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ความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และ
รับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
บทนํา
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงในสังคมปจจุบันประเด็น
ป ญ หาข อ พิ พ าทเรื่ อ งสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลที่ ถู ก รางวั ล ที่ ๑ งวดประจํ า วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ ลาน วาเปนของใครระหวางครูปรีชา ใครครวญ
ซึ่ ง อ า งว า เป น ผู  ซื้ อ สลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลที่ ถู ก รางวั ล แต ไ ด ทํ า สลากหล น หายไป
กับรอยตํารวจโท จรูญ วิมูล ผูที่ถูกรางวัลและนําสลากไปขอรับเงินที่ถูกรางวัลจาก
กองสลากแลว และกองสลากก็ไดจายเงินใหแกรอยตํารวจโท จรูญฯ ไปแลว แตตอมา
ไดมกี ารแจงอายัดเงินทีถ่ กู รางวัลดังกลาว เนือ่ งจากครูปรีชาฯ ไดอา งวาตนเปนเจาของ
สลากที่ถูกรางวัล แตไดทําสลากหลนหายไป จึงไดขออายัดเงินจํานวนดังกลาวไวกอน
เพื่อการตรวจสอบและพิสูจนวาสลากเปนของใคร จนนําไปสูการฟองรองดําเนินคดี
อาญากันในขอหาความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรนั้น ยังไมเปนที่
ยุติวาผลของคดีจะเปนอยางไร แตในแงของประเด็นขอกฎหมายนั้น ประชาชนทั่วไป
ตางก็ยังคงมีประเด็นขอสงสัยวาการกระทําความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และ
รับของโจรนัน้ มีสาระสําคัญแตกตางกันอยางไร รวมทัง้ มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา
ประการใด ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“ความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา”
ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผอู า นไดมคี วามรูแ ละเขาใจเกีย่ วกับองคประกอบความผิด
ฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจร รวมทัง้ บทกําหนดโทษสําหรับผูก ระทําความผิด
และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับเงินรางวัล
กรณีถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ดังนี้
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๑. ความผิดฐานแจงความเท็จ
ประมวลกฎหมายอาญาได กํ า หนดความผิ ด ฐานแจ ง ความเท็ จ และ
บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ไวดังนี้
(๑) การแจงความเท็จโดยทั่วไป
โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๓๗ วา “ผูใ ดแจงขอความอันเปนเท็จแก
เจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ นั้น มีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาวา
การกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จ ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๒/๒๕๐๙ การแจง
ขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ ไม ว  า จะเป น การแจ ง เองหรื อ ตอบคํ า ถามที่
เจ า พนั ก งานเรี ย กไปสอบสวนเป น พยาน ก็ เ ป น การแจ ง ต อ
เจาพนักงานตามความหมายแหงมาตรานี้ทั้งนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๕๕/๒๕๔๖ จําเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ รูมาแตแรกแลววา ล. ผูเปนบิดา ไดขายที่ดินใหแก
ก. และโจทกที่ ๑ แตการที่จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจวา
น.ส. ๓ หายไป แลวจําเลยที่ ๑ นําหลักฐานใบแจงความไปแสดงตอเจาพนักงานที่ดิน
เพื่อขอใบแทน น.ส. ๓ แทนฉบับที่อางวาหายไป จนกระทั่งไปดําเนินการโอนมรดก
ที่ดินพิพาทมาเปนชื่อของจําเลยที่ ๑ ยอมทําใหโจทกทั้งสอง ซึ่งเปนเจาของที่ดิน
ที่แทจริงไดรับความเสียหาย จึงเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามมาตรา ๑๓๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๗/๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑ เปนผูใหญบาน
จําเลยที่ ๒ เปนพัฒนากรตําบล ในทองทีต่ ามภูมลิ าํ เนาทีข่ อมีบตั รประจําตัวประชาชน
จําเลยทั้งสองยอมตองรูจักบุคคลที่อยูภายในทองที่ไดดีและใหการรับรองผูที่ตนรูจัก
เทานั้น การที่จําเลยทั้งสองใหการรับรองโดยไมปรากฏวารูจักกับผูยื่นคําขอมีบัตร
มากอน ตามพฤติการณเชื่อวาจําเลยทั้งสองใหการรับรองตามเอกสารโดยทราบดีวา
เปนขอความอันเปนเท็จ เปนเหตุใหเจาพนักงานออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแก
ผูยื่นคําขอมีบัตร จึงเปนการแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ และแจง
ใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ
ตามมาตรา ๒๖๗

๑๖๔
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(๒) การแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๒ วา “ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ
เกี่ ย วกั บ ความผิ ด อาญาแก พ นั ก งานอั ย การ ผู  ว  า คดี พนั ก งานสอบสวนหรื อ
เจาพนักงานผูม อี าํ นาจสืบสวนคดีอาญา ซึง่ อาจทําใหผอู นื่ หรือประชาชนเสียหาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
กรณี เ ช น ไรที่ จ ะถื อ ว า เป น ความผิ ด ฐานแจ ง ความเท็ จ เกี่ ย วกั บ
ความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ นัน้ ไดมตี วั อยางคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่พิพากษาวาการกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิด
อาญา ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๔๙/๒๕๑๕ มีผถู กู คนรายฆาตาย จําเลย
เห็น ส. กับ ฮ. รวมกันฆา โดยมิไดเห็น ห. รวมในการฆาดวย แตแจงแกเจาพนักงาน
ตํารวจผูออกไปสืบสวนคดี และใหการตอพนักงานสอบสวนวาเห็น ห. รวมกับ ส. และ
ฮ. ฆาผูตาย จึงเปนการแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงาน
สอบสวน และเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา ๑๗๒
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ๓๗๐๒/๒๕๒๖ ความสํ า คั ญ ของคดี
แจงความเท็จอยูที่วาจําเลยเห็นเหตุการณการกระทําผิดของ อ. กับพวกตามที่ใหการ
ตอพนักงานสอบสวนหรือไม ไมไดอยูที่วา อ. กับพวกกระทําผิดหรือไม เพราะแม
อ. กับพวกกระทําผิดจริง แตถา จําเลยไมเห็นการกระทําผิดแลวบังอาจใหการเท็จวาเห็น
อ. กับพวกกระทําผิด ก็มีความผิดฐานแจงความเท็จ และการที่จําเลยใหการเท็จวา
เห็นเหตุการณ แลวขอถอนคําใหการโดยอางวาที่ใหการไวเพราะไดรับการเสี้ยมสอน
จําเลยก็ยังมีความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒
และมาตรา ๑๗๔
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๔๙/๒๕๔๐ จําเลยเปนพนักงานเก็บเงิน
ของบริษัทผูเสียหาย เก็บเงินจากลูกคาแลวยักยอกไป โดยจําเลยไดแจงตอพนักงาน
สอบสวนวามีคนรายใชอาวุธปนและมีดจี้บังคับปลนเอาเงินของผูเสียหายและของ
จําเลยไปโดยไมมีการปลนทรัพยเกิดขึ้นจริง แตจําเลยทําพยานหลักฐานเท็จดวยการ
ใชทอนไมทุบรถจักยานยนตของจําเลย และแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
สอบสวนวาไดมีการปลนทรัพย จําเลยจึงมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
เกี่ยวกับความผิดอาญา ตามมาตรา ๑๗๒ แจงวาไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นตาม
มาตรา ๑๗๓ และทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ตามมาตรา ๑๗๙
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๐๖/๒๕๔๖ เมื่อมันสําปะหลังที่ขุด
เปนของโจทกที่ ๑ ทีป่ ลูกในทีเ่ กิดเหตุ โดยจําเลยทัง้ สองมิไดเปนผูป ลูก การทีจ่ าํ เลยที่ ๑
ไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวาโจทกทั้งสี่ ลักมันสําปะหลังที่ตนปลูกจึงเปนการ
แจงขอความอันเปนเท็จเกีย่ วกับความผิดทางอาญาแกพนักงานสอบสวนซึง่ ทําใหโจทก
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ทั้งสี่เสียหาย จําเลยที่ ๑ ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒
หาใชเปนเรื่องขาดเจตนาไม สวนจําเลยที่ ๒ ไปใหการเปนพยานตอพนักงานสอบสวน
วาตนรวมปลูกมันสําปะหลังกับจําเลยที่ ๑ ซึง่ เปนความเท็จ โดยไมปรากฏวาจําเลยที่ ๒
มีเจตนารวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๑ การกระทําของจําเลยที่ ๒ คงเปนความผิด
ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
เทานั้น
(๓) รูวามิไดมีการกระทําความผิด แตแจงวาไดมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น
โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๓ วา “ผูใ ดรูว า มิไดมกี ารกระทําความผิด
เกิดขึ้น แจงขอความแกพนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป และปรับไมเกินหกหมื่นบาท”
กรณี เ ช น ไรที่ จ ะถื อ ว า เป น ความผิ ด ฐาน
แจงความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ นั้น
ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๘๔/๒๕๔๓ การที่
จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จวารถยนตหายแลวนํารายงาน
ประจําวันเกีย่ วกับคดีไปแสดงตอบริษทั ประกันภัยเปนการกระทํา
ที่มีเจตนาเดียว คือเพื่อมุงหมายจะไดเงินจากบริษัทประกันภัยเปนหลัก การกระทํา
ของจําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๖๘ อันเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๑๗๓
ซึ่งเปนบทหนัก
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ๗๗๙๙/๒๕๔๓ จํ า เลยรู  ว  า มิ ไ ด มี ก าร
กระทําความผิดเกิดขึ้น แตกลับแจงความตอพนักงานสอบสวนวามีคนรายสองคน
รวมกันชิงทรัพยรถจักรยานยนตที่จําเลยเชาซื้อมาจากบริษัท ม. ไป เพื่อมิใหบริษัท
ผูใหเชาซื้อยึดรถจักรยานยนตคืนจากจําเลย เนื่องจากจําเลยคางชําระคาเชาซื้อ
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๑๑/๒๕๕๓ จําเลยรูว า มิไดมกี ารกระทํา
ความผิดในขอหาลักทรัพยเกิดขึ้น แตกลับไปแจงความแกพนักงานสอบสวนวาไดมี
การกระทําความผิดฐานลักทรัพยอนั เปนเท็จ เพือ่ ใหพนักงานสอบสวนเชือ่ วาไดมคี วามผิด
ขอหาลักทรัพยเกิดขึน้ เพือ่ ใหโจทกรว มไดรบั โทษ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิด
ฐานแจงความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๗๓
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และมาตรา ๑๗๔ นอกจากนี้ จําเลยยังมีเจตนาแจงความเท็จเพือ่ ใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีแกโจทกรวม อันเปนการใสความโจทกรวมตอบุคคลที่สามเพื่อใหโจทกรวม
ถู ก ดู ห มิ่ น เกลี ย ดชั ง และเสี ย ชื่ อ เสี ย ง การกระทํ า ของจํ า เลยจึ ง เป น การดู ห มิ่ น
โจทกรวมดวย
(๔) การแจงความเท็จเพื่อจะแกลงใหบุคคลตองรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น
โดยกําหนดไวใน มาตรา ๑๗๔ วา “ถาการแจงขอความตามมาตรา
๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับตามวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท
ถาการแจงตามความในวรรคแรก เปนการเพือ่ จะแกลงใหบคุ คลใด
ตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึน้ ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท”
กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๔ นั้น ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๙/๒๕๐๖ จําเลยมีปากเสียงกับบุคคลหนึง่
แลวถูกบุคคลนั้นชกตอยเอา แตจําเลยนําความไปแจงตอพนักงานสอบสวนวา
มีนักเลง ๓ คน กลุมรุมทํารายจําเลย โดยคนหนึ่งใชไมตี คนหนึ่งล็อกคอ อีกคนหนึ่ง
แยงเงิน แลวนําเจาพนักงานไปดูทเี่ กิดเหตุเพือ่ จับกุมผูท มี่ เี รือ่ งกับจําเลย ดังนี้ การทีจ่ าํ เลย
แจงความกลาวหาเปนเรื่องปลนทรัพยอันเกินความเปนจริง จึงเปนการแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกลงใหบุคคลนั้นตองรับโทษหนักขึ้น
ตามมาตรา ๑๗๔ ไมใชมาตรา ๑๗๒

๒. การกระทําความผิดอาญาฐานยักยอก
ประมวลกฎหมายอาญาไดกาํ หนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการกระทําความผิด
ฐานยักยอกและบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๓๕๒ วา “ผูใด
ครอบครองทรัพยซงึ่ เปนของผูอ นื่ หรือซึง่ ผูอ นื่ เปนเจาของรวมอยูด ว ย เบียดบังเอา
ทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด
เพราะผูอื่นสงมอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหาย
ซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง”
กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ นัน้ ไดมตี วั อยางคําพิพากษาศาลฎีกาทีพ่ พิ ากษาวาการกระทํานัน้
เปนความผิดฐานยักยอก ดังนี้
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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(๑) กรณียักยอกสลากกินแบงรัฐบาล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๐/๒๕๓๙ จําเลยที่ ๑ ขอสลากกินแบง
รัฐบาลจากโจทกไปตรวจกับผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลที่จําเลยที่ ๒
ไดจดไว แลวไมคนื สลากใหแกโจทก กลับนําไปมอบใหธนาคารเพือ่ ขอรับเงินรางวัลแทน
และนําเงินมาเขาบัญชีเงินฝากของจําเลยที่ ๒ และ ท. ซึ่งเปนภริยาของจําเลยที่ ๒
และมารดาจําเลยที่ ๑ ที่ธนาคารดังกลาว อันเปนการเบียดบังเอาสลากกินแบงรัฐบาล
ฉบับพิพาท และเงินรางวัลทีไ่ ดรบั มาเปนของตนและของบุคคลอืน่ โดยทุจริต การกระทํา
ของจําเลยทั้งสอง จึงเปนความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา ๓๕๒
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๒๔/๒๕๕๕ สลากกินแบงรัฐบาล
ที่โจทกรวมซื้อและฝากจําเลยที่ ๑ ไว ถูกรางวัลที่ ๑ จําเลยที่ ๑
คิดจะเบียดบังเอาสลากไวเสียเอง จึงไดอางตอโจทกรวมวาสลาก
ไมถกู รางวัลและไดทงิ้ ไปแลว จากนัน้ ใหจาํ เลยที่ ๒ ซึง่ เปนบุตรชาย
รับสมอางวาเปนผูซื้อสลากไป แลวรวมมือกันนําสลากไปขอรับ
รางวัลมาเปนของจําเลยทัง้ สองโดยทุจริต จําเลยที่ ๑ จึงมีความผิด
ฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก
จําเลยที่ ๒ มิไดรวมครอบครองสลากมาแตแรก แตการที่จําเลยที่
๒ รับสมอางวาเปนเจาของสลากและไดรว มไปขอรับเงินรางวัลมา
ถือไดวาเปนการใหความชวยเหลือแกจําเลยที่ ๑ ในการยักยอกสลาก จําเลยที่ ๒
จึงมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๕๒ ประกอบมาตรา ๘๖
แตอยางไรก็ดี ในกรณีการเขาหุนกันซื้อสลาก และสลากถูกรางวัล
เจาของรวมคนหนึ่งไปรับเงินรางวัลมาแลวเอาไปใชเพียงผูเดียว กรณีเชนนี้ ไมผิดฐาน
ยักยอกทรัพยหากเจาของรวมอีกคนหนึง่ ไมไดมอบหมายใหเจาของรวมไปรับเงินรางวัล
แตอาจจะเปนความผิดฐานลักทรัพยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๙/๒๔๙๒ โจทก และจําเลย เขาหุน
กันซื้อสลากกินแบงรัฐบาล แลวสลากถูกรางวัลที่ ๒ เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลย
รับเงินจากกองสลากแลว ไมยอมจายเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สวนทีโ่ จทกควรจะไดใหแกโจทก
