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บทนํา  
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงในสังคมปจจุบันประเด็น

ปญหาขอพิพาทเร่ืองสลากกินแบงรัฐบาลท่ีถูกรางวัลที่ ๑ งวดประจําวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ ลาน วาเปนของใครระหวางครูปรีชา ใครครวญ 
ซึ่งอางวาเปนผู ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกรางวัลแตไดทําสลากหลนหายไป 
กับรอยตํารวจโท จรูญ วิมูล ผูที่ถูกรางวัลและนําสลากไปขอรับเงินท่ีถูกรางวัลจาก
กองสลากแลว และกองสลากก็ไดจายเงินใหแกรอยตํารวจโท จรูญฯ ไปแลว แตตอมา
ไดมกีารแจงอายัดเงินทีถ่กูรางวัลดังกลาว เน่ืองจากครูปรชีาฯ ไดอางวาตนเปนเจาของ
สลากที่ถูกรางวัล แตไดทําสลากหลนหายไป จึงไดขออายัดเงินจํานวนดังกลาวไวกอน
เพื่อการตรวจสอบและพิสูจนวาสลากเปนของใคร จนนําไปสูการฟองรองดําเนินคดี
อาญากันในขอหาความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรนั้น ยังไมเปนที่
ยุติวาผลของคดีจะเปนอยางไร แตในแงของประเด็นขอกฎหมายนั้น ประชาชนทั่วไป
ตางก็ยังคงมีประเด็นขอสงสัยวาการกระทําความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และ
รบัของโจรนัน้ มสีาระสาํคญัแตกตางกนัอยางไร รวมทัง้มแีนวคาํพพิากษาของศาลฎกีา
ประการใด ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเร่ือง 
“ความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และรบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา” 
ทัง้นี ้โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูและเขาใจเกีย่วกบัองคประกอบความผดิ
ฐานแจงความเท็จ ยกัยอก และรบัของโจร รวมทัง้บทกําหนดโทษสําหรบัผูกระทาํความผดิ 
และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับเงินรางวัล
กรณีถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ดังนี้ 

ความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และ
รบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา รบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 
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๑. ความผิดฐานแจงความเท็จ
 ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดความผิดฐานแจงความเท็จและ

บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ไวดังนี้  
 (๑)  การแจงความเท็จโดยทั่วไป 
   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๓๗ วา “ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแก

เจาพนักงานซ่ึงอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ นั้น มีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาวา
การกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จ ดังนี้ 

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๒/๒๕๐๙ การแจง
ขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ ไมว าจะเปนการแจงเองหรือตอบคําถามที่
เจาพนักงานเรียกไปสอบสวนเปนพยาน ก็เปนการแจงตอ
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
ที่ดินพิพาทมาเปนชื่อของจําเลยท่ี ๑ ยอมทําใหโจทกทั้งสอง ซึ่งเปนเจาของท่ีดิน
ที่แทจริงไดรับความเสียหาย จึงเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามมาตรา ๑๓๗

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๗/๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑ เปนผูใหญบาน 
จาํเลยที ่๒ เปนพฒันากรตาํบล ในทองทีต่ามภมูลิาํเนาทีข่อมบีตัรประจาํตวัประชาชน 
จําเลยทั้งสองยอมตองรูจักบุคคลที่อยูภายในทองที่ไดดีและใหการรับรองผูที่ตนรูจัก
เทานั้น การท่ีจําเลยท้ังสองใหการรับรองโดยไมปรากฏวารูจักกับผูยื่นคําขอมีบัตร
มากอน ตามพฤติการณเชื่อวาจําเลยทั้งสองใหการรับรองตามเอกสารโดยทราบดีวา
เปนขอความอันเปนเท็จ เปนเหตุใหเจาพนักงานออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแก
ผูยื่นคําขอมีบัตร จึงเปนการแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ และแจง
ใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ 
ตามมาตรา ๒๖๗   
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 (๒) การแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 
   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๒ วา “ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ

เกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานอัยการ ผู วาคดี พนักงานสอบสวนหรือ
เจาพนกังานผูมอีาํนาจสบืสวนคดอีาญา ซึง่อาจทาํใหผูอืน่หรอืประชาชนเสยีหาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  กรณีเชนไรท่ีจะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จเก่ียวกับ
ความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ นัน้ ไดมตีวัอยางคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่พิพากษาวาการกระทํานั้นเปนความผิดฐานแจงความเท็จเกี่ยวกับความผิด
อาญา ดังนี้

  คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒๔๙/๒๕๑๕ มผีูถกูคนรายฆาตาย จาํเลย
เห็น ส. กับ ฮ. รวมกันฆา โดยมิไดเห็น ห. รวมในการฆาดวย แตแจงแกเจาพนักงาน
ตํารวจผูออกไปสืบสวนคดี และใหการตอพนักงานสอบสวนวาเห็น ห. รวมกับ ส. และ 
ฮ. ฆาผูตาย จึงเปนการแจงขอความอันเปนเท็จเก่ียวกับความผิดอาญาแกพนักงาน
สอบสวน และเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา ๑๗๒   

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๗๐๒/๒๕๒๖ ความสําคัญของคดี
แจงความเท็จอยูที่วาจําเลยเห็นเหตุการณการกระทําผิดของ อ. กับพวกตามที่ใหการ
ตอพนักงานสอบสวนหรือไม ไมไดอยูที่วา อ. กับพวกกระทําผิดหรือไม เพราะแม 
อ. กบัพวกกระทําผดิจรงิ แตถาจาํเลยไมเหน็การกระทําผดิแลวบงัอาจใหการเทจ็วาเหน็ 
อ. กับพวกกระทําผิด ก็มีความผิดฐานแจงความเท็จ และการท่ีจําเลยใหการเท็จวา
เห็นเหตุการณ แลวขอถอนคําใหการโดยอางวาที่ใหการไวเพราะไดรับการเสี้ยมสอน 
จําเลยก็ยังมีความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ 
และมาตรา ๑๗๔ 

  คาํพิพากษาศาลฎีกาที ่๕๔๔๙/๒๕๔๐ จาํเลยเปนพนกังานเกบ็เงนิ
ของบริษัทผูเสียหาย เก็บเงินจากลูกคาแลวยักยอกไป โดยจําเลยไดแจงตอพนักงาน
สอบสวนวามีคนรายใชอาวุธปนและมีดจี้บังคับปลนเอาเงินของผูเสียหายและของ
จําเลยไปโดยไมมีการปลนทรัพยเกิดขึ้นจริง แตจําเลยทําพยานหลักฐานเท็จดวยการ
ใชทอนไมทุบรถจักยานยนตของจําเลย และแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
สอบสวนวาไดมีการปลนทรัพย จําเลยจึงมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
เกี่ยวกับความผิดอาญา ตามมาตรา ๑๗๒ แจงวาไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นตาม
มาตรา ๑๗๓ และทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ตามมาตรา ๑๗๙

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๐๖/๒๕๔๖ เมื่อมันสําปะหลังที่ขุด
เปนของโจทกที ่๑ ทีป่ลกูในทีเ่กดิเหต ุโดยจาํเลยทัง้สองมไิดเปนผูปลกู การทีจ่าํเลยที ่๑ 
ไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวาโจทกทั้งสี่ ลักมันสําปะหลังที่ตนปลูกจึงเปนการ
แจงขอความอันเปนเทจ็เก่ียวกบัความผิดทางอาญาแกพนกังานสอบสวนซ่ึงทาํใหโจทก
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ทั้งสี่เสียหาย จําเลยท่ี ๑ ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๒ 
หาใชเปนเรื่องขาดเจตนาไม สวนจําเลยที่ ๒ ไปใหการเปนพยานตอพนักงานสอบสวน
วาตนรวมปลกูมนัสาํปะหลังกบัจาํเลยที ่๑ ซึง่เปนความเท็จ โดยไมปรากฏวาจาํเลยที ่๒
มีเจตนารวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๑ การกระทําของจําเลยที่ ๒ คงเปนความผดิ
ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
เทานั้น

 (๓) รูวามิไดมีการกระทําความผิด แตแจงวาไดมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น 

   โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๗๓ วา “ผูใดรูวามไิดมกีารกระทําความผดิ
เกิดข้ึน แจงขอความแกพนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป และปรับไมเกินหกหมื่นบาท” 

