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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครั้งที่ 16)
อ.นวรัตน กลิ่นรัตน
12 กันยายน 2563

ม.201ฐานเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเรียกรับสินบน
องคประกอบความผิด (ไมตองมีเจตนาทุจริต)
1. เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน (รวมพนักสอบสวนคดีพิเศษ)
2. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
3. เพื่อกระทําหรือไมกระทําการในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยหนาที่
4. เจตนา
(โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สบิ ปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต)
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พสส.เรียกรับเงินคาตรวจสภาพรถของกลาง ผิด 157 และ 201
ฎ.6877/2559 ปวิอ.มาตรา 131 ใหอํานาจพสส.รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาที่
สามารถจะทําได และมาตรา 85 ว.3 สิ่งของใดที่ยึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดี
ถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคนื แกผูตอ งหาหรือแกผูอื่นซึ่งมีสทิ ธิเรียกรอง ขอคืนสิ่งของนั้น
เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น การยึดรถกระบะของกลางตลอดจนการคืน ลวนเกี่ยวของกับ
อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น สวนเรื่องการเก็บรักษา ดูแล หรือพิจารณาสั่งคืน
ของกลาง แมตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
พสส.เจาของสํานวนโดยลําพังก็ตาม ก็หาทําใหอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่ตอง
ปฏิบัตติ ามกฎหมายหมดสิ้นไป จําเลยในฐานะพสส.เรียกรับเงินคาตรวจสภาพรถกระบะของ
กลางโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผหู นึ่งผูใ ด ตามมาตรา 157 และเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
และโดยมิชอบ ตามมาตรา 201 ( จําคุก 5 ป)

ฎ 931/2532 จําเลยเปนพนักงานสอบสวนมีหนาที่
เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตใหประกัน
อ.ทั้งๆ ที่รูวา ล.ปลอมลายมือชื่อ ท.ผูขอประกัน จําเลยก็ยัง
เสนอความเห็นวาควรใหประกัน อ.ดังนี้ เปนการปฏิบตั ิหนาที่
โดยมิชอบ ตามปอ. มาตรา 157
จําเลยรับทรัพยสินสําหรับตนเองเพือ่ กระทําให อ. ได
รับประกันตัวไป ดังนี้เปนความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 201ดวย

2

.

สมัย 70 คําถาม ขณะที่รตต. เพชร พนักงานสอบสวน สน.แหงหนึ่งเขาเวร
ตามหนาที่ นางทองซึ่งจมูกและปากบวมเขามาแจงความรองทุกขวาถูกนายดินสามี
ทํารายรางกายไดรบั บาดเจ็บที่จมูกและปาก ประสงคใหดําเนินคดีอาญาแกนายดิน
ขอหาทํารายรางกาย ขณะนี้นายดินหนีไปอยูกับผูหญิงคนหนึ่ง รตต.เพชรไมยอมรับ
แจงความบอกวาเปนเรื่องครอบครัวใหไปเจรจากันเอง 3 วันตอมานางทองเขามาที่
สถานีตํารวจอีกและแจงความรองทุกขในเรื่องเดิม โดยขอใหชวยติดตามนายดินมา
ดําเนินคดีพรอมกับมอบเงินคาใชจายให 10,000 บาท รตต.เพชร ยอมรับแจงความ
และรับเงินนั้นไว ตอมารตต.เพชรออกหมายเรียกนายดินแลวนายดินไมมาพบ จึงขอ
ออกหมายจับตามกฎหมาย หลังจากไดหมายจับแลว รตต.เพชรกับลูกนองก็เดินทาง
ไปติดตามนายดิน เสียคาใชจายสําหรับตนเองและลูกนองทั้งสิ้น 15,000 บาท แต
ตามไมพบ เมื่อกลับมานางทองมอบเงินคาใชจายสวนที่เกินใหรตต.เพชรอีก 5,000
บาท และขอใหรตต.เพชรพยายามติดตามนายดินตอไป
ใหวินิจฉัยวารตต.เพชรและนางทองกระทําความผิดตามปอ.ฐานใดหรือไม

คําตอบ ขณะที่รตต. เพชร ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวน นางทอง
ผูเสียหายมารองทุกขกลาวหาใหดําเนินคดีอาญาแกนายดินตามกฎหมายขอหาทําราย
รางกายโดยมีเจตนาจะใหนายดินไดรบั โทษ รตต.เพชรในฐานะพนักงานสอบสวนมี
หนาที่ตองรับคํารองทุกขของนางทองไวเพื่อดําเนินการสอบสวนตามอํานาจหนาที่
ตอไป การทีร่ ตต.เพชรไมรบั คํารองทุกครัง้ แรกของนางทองโดยอางวาเปนเรื่อง
ครอบครัวใหไปเจรจากันเองนั้นเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหใน
ทองไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําความผิดตามปอ มาตรา 157 (ฎีกา
7630/ 2549)
การติดตามนายดินมาดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเปนการปฏิบัตหิ นาที่
ราชการในฐานะพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนยอมไมมีสทิ ธิรับเงินคาใชจาย
ใดๆจากนางทอง การทีร่ ตต.เพชรรับเงินคาใชจา ยในการติดตามในดินจากนางทองถือ
วาเปนการยอมรับทรัพยสินเพื่อกระทําการอยางใดในตําแหนงแมวาการนั้นจะชอบ
ดวยหนาที่จึงเปนความผิดตามปอ.มาตรา 201 (เทียบฎีกาที่ 2488/2558) และเปน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตอันเปนความผิดตามมาตรา 157 ดวย
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การที่นางทองมอบเงินคาใชจายในการติดตามนายดินใหแก
รตต.เพชรไมเปนความผิดฐานใหทรัพยสินแกพนักงานสอบสวน
ตามปอ.มาตรา 167 เพราะความผิดมาตรานี้ตองเปนการกระทํา
เพื่อจูงใจใหพนักงานสอบสวนกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ เมื่อ
การติดตามผูกระทําผิดขอหาทํารายรางกายผูอื่นเปนหนาที่โดย
ชอบของพนักงานสอบสวนจึงไมใชการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
ตามบทมาตราดังกลาว

