย์สิน หมายถึง ผูน้ นั้ สามารถเข้าไปบริ หาร หรื อเข้า
ไปจัดการต่างๆไม่ใช่เพียงดูแลชัว่ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านัน้ โดยการมอบหมายอาจเป็ นโดยตรง
หรื อโดยปริ ยายก็ได้
ฎ.๑๑๓/๒๕๓๕ จาเลยเป็ นผู้จดั การมรดกตามคาสัง่ ศาล จดทะเบียนโอนทรัพย์มรดก
ที่ดินพิพาทเป็ นของตนโดยไม่ยินยอมที่จะให้ เอาชื่อทายาทอื่นเป็ นผู้รับมรดกร่วมกับจาเลย การ
กระทาของจาเลยจึงเป็ นกรณีที่จาเลยซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ จดั การทรัพย์สินของผู้อื่นตามคาสัง่
ศาลกระทาผิดหน้ าที่ด้วยการโอนทรัพย์สินเป็ นของตนโดยทุจริ ตต้ นเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินของผู้อื่น
ฎ.๑๙๖/๒๕๑๑ จาเลยได้ รับมอบหมายจากโจทก์ให้ ควบคุมและครอบครองรถแทรกเตอร์
ของโจทก์ ๙ คัน เพื่อนาไปแสดงและแข่งขันในงานแสดงทางการกสิกรรมและนาไปซ่อมแซม
จาเลยโดยเจตนาทุจริ ตได้ เบียดบังนารถแทรกเตอร์ ของโจทก์ไปใช้ ไถไร่ของจาเลย เป็ นการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายผิดตามมาตรานี ้
ข้ อสังเกต มาตรา ๓๕๓ ผู้กระทาผิดไม่จาต้ องถึงกับได้ การครอบครองทรัพย์สินดังเช่น
มาตรา ๓๕๒

.

ฎ.๒๓๔๓/๒๕๑๔ แม้ จาเลยได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้เก็บเงินค่าสมาชิกแล้ วรักษาไว้
แต่ จาเลยก็ไม่ มีอานาจจัดการกับเงินนัน้ ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่จดั การทรัพย์สินจึงไม่ผิดตาม
มาตรา ๓๕๓ (ผิดตามมาตรา ๓๕๒)
ฎ.๑๖๗๔/๒๕๒๒ สมุห์บญ
ั ชีและพนักงานบัญชีของกลุม่ เกษตรกรไม่ใช่ผ้ ูได้ รับ
มอบหมายให้ จดั การทรัพย์สนิ หรื อมีอาชีพธุรกิจที่ประชาชนไว้ วางใจจึงมีความผิดตาม
มาตรา ๓๕๒ ไม่ใช่มาตรานี ้
๓. การกระทาผิดหน้ าที่ อาจเป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมาย เช่น ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ผูอ้ นุบาล หรื อหน้าทีต่ ามนิ ติกรรมสัญญา หรื อหน้าทีต่ ามคาสัง่ ศาล (ฎ.๑๑๓/๒๕๓๕)
ฎ.๒๒๖๖/๒๕๕๘ จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็ นกรรมการของโจทก์ทาสัญญาค ้า
ประกันจาเลยที่ ๕ ต่อธนาคาร รวม ๕ ครัง้ โดยไม่ปรากฏว่าได้ รับความเห็นชอบจากมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และโจทก์ไม่ได้ รับประโยชน์ใดๆ การกระทาของจาเลยทังสองเป็
้
นการกระทา
ผิดหน้ าที่ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ถือหุ้น
จึงมีความผิดตามมาตรา ๓๕๓ ประกอบมาตรา ๘๓
ฎ.๔๗/๒๕๑๙ เมื่อถูกถอนจากการเป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ แล้ ว จาเลยมีหน้ าที่ต้องคืน
โฉนดไม่มีหน้ าที่จดั การทรัพย์สนิ ต่อไปอีกแล้ ว การไม่คืนโฉนดจึงไม่เป็ นความผิดตามมาตรา
นี ้ (แต่ผิดตามมาตรา ๓๕๒)