  กรณี เช นไร ท่ีจะถือว  า เป นความผิดฐาน
แจงความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ นั้น 
ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๘๔/๒๕๔๓ การที่
จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จวารถยนตหายแลวนํารายงาน
ประจาํวนัเกีย่วกบัคดไีปแสดงตอบรษิทัประกนัภัยเปนการกระทาํ
ที่มีเจตนาเดียว คือเพื่อมุงหมายจะไดเงินจากบริษัทประกันภัยเปนหลัก การกระทํา
ของจําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๖๗ 
และมาตรา ๒๖๘ อันเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๑๗๓ 
ซึ่งเปนบทหนัก

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๗๙๙/๒๕๔๓ จําเลยรูวามิไดมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น แตกลับแจงความตอพนักงานสอบสวนวามีคนรายสองคน 
รวมกันชิงทรัพยรถจักรยานยนตที่จําเลยเชาซ้ือมาจากบริษัท ม. ไป เพื่อมิใหบริษัท
ผูใหเชาซื้อยึดรถจักรยานยนตคืนจากจําเลย เนื่องจากจําเลยคางชําระคาเชาซื้อ 
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓ 

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๘๖๑๑/๒๕๕๓ จาํเลยรูวามไิดมกีารกระทํา
ความผิดในขอหาลักทรัพยเกิดขึ้น แตกลับไปแจงความแกพนักงานสอบสวนวาไดมี
การกระทําความผิดฐานลักทรัพยอนัเปนเท็จ เพือ่ใหพนกังานสอบสวนเช่ือวาไดมคีวามผิด
ขอหาลกัทรพัยเกดิขึน้เพือ่ใหโจทกรวมไดรบัโทษ การกระทาํของจาํเลยจึงเปนความผดิ
ฐานแจงความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๗๓ 
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และมาตรา ๑๗๔ นอกจากนี ้จาํเลยยงัมเีจตนาแจงความเทจ็เพือ่ใหพนกังานสอบสวน
ดําเนินคดีแกโจทกรวม อันเปนการใสความโจทกรวมตอบุคคลที่สามเพื่อใหโจทกรวม
ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และเสียช่ือเสียง การกระทําของจําเลยจึงเปนการดูหมิ่น
โจทกรวมดวย

 (๔) การแจงความเท็จเพื่อจะแกลงใหบุคคลตองรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น 

   โดยกาํหนดไวใน มาตรา ๑๗๔ วา “ถาการแจงขอความตามมาตรา 
๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับตามวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท

  ถาการแจงตามความในวรรคแรก เปนการเพือ่จะแกลงใหบคุคลใด
ตองรับโทษหรือรบัโทษหนักขึน้ ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป และปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท” 

  กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๔ นั้น ไดมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๒๐๙/๒๕๐๖ จาํเลยมีปากเสียงกบับคุคลหน่ึง
แลวถูกบุคคลนั้นชกตอยเอา แตจําเลยนําความไปแจงตอพนักงานสอบสวนวา
มีนักเลง ๓ คน กลุมรุมทํารายจําเลย โดยคนหนึ่งใชไมตี คนหนึ่งล็อกคอ อีกคนหนึ่ง
แยงเงนิ แลวนาํเจาพนกังานไปดทูีเ่กดิเหตเุพือ่จบักมุผูทีมี่เรือ่งกบัจาํเลย ดงันี ้การทีจํ่าเลย
แจงความกลาวหาเปนเรื่องปลนทรัพยอันเกินความเปนจริง จึงเปนการแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกลงใหบุคคลนั้นตองรับโทษหนักขึ้น 
ตามมาตรา ๑๗๔ ไมใชมาตรา ๑๗๒  

๒. การกระทําความผิดอาญาฐานยักยอก 
 ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดหลกัเกณฑเก่ียวกับการกระทาํความผดิ

ฐานยักยอกและบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๓๕๒ วา “ผูใด
ครอบครองทรพัยซึง่เปนของผูอืน่ หรอืซึง่ผูอืน่เปนเจาของรวมอยูดวย เบยีดบงัเอา
ทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

 ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด 
เพราะผูอื่นสงมอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหาย
ซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง”

 กรณีเชนไรท่ีจะถือวาเปนความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ นัน้ ไดมตีวัอยางคาํพพิากษาศาลฎีกาทีพ่พิากษาวาการกระทําน้ัน
เปนความผิดฐานยักยอก ดังนี้
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จุลนิติ

 (๑) กรณียักยอกสลากกินแบงรัฐบาล 
   คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๓๓๐/๒๕๓๙ จาํเลยที ่๑ ขอสลากกนิแบง

รัฐบาลจากโจทกไปตรวจกับผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลที่จําเลยที่ ๒ 
ไดจดไว แลวไมคนืสลากใหแกโจทก กลบันาํไปมอบใหธนาคารเพ่ือขอรบัเงนิรางวลัแทน 
และนําเงินมาเขาบัญชีเงินฝากของจําเลยที่ ๒ และ ท. ซึ่งเปนภริยาของจําเลยที่ ๒ 
และมารดาจําเลยที่ ๑ ที่ธนาคารดังกลาว อันเปนการเบียดบังเอาสลากกินแบงรัฐบาล
ฉบบัพพิาท และเงนิรางวัลทีไ่ดรบัมาเปนของตนและของบุคคลอืน่โดยทจุรติ การกระทํา
ของจําเลยทั้งสอง จึงเปนความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา ๓๕๒ 

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๒๒๔/๒๕๕๕ สลากกินแบงรัฐบาล
ที่โจทกรวมซื้อและฝากจําเลยที่ ๑ ไว ถูกรางวัลที่ ๑ จําเลยที่ ๑ 
คิดจะเบียดบังเอาสลากไวเสียเอง จึงไดอางตอโจทกรวมวาสลาก
ไมถกูรางวลัและไดทิง้ไปแลว จากนัน้ใหจาํเลยที ่๒ ซึง่เปนบตุรชาย 
รับสมอางวาเปนผูซื้อสลากไป แลวรวมมือกันนําสลากไปขอรับ
รางวัลมาเปนของจาํเลยทัง้สองโดยทจุรติ จาํเลยที ่๑ จงึมคีวามผดิ
ฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก 
จําเลยที่ ๒ มิไดรวมครอบครองสลากมาแตแรก แตการที่จําเลยที่ 
๒ รบัสมอางวาเปนเจาของสลากและไดรวมไปขอรับเงินรางวัลมา 
ถือไดวาเปนการใหความชวยเหลือแกจําเลยท่ี ๑ ในการยักยอกสลาก จําเลยท่ี ๒ 
จึงมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๒ ประกอบมาตรา ๘๖ 

  แตอยางไรก็ดี ในกรณีการเขาหุนกันซ้ือสลาก และสลากถูกรางวัล 
เจาของรวมคนหนึ่งไปรับเงินรางวัลมาแลวเอาไปใชเพียงผูเดียว กรณีเชนนี้ ไมผิดฐาน
ยกัยอกทรพัยหากเจาของรวมอกีคนหนึง่ไมไดมอบหมายใหเจาของรวมไปรบัเงนิรางวลั 
แตอาจจะเปนความผิดฐานลักทรัพยได

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๙/๒๔๙๒ โจทก และจําเลย เขาหุน
กันซื้อสลากกินแบงรัฐบาล แลวสลากถูกรางวัลที่ ๒ เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลย
รบัเงนิจากกองสลากแลว ไมยอมจายเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนทีโ่จทกควรจะไดใหแกโจทก 
โจทกฟองวาจําเลยเจตนาทุจริตยักยอกเงินจํานวนนี้ ศาลฎีกาพิพากษาวาโจทกไมได
มอบหมายใหจําเลยเปนผูดูแลหรือเก็บเงินไว การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด
ฐานยักยอกเงิน 

 (๒) กรณีการยักยอกทั่วไป 
  คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๗๕๕/๒๕๐๖ (ประชุมใหญ) นาฬกาขอมอื

ของผูเสียหายตกหาย โดยผูเสียหายไมทราบวาตกหาย ณ ที่ใด ในวันเดียวกันนั้นเอง

163-172-MAC6.indd   168163-172-MAC6.indd   168 7/12/18   5:22 PM7/12/18   5:22 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๖๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