ทุจริตจัดซื้อจัดจาง
มาตรา 151 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษา
ทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแก
รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจาของทรัพยนั้น
ประโยชนทับซอน

มาตรา 152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแล
กิจการใดเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น
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นายกเทศมนตรีตําบลมีหนาที่จดั การหรือรักษาพัสดุของเทศบาล
ฎ 6114/2560 จําเลยเปนนายกเทศมนตรีตําบลเปนหัวหนาฝายบริหารใน
การตรวจสอบสภาพของพัสดุและการใชดุลพินิจสั่งใหจําหนายพัสดุที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพของเทศบาล การดําเนินการใดๆของจําเลยที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบและจําหนายพัสดุของเทศบาลตําบลจึงเปนการปฏิบัติราชการในฐานะ
เจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ การที่จําเลยจําหนายศาลา
ทรงไทยกลางน้ําของเทศบาลตําบลปางิ้วใหแกเอกชนในลักษณะที่ฝาฝนตอ
ระเบียบและไมนําเงินที่ขายไดสงเปนรายไดของเทศบาลในทันทีจนกระทั่งถูก
เจาหนาที่เทศบาลทักทวงและทวงถามหลังจากกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดไดไปตรวจสอบแลวจึงใหเลขาฯนําเงินมาคืนให
ในภายหลัง การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
147 และมาตรา 151 (จําคุก 2 ป 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจําคุกใหรอการ
ลงโทษไว 2 ป)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดซื้อที่ดินเอื้อประโยชนแกบุตรเขย
ฎ 565/2558 จําเลยทราบดีวานาง ล. ตกลงขายที่ดนิ แกบุตรเขยจําเลยในราคาเพียง
220,000 บาท แตมีการปลอมแปลงลายมือชื่อนาง ล.ในใบเสนอราคาขายที่ดินดังกลาวเปน
เงิน 594,800 บาท แลวนําไปยื่นตออบต. พรอมกับใบเสนอราคาของเจาของที่ดินอีกสอง
แปลงซึ่งเสนอราคาสูงกวา และเมื่อคณะกรรมการจัดซื้อเห็นสมควรซื้อที่ดินของนาง ล. ที่
เสนอราคาต่ําสุด จําเลยในฐานะนายกอบต. อนุมัติใหจดั ซื้อที่ดินดังกลาวในราคาภายหลังการ
ตอรองแลว 594,000 บาท สูงกวาราคาที่นาง ล. ตองการขาย 374,000 บาท และเมื่อหัก
เงินที่จําเลยตองนําไปชําระเปนคาภาษี 5,940 บาท คงมีสวนตางที่เปนประโยชนแกบุตรเขย
ของจําเลย 368,060 บาท การกระทําของจําเลยจึงเปนการเอื้อประโยชนแกบุตรเขยของ
จําเลย อันถือไดวา เปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบ เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับความเสียหายตองซื้อที่ดินในราคาสูงเกินกวาที่ควรจะเปน จําเลยจึงมีความผิดฐานเจา
พนักงานมีหนาที่ซื้อทรัพย ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรฐั ตาม
ม.151 (จําคุก 3 ป 9 เดือน)
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มีหนาที่จัดการเก็บคาธรรมเนียม
ฎ. 4347/2558 จําเลยที่ 1 มีหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตใชสถานที่
ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําเลยทั้งสองรวมกันเขียน
ใบเสร็จรับเงินใหผูชําระคาธรรมเนียมและผูช ําระคาภาษีตามจํานวนเงินที่ชําระจริง สวนตน
ขั้วใบเสร็จรับเงินนั้น เขียนจํานวนเงินต่ํากวาความเปนจริง แลวสงมอบเพียงเทากับจํานวน
เงินในฉบับตนขั้ว จําเลยที่ 1 เปนเจาพนักงานที่มีหนาที่จดั เก็บ เปนความผิดตาม มาตรา
147, 151 และ 161 สวนจําเลยที่ 2 ไมใชเจาพนักงาน เนื่องจาก ป.อ. มาตรา 147, 151,
161 เปนบทบัญญัติที่ลงโทษแกบุคคลผูกระทําความผิดที่เปนเจาพนักงานซึ่งกระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่เทานั้น แมจําเลยที่ 2 จะรวมกับจําเลยที่ 1 กระทําความผิดตอบทบัญญัติ
ดังกลาว ก็จะลงโทษจําเลยที่ 2 อยางเจาพนักงานไมได คงลงโทษจําเลยที่ 2 ไดแตเพียงใน
ฐานะผูสนับสนุน จําเลยที่ 2 มีความผิดตาม มาตรา 147, 151, 161 ประกอบมาตรา 86,
266 (1), 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266 (1), 352 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83
(หลายกระทง จําคุกคนละ 50 ป)

ชางโยธามีหนาที่จัดการและรักษาน้ํามันรถที่ใชงาน
ฎ 4828/2533 จําเลยรับราชการเปนนายชางโยธา ตําแหนง
หัวหนาหนวยจราจรสงเคราะหประจําเขตการทางสงขลา กรมทาง
หลวง ในการปฏิบัติหนาที่จําเลยมีอํานาจสั่งอนุญาตใหเบิกจาย
น้ํามันและอนุญาตใหใชรถยนตในเขตการทางสงขลาดวย การที่
จําเลยไดสั่งใหใชรถของราชการและสั่งอนุญาตใหเบิกจายน้ํามัน
ของราชการสําหรับรถดังกลาวขนเสาซีเมนตปายจราจรจากแขวง
การทางสงขลาไปยังจุดติดตั้งในกิจการสวนตัว จึงเปนการใชอํานาจ
ในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกกรมทางหลวง ยอมเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151
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ถาเอาตัวทรัพยไปอยางเดียวผิด 147 ไมผิด 151
ฎ 605/2511 จําเลยเปนเสมียนตราจังหวัดมีหนาที่รับจายและเก็บ
รักษาเงินของราชการสวนจังหวัดและราชการสวนอื่น ๆ โดยเจตนา
ทุจริตเบียดบังยักยอกเงินที่ตนรับไวในตําแหนงหนาที่เปนประโยชน
สวนตน ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ไมใช
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

ครูเบิกเงินเพื่อจัดการโครงการอาหารกลางวันโดยเขาใจผิด ไมผิด 151
ฎ 2409/2560 จําเลยเปนครูที่มีหนาที่จัดการโครงการการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน รับเงินสําหรับโครงการอาหารกลางวันโดยไมถูกตอง แตไมไดนํา
เงินไปใชประโยชนสวนตัว หากแตจะใชเพื่อสวัสดิการโรงเรียนตามที่
ผูอํานวยการสั่ง ฟงไมไดวามีเจตนาทุจริต ไมเปนความผิดตาม มาตรา 151 แต
เปนความผิดตามมาตรา 157 ฐานปฎิบตั ิหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกโรงเรียนและรัฐ เพราะไปลงลายมือชื่อรับเงินทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาตาม
โครงการสิ้นสุดลงแลว และยังไมไดดําเนินการตามโครงการ อยางไรก็ตามจําเลย
อายุมากแลว รับราชการครูมีความประพฤติเรียบรอย กระทําความผิดจากความ
ครอบงําของผูบริหารเปนเพียงไมปฎิบตั ิตามระเบียบ และถูกลงโทษทางวินัย
มาแลว จึงใหรอการกําหนดโทษไว

7

.

ปลัดสุขาภิบาลตั้งนอมินมี ารับงาน ใชคนงานของสุขาภิบาล ทํางานนอย แตเบิกมาก
ฎ 7776 / 2540 จําเลย ปลัดสุขาภิบาลไดรบั คําสั่งแตงตั้งจากสุขาภิบาลใหเปน
ผูตรวจงานจางในการจางเหมาขุดลอกและลางทางระบายน้าํ และเปนประธานกรรมการ
ตรวจการจางกอสรางถนนลาด แมสัญญาจางขุดลอกและลางทางระบายน้ําไดระบุชื่อ ส.เปน
ผูรับจาง แต ส.ไมเคยเกี่ยวของหรือมีสว นรูเ ห็นในการรับจางขุดลอกและลางทางระบายน้ํา
ของสุขาภิบาลอีกทั้งลายมือชื่อในชองผูรับจางตามสัญญาขอตกลงจางลายมือชื่อในชองผูรับ
เงินตามใบเสร็จรับเงินและลายมือชื่อในชองผูรับเงินตามฎีกาเบิกเงินมิใชลายมือชื่อของ ส.
หากแตจาํ เลยเขาไปจัดการใหตั้งแตขอตั้งฎีกาเบิกเงินและรับเงินเอาไปเองโดยไมมีตวั ส.เขา
ไปแสดงตนเพื่อขอเบิกเงินตามที่ไดรับจางขุดลอกและลางทางระบายน้ําแตอยางใด เมื่อ ส.
มิใชเปนผูรับจางทํางานรายนี้ การที่จําเลยไดเขาดําเนินการขุดลอกและลางทางระบายน้ํา
โดยใชคนงานของสุขาภิบาลทํางานใหจําเลยในฐานะปลัดสุขาภิบาลถือวาเปนผูม หี นาที่
จัดการและดูแลกิจการของสุขาภิบาล เมื่อจําเลยเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับ
ตนเองและผูอื่นเนื่องดวยกิจการดังกลาวโดยจายคาจางคนงานเพียง 1,750 บาท แตเบิกเงิน
คาจางตามสัญญาไป 2,900 บาท เปนเหตุใหสขุ าภิบาลไดรับความเสียหาย เปนความผิดตาม
152, 157

ฎ.9368/2552 อบตทําสัญญาจางหางสุขศรีทอง กอสรางถนนดินลงลูกรัง ขณะ
เกิดเหตุจําเลย ที่ 1 เปนหัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล ไดรบั แตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ทําหนาที่ผูควบคุมงานจางเหมากอสรางถนนดินลูกรัง สวนจําเลยที่ 2
เปนผูบริหารทองถิ่น ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดหาพัสดุทําหนาที่ประธานกรรมการ
ตรวจการจางงานจางเหมากอสรางถนนดินลงลูกรังดังกลาว จําเลยที่ 2 เปนผูดําเนินการ
กอสรางถนนเพราะจําเลยที่ 2 เปนผูขอใชช่อื หางสุขศรีทองเขาประมูลการกอสราง จําเลยที่ 1
จัดทําบันทึกประจําวันและผลการปฏิบัติงานซึ่งเปนความเท็จโดยการจัดทําของจําเลยที่ 2 วา
ระหวาง 15 - 31 มีนาคม 2543 หางสุขศรีทอง กอสรางถนนจนแลวเสร็จตามสัญญาเพื่อให
จําเลยที่ 2 ทราบ โดยความจริงแลวจําเลยที่ 1 มิไดออกไปตรวจการกอสรางถนนและเมื่อวันที่
4 เมษายน 2543 จําเลยทั้งสองรวมกันทําใบตรวจรับงานจางเหมาวาหางหุนสวนจํากัดสุขศรี
ทอง กอสรางถนนดินลงลูกรังเสร็จแลวตามสัญญา ตอมามีผูรองเรียนวาถนนที่กอสรางมีความ
ยาวไมถึง 1,350 เมตร ตามสัญญา อบตตรวจสอบแลวปรากฏวาถนนที่กอสรางมีความยาว
ประมาณ 1,024 เมตร อบตซับจําปา จึงแจงใหจําเลยที่ 2 นําเงินคากอสรางในสวนที่สรางไมถึง
ความยาวตามสัญญาไปคืน จําเลยที่ 2 ก็นําเงินจํานวน 55,788 บาท ไปคืนใหอบตซับจําปาเปน
ความผิดตามปอ.มาตรา 162(4) ,152 และ 157
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การที่จําเลยทั้งสองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทําหลักฐานเท็จ
แสดงวาจําเลยทั้งสองมีเจตนาพิเศษมุงที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกองคการ
บริหารสวนตําบลซับจําปาและเปนการกระทําโดยทุจริตแลว ทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลซับจําปาตองจายเงินคาจางเกินไปทั้งที่กอสรางถนนยาวไมถึง 1,350
เมตร และมีผูไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเปนคากอสรางที่เกินไป
จากความจริง แมภายหลังจําเลยที่ 2 จะนําเงินคารับจางสวนที่รับเกินไปในการ
กอสรางถนนจํานวน 55,788 บาท มาคืน ก็เนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบล
ซับจําปาแจงเรียกเงินคืน เพราะมีการรองเรียน หากไมมีการรองเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลซับจําปาตองไดรบั ความเสียหาย จายคากอสรางถนนเกินไปกวา
ผลงานที่ไดรับ การกระทําของจําเลยทั้งสองจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 ดวย (ออกขอสอบแลว)

แมมสี วนไดเสียในหางที่มารับงาน แตทําเพื่อประโยชนราชการไมผิด
ฎ 1706/2535 ความผิดตามมาตรา 152 จะตองเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น เมื่อปรากฏวาในการจัดซื้อดินถม
พรอมบดอัดแนนจากหางหุนสวนจํากัด ช.นั้น เทศบาลไดดําเนินการถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการและราคาที่ตกลงซื้อก็ต่ํากวาราคาที่เทศบาลตั้ง
งบประมาณไว แสดงวาการจัดซื้อดินดังกลาวจําเลยที่ 1 ในฐานะ
นายกเทศมนตรีไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ของตนไมไดมุงหวังประโยชนอยาง
อื่นนอกจากประโยชนของเทศบาลเปนสําคัญ แมจาํ เลยที่ 1จะเปนหุนสวน
ประเภทจํากัดความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด ช.ก็ตาม กรณีก็ยังถือไมไดวา
จําเลยที่ 1 เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยการ
ทําสัญญาซื้อขายดังกลาว จําเลยที่ 1 จึงไมมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 152 เมื่อ
จําเลยที่ 1 ไมมีความผิด จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน
จํากัด ช.ก็ไมมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุน
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ขอสอบสมัย 58 ป 2548
เปนทั้งนายกเทศมนตรีและหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดไดเขาทําสัญญาจางถม
ดินกับหางหุนสวนจํากัดนั้น แตรับถมดินในราคาต่ํากวาราคาที่ทางราชการกําหนดไว ถือ
ไมไดวาเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองและผูอ ื่น ไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 152 (เทียบฎ.1706/2535)
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ดูแลรักษาและขออนุญาตใชรถยนตของทางราชการและเปน
หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด ไดใชรถบรรทุกของทางราชการใน
กิจการสวนตัวเปนการใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกเทศบาลเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 (เทียบฎ.4828/2533)
เปนเจาพนักงานไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับงานจางถมดิน จึงมีหนาที่จัดการ
หรือดูแลกิจการของดินตามสัญญาจางถมดิน เขาเปนผูรับเหมาชวงเปนการเขามีสว นไดเสีย
เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ ื่นเนื่องดวยกิจการนั้นเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 152 (เทียบฎ.7776/2540)

มาตรา 157
ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฎิบัติหรือละเวนการปฎิบตั ิหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฎิบตั ิหรือละเวนการปฎิบตั ิ
หนาทีโ่ ดยทุจริต
มาตรา 200
ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา...กระทําการหรือไมกระทําการ
อยางใด ๆ ในตําแหนงอันเปนการมิชอบ เพื่อจะชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดให
ตองโทษหรือใหรับโทษนอยลง
ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้นเปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดตองรับโทษ รับโทษหนักขึ้น
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พสส.เรียกรับเงินคาตรวจสภาพรถของกลาง ผิด 157 และ 201
ฎ.6877/2559 ปวิอ.มาตรา 131 บัญญัติใหอํานาจพสส.รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด
เทาที่สามารถจะทําได และมาตรา 85 ว.3 บัญญัติวาสิ่งของใดที่ยึดไวเจาพนักงานมีอํานาจ
ยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคนื แกผตู องหาหรือแกผอู ื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอ
คืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น การยึดรถกระบะของกลาง ตลอดจนการคืน
ลวนเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น สวนเรื่องการเก็บรักษา ดูแล
หรือพิจารณาสั่งคืนของกลาง แมตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติมิไดกาํ หนดให
เปนอํานาจหนาที่ของพสส.เจาของสํานวนโดยลําพังก็ตาม ก็หาทําใหอํานาจหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหมดสิน้ ไป จําเลยในฐานะพสส.เรียกรับเงิน
คาตรวจสภาพรถกระบะของกลางโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผหู นึ่งผูใด ตามมาตรา 157 และเปนเจา
พนักงานปฏิบตั ิหนาที่โดยทุจริตและโดยมิชอบ ตามมาตรา 201

การปฎิบัตหิ นาที่โดยมิชอบของตํารวจที่ผิด 157
- ฎ 706/2516,4243 / 2542 จับโดยไมมหี มายจับ
และไมใชเหตุฉุกเฉินอยางยิ่ง
- ฎ 4243/2542 เหตุววิ าทเลิกกันแลวตํารวจยังนํา
ตัวไปควบคุมที่ดา นตรวจโดยมิชอบ
- - ฎ 1793/2536, 2577/2534, 4436/2531การ
แกไขบันทึกการจับกุมโดยไมชอบ ผิดมาตรา 157
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- ฎ 2270/2516, 1399/2508 ทํารายเพื่อใหผูตองหารับสารภาพใน
ขอหาที่ถูกกลาวหา ถือเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่แลว ผิด 157
- ฎ 364/2531 ถาตํารวจทํารายผูตองหาที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนเรื่องสวนตัว ไมผิด 157
- ฎ 4436/2531,7630/2549 ไมรับแจงความ ผิด157
- ฎ 2577 / 2534 ตํารวจไมใสใจเรื่องญาติของผูตองหาขอประกัน
ตัว

ฎ.15366/2557 จําเลยซึ่งเปนตํารวจกลาวอางลอย ๆ วาโจทกเปน
บุคคลตางดาวขอยึดบัตรประจําตัวประชาชนไวตรวจสอบโดยไมปรากฎมี
เหตุอันควรสงสัยตามสมควรและชอบดวยเหตุผล ทั้งเปนการยึดโดยจําเลย
ไมไดแจงขอกลาวหาและมิไดดําเนินคดีใด ๆ ตอโจทกเปนเวลานานเกือบ 4
เดือน ยึดไวหลังจากโจทกรองเรียนกลาวโทษจําเลยทางวินัย เปนการทํา
โดยลุแกอํานาจและเจตนากลั่นแกลงโจทก เปนความผิดฐานเปนเจา
พนักงานปฎิบัติหนาที่หรือละเวนการปฎิบตั ิหนาที่โดยมิชอบ
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ฎ.13312/2557 จําเลยยศ พตท.พูดกับผูใตบังคับบัญชาใหปลอย
ผูกระทําความผิดไป 19 คน พรอมรถกระบะของกลาง เมื่อไดรับ
การปฎิเสธก็ยังโทรศัพทใหพตต.อ.และผูใตบังคับบัญชาที่รวมจับกุมไปหาที่
บานและพูดเชนเดิมอีก การพูดกับผูใตบังคับบัญชาหลายคนตลอดจนเรียก
ผูใตบังคับบัญชาไปพบที่บานและบอกใหปลอยผูกระทําผิดพรอมรถ จึงเปน
การสั่งการในฐานะผูบังคับบัญชา จําเลยเปนตํารวจมีอํานาจหนาที่ในการ
จับผูกระทําผิดและมีอํานาจสั่งการผูใตบังคับบัญชาใหนําตัวผูถูกจับสง
พนักงานสอบสวน หรือสั่งปลอยหากเห็นวาจับผิดตัว หรือผูถูกจับไมได
กระทําความผิด จําเลยทราบดีวาคนตางดาวที่ถูกจับกุมมาเปนผูกระทํา
ความผิด ไมมีอํานาจสั่งปลอย การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐาน
เปนเจาพนักงานปฎิบัตหนาที่โดยมิชอบ

ฎ 737/2504, 3135/535 ตํารวจลวนลามทางเพศ
ผูตองหาหญิงที่ถูกตํารวจอื่นจับมาฐานเปนเจามือ
สลากกินรวบ ถือวากระทํานอกหนาที่ ไมผดิ มาตรา
157
ฎ 2255/2520 ตํารวจถูกพักราชการแตแสดงตนและ
จับผูเสียหายกระทําชําเรา ไมผิดมาตรา 157 แตผดิ
ฐานขมขืน

13

.

ฎ 5799/2562 จําเลยซึ่งเปนนายกอบต.ไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบ สําหรับคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอน
วันที่จําเลยจดทะเบียนวา บ. เปนบุตร การที่จําเลยลงชื่อในฎีกาขอเบิกเงินและ
ออกเช็คชําระเงินคารักษาพยาบาลของ บ. ใหแกโรงพยาบาล ส. จึงเปนการ
กระทําโดยมีเจตนาและเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ่นื เปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัตหิ นาที่โดย
ทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 (เดิม) (รอการลงโทษจําคุกไว ๓ ป)

ฎ 3042/2562 จําเลยที่ 1 ทราบดีอยูแลววานายประกิจผูม าขอออก น.ส. 3 ก. อาง ส.ค. 1
จากทีด่ ินแปลงอื่นมาเปนหลักฐาน แตจําเลยที่ 1 กลับรายงานหัวหนารังวัดวา สอบสวนแลวผูขอ
มิไดนําที่ดินแปลงอื่นนอกหลักฐานมารวมเพื่อออก น.ส. 3 ก. ครั้งนี้ผูขอไดทําประโยชนเหมาะสม
โดยปลูกตนมะพราวเต็มแปล ซึ่งเปนความเท็จเพราะความจริงนายประกิจอาง ส.ค. 1 ที่ดินแปลง
อื่นมาขอออก น.ส. 3 ก. และที่ดนิ เปนภูเขา มิไดทําประโยชนทั้งแปลง และตอมาหัวหนาฝาย
รังวัดพิจารณารายงานการรังวัดของจําเลยที่ 1 ทั้งสองฉบับ เห็นวาไมสอดคลองกันนาจะนํารังวัด
ผิดแปลงหรือนําที่นอกหลักฐานมารวมดวย จึงไดเสนอความเห็นตอนายทวีปเจาพนักงานที่ดนิ
จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ใหเห็นถึงขอพิรุธดังกลาว ซึ่งนายทวีปก็เห็นดวยจึงสั่งตั้ง
กรรมการสอบสวน จําเลยที่ 2 ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน แต
จําเลยที่ 2 มิไดดําเนินการตามคําสั่งของนายทวีป กลับดําเนินการออกประกาศและเสนอใหมีการ
ออก น.ส. 3 ก. เลขที่ 5264 และ 5266 ใหไป บงชี้ใหเห็นถึงการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของจําเลยทั้งสองที่ทําดวยกันในลักษณะเปนขบวนการ เปนผลใหนายประกิจผู
ขอได น.ส. 3 ก. ในที่ดินทั้งสองแปลงในคดีนี้ไปทั้ง ๆ ที่มิไดอยูในหลักเกณฑท่จี ะออก น.ส. 3 ก.
ได เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนภูเขามีความลาดชันเกิน 35 เปอรเซ็นต มีสภาพเปนปาซึ่งไม
สามารถออก น.ส. 3 ก. ได ความผิดฐานเปนเจาพนักงานรวมกันปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 เปนความผิด 2 กระทง (จําคุกคนละ 10 ป)
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ฎ 6538/2562 การที่จําเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม
และจําเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเปนผูบันทึกการประชุมในเอกสารฉบับเดียวกัน
ยอมเปนการรับรองเปนหลักฐานวา การประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงสราง
สวนราชการและจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ 2558 - 2560)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ไดกระทําตอหนาตนนั้น เมื่อคณะกรรมการดังกลาว
มิไดมีการประชุมกันจริง การกระทําของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมเปนความผิด
ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร รับรองเปนหลักฐานวา การอยางใดได
กระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ และรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอัน
เอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ ตาม ป.อ. มาตรา 162 (1) และ (4)

“ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด”
การที่ตํารวจไมจับกุมผูขับรถฝาฝนสัญญาณจราจรแมเปนละเวน แต
ขาดเจตนาพิเศษเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูถูกจับ
- ฎ 2281 / 2534 จําเลยละเวนไมจับกุมผูขับรถฝาฝนสัญญาณจราจร
แมเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตจําเลยมิไดกระทําไปโดยมี
เจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
- ฎ 4958/2556 ที่พักสายตรวจประชาชนเขาไปติดตอได ตํารวจทุกคนใช
ประโยชนได มิใชที่รโหฐาน การเขาคนในหองเมื่อมีเหตุสงสัยตามควรถือวา
กระทําโดยชอบ
- ฎ 10165/2551 ตํารวจใหเปนพยานไมเชนนั้นจะดําเนินคดี ไมเปนการ
กระทําโดยมิชอบ
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ฎ 7836 -7837 / 2544 แมจําเลยจะเปนเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจหนาที่
ในการจับกุมผูกระทําผิด แตเปนผูรวมกระทําผิดดวย การรวมเลนการพนันไพ
รัมมี่แลวจําเลยไมจับกุมผูรวมเลนไพรัมมี่นั้น ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิบตั ิหนาที่โดยมิชอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรวมเลน
การพนันหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ จําเลยจึงไมมีความผิดฐานเปนเจา
พนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด ตาม ป.อ. มาตรา 157

เจตนาเพื่อยุติขอขัดแยง รักษาความสงบ หลีกเลี่ยงความวุนวาย
หรือเพื่อใหงานรวดเร็ว ไมผิด 157
ฎ 437/2515 กระทําเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย แมไมถูกขั้นตอนไป
บาง ถือวาไมผิด 157
ฎ 786/2532 ผูใหญบานไมจับเพื่อหลีกเลี่ยงความวุนวาย ไมผิด
ฎ 4881/2541 จําเลยพยายามหาขอยุติความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับ
มติ ก.ต. ที่แตงตั้งโจทกและยังไมอาจนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการตอไปนั้น หาใชจําเลยมีเจตนาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหโจทกเสียหายอยางใดไม จําเลยจึงไมผิด 157
ฎ 5170/2530 กระทําเพื่อใหงานดําเนินไปโดยรวดเร็วเปนผลดีแกทาง
ราชการ แมไมถูกระเบียบไปบาง ไมผิดตาม 157
-
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ขาดเจตนาพิเศษ คือกรณีทํางานบกพรองไมรอบคอบ
- ฎ 3295 / 2543 จําเลยเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.3 ก.) ไดลงลายมือชื่อออก น.ส.3 ก. ระบุชื่อ ต.
เปนผูมีสิทธิครอบครองตามเรื่องราวเท็จ เอกสารปลอมที่ผูมีหนาที่
เกี่ยวของนําเสนอ โดยไมไดตรวจสอบความถูกตองแทจริงตามอํานาจ
หนาที่ อันเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเทานั้น ไมปรากฏ
วาจําเลยมีเจตนาพิเศษละเวนไมตรวจสอบความถูกตองแทจริงของ
เอกสารดังกลาวเพื่อใหเกิดความเสียหายแกกรมที่ดิน ต.หรือผูหนึ่งผูใด
จําเลยจึงไมมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบตามป.อ.มาตรา 157

เจตนา (ธรรมดา) ปฎิบตั ิหน้ าทีโดยมิชอบ
กรณีการฟองคดีของอัยการ
- ฎ 975 / 2531 อัยการบรรยายคําฟองคลาดเคลือ่ นไป ไมถือวา
เปนเจตนาปฏิบัติหรือละเวนหนาที่โดยมิชอบ แต

- ฎ 3509/2549 อัยการสั่งไมฟองโดยใชดุลพินิจตาม
อําเภอใจจนล้ําออกนอกขอบเขตของความชอบดวย
กฎหมาย ผิดมาตรา 157,200 ว.1
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มาตรา 200
ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา
หรือจัดการใหเปนไปตามหมายอาญา กระทําการหรือไมกระทํา
การอยางใด ๆ ในตําแหนง อันเปนการมิชอบ เพื่อจะชวยบุคคล
หนึ่งบุคคลใดมิใหตองโทษ หรือใหรับโทษนอยลง
ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้น เปนการเพื่อจะแกลงให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดตองรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือ...

ฎ 4436/2531 การที่จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจมี
อํานาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไดรบั แจงความจาก ช. วามี
คนรายลักเรือและเครือ่ งยนตของผูเ สียหายไป แตไมยอมลง
รับแจงความในประจําวันเปนหลักฐานและเมื่อจับคนรายที่
ลักทรัพยดังกลาวแลว จําเลยกลับปลอยตัวคนรายไปเสีย ถือ
ไดวาจําเลยไดปฏิบตั ิหรือละเวนการปฏิบัตหิ นาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157 และยังเปนการกระทําการในตําแหนง
หนาที่อันเปนการมิชอบเพื่อจะชวยคนราย มิใหตองโทษตาม
มาตรา 200 วรรคแรก
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“เพื่อชวย”
- ฎ 300 / 2537 บันทึกของกลางที่อายัดไวไมครบโดยไมระบุถึง
รถยนตเพื่อไมใหถูกริบ
- ฎ 929 / 2537 พสส.เปลี่ยนเนื้อหาคําใหการในภายหลังเพื่อ
ชวย ผูตองหา
- ฎ 3130/2556 พนักงานสอบสวนแกไขขอความในสํานวนการ
สอบสวนจาก “สั่งฟอง” เปน “สั่งไมฟอง”

ฎ 3130/2556 พนักงานสอบสวนแกไขขอความ
ในสํานวนการสอบสวนหลังจากเสนอสํานวนสั่งฟอง
ผูตองหาใหผูบังคับบัญชาลงชื่อเพื่อสงสํานวนและ
ความเห็นใหอัยการแลวหาใชแกไขกอนการสงสํานวน
เมื่อยายไปรับราชการที่อื่นก็เอาสํานวนการสอบสวนติด
ตัวไปดวย ศาลฟงวาเพื่อการปกปดซอนเรนการแกไข
สํานวน การกระทําก็เปนความผิดตาม ม.157 และ
ม.200 วรรคแรก
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4. เจตนา
ฎ 2707/2530 การที่จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจ
ปลอยตัวนาย ข. ที่เขาไปควาเงินของผูเสียหายภายในราน โดย
ไมสงตัวไปใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเพราะจําเลยเห็นวา
นาย ข. เปนสายลับตํารวจเขาไปยึดเงินดังกลาวเพื่อเปน
หลักฐานในการเลนการพนันนั้น เปนเรื่องที่จาํ เลยเขาใจและใช
ดุลพินิจวานาย ข. ไมไดกระทําผิดฐานชิงทรัพย การกระทําของ
จําเลยจึงไมมีเจตนาจะชวยเหลือนาย ข. มิใหตองรับโทษ ยังไม
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200.

กลุมความผิดเกี่ยวกับการทําลายซอนเรน เอาไปเสียทํา
ใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน

1. ม.141 ทําลายตราหรือเครื่องหมาย
2. ม.142 ทําลายทรัพยสินหรือเอกสารที่ยดึ
3. ม.158 เจาพนักงานทําลายทรัพยสนิ หรือเอกสาร
4. ม.184 ทําลายพยานหลักฐาน
5. ม.188 ทําลายพินัยกรรมหรือเอกสารของผูอ ื่น
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ขอสอบสมัยที่ 67 ป 2557
การที่แอบใชกุญแจสํารองขับรถกระบะบรรทุกไมแปรรูปที่ถูกยึดไวหนี
ไป เทากับรูอยูแลววารถกระบะและไมแปรรูปถูกเจาพนักงานตํารวจยึดไวเพื่อ
เปนพยานหลักฐานยืนยันการกระทําความผิด เอาไปเสียซึ่งทรัพยสินอันเจา
พนักงานไดยึดไวเพื่อเปนพยานหลักฐาน เปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 142 และยังเปนความผิดฐานเพื่อจะชวยผูอื่นไมใหตองรับโทษ
หรือรับโทษนอยลง เอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดตาม
มาตรา 184 (เทียบฎ. 64/2486)

ม.184 ฐานทําลายพยานหลักฐาน
องคประกอบ
1.ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทํา
ใหสญ
ู หาย หรือไรประโยชน
2. ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิด
3. มีเจตนาพิเศษเพื่อจะชวยใหผอู ่นื มิใหรบั โทษหรือ
รับโทษนอยลง
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ฟางที่เปอนเลือดเปนพยานหลักฐานในการ
กระทําความผิด หากเอาไปเผาเสียเปนความผิด
(ฏ.168/2507)
ซอนเรนรถที่คนรายใชเปนพาหนะไปยิง ผูอื่น
(ฏ.5811/2550)
แมตาํ รวจเอาขอกลางคืนมาไดกเ็ ปนความผิด
สําเร็จ (ฎ 64/2486)

การโกยเลือดของผูตายไปทิ้ง เปนการทําลาย
พยานหลักฐาน (ฏ.1202/2520)
ผูกระทําผิดตองมีเจตนาพิเศษหากเปนการ
กระทําเพื่อชวยเหลือตนเองไมผดิ มาตรา 184
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มาตรา 188 ฐานทําลายพินยั กรรมหรื อเอกสาร

“ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสี ย หรือ
ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งพินยั กรรมหรือ
เอกสารใดของผูอ่นื ในประการที่นา จะเกิดความ
เสียหายแกผอู ื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษ...”

ไมตอ งทําลายทั้งฉบับ ทําลายบางสวนก็ผิดแลว
(3833/2529)
เอาตนฉบับใบฝากของธนาคารไปทําลายแลวทําปลอม
ขึ้นใหมเปนการทําลายซึ่งเอกสาร (ฎ 469-497/2542)
การมอบอํานาจใหไปโอนที่ดินหรือทํานิติกรรมแทน
แลวไปทําผิดวัตถุประสงค เปนการเอาไปซึ่งเอกสารของ
ผูอื่น (ฎ 2254/2521, 2723/2541)
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เอาเช็คผูอื่นไปขึ้นเงินเพื่อประโยชนของ
ตนเองเปนการเอาไปเสีย (ฎ 1312/2534,
4688 / 2540, 5883/2552, 8490/2552)
ลักสมุดฝากเงินแลวปลอมใบถอนเงิน
เอาเงินไปผิดฐานลักทรัพยและ ม.188 ปลอม
และใชเอกสารปลอม (ฎ 7295/2554)

ขายรถไปแลว ผูขายเอาสมุดคูมือจดทะเบียนไปใสชื่อผูอื่น เปนการเอาไปเสีย
ฎ 2323/2534 การซื้อขายรถยนตระหวางโจทกรวมและจําเลยเปนการซื้อขาย
เสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถและสมุดคูมือจดทะเบียนรถยนตยอมตกเปนของ
โจทกรว ม เมื่อโจทกรวมชําระราคารถยนตครบถวนแลวจําเลยยอมไมมีสิทธิยึด
หนวงสมุดคูมือจดทะเบียนรถยนต แตมีหนาที่สงมอบแกโจทกรวม การที่จําเลยนํา
สมุดคูมือจดทะเบียนรถยนตดังกลาวไปจดทะเบียนใสชื่อบริษัท ซ. จํากัด เปน
เจาของรถถือไดวาเปนการเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผูอื่นในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอื่น เปนการผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188
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- จงใจไมคืนเอกสารเปนการเอาไปเสีย (ฎ 2182/2538)
- ลักเอาบัตร ATM ไปเปนการเอาไปเสียซึ่งเอกสารและ
ทรัพย ผิด ม.188 และผิดฐานลักทรัพยดวย (ฎ 9/2543,
2512 / 2550, 1894/2550)
- ตองเปนเอกสาร“...ของผูอื่น”
ส. นําเงินที่จาํ เลยมีสวนเปนเจาของไปใหกู ส. ตาย
จําเลยเอาสั- ญญากูที่ ส. ทําออกจากตูนิรภัย ถือไมไดวาเอาไปซึ่ง
เอกสารของผูอื่นเพราะจําเลยมีสวนเปนเจาของสัญญากู (ฎ
14460/2556)

ลักบัตรเครดิตซื้อสินคา ผิด ม.188, 269/5, 269/7
ฎ 6820/2552 บัตรเครดิตมีลักษณะของ “เอกสาร” ใน มาตรา 1 (7) จึง เปน
เอกสาร ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามมาตรา 188 แตกตางกับความผิด
ฐาน ลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย การที่จําเลยเอาไปเสียซึ่งเอกสารบัตรเครดิต
อันเปนบัตรอิเล็กทรอนิกสและเอกสารสิทธิซึ่งออกใหแก บ. ในประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา การกระทําของจําเลยจึงเปน
ความผิดตามมาตรา 188
การกระทําแตละขอตางเปนความผิดสําเร็จใน
ตัวเอง ตางกรรมตางวาระ ทั้งทรัพยที่จําเลยไดจากการ กระทําผิดก็เปนคนละ
ประเภทแตกตางกัน ถือไดวาจําเลยกระทําความผิดโดยมีเจตนาตางกัน ลงโทษ
จําเลยในความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสาร และฐานใชอิเล็กทรอนิกส
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- ฎ 10025/2557 บัตรเติมน้ํามันเปนของ
ผูเสียหายให ป. ใชกับรถบรรทุกที่ ป. ขับ จําเลย
นําบัตรไปใชเติมน้ํามัน ถือวาเอาไปเสียซึ่งเอกสาร
จากผูเสียหาย ผิด ม. 188, 335(1)(11)

ความผิดฐานหลบหนีมี 6 มาตรา
1. ม.189 ฐานช่วยผูก้ ระทําความผิดไม่ให้ตอ้ งรับโทษ
2. ม.190 ฐานหลบหนีทีคุมขัง
3. ม.191 ฐานทําให้ผถู้ ูกคุมขังหลุดพ้น
4. ม.192 ฐานให้ทีซ่อนเร้น
5. ม.204 ฐานเจ้าพนักงานทําให้ผถู ้ ูกขังหลุดพ้นโดยเจตนา
6. ม.205 ฐานเจ้าพนักงานทําให้ผถู ้ ูกขังหลุดพ้นโดยประมาท
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มาตรา 189 ฐานชวยผูกระทําความผิดไมใหตองรับโทษ

ผูใดชวยผูอื่นซึ่งเปนผูกระทําผิดหรือเปนผูตองหาวา
กระทําความผิดอันมิใชความผิดลหุโทษเพื่อไมใหตองโทษ
โดยใหพํานักแกผูนั้น โดยซอนเรนหรือโดยชวยผูน้นั ดวย
ประการใด ๆ เพื่อไมใหถูกจับกุม

- รองบอกพวกที่เลนการพนันวาตํารวจมา เปนการชวย
ดวยประการใดๆ เพื่อไมใหถูกจับกุม (ฎ 2448/2521)
- พาผูตองหาขึ้นรถหนีโดยตํารวจยังไมไดจับกุมเปนการ
ชวยดวยประการใดๆ เพื่อไมใหถูกจับกุม (ฎ 4922/2539)
- รับสมอางวาตนเองเปนคนราย เปนการชวยดวยประการ
ใดๆ เพื่อใหผอู ื่นพนโทษ (ฎ 490/2519)
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เจตนาพิเศษเพื่อไมใหตองโทษหรือเพื่อไมใหถูกจับกุม
ฎ.2449/2522 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 บัญญัติถึง
การกระทํา เพื่อชวยเหลือมิใหผูกระทําความผิดตองรับโทษโดยมิใหถูกจับกุม
เมื่อขอเท็จจริงไดความวาจําเลยถีบรถจักรยานให บ.ซึ่งเปนผูกระทําผิดนั่งซอน
ทายพาออกจากที่เกิดเหตุไปในขณะที่ยังไมมีผูมีอํานาจจับกุมคนใดจะจับกุม บ.
และยังไดความอีกวา จําเลยถีบรถจักรยาน พา บ.นั่งซอนทายไปบาน จึงสอให
เห็นเจตนาวาไมใชเพื่อหลบหนีหรือเพื่อไมใหถูกจับกุมอีกดวย การกระทําของ
จําเลยจึงไมเปนความผิดตามบทมาตราดังกลาว

ฎ 1750/2514 จําเลยถูกคนรายที่มีสมัครพรรคพวกหลายคนแต
ละคนมีอาวุธปนครบมือ ใชปนจี้ขูบังคับใหเอาเรือรับสงขามฟากเพื่อ
ชวยคนรายใหพนจากการจับกุม ดังนี้ เปนการที่จําเลยกระทําไป
เพราะอยูในที่บังคับหรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงขัดขืน
ได จึงเปนการกระทําความผิดดวยความจําเปน จําเลยไมตองรับ
โทษ เมื่อปรากฏวาจําเลยกระทําความผิดดวยความจําเปนไมตองรับ
โทษ
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ฎ 1670/2522 มีคนรายยิงนายสมศักดิ์ตาย ร.ต.อ.หิรัญสืบทราบวานายยอด
เปนคนราย และทราบจากชาวบานวามาที่บานจําเลย จึงติดตามมาสอบถามจําเลย
ถึงนายยอด ชั้นแรกจําเลยปฏิเสธวาไมไดมาบานจําเลย ครั้นร.ต.อ.หิรัญวากําลัง
ติดตามจับ ทราบวามากูเงินจําเลย จําเลยจึงรับวานายยอดมาจริงแตกลับไปแลว
ครั้นคนบานจึงพบนายยอดหลบซอนอยูชั้นบนบานจําเลย ปญหาวา การที่ร.ต.อ.
หิรัญมิไดแจงใหจาํ เลยทราบวานายยอดตองหาวากระทําความผิดฐานใดนั้น จําเลย
จะมีความผิดตามฟองหรือไม เห็นวา เจาพนักงานผูติดตามจับกุมผูกระทําความผิด
หาจําตองแจงแกผูใหท่พี ํานักซอนเรนทราบวาผูกระทําความผิดหรือผูตองหาวา
กระทําความผิดไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดลหุโทษ เพียงแตแจงใหรวู าบุคคล
ที่ตนใหที่พํานักซอนเรนเปนผูกระทําความผิดก็พอแลวสวนจะเปนความผิดฐานใด
นั้นเปนขอเท็จจริงที่โจทกจะตองกลาวในฟองและนําสืบ พฤติการณของจําเลยแสดง
วาจําเลยรูอยูแลวหรือควรจะรูวานายยอดเปนผูตองหาวากระทําความผิด
เพราะร.ต.อ.หิรญ
ั ไดแจงใหจําเลยทราบวากําลังติดตามจับนายยอดอยู
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