.
ฎ.๖๔๒๙/๒๕๖๒ ศาลมีคาสัง่ ตังจ
้ าเลยเป็ นผู้จดั การมรดกของ พ. แล้ วจาเลยจด
ทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็ นของจาเลยในฐานะผู้จดั การมรดกและโอนที่ดินพิพาทเป็ นของ
จาเลยในฐานะส่วนตัวในวันเดียวกัน ดังนี ้ ไม่อาจถือได้ ว่าจาเลยในฐานะส่วนตัวได้ เปลี่ยน
เจตนาครอบครองที่ดินพิพาทจากการครอบครองแทนทายาทมาเป็ นการครอบครองในฐานะ
ส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว เพราะจาเลยยังมิได้ บอกกล่าวไปยังทายาทว่าไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์
มรดกแทนทายาทอีกต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา๑๓๘๑ เป็ นเพียงการครอบครองที่ดินพิพาทแทน
ทายาทอื่นของ พ. จาเลยในฐานะผู้จดั การมรดกจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้ แก่ตนเองเพียงผู้
เดียวเป็ นการแบ่งทรัพย์มรดกที่ไม่ชอบด้ วยเพราะมิได้ ดาเนินการแบ่งทรัพย์มรดกให้ แก่ทายาท
ทุกคนตามสิทธิของทายาทที่กาหนดไว้ หรื อตามที่ทายาทตกลงกัน ต้ องถือว่าการจัดการทรัพย์
มรดกยังไม่เสร็จสิ ้น ไม่อาจถือได้ ว่าวันที่จาเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทอันเป็ นทรัพย์มรดก
ให้ แก่ตนเองเพียงผู้เดียวเป็ นวันที่จาเลยกระทาความผิด แต่ต้องถือว่าวันที่จาเลยได้ จดทะเบียน
โอนขายที่ดินพิพาทอันเป็ นทรัพย์มรดกให้ แก่ ป. เป็ นวันกระทาความผิดฐานยักยอก

.

๔. พฤติการณ์ประกอบการกระทา คือ ต้ องเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน
ฎ.๑๘๕๙/๒๕๒๘ ผู้จดั การสาขาธนาคารซื ้อลดเช็คโดยไม่มีหลักประกันเกินอานาจที่ธนาคาร
กาหนด แต่ ได้ มีผ้ ูรับโอนหนีม้ ีหลักประกันเพียงพอ ผู้จดั การไม่ได้ รับประโยชน์เป็ นส่วนตัว ธนาคารไม่
เสียหายในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินไม่ผิดตามมาตรานี ้
ฎ.๑๙๖/๒๕๑๑ (ป) การมอบหมายให้ จดั การทรัพย์สินของผู้อื่นตามมาตรา ๓๕๓ นัน้ หาได้
จากัดเฉพาะเป็ นการมอบหมายให้ จดั การเพื่อหาหรื อให้ ได้ ประโยชน์อย่างใดเสมอไปไม่ ฉะนันประโยชน์
้
ที่
เกิดการเสียหายจึงมิใช่เพียงประโยชน์อนั ได้ จากการจัดการทรัพย์เท่านัน้ อาจเป็ นประโยชน์อื่นใดก็ได้ ซงึ่
ข้ อสาคัญมีเพียงว่าความเสียหายจะต้ องเป็ นประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินเท่านัน้
- การกระทาผิดมาตรานี ้ต้ องมีเจตนาทุจริต
ฎ.๑๑๘๘/๒๕๑๗ จาเลยขณะที่เป็ นกรรมการผู้จดั การได้ นาเงินของบริ ษัทโจทก์ให้ ช. ผู้ซ่ งึ มี
อุปการะคุณต่ อบริษัทโจทก์ ยืมตามระเบียบที่วางไว้ จึงไม่มีเจตนาทุจริ ต ไม่เป็ นความผิดฐานยักยอก
แม้การยืมเงิ นจะไม่ใช่กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

เหตุฉกรรจ์
ตามมาตรา ๓๕๔ ซึง่ หากผู้กระทาผิดตามาตรา ๓๕๒ และมาตรา ๓๕๓ เป็ นผู้จดั การทรัพย์สิน
ตามคาสัง่ ศาลหรื อตามพินยั กรรม หรื อในฐานเป็ นผู้มีอาชีพหรื อธุรกิจอันย่อมเป็ นที่ไว้ วางใจของ
ประชาชน
ผู้จดั การทรัพย์สินตามคาสัง่ ศาลได้ แก่ ผู้จดั การทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ผู้ชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
และบริ ษัทที่ศาลตังตามมาตรา
้
๑๒๕๑ ผู้ชาระบัญชีสมาคมตามมาตรา ๑๒๙๓ ผู้จดั การมรดกตาม
มาตรา ๑๗๑๓
ผู้จดั การทรัพย์สินตามพินยั กรรมได้ แก่ ผู้ที่ระบุไว้ ในพินยั กรรมให้ เป็ นผู้จดั การมรดกตามมาตรา
๑๗๑๒ ผู้ปกครองทรัพย์ของผู้เยาว์ ผู้ที่ถกู ศาลสัง่ ให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
ซึง่ ตังขึ
้ ้นตามพินยั กรรมตามมาตรา ๑๕๗๗,๑๖๘๗,๑๖๙๐
ผู้มีอาชีพ คือ ผู้ที่ทาการอันเป็ นปั จจัยแห่งการดารงชีพ ส่วนธุรกิจ คือ อาชีพที่กระทาในการค้ า
ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นที่ไว้ วางใจของประชาชน
ผู้จดั การของธนาคาร ผู้จดั การสถานธนานุบาล ถือว่าเป็ นผู้มีอาชีพอันย่อมเป็ นที่ไว้ วางใจของ
ประชาชน (ฎ.๑๙๗๖-๑๙๗๗/๒๕๐๕,ฎ.๑๘๐๐/๒๕๑๑) แต่ผ้ จู ดั การสหกรณ์หรื อผู้จดั การสมาคมไม่ถือ
ว่าเป็ นผู้มีอาชีพอันเป็ นที่ไว้ วางใจของประชาชน (ฎ.๑๙๒/๒๕๓๑,๒๓๔๓/๒๕๑๔)

.

ข้ อสังเกต
ฏ.๓๕๙๕/๒๕๓๒ บุคคลภายนอกร่วมกับผู้จดั การและสมุดบัญชีของธนาคารยักยอก
เงินของธนาคาร ย่อมมีความผิดฐานเป็ นตัวการยักยอกตามมาตรา ๓๕๒ แต่ไม่มีความผิดฐาน
สนับสนุนผู้อื่นกระทาความผิดตามมาตรา ๓๕๔ ประกอบ ๘๖ อีก
คาพิพากษาฉบับนี ้วินิจฉัยไปในทานองเดียวกับกรณีร่วมกันกับลูกจ้ างลักทรัพย์ที่เป็ น
ของนายจ้ าง แต่อย่างไรก็ตามมี ฎ.๙๘๗/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ สมคบกับ
จาเลยที่ ๑ โอนที่ดินพร้ อมบ้ านพี่พาทอันเป็ นทรัพย์มรดกของ ท. พี่ชายมาเป็ นของตนโดยทุจริ ต
แต่จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้ กระทาในฐานะเป็ นผู้จดั การทรัพย์สินของผู้อนื่ ตามคาสัง่ ศาล
เหมือนเช่นจาเลยที่ ๑ จึงไม่อาจลงโทษจาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานเป็ นตัวการร่ วมกับจาเลยที่
๑ ตามฟ้องได้ คงลงโทษได้ เพียงผู้สนับสนุน การกระทาความผิดตามมาตรา
๓๕๓,๓๕๔ ประกอบมาตรา ๘๖

ฐานยักยอกทรั พย์ ท่ มี ีค่าที่ซ่อนหรื อฝั งไว้
มาตรา ๓๕๕
องค์ประกอบภายนอก
๑. ผู้ใด
๒. เก็บได้ ซงึ่ สังหาริ มทรัพย์อนั มีค่า อันซ่อนหรื อฝังไว้ โดยพฤติการณ์ ซงึ่ ไม่มีผ้ ใู ดอ้ างว่า
เป็ นเจ้ าของได้
๓. เบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อของผู้อื่น
๔. เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินของผู้นนั ้
องค์ประกอบภายใน
๑. เจตนา

.
สังหาริมทรัพย์ อันมีค่านัน้ ศาสตราจารย์ประมูล สุวรรณศรให้ ความหมายไว้ ว่า “มีค่า
มากควรแก่การที่จะเป็ นของรัฐหรื อที่เรี ยกว่ามีค่าควรเมือง” ทังนี
้ ้ เนื่องจากมาตรานี ้มี
ความสัมพันธ์กบั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๒๘ ซึง่ บัญญัติให้ กรรมสิทธิ์ตก
เป็ นของแผ่นดิน เมื่อผู้ใดเบียดเบียนไปจึงมีความผิดทางอาญา
คาว่า “เก็บได้ ” มีความหมายอย่างกว้ าง รวมถึงการขุดเจาะ รื อ้ หรื อค้ นด้ วย
ฎ.๗๐๕/๒๔๘๙ (ป) เทวรูปหินอ่อนโบราณรูปนารายณ์สี่กร เป็ นของโบราณราคาแพงฝัง
อยู่ใต้ บริ เวณปราสาทหินโบราณ เป็ นโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ จาเลยขุดได้ และเบียดบังเอา
เสีย จึงผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๓๑ แต่เทวรูปนันไม่
้ มีคณ
ุ ค่า
เป็ นพิเศษ ไม่ใช่สงั หาริ มทรัพย์อนั มีค่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๕
ฎ.๑๐๑๒/๒๕๒๖ ลูกกระสุนปื นที่จมอยู่ในน ้าช้ านานไม่ปรากฏว่าเป็ นของใคร ถ้ าผู้ใดงม
ได้ และเอาไปขายเสียหามีความผิดไม่ เพราะไม่ใช่ของพิเศษที่เข้ าอยู่ในประเภททรัพย์แผ่นดิน

ฐานรับของโจร
มาตรา ๓๕๗ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้ น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื ้อ รับจานาหรื อรับ
ไว้ โดยประการใดซึง่ ทรัพย์อนั ได้ มาโดยการกระทาความผิด ถ้ าความผิดนันเข้
้ าลักษณะลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รี ดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ฉ้ อโกง ยักยอก หรื อเจ้ าพนักงานยักยอก
ทรัพย์ ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานรับของโจร ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่
แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ถ้ าการกระทาความผิดฐานรับของโจรนัน้ ได้ กระทาเพื่อค้ ากาไรหรื อได้ กระทาต่อ
ทรัพย์อนั ได้ มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย์ หรื อปล้ นทรัพย์ ผู้กระทาต้ อง
ระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ าการกระทาความผิดฐานรับของโจรนัน้ ได้ กระทาต่อทรัพย์อนั ได้ มาโดยการลัก
ทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ หรื อการปล้ นทรัพย์ตามมาตรา
๓๔๐ ทวิ ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึง
สามแสนบาท

.

ผู้กระทาความผิดฐานรับของโจรนี ้จะเป็ นผู้ร่วมกระทาความผิดฐานต่างๆตามที่ระบุเสียเองไม่ได้ (ฎ.
๒๘๖/๒๔๘๒,ฎ.๑๘๘๑/๒๕๑๗,ฎ.๓๒๕/๒๕๒๐) นอกจากนี ้จะเป็ นผู้ใช้ หรื อผู้สนับสนุนในการกระทา
ความผิดดังกล่าวทัง้ ๙ ฐานก็ไม่ได้ เช่นกัน (ฎ.๑๒๖๔/๒๕๑๓)
ความผิดฐานนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกับความผิดฐานสนับสนุนในความผิด ฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
กรรโชก ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ฉ้ อโกง ยักยอก หรื อเจ้ าพนักงานยักยอกทรัพย์ แต่แตกต่างที่วา่ เป็ นการ
อุปการะเกื ้อหนุนซึง่ เกิ ดขึ้นภายหลังจากการกระทาความผิดดังกล่าวแล้ ว (ฎ.๒๖๕๒/๒๕๔๓,ฎ.๓๓๐/
๒๕๔๙)
การกระทา
การช่วยซ่อนเร้ น หมายถึง การทาให้ หาทรัพย์นนยากขึ
ั้
้น ต้ องมีการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
เป็ นการช่วยแนะนาหรื อชี ้ช่องที่ให้ เอาของไปซ่อน (ฎ.๖๘๐/๒๕๐๘)
การช่วยจาหน่าย หมายถึง การให้ ความสะดวกในการกระจายทรัพย์ออกไป ไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรื อไม่ เช่น ช่วยนาไปจานา (ฎ.๒๐๙๓/๒๕๒๙)
ฎ.๓๙๑/๒๕๒๑ จาเลยรู้ว่ากระบือของผู้เสียหายที่ถกู ลักไปอยู่ที่คนร้ าย จาเลยเรี ยกค่าไถ่กระบือ
จากผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายยังไม่ได้ ขอร้ องให้ จาเลยไปไถ่กระบือ ทังก่
้ อนที่จะตกลงกันจาเลยยังทา
หลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ เู สียหายลงชื่อไว้ ว่าไม่เอาเรื่ องและรับค่าไถ่กบั พาผู้สียหายไปรับกระบือ แล้ ว
จาเลยมอบค่าไถ่ให้ คนร้ าย คนร้ ายรับเงินแล้ วคืนกระบือให้ ดังนี ้เป็ นการรู้เห็นเป็ นใจกับคนร้ ายเรี ยกค่าไถ่
จากผู้เสียหาย เป็ นการช่วยเหลือคนร้ ายในการจาหน่ายทรัพย์ตามมาตรา ๓๕๗

.

แต่หากจาเลยกระทาไปเพราะเจ้ าของทรัพย์ให้ ช่วยติดตาม โดยที่ไม่ร้ ูเห็นกับคนร้ าย ไม่มี
ความผิด
ฎ.๒๒๖๖/๒๕๓๐ จาเลยเป็ นคนกลางติดต่อไถ่รถจักรยานยนต์ร่วมกับผู้อื่นตามที่
ผู้เสียหายกับพวกขอร้ อง แต่ไม่ปรากฏว่าจาเลยได้ รับรถจักรยานยนต์ไว้ จากคนร้ ายหรื อร่ วมรู้กบั
คนร้ ายมาเรี ยกค่าไถ่จากผู้เสียหาย การที่จาเลยขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมาส่งให้ แก่
ผู้เสียหาย เป็ นเรื่ องนามาคืนตามที่ผ้ เู สียหายกับพวกขอร้ องให้ กระทาการ ไม่เป็ นความผิดฐาน
รับของโจร
ฎ.๖๘๖๓/๒๕๔๓ ในกรณีที่จาเลยหลอกว่าคนร้ ายต้ องการเงินจานวนหนึง่ เป็ นค่าไถ่รถ
แล้ วขอเงินค่าดาเนินการติดต่ออีกจานวนหนึง่ เมื่อตารวจจับได้ ไม่ปรากฏว่าจาเลยทราบว่ารถ
อยู่ ณ ที่ใด ไม่เพียงพอฟั งได้ ว่าเป็ นการช่วยจาหน่าย แต่เป็ นการมีเจตนาทุจริ ตแสดงข้ อความอัน
เป็ นเท็จหลอกลวงเอาเงินผู้เสียหาย ผิดฐานฉ้ อโกง
ความผิดฐานนี ้มีความผิดฐานพยายามได้
ฎ.๒๘๔๔/๒๕๓๕ ตารวจยึดรถจักรยานยนต์ของ ผ. ที่ถกู คนร้ ายลักไปเนื่องจากคนร้ าย
ขับไปชนคนได้ รับบาดเจ็บ มิใช่ยดึ รถได้ ในคดีลกั รถจักรยานยนต์ ล. ติดต่อ ช. ผู้รับฝาก
รถจักรยานยนต์ของ ผ. ให้ นาเงินไปไถ่ในวันรุ่งขึ ้นเป็ นการช่วยจาหน่าย แต่ไม่สามารถบรรลุได้
อย่างแน่แท้ เพราะรถจักรยานยนต์ที่ถกู ลักอยู่ในความยึดถือของตารวจที่ยดึ ไว้ ในคดีอื่น จึงเป็ น
ความผิดตามมาตรา ๓๕๗ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๑

.
การช่วยพาเอาไปเสีย หมายถึง การทาให้ ทรัพย์เคลื่อนที่พ้นไปจากที่เดิม โดยไม่จาต้ อง
ถึงขนาดตักกรรมสิทธิ์ดงั เช่นความผิดฐานลักทรัพย์
ฎ.๑๙๓๗/๒๕๓๓ คนร้ ายลักยางพาราแผ่นไปซ่อนไว้ ล. เก็บยางพาราแผ่นเตรี ยมขนไป
โดยรู้ว่าเป็ นทรัพย์ที่ลกั มา เป็ นการช่วยพาเอาไปเสียผิดมาตรา ๓๕๗
ซื ้อ หมายถึง การรับเอาทรัพย์มาโดยเสียค่าตอบแทน
ฎ.๑๖๐๙/๒๕๒๒ จาเลยอยู่ปากถ ้าที่เกิดเหตุ เจ้ าพนักงานพบคนร้ ายมีกระบือผูกอยู่ใน
ถ ้า จาเลยเพียงแต่มาดูกระบือตังใจจะซื
้
้อ ยังไม่ได้ ตกลงซื ้อก็ถกู จับ ยังไม่เป็ นความผิดฐานรับ
ของโจร

.

รับจานาหรื อรับไว้ โดยประการใด เช่น รับฝาก รับไว้ เป็ นค่าจ้ าง
ฎ.๒๔๐๒/๒๕๒๙ เมื่อเห็นคนทาธนบัตรตกจึงเก็บมาแล้ วส่งให้ อีกคนหนึ่ง เจ้ าของมาถามหา คน
แรกปฏิเสธมีความผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนอีกคนหนึ่งมีความผิดฐานรับของโจร
วัตถุแห่ งการกระทา
- การกระทาดังกล่าวต้ องเป็ นการกระทาต่อทรัพย์อนั ได้ มาโดยการกระทาความผิดประการใด
ประการหนึ่งของ ๙ ฐาน มีข้อสังเกตว่าไม่มีความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้รวมอยู่ด้วย และในฐานยักยอกนันไม่
้
รวมถึงกรณีตามมาตรา ๓๕๓ เพราะมีพฤติการณ์ประกอบการกระทาที่ว่า “เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน” มิใช่ตวั ทรัพย์สินอันเป็ นสิ่งที่ได้ ไป
ทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการกระทาความผิ ดดังกล่าวต้องเป็ นทรัพย์โดยตรงหรื อสิ่ งเดียวกับทีไ่ ด้มาจาก
การ กระทาความผิ ด และต้องยังไม่เปลีย่ นสภาพ หากคนร้ ายลักเอาเงินเป็ นธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท
มา จากนันเอาไปแลกเป็
้
นธนบัตรฉบับละ ๕๐ บาท จานวน ๒ ใบ แม้ ผ้ ทู ี่รับฝากธนบัตรฉบับละ ๕๐ บาท
ดังกล่าวไว้ เพื่อซ่อนเร้ นซึง่ มีมลู ค่าที่เท่ากันก็ไม่เป็ นความผิดฐานรับของโจร
ฎ.๑๐๑๐/๒๕๑๖ จาเลยที่ ๒ รับของโจรกระบือจากบุคคลที่ลกั มาแล้ วขายให้ จาเลยที่ ๑ หาก
จาเลยที่ ๑ รับซื ้อไว้ โดยรู้อยู่ก่อนแล้ วว่าเป็ นกระบือของร้ ายก็มีความผิดฐานรับของโจรได้

การลักวัวมาฆ่าแบ่งเนื ้อกัน แค่นี ้ยังถือว่าเนื ้อวัวยังเป็ นของโจรอยู่ (ฎ.๑๙๔๒/๒๕๑๔)
. แต่หากมีการเอาเนื ้อไปทาอาหารถือว่าเป็ นการแปรสภาพทรัพย์แล้ ว อาหารที่ทาจากเนื ้อวัวจึง
ไม่ใช่ของโจรต่อไป
ข้ อสังเกต
ความผิดฐานนี ้วัตถุแห่งการกระทาคือทรัพย์อนั ได้ มาโดยความผิด ๙ ฐาน ดังนันหาก
้
ไม่ใช่ทรัพย์ดงั กล่าวย่อมไม่มีความผิด
ฎ.๗๓๔๘/๒๕๖๒ การกระทาความผิดฐานรับของโจรจะเกิดขึ ้นได้ ต้องมีการกระทา
ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ ้นแล้ ว เมื่อข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าคดีที่ฟ้อง ท. ในความผิดฐานลัก
ทรัพย์ผ้ เู สียหายมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ยกฟ้อง ดังนัน้ ของกลางที่จาเลยได้ มาจึงไม่ใช่ทรัพย์ที่
ได้ มาจากการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็ นความผิดฐานรับของ
โจร
หากมีการกระทาต่อทรัพย์สินซึง่ ได้ มาจากการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงก็น่าจะถือเป็ น
ความผิดฐานรับของโจรได้ อย่างไรก็ตามการที่มีคนร้ ายหลอกลวงเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิม
การ์ ดที่ใช้ กบั หมายเลขโทรศัพท์ไป แล้ วจาเลยรับเอาไว้ โดยรู้ว่าได้ มาจากการกระทาความผิด
ฐานลักทรัพย์และฉ้ อโกง มีฎ.๔๕๘๖/๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า ซิมการ์ ดของผู้เสียหายเป็ นวัตถุมีรูปร่าง
อันเป็ นทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗ ไม่ใช่สิทธิการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อการใช้
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว เป็ นความผิดฐานรับของโจรซิมการ์ ด

.
- องค์ ประกอบภายในเรื่องเจตนา ความผิดฐานนี ้ต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริ งกับพฤติกรรม
แต่ละเรื่ องไปว่าผู้กระทารู้หรื อไม่ว่าเป็ นของที่ได้ มาจากการกระทาความผิด
ฎ.๖๗๗๑/๒๕๔๒ การที่จาเลยอ้ างว่ารับจานาอาวุธของกลางซึง่ ถูกคนร้ ายลักไปไว้ จาก ต.
ซึง่ มีอายุเพียง ๑๖ ปี และไม่เคยรู้จกั กับจาเลยมาก่อน โดยไม่ได้ ขอดูหลักฐานใบอนุญาตให้ มี
และใช้ อาวุธปื นของบิดา ต. และรับจานาไว้ ในราคาเพียง ๓,๕๐๐ บาท ทังที
้ ่จาเลยนาไปขายต่อ
ยังได้ ราคาถึง ๑๐,๐๐๐ บาท แสดงว่าจาเลยรับจานาไว้ในราคาทีต่ ่าผิ ดปกติ และมีพิรุธ ทังอาวุ
้ ธ
ปื นดังกล่าวมีร่องรอยการขูดลบหมายเลขทะเบียนไม่สามารถอ่านได้ แสดงว่าอาวุธปื นดังกล่าว
ถูกเปลี ย่ นมื อไปในลักษณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมี การขูดลบหมายเลขทะเบี ยนเพือ่ ทาลาย
หลักฐาน ส่อให้ เห็นว่าจาเลยรับอาวุธปื นและเครื่ องกระสุนปื นดังกล่าวไว้ โดยรู้ ว่าเป็ นทรัพย์ที่
ได้ มาจากการกระทาความผิด จาเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

.
ฎ.๗๓๓๙/๒๕๔๗ บ้ านของจาเลยไม่ได้ มีสภาพเป็ นอูซ่ อ่ มรถจักรยานยนต์ ขณะทีเ่ จ้ าพนักงาน
ตารวจตรวจค้ นบ้ านจาเลยกลับพบรถจักรยานยนต์ถงึ ๓ คัน แต่ละคันมีลกั ษณะถูกถอดชิ ้นส่วนออกจน
ไม่สามารถขับได้ ทาให้ เห็นได้ ว่ากรณีไม่น่าจะเป็ นเพียงจาเลยซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ เพื่อนตามที่กล่าว
อ้ าง การที่จาเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ แล้ วถอดหรื อชิ ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ของกลางออก
จนไม่สามารถใช้ ขบั ขี่ได้ พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจาเลยกระทาการดังกล่าวโดยรู้ว่าเป็ นทรัพย์ที่ถกู ลักมา การ
กระทาของจาเลยจึงเป็ นความผิดฐานรับของโจร
ฎ.๖๗๓/๒๕๔๐ เจ้ าพนักงานตารวจพบชิ ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ของกลางวางอย่างเปิ ดเผย
ในร้ านซ่อมรถจักรยานยนต์ของจาเลย โดยไม่ได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสภาพของกลางดังกล่าว ทัง้
จาเลยมีบิลเงินสดที่แสดงว่าจาเลยรับของกลางไว้ เพื่อทาการซ่อม เป็ นฉบับซึง่ แทรกอยู่กบั ใบเสร็จฉบับ
อื่นจึงยากที่จาเลยจะทาเพิ่มเติมได้ พฤติการณ์ดงั กล่าวแสดงว่าจาเลยรับของกลางไว้ โดยไม่ร้ ูว่าเป็ น
ทรัพย์ที่ได้ มาจากการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์
ข้ อพิจารณา
ฎ.๑๔๘๔/๒๕๔๙ จาเลยรับทรัพย์โดยทราบว่าเป็ นทรัพย์ที่ได้ มาจากการลักทรัพย์ ต่อมาจาเลยขู่
เจ้ าทราบว่าถ้ าไม่นาเงินค่าถ่ายมามอบให้ จาเลยจะนาทรัพย์นนไปขาย
ั้
เป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาอันตราย
ต่อทรัพย์สินแล้ ว จาเลยจะมีความผิดฐานกรรโชกอีกกระทงหนึง่

เหตุฉกรรจ์
มาตรา ๓๕๗ วรรคสอง
ก. มีเจตนาพิเศษเพื่อการค้ ากาไร หมายถึง การกระทาการค้ าเป็ นปกติธุระโดยได้ รับ
ประโยชน์จากการนัน้
ข. กระทาต่อทรัพย์อนั ได้ มาจากการลักทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตาม
มาตรา ๓๓๕ (๑๐)
ค. กระทาต่อทรัพย์ที่ได้ มาจากการชิงทรัพย์ หรื อปล้ นทรัพย์
มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม
กรณีทรัพย์อนั เป็ นของโจรนันได้
้ มาจากการลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพย์
ตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ และการปล้ นทรัพย์ตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ
การรับโทษหนักขึ ้นผู้กระทาจะต้ องรู้ข้อเท็จจริ งว่าทรัพย์นนได้
ั ้ มาโดยเหตุที่ต้องรับโทษ
หนักขึ ้นด้ วยตามมาตรา ๖๒ วรรคท้ าย (ฎ.๓๓๓๙/๒๕๕๒)