โจทกฟองวาจําเลยเจตนาทุจริตยักยอกเงินจํานวนนี้ ศาลฎีกาพิพากษาวาโจทกไมได
มอบหมายใหจําเลยเปนผูดูแลหรือเก็บเงินไว การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด
ฐานยักยอกเงิน
(๒) กรณีการยักยอกทั่วไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๕/๒๕๐๖ (ประชุมใหญ) นาฬกาขอมือ
ของผูเสียหายตกหาย โดยผูเสียหายไมทราบวาตกหาย ณ ที่ใด ในวันเดียวกันนั้นเอง
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บุตรของจําเลยเก็บนาฬกาดังกลาวได แลวนําไปมอบแกจําเลยซึ่งเปนมารดาเก็บไว
วันรุงขึ้นผูเสียหายจึงไปขอนาฬกาคืนจากจําเลย จําเลยไดเอานาฬกาซึ่งไมใชของ
ผูเสียหายมาใหดู และยืนยันวาเปนนาฬกาที่บุตรจําเลยเก็บไดไมยอมคืนนาฬกาของ
ผูเสียหายให ดังนี้ การกระทําของจําเลยยอมเปนความผิดฐานยักยอกทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๔/๒๕๒๙ จําเลยเขียนเช็คสั่งจายเงิน
โดยเขียนตัวอักษรวาหนึ่งหมื่นบาท แตเขียนตัวเลขเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลวนํามา
เบิกเงินจากธนาคารโจทกรวม พนักงานธนาคารโจทกรวมสําคัญผิดในตัวเลขจายเงิน
ใหจําเลยไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพบวาโจทกรวมจายเกินไป ไดตามไปขอคืน จําเลย
ไมยอมคืนให การที่พนักงานธนาคารสงมอบเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลยไปก็โดย
สําคัญผิดวาจําเลยสั่งจายตามเช็คเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งความจริงจําเลยสั่งจาย
เช็คเปนเงินเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ถือไดวาไดมีการสงมอบใหโดยสําคัญผิดแมจะดวย
ประการใดก็ตาม เมือ่ เงินดังกลาวตกอยูใ นความครอบครองของจําเลย แลวจําเลยเบียดบัง
เอาเปนของตน จําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๔๒/๒๕๔๐ พนักงานธนาคารโจทกรว ม
รับฝากเงินจากสาขาของบริษทั ท. เพือ่ โอนเขาบัญชีออมทรัพยของบริษทั ท. สํานักงานใหญ
แตปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรผิดพลาดไปเขาบัญชีออมทรัพยของจําเลย
ที่ธนาคารโจทกรวม แลวจําเลยไดถอนเงินจํานวนดังกลาวในบัญชีของจําเลยไปจาก
ธนาคารโจทกรวม แมจําเลยจะทราบแตเพียงฝายเดียววาเงินนั้นเขาบัญชีผิดพลาด
แตจําเลยมีเจตนาทุจริต ถือไดวาเงินจํานวนดังกลาวไดตกมาอยูในความครอบครอง
ของจําเลยเพราะโจทกรว มไดสง มอบใหโดยสําคัญผิด จําเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง

๓. การกระทําความผิดฐานรับของโจร
ประมวลกฎหมายอาญา ไดกาํ หนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการกระทําความผิด
ฐานรับของโจรไวในมาตรา ๓๕๗ วา “ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพา
เอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทํา
ความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย
ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานรับของโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๗ นัน้ ไดมตี วั อยางคําพิพากษาศาลฎีกาทีพ่ พิ ากษาวาการกระทํานัน้
เปนความผิดฐานรับของโจร ดังนี้
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๐๘/๒๕๔๘ แมขณะ ก. และ จ. เอารถ
จักรยานยนตของผูเสียหายไปจะไมเปนความผิดฐานลักทรัพย เนื่องจากไดรับความ
ยินยอมจากผูเสียหาย แตการที่ ก. และ จ. ไมนํามาคืนผูเสียหาย กลับนําไปขายใหแก
จําเลยทัง้ สี่ เปนการเบียดบังเอารถจักรยานยนตของผูเ สียหายไวโดยทุจริต เปนความผิด
ฐานยั ก ยอก จํ า เลยทั้ ง สี่ รั บ ซื้ อ ไว ใ นราคาเพี ย ง ๘๐๐ บาท ตํ่ า กว า ราคาที่ แ ท จ ริ ง
๗,๐๐๐ บาท โดยไมตรวจสอบเสียกอนวาคูมือจดทะเบียนรถจักรยานยนตมีชื่อ ก.
และ จ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือไม ผิดวิสัยของบุคคลทั่วไป เชื่อวาจําเลยทั้งสี่รูอยู
แลววาเปนรถจักรยานยนตทไี่ ดมาจากการกระทําความผิดฐานยักยอก จึงเปนความผิด
ฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๖/๒๕๕๒ การกระทํา
ความผิดฐานรับของโจร ผูกระทําไมจําตองรับทรัพยของกลางไว
ในความครอบครองของตนเอง เพียงแตชว ยซอนเรน ชวยจําหนาย
ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพย
อันไดมาโดยการกระทําความผิด การที่จําเลยขับรถจักรยานยนต
ให อ. นัง่ ซอนทาย บรรทุกโทรทัศนของกลางจะไปทีอ่ าํ เภอดอนสัก
โดยรูอยูวาเปนโทรทัศนที่ อ. ลักมา จึงเปนการชวยพาเอาไปเสีย
อั น เป น องค ป ระกอบความผิ ด ฐานรั บ ของโจร ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ แลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๐๗/๒๕๕๗ จําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑
เพื่อมิใหผูเสียหายที่ ๑ รองตะโกนขอความชวยเหลือ มิไดมีเจตนาที่จะเอาโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูเสียหายที่ ๑ จนเมื่อจําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑ ลมลงแลว จึงมี
เจตนาที่จะเอาโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายที่ ๑ และเขาแยงเอาโทรศัพทของ
ผูเสียหายที่ ๑ อันเปนการฉกฉวยเอาซึ่งหนา เปนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย จากนั้น
จําเลยที่ ๑ รับโทรศัพทจากจําเลยที่ ๒ แลวขวางออกไปนอกกําแพงหาง เปนการพา
โทรศัพทเคลื่อนที่ออกไปจากที่เกิดเหตุโดยทราบวาเปนทรัพยที่จําเลยที่ ๒ ไดมาจาก
การกระทําความผิด จึงเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๕๗

๔. เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลที่ถูกสลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดกําหนดเงื่อนไขในการขอรับเงินรางวัล
สําหรับสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกรางวัลไวที่ดานหลังของสลากทุกฉบับ ดังนี้
ก. เงินรางวัลจะจายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. ถาสลากจําหนายไมหมด เงินรางวัลหนึ่ง ๆ ตองลดลงตามสวน
ค. ผูถูกรางวัลตองมาขอรับเงินภายใน ๒ ป นับจากวันออกรางวัลสลาก
หากพนกําหนดจะนําสงเปนรายไดแผนดิน
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สารพันปญหากฎหมาย

ง. ผูขอรับเงินรางวัลตองชําระคาอากรแสตมป ในอัตรา ๑ บาท ของเงิน
รางวัลทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท
สําหรับเงื่อนไขการจายเงินรางวัลนั้น มี ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีการจายเงินรางวัลไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะจายเปนเงินสด
โดยผูขอรับรางวัลตองชําระคาอากรแสตมป/ภาษี กอนรับรางวัล
(๒) กรณีการจายเงินรางวัลเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะจายเปนเช็คธนาคาร
กรุงไทย โดยหักคาอากรแสตมป/ภาษี เรียบรอยแลว
อยางไรก็ดี แมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะไดกําหนดเงื่อนไขในการ
ขอรับเงินรางวัลไวแตก็ยังเกิดปญหาการฟองรองดําเนินคดีกันในกรณีที่ผูถูกรางวัล
ไปขอรับเงินรางวัลโดยไมมีสลากมาขอรับรางวัล แตสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ไมจา ยเงินรางวัลใหเพราะไมเปนไปตามเงือ่ นไขการขอรับรางวัลทีก่ าํ หนดไว ผูข อรับรางวัล
ซึ่งอางวาเปนผูถูกรางวัลจึงไดนําคดีมาฟองศาล ขอใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จายเงินรางวัลใหตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๘/๒๕๓๐ ดังนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๘/๒๕๓๐ โจทกฟองวาสลากกินแบงของ
โจทกถูกรางวัลที่ ๔ แตสลากฉบับนี้หายไป โจทกนําภาพถายสลากที่สูญหายพรอมทั้ง
หลักฐานการแจงความไปขอรับเงินรางวัลจากจําเลย (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
แตจําเลยไมยอมจายให ขอใหบังคับใหจําเลยจายเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ย จําเลยใหการวาโจทกไมใชผูถูกรางวัล เพราะโจทกไมนําสลากกินแบงฉบับที่
ถูกรางวัลมาขอรับรางวัล และสลากกินแบงทุกฉบับมีเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวดา นหลังสลากวา
เงินรางวัลจะจายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับเทานั้น ขอใหยกฟอง
ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยใชเงินใหแกโจทก ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา
“คดีนตี้ อ งหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” จําเลยฎีกาในปญหาขอกฎหมายวาจําเลยได
ระบุเงื่อนไขการรับรางวัลไวที่ดานหลังสลากกินแบงทุกฉบับวาเงินรางวัลจะจายแก
ผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ เงื่อนไขการรับเงินรางวัลดังกลาวถือไดวาเปน
สัญญาขอหนึ่งซึ่งโจทกจําเลยตองปฏิบัติตาม โจทกมาขอรับเงินรางวัลโดยไมถือสลาก
ที่ถูกรางวัลมาแสดงตอจําเลยถือไดวาโจทกผิดสัญญาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับ
เงินรางวัลดังกลาว จําเลยจึงไมมหี นาทีต่ อ งจายเงินรางวัลแกโจทก ศาลอุทธรณวนิ จิ ฉัย
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวน ซึ่งศาลฎีกาตองถือตามวาโจทกเปนเจาของ
สลากกินแบงทีถ่ กู รางวัลตามฟอง เมือ่ เปนดังนีศ้ าลฎีกาพิเคราะหแลวเห็นวา ขอกําหนด
ดังกลาวทีจ่ าํ เลยเรียกวาเงือ่ นไขนัน้ เปนขอกําหนดทีม่ ไี วเพือ่ จําเลยจะจายเงินใหเจาของ
สลากกินแบงที่แทจริง โดยปองกันผูทุจริตแอบอางมารับเงินรางวัล เพื่อใหจําเลยมี
หลักฐานในการที่จะจายเงินใหแกผูถูกรางวัลเทานั้น ไมใชขอกําหนดที่จะไมจายเงิน
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ความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

รางวัลแกผถู กู รางวัลทีส่ ลากหายไป เมือ่ คดีฟง ไดวา โจทกเปนเจาของสลากกินแบงทีถ่ กู
รางวัลตามฟอง โจทกจงึ มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั เงินรางวัลจากจําเลย จําเลยจะอางขอกําหนด
นี้เพื่อไมจายเงินรางวัลใหแกโจทกหาไดไม

บทสรุป
กลาวโดยสรุป โดยที่กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายที่กําหนดหลักการเพื่อ
คุมครองสังคม การที่นําเสนอหลักการของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
บทกําหนดโทษสําหรับผูก ระทําความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรนัน้
ก็เพื่อใหประชาชนที่ติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดมีความรูและความเขาใจใน
หลักการทางกฎหมายดังกลาว และเพื่อเปนอุทาหรณไมใหมี
บุคคลใดคิดทีจ่ ะกระทําความผิด หรือเกิดความเกรงกลัวและไมกลาที่
จะกระทําความผิด เมื่อไดรับรูและตระหนักถึงผลของการกระทํา
ความผิดและบทลงโทษแลว หรือไมคดิ ทีจ่ ะฟองรองดําเนินคดีเพือ่
กลัน่ แกลงใหบคุ คลใดตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึน้ เพราะรูแ ลว
วาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดอาญาและตองรับโทษ
อยางไรก็ดี สําหรับกรณีพิพาทเรื่องสลากกินแบงรัฐบาล
ระหวางครูปรีชา ใครครวญ กับ รอยตํารวจโท จรูญ วิมลู นัน้ ขณะนี้
ยังไมเปนทีย่ ตุ ิ ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งของศาลและกระบวนการยุตธิ รรมทีจะต
จ่ ะตองพิสจน
จู นเพือ่
คนหาความจริงและพิจารณาพิพากษาเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทั้งสองฝายตอไป
เพื่อยุติปญหาขอพิพาทนั้น รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากประชาชน
ที่มีตอกระบวนการยุติธรรมสืบตอไป
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