บุตรของจําเลยเก็บนาฬกาดังกลาวได แลวนําไปมอบแกจําเลยซ่ึงเปนมารดาเก็บไว 
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 เมือ่เงนิดงักลาวตกอยูในความครอบครองของจําเลย แลวจําเลยเบยีดบงั
เอาเปนของตน จาํเลยจงึมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง  

  คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๔๔๒/๒๕๔๐ พนักงานธนาคารโจทกรวม
รบัฝากเงนิจากสาขาของบรษิทั ท. เพือ่โอนเขาบญัชอีอมทรพัยของบรษัิท ท. สาํนกังานใหญ
แตปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรผิดพลาดไปเขาบัญชีออมทรัพยของจําเลย
ที่ธนาคารโจทกรวม แลวจําเลยไดถอนเงินจํานวนดังกลาวในบัญชีของจําเลยไปจาก
ธนาคารโจทกรวม แมจําเลยจะทราบแตเพียงฝายเดียววาเงินนั้นเขาบัญชีผิดพลาด 
แตจําเลยมีเจตนาทุจริต ถือไดวาเงินจํานวนดังกลาวไดตกมาอยูในความครอบครอง
ของจาํเลยเพราะโจทกรวมไดสงมอบใหโดยสาํคญัผดิ จาํเลยจงึมคีวามผดิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง

๓. การกระทําความผิดฐานรับของโจร 
 ประมวลกฎหมายอาญา ไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการกระทําความผดิ

ฐานรับของโจรไวในมาตรา ๓๕๗ วา “ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพา
เอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทํา
ความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย 
ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานรบัของโจร ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป หรอืปรบัไมเกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

 กรณีเชนไรที่จะถือวาเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๗ นัน้ ไดมตีวัอยางคําพพิากษาศาลฎีกาท่ีพพิากษาวาการกระทํานัน้
เปนความผิดฐานรับของโจร ดังนี้
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 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๐๘/๒๕๔๘ แมขณะ ก. และ จ. เอารถ
จักรยานยนตของผูเสียหายไปจะไมเปนความผิดฐานลักทรัพย เนื่องจากไดรับความ
ยินยอมจากผูเสียหาย แตการที่ ก. และ จ. ไมนํามาคืนผูเสียหาย กลับนําไปขายใหแก
จาํเลยท้ังสี ่เปนการเบยีดบังเอารถจักรยานยนตของผูเสยีหายไวโดยทจุรติ เปนความผดิ
ฐานยักยอก จําเลยทั้งส่ีรับซื้อไวในราคาเพียง ๘๐๐ บาท ตํ่ากวาราคาที่แทจริง 
๗,๐๐๐ บาท โดยไมตรวจสอบเสียกอนวาคูมือจดทะเบียนรถจักรยานยนตมีชื่อ ก. 
และ จ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือไม ผิดวิสัยของบุคคลทั่วไป เชื่อวาจําเลยทั้งสี่รูอยู
แลววาเปนรถจักรยานยนตทีไ่ดมาจากการกระทําความผิดฐานยักยอก จงึเปนความผิด
ฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗   

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๖/๒๕๕๒ การกระทํา
ความผิดฐานรับของโจร ผูกระทําไมจําตองรับทรัพยของกลางไว
ในความครอบครองของตนเอง เพยีงแตชวยซอนเรน ชวยจาํหนาย 
ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานาํ หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพย
อันไดมาโดยการกระทําความผิด การที่จําเลยขับรถจักรยานยนต
ให อ. นัง่ซอนทาย บรรทุกโทรทศันของกลางจะไปทีอ่าํเภอดอนสกั
โดยรูอยูวาเปนโทรทัศนที่ อ. ลักมา จึงเปนการชวยพาเอาไปเสีย 
อันเปนองคประกอบความผิดฐานรับของโจร ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ แลว 

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๐๗/๒๕๕๗ จําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑ 
เพื่อมิใหผูเสียหายที่ ๑ รองตะโกนขอความชวยเหลือ มิไดมีเจตนาที่จะเอาโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูเสียหายที่ ๑ จนเมื่อจําเลยที่ ๒ ทํารายผูเสียหายที่ ๑ ลมลงแลว จึงมี
เจตนาที่จะเอาโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูเสียหายที่ ๑ และเขาแยงเอาโทรศัพทของ
ผูเสียหายที่ ๑ อันเปนการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา เปนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย จากนั้น
จําเลยที่ ๑ รับโทรศัพทจากจําเลยที่ ๒ แลวขวางออกไปนอกกําแพงหาง เปนการพา
โทรศัพทเคลื่อนที่ออกไปจากที่เกิดเหตุโดยทราบวาเปนทรัพยที่จําเลยที่ ๒ ไดมาจาก
การกระทําความผิด จึงเปนความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๗  

๔. เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลที่ถูกสลากกินแบงรัฐบาล
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดกําหนดเง่ือนไขในการขอรับเงินรางวัล

สําหรับสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกรางวัลไวที่ดานหลังของสลากทุกฉบับ ดังนี้  
  ก. เงินรางวัลจะจายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
 ข. ถาสลากจําหนายไมหมด เงินรางวัลหนึ่ง ๆ ตองลดลงตามสวน
 ค. ผูถูกรางวัลตองมาขอรับเงินภายใน ๒ ป นับจากวันออกรางวัลสลาก 

หากพนกําหนดจะนําสงเปนรายไดแผนดิน
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

 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 แมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะไดกําหนดเง่ือนไขในการ

ขอรับเงินรางวัลไวแตก็ยังเกิดปญหาการฟองรองดําเนินคดีกันในกรณีที่ผูถูกรางวัล
ไปขอรับเงินรางวัลโดยไมมีสลากมาขอรับรางวัล แตสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
ไมจายเงนิรางวลัใหเพราะไมเปนไปตามเงือ่นไขการขอรบัรางวลัทีกํ่าหนดไว ผูขอรบัรางวลั
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
ถกูรางวลัมาขอรบัรางวลั และสลากกนิแบงทกุฉบบัมเีงือ่นไขทีร่ะบไุวดานหลงัสลากวา
เงินรางวัลจะจายแกผู ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับเทานั้น ขอใหยกฟอง 
ศาลช้ันตนพิพากษาใหจําเลยใชเงินใหแกโจทก ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ย 
จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา 
“คดนีีต้องหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” จาํเลยฎีกาในปญหาขอกฎหมายวาจาํเลยได
ระบุเงื่อนไขการรับรางวัลไวที่ดานหลังสลากกินแบงทุกฉบับวาเงินรางวัลจะจายแก
ผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ เงื่อนไขการรับเงินรางวัลดังกลาวถือไดวาเปน
สัญญาขอหนึ่งซึ่งโจทกจําเลยตองปฏิบัติตาม โจทกมาขอรับเงินรางวัลโดยไมถือสลาก
ที่ถูกรางวัลมาแสดงตอจําเลยถือไดวาโจทกผิดสัญญาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับ
เงนิรางวลัดงักลาว จาํเลยจงึไมมหีนาทีต่องจายเงนิรางวลัแกโจทก ศาลอุทธรณวนิจิฉยั
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวน ซึ่งศาลฎีกาตองถือตามวาโจทกเปนเจาของ
สลากกนิแบงทีถ่กูรางวลัตามฟอง เมือ่เปนดงันีศ้าลฎกีาพเิคราะหแลวเหน็วา ขอกาํหนด
ดงักลาวทีจ่าํเลยเรยีกวาเงือ่นไขนัน้เปนขอกาํหนดทีม่ไีวเพือ่จาํเลยจะจายเงนิใหเจาของ
สลากกินแบงที่แทจริง โดยปองกันผูทุจริตแอบอางมารับเงินรางวัล เพื่อใหจําเลยมี
หลักฐานในการที่จะจายเงินใหแกผูถูกรางวัลเทานั้น ไมใชขอกําหนดที่จะไมจายเงิน
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ความผิดฐานแจงความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

จุลนิติ

รางวัลแกผูถกูรางวัลทีส่ลากหายไป เมือ่คดีฟงไดวาโจทกