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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 11)
อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
8 สิงหาคม 2563

กลุ่มความผิดเกียวกับความเท็จ
- ความผิดเกียวกับความเท็จมีดังนี
1. มาตรา 137 แจ้ งความเท็จ
2. มาตรา 172 - 174 แจ้ งความเท็จเกียวกับ
ความผิดทางอาญา
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3. มาตรา 175 - 176 ฟ้องเท็จ
4. มาตรา 177 เบิกความเท็จ
5. มาตรา 178 แปลเท็จ

6. มาตรา 179 ทําพยานหลักฐานเท็จ
7. มาตรา 180 นําสื บหรือแสดง
พยานหลักฐานเท็จ
8. มาตรา 161 เจ้ าพนักงานปลอม
เอกสาร
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9. มาตรา162 เจ้ าพนักงานทําเอกสารเท็จ
10. มาตรา 267 แจ้ งให้ เจ้ าพนักงานจดข้อความอัน
เป็ นเท็จ
11. มาตรา 367 บอกชือหรือทีอยู่อันเป็ นเท็จแก่เจ้ า
พนักงาน

ม.137 แจ้ งเท็จแก่เจ้ าพนักงาน จําคุกไม่ เกินหกเดือน หรือ
ปรับ ไม่ เกินหนึงหมืนบาทหรือทังจําทังปรับ
ม.172 แจ้ งเท็จเกียวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน
จําคุกไม่ เกินสองปี หรือปรับไม่ เกินสีหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
ม.173 มิได้ มีการกระทําความผิดเกิดขึน แจ้งข้ อความแก่
พนักงานสอบสวน จําคุกไม่ เกินสามปี และปรับไม่ เกินหกหมืน
บาท
ม.174 ว.2 แจ้ งตาม 172 หรือ 173 เป็ นการเพือจะแกล้งให้
บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึน จําคุกไม่ เกินห้ าปี และ
ปรับไม่ เกินหนึงแสนบาท
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ม.181 ถ้ าการกระทําความผิดตามม.174...
(1) เป็ นการกระทําในกรณีแห่ งข้ อหาว่า ผู้ใดกระทําความผิดที
มีระวางโทษจําคุกตังแต่ สามปี ขึนไป ผู้กระทําต้ องระวางโทษ
จําคุกตังแต่ หกเดือนถึงเจ็ดปี ...
(2) เป็ นการกระทําในกรณีแห่ งข้ อหาว่า ผู้ใดกระทําความผิด
ทีมีระวางโทษถึงประหารชีวติ หรือจําคุกตลอดชีวติ ผู้กระทําต้ อง
ระวางโทษจําคุกตังแต่ หนึงปี ถึงสิบห้ าปี

สมัย 66 ป 2556
คําถาม สตต.เพชร จพง.ตํารวจสวมกางเกงขายาวสีกากีและเสือ้ ยืดคอกลมสีขาวจอดรถอยูขาง
ทางในทองที่ที่ตนปฏิบัติหนาที่สายตรวจ แลวเรียกใหนายดําจอดรถจักรยานยนตของนายดําโดย
แจงวาเปนจพง.ตํารวจและขอตรวจคนตัว แตไมไดแสดงหลักฐาน และดําไมเชื่อ จึงไมยอมให
ตรวจคน แลวตอยสตต.เพชรที่เดินเขามาจับขอมือ ถูกที่หนาสตต.เพชร 1 ครั้ง และชักอาวุธปน
ยิงขึ้นฟา 1 นัด เพื่อขัดขวางไมใหสตต.เพชรเขามาตรวจคนและจับกุม แลวหลบหนีไปได สตต.
เพชรจึงไปแจงความตอรตอ.ทอง พนักงานสอบสวนโดยบิดเบือนขอเท็จจริงเปนวาหลังจากชก
ตอยสตต.เพชรแลว นายดํายังใชอาวุธปนเล็งยิงไปที่สตต.เพชร 3 นัด แตไมถูกเพราะสตต.เพชร
กระโดดหลบทัน เมื่อนายดํามอบตัวตอรตอ.ทอง รตอ.ทองรวบรวมพยานหลักฐานและทราบ
ขอเท็จจริงจากสตต.เพชรวานายดํายิงปนขึ้นฟา แตรตอ.ทองกับสตต.เพชรตกลงกันวาใหสตต.
เพชรใหการบิดเบือนขอเท็จจริงใหเปนไปตามที่แจงความ แลวรตอ.ทองสรุปสํานวนเห็นควรสัง่
ฟองนายดําฐานพยายามฆาเจาพนักงานและตอสูข ัดขวางการจับกุม
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ใหวินิจฉัยวา
(ก) การกระทําของนายดําเปนความผิดตอเจาพนักงานฐานใด
หรือไม และ
(ข) การกระทําของ สตต.เพชร และ รตอ.ทอง ในสวนที่กลาวหา
นายดําวาพยายามฆาเจาพนักงานเปนความผิดตอเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมฐานใดหรือไม

9

คําตอบ
ขณะทีสตต.เพชรเข้าไปค้นนายดํา นายดําไม่รู้วา่ สตต.เพชรเป็ นเจ้าพนักงานตํารวจ
ผูป้ ฏิบตั ิการตามหน้าทีเพราะไม่ได้แต่งเครื องแบบตํารวจและไม่ได้แสดงหลักฐาน การกระทํา
ของนายดําจึงไม่เป็ นความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานต่อสูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบตั ิการตาม
หน้าทีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 (ฎ 195/2546)
การกระทําของสตต.เพชรทีแจ้งความโดยบิดเบือนข้อเท็จจริ งเป็ นว่าหลังจากชกต่อยแล้ว
นายดํายังใช้อาวุธปื นเล็งยิงไปทีสตต.เพชร 3 นัด แต่ไม่ถูกพราะสตต.เพชรกระโดดหลบทัน
ทังทีข้อเท็จจริ งไม่ได้เป็ นเช่นนัน เป็ นไปเพือให้ขอ้ กล่าวหาว่านายดําพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
สามารถลงโทษนายดําได้ จึงเป็ นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมฐานแจ้งข้อความอัน
เป็ นเท็จเกียวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนผูม้ ีอาํ นาจสืบสวนคดีอาญาซึ งอาจทําให้
ผูอ้ ืนเสี ยหาย และเป็ นการเพือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรื อรับโทษหนักขึน ตามปอ.
ม.172, 174 วรรคสอง ประกอบม.181(2)
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ส่ วนการกระทําของรตอ.ทองทีตกลงกับสตต.เพชรว่าให้สตต.
เพชรให้การโดยบิดเบือนข้อเท็จจริ งให้เป็ นไปตามทีแจ้งความ ทังที
ข้อเท็จจริ งไม่ได้เป็ นเช่นนัน เป็ นไปเพือให้ขอ้ กล่าวหาว่านายดํา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานสามารถลงโทษนายดําได้ จึงเป็ นความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าทีในการยุติธรรมเป็ นพนักงานสอบสวนกระทําการใน
ตําแหน่งอันเป็ นการมิชอบ เพือจะแกล้งให้บุคคลหนึงบุคคลใดต้องรับ
โทษหรื อรับโทษหนักขึน ตามปอ.ม.200 วรรคสอง

หมวด ๒ ความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าทีในการยุติธรรม
มาตรา ๒๐๐ ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงานในตําแหน่งพนักงานอัยการ...
พนักงานสอบสวน หรื อเจ้ าพนักงานผู้มอี าํ นาจสื บสวนคดีอาญา
กระทําการหรื อไม่กระทําการอย่างใด ๆ ในตําแหน่งอันเป็ นการมิชอบ
เพือจะช่วยบุคคลหนึงบุคคลใดมิให้ตอ้ งโทษ หรื อให้รับโทษน้อยลง
ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตังแต่หนึงหมืน
บาทถึงหนึงแสนสี หมืนบาท
ถ้าการกระทําหรื อไม่กระทํานัน เป็ นการเพือจะแกล้งให้บุคคลหนึง
บุคคลใดต้องรับโทษ รับโทษหนักขึน ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต หรื อจําคุกกตังแต่หนึงปี ถึงยีสิ บปี และปรับตังแต่สองหมืน
บาทถึงสี แสนบาท
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หมวด ๒ ความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าทีในการยุติธรรม
มาตรา ๒๐๑ ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ พนักงาน
อัยการ หรื อพนักงานสอบสวน เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ อนใดสํ
ื
าหรับตนหรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบเพือกระทําการหรื อไม่
กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่วา่ การนันจะชอบหรื อไม่ชอบด้วย
หน้าที ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หา้ ปี ถึงยีสิ บปี หรื อจําคุกตลอดชีวติ
และปรับตังแต่หนึงแสนบาทถึงสี แสนบาท หรื อประหารชีวติ
(แก้ไขให้มีโทษประหารชีวติ เมือปี ๒๕๖๐)

ฎ.3509/2549การใช ดุ ล พิ นิ จ ของจํ า เลยผิ ด ปกติ วิ สั ย ของพนั ก งานอั ย การผู สุ จ ริ ต
โดยทั่วไป แมการวินิจฉัยสั่งคดีของจําเลยเปนไปตามขั้น ตอนที่กําหนด แตเมื่อเปนการใช
ดุลพินิจตามอําเภอใจก็ถือไมไดวาจําเลยสุจริตใจ การใชดุลพินิจวินิจฉัยสั่งคดีของจําเลยที่มี
คําสั่งไมฟองบริษัทส.และนายป.ทั้งที่ห นั งสื อพิม พซึ่งบริษัท ส.เป นเจ าของและนายป.เป น
บรรณาธิการ ลงขอความเปนความเท็จ และกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกในกรณีนี้ เปน
การใชดุ ล พิ นิ จ ที่ มิ ไ ด อ ยู บ นรากฐานของความสมเหตุ ส มผล แต เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ ตาม
อําเภอใจ จึงเกินล้ําออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย และในฐานะที่จําเลยเปน
ขา ราชการอั ย การชั้ น สู ง จํ า เลยยอ มทราบดี ถึ ง เกณฑ วิ นิ จ ฉั ย มู ล ความผิ ด ของพนั ก งาน
อัยการ การใชดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้ จําเลยเห็นไดอยูในตัวแลววาเปนการมิชอบและ
ยังเห็นไดอีกวาจําเลยมีเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกซึ่งเปนผูเสียหาย อีกทั้งเพื่อจะ
ช ว ยบริ ษั ท ส.และนายป.มิ ใ ห ต อ งโทษ จํ า เลยจึ ง มี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 และมาตรา 200 ว.1
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มาตรา 137 แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ าพนักงาน
องค์ ประกอบแรก คําว่ า “ผู้ใด”
อาจจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

- ฎ. 1807 / 2531

องค์ ประกอบข้ อทีสอง
“แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จ”
อาจเป็ นการแจ้ งด้วยวาจา

(ฎ 492/2509, 1955 /2546)
ฎ 492 / 2509
ฎ 1955 /2546
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หรือโดยเอกสาร
1.กรอกข้ อความเท็จในเอกสารแล้วยืนเอกสารทีมี

ข้ อความอันเป็ นเท็จนันให้ แก่จพง. (ฎ 2752 / 2519, 605 /
2546)
2.รับรองว่าเจ้ าของทีดินติดกันได้ ทําประโยชน์ อัน
เป็ นเท็จเพือออก น.ส.3 (ฎ2296-97/2557)

3.ด้ วยวิธีแสดงหลักฐานเท็จ

- ฎ. 3470 / 2525
- ฎ. 636 / 2546
- ฎ. 7115 / 2547
- ฎ. 557 / 2550
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หากอยู่เฉยโดยไม่ รับหรือปฏิเสธเมือเจ้า
พนักงานสอบถามไม่ถือเป็ นการแจ้ง
ข้อความ
-ฎ. 1744 / 2505

ไม่ เห็นเหตุการณ์ ไปแจ้ งว่าเห็นเหตุการณ์กเ็ ป็ นแจ้ งความเท็จได้
ฎ. 2249/2515 ก. ถูกคนรายฆาตาย จําเลยเห็น ส.กับฮ. รวมกันฆา ก. ตาย
โดยมิไดเห็น ท. รวมกระทําความผิดดวยแตจําเลยไดแจงแกเจาพนักงานตํารวจผูอ อกไป
สืบสวนและใหการตอพนักงานสอบสวนวาเห็น ท.รวมกับส.และฮ.ฆา ก. จึงเปนการแจง
ขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานสอบสวนและเจาพนักงานผูม ี
อํานาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 172
เมื่อการกระทําของจําเลยตองดวยมาตรา 172 ที่บัญญัติเปนความผิดไว
โดยเฉพาะแลว ยอมไมเปนความผิดตามมาตรา 137 บทบัญญัตโิ ดยทั่วไปอีก
การกระทําของจําเลยเห็นไดวา ที่จําเลยแจงความกลาวหาเปนเรือ่ งมีคนรายฆา
นายกวงตายซึ่งไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริง หาไดแจงความกลาวหาโดยมิไดมี
การกระทําความผิดเกิดขึ้นไม สวนขอความอันเปนเท็จนั้นมีเฉพาะตอนที่จาํ เลยแจงวา
จําเลยเห็นนายทวีเปนคนรายที่รว มกระทําความผิดดวยคนหนึ่งเทานั้น จําเลยจึงหามี
ความผิดตามมาตรา 173 แหงประมวลกฎหมายอาญาไม

)
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ฎ. 3014/2560 การใหถอยคําของจําเลยตอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ

อนุกรรมการป.ป.ช.วา จําเลยถูกโจทกทํารายในหองโดยสารเครื่องบินขนสง
สัมภาระระหวางถูกควบคุมตัวจากจังหวัดนราธิวาสไปกรุงเทพมหานคร อัน
เปนเท็จ ทั้งที่จําเลยรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เปนการแจงขอความ
แกพนักงานสอบสวนเหรือเจาพนักงาน ผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาวาไดมีการ
กระทําความผิดเพื่อจะแกลงใหโจทกตองรับโทษ เปนความผิดตาม ปอ.มาตรา
174 วรรคสองประกอบมาตรา 173 และเมื่อเปนความผิดบทเฉพาะแลว ก็ยอม
ไมจําตองปรับบทความผิดตาม มาตรา 137 อันเปนบทบัญญัตวิ าดวยการแจง
ขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานทั่ว ๆ ไปอีก

ต้ องไม่ใช่ เรืองอนาคต
แจงขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อ
ไดรบั อนุญาตแลวไมไดเดินทางออกไปจริงตอมาขอ
ถอนการขออนุญาต ไมผดิ แจงความเท็จ (ฎ.654 655 / 2513)
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แจงตอศาลวาจะเอาทรัพยสนิ มาคืนเพื่อแบง
มรดกในนัดหนา แตไมทาํ ตามที่แจง ไมผิด
(ฎ.1953/2492)

ต้ องเป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริงอันเป็ นเท็จในขณะที
แจ้ งนัน หากไม่ ยืนยัน เรืองทียังไม่ แน่ นอน ไม่ ถือเป็ น
การแจ้งความเท็จ

- ฎ. 1435 / 2531
- ฎ. 1424/2554 ไม่ ยนื ยันข้อเท็จจริง
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ฎ. 2550/2529 ข้อเท็จจริ งทีปรากฏในคําฟ้ องของโจทก์ได้
ความว่า การทีจําเลยไปแจ้งว่าชายคนทีไปร้านของจําเลยคือ
โจทก์นนั ก็เป็ นการแจ้งไปตามคําบอกเล่าของเด็กทีอยูใ่ น
ร้าน โจทก์มิได้ยนื ยันข้อเท็จจริ งให้ปรากฏในคําฟ้ องว่าเด็ก
ในร้านมิได้บอกกับจําเลยเช่นนัน อันจะทําให้เห็นว่าข้อที
จําเลยแจ้งนันเป็ นเท็จ เมือฟั งไม่ได้วา่ ข้อความทีจําเลยแจ้ง
เป็ นเท็จแล้ว การแจ้งความของจําเลยก็ไม่มีมูลความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ฎ. 1435/2531 โจทกฟอ งบริษัท ร. ที่จําเลยทั้งสิบเปนกรรมการและผูถอื หุน

ในฐานะนายจางรับผิดรวมกับลูกจางของบริษัทที่กระทําละเมิดตอโจทก คดียังอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล การที่จําเลยเรียกประชุมผูถือหุนของบริษัท ร.ยาย
สํานักงานแหงใหญไปอยูจังหวัดอื่น ดําเนินการชําระบัญชีเลิกกิจการและแบง
ทรัพยสนิ ของบริษัท และจําเลยที่ 1 ไดแจงตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
วา ไดสงแจงความถึงเจาหนี้ทุกคนของบริษัทเพื่อขอรับชําระหนี้ในการเลิกบริษัท
แลว โดยมิไดแจงใหโจทกทราบก็ดี เปนการกระทําที่เกิดขึ้นในระหวางการ
พิจารณาคดีแพงกอนโจทกจะเปนเจาหนี้ของบริษัท ร.อยางแทจริง จึงยังไม
แนนอนวาโจทกกับบริษัท ร. จะมีหนี้ตอกันหรือไม และขอความที่จําเลยที่ 1แจง
ตอนายทะเบียนก็มิใชขอความเท็จ โจทกยังไมใชผูเสียหายคดีไมมีมูลความผิดฐาน
โกงเจาหนี้และฐานแจงความเท็จ
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กรณีแจงขอความไปตามขอเท็จจริง แมมีการให
ความเห็นทางกฎหมายถึงการกระทําตาม
ขอเท็จจริงนั้นผิด ก็ไมผดิ ฐานแจงความเท็จ

ฎ. 1173/2539 ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2532 โจทกไมใชผู
เชาแผงคาตลาดมีนบุรีของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร แตโจทกยังคงวางสินคาที่แผงคา
ตลาดมีนบุรีที่เคยเชา และแผงคาอื่นที่ไมเคยเชา รวมทั้งทางเดินในตลาดมีนบุรีดวย จึงทําให
จําเลยที่ 1 เขาใจวาเมื่อการเชาสิ้นสุดลงแลว แตโจทกยังวางสินคาอยู และจําเลยที่ 2 แจงให
โจทกขนยายทรัพยสินออกไปแลว แตโจทกไมยอมโจทกจงึ เปนผูบุกรุกและไดมอบอํานาจให
จําเลยที่ 3 ไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ขอความที่จําเลยที่ 3 ไปแจงความรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวนตรงกับสภาพที่จําเลยที่ 2 ไปพบเห็นมา จึงเปนเรื่องที่จําเลยที่ 3 แจง
ขอความตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ สวนการกระทําของโจทกจะเปนความผิดตอกฎหมายตามที่
จําเลยที่ 3 แจงหรือไม ไมสาํ คัญ เพราะการแจงขอความยอมหมายถึงแจงขอเท็จจริง ไม
เกี่ยวกับขอกฎหมาย หลังจากจําเลยที่ 3 ไดแจงตอพนักงานสอบสวนแลว พนักงานสอบสวนได
ดําเนินคดีแกโจทก แมตอมาพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองโจทกก็ยงั ถือไมไดวาขอความที่
จําเลยที่ 3 แจงนั้นเปนความเท็จ เมื่อขอความที่จําเลยที่ 3 ผูรับมอบอํานาจจากจําเลยที่ 1 แจง
นั้นเปนความจริงจําเลยที่ 1 ที่ 3 จึงไมมีความผิดฐานแจงความเท็จ
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ฎ. 5600/2541 จําเลยนําความไปแจงตอพนักงานสอบสวนวา
โจทกขับรถยนต เฉี่ยวชนจําเลยไดรบั บาดเจ็บเปนการแจงความ
ตามขอเท็จจริง ที่ปรากฏ สวนการกระทําของโจทกจะเปน
ความผิดตอกฎหมายตามที่ จําเลยแจงหรือไม ไมใชสาระสําคัญ
เพราะการแจงขอความ ยอมหมายถึงแจงขอเท็จจริง ไมเกี่ยวกับ
กฎหมาย แมตอมา พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองโจทกก็ยงั ถือ
ไมไดวาขอความ ดังกลาวเปนความเท็จจําเลยไมมีความผิดฐาน
แจงความเท็จ

ฎ. 5236/2549 โจทกรว มกับชาวบานเขาไปในที่สาธารณประโยชนโคกผปาชา
และตัดตนไม เพื่อจะสรางศาลาพักศพจริง ซึ่งตรงกับที่จําเลยแจงความตอพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันทรวิชัย โดยอางวาไดรับอนุญาตจากองคการ
บริหารสวนตําบลแลว แตตามรายงานการประชุมคณะกรรมการองคการบริการสวน
ตําบลระบุวา การกอสรางเมรุถาวรในที่สาธารณประโยชนโคกปาชาจะตองอนุมัติตอ
ทางราชการ เนื่องจากเปนที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน และโจทกใน
ฐานะกํานันตําบลทาขอนยางก็ยอมรับวายังไมไดรับอนุมัตใิ หดําเนินการดังกลาวได การ
กระทําของโจทกทั้งสองกับพวกจึงเปนเหตุใหจําเลยเขาใจไดวาเปนการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน และทําใหเสียทรัพยที่มีไวเพื่อประโยชน ดังนั้น ขอความที่จําเลย
แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตรงตามสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องที่
จําเลยแจงขอความตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ สวนการกระทําของโจทกทั้งสองจะเปน
ความผิดตอกฎหมายตามที่จําเลยแจงหรือไม ไมสําคัญ เพราะการแจงขอความยอม
หมายถึงแจงเฉพาะขอเท็จจริงไมเกี่ยวกับขอกฎหมาย แมตอ มาพนักงานสอบสวนจะได
ดําเนินคดีแกโจทกทั้งสองตามที่จําเลยแจง และพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดีโจทกทั้งสองก็ตาม ก็ยงั ถือไมไดวาขอความที่จําเลยแจงนัน้ เปนความเท็จ
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ข้อความทีแจ้ งเป็ นจริงไม่ ผดิ
ขายเครืองจักรไปแล้ ว แต่ ยงั ไม่ จดทะเบียนโอนแล้วไป
แจ้ งว่ ายังเป็ นของตนถือว่าข้ อความทีแจ้ งเป็ นจริง ไม่ ผดิ
ฐานแจ้ งความเท็จ

- ฎ. 1455 / 2529
- ฎ. 2187 / 2554

แต่ถ้าขายทีดิน น.ส.3 ไปแล้ วไปแจ้ งว่ า
น.ส. 3 หายเพือขอออกใบแทนเป็ นแจ้งความ
เท็จ
- ฎ. 1955 / 2546
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ทนายความทีขาดต่ อใบอนุญาตแล้ วยังมา
ว่าความในศาลถือว่ามาแจ้ งข้ อความเท็จต่ อศาล
ว่าตัวเองยังเป็ นทนายความ ผิดฐานแจ้ งความ
เท็จได้
- ฎ. 673 / 2483

หมายเหตุ
มีคําพิพากษาฎ. 2174 / 2545 ลงโทษ
ทนายความฐานละเมิดอํานาจศาล อย่างไรก็ตาม
คงต้ องคํานึงถึงเจตนาด้ วยว่ ารู้อยู่แล้ วหรือไม่ หรือ
เพียงแต่ หลงลืม
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ข้ อความเท็จต้ องเป็ นข้ อสําคัญในคดี
- ฎ. 1338 / 2529
- ฎ. 2752 / 2519
- ฎ. 2141 / 2532

ตัวอย่ างไม่ ใช่ ข้อสํ าคัญในคดี

- ฎ. 1360 / 2515
- ฎ. 2039 / 2537
อ้ างฎ. 9 / 2518 ทีวินิจฉัยว่าผู้จัดการมรดกมาแถลงงบดุล ไม่ ตรง
ความจริงไม่ ใช่ ข้อสํ าคัญ ในคดีเพราะไม่ทาํ ให้ ทายาทได้ รับมรดก
น้ อยลง
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ฎ.2407/2560 คดีทจํี าเลยขอให้ ถอดถอนโจทก์จากตําแหน่ งประธานกรรมการมูลนิธิ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 129 เป็ นเรืองกล่ าวหาการกระทําของโจทก์ขณะปฏิบัตหิ น้ าทีประธาน
กรรมการมูลนิธิเป็ นหลัก เมือได้ ความว่ าข้ อความทีจําเลยเบิกความในคดีนนเป็
ั น
เหตุการณ์ ทเกิ
ี ดขึนก่ อนโจทก์ ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการมูลนิธิ การทีจําเลยเบิก
ความจึงเป็ นเพียงให้ พฤติการณ์ ของโจทก์ตามทีจําเลยกล่าวหาในขณะดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการมูลนิธิมนี าหนั
ํ กน่ าเชือถือเท่ านัน ลําพังพฤติการณ์ ของโจทก์ ตามที
จําเลยเบิกความยังไม่ มนี าหนั
ํ กพอให้ รับฟังเป็ นเหตุถอดถอนโจทก์ ได้ ข้ อความทีจําเลยเบิก
ความจึงไม่ ใช่ ข้อสํ าคัญในคดีทจะเป็
ี นความผิดฐานเบิกความเท็จ
เมือข้ อความทีจําเลยเบิกความไม่ ใช่ ข้อสําคัญในคดี จึงไม่ มปี ระโยชน์ ทจะวิ
ี นิจฉัยว่ า
ข้ อความนันเป็ นความเท็จหรือไม่ อีกต่อไป

องค์ ประกอบข้ อสาม
“ แก่เจ้ าพนักงาน”
การแจ้ งเท็จนีต้ องแจ้ งแก่ เจ้ าพนักงานทีมีอํานาจ
หน้ าทีเกียวกับการทีแจ้ ง ถ้ าหากไม่ มหี น้ าทีไม่ ผดิ
แจ้ งความเท็จ - ฎ. 6796 / 2540
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แจ้ งเท็จต่ อเจ้ าพนักงานทีดิน ในเรืองทีเกียวกับ
อํานาจหน้ าทีของเจ้ าพนักงานทีดินก็ผิดฐาน
แจ้ งความเท็จ
- ฎ. 1329 / 2529

แจ้งเท็จต่ อเจ้ าพนักงานบังคับคดีในเรืองที
เกียวกับอํานาจหน้ าทีของเจ้ าพนักงานบังคับคดี
ก็ผิดฐานแจ้ งความเท็จ
- ฎ. 3602 / 2533
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แจ้ งเท็จต่ อนายทะเบียนบริษัท
ฎ. 9556/2558 การทีจําเลยมอบอํานาจให้ ทนายความไปยืน คําขอ จดทะเบียนแก้ไข
เพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ และแจ้ งย้ ายทีตังสํานักงานแห่ งใหญ่ ของบริษทั บ. ต่ อนายทะเบียน
หุ้นส่ วนบริษทั โดยอ้ างว่ าจําเลยได้บอกกล่าวนัดประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 2/2553 โดยลงพิมพ์
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และส่ งมอบให้ ผ้ถู ือหุ้น และทีประชุ มวิสามัญมีมติพเิ ศษให้ แก้ ไขเพิมเติมหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ และย้ายทีตังสํานักงานแห่ งใหญ่ ของบริษทั จากเดิมทีตังอยู่กรุงเทพมหานครไปทีจังหวัด
ราชบุรีโดยไม่ เป็ นความจริง การกระทําของจําเลยจึงเป็ นความผิดฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่ เจ้ า
พนักงานและแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานจดข้ อความอันเป็ นเท็จตาม ป.อ. มาตรา 137 และมาตรา 267 (ฎ
3602/2533)

-

แม้เป็ นเจ้ าพนักงานทีมีหน้ าที หาก
ปฏิบตั หิ น้ าทีโดยไม่ชอบ ผู้แจ้ งเท็จก็ไม่
ผิดฐานแจ้งความเท็จ
- ฎ. 197 / 2481

21

.

ฎ. 197/2481 ท.ผู้ใหญ่ บ้านไม่ มอี าํ นาจตรวจค้ นบ้ านจําเลยเพราะ
ไม่ มหี มายค้น และกรณีมิได้ อยู่ในข้อยกเว้นทีจะค้นได้ โดยไม่มหี มาย
ตาม ม.92 แห่ งประมวลวิธีพจิ ารณาความอาญา ถึงแม้ กาํ นันมี
หนังสื อสั งให้ ท.ค้ นบ้ านจําเลยนัน คําสั งนันก็ไม่ มผี ลในกฎหมาย
เพราะกํานันเองก็ไม่ มอี าํ นาจค้นโดยลําพังได้เช่ นกัน เมือเป็ นดังนี
ต้ องถือเสมือนหนึงว่ าจําเลยได้ พูดเท็จต่ อบุคคลสามัญเพราะการถาม
จําเลยก็อาศัยอํานาจค้ น จําเลยจึงไม่ มผี ดิ ฐานแจ้ งความเท็จ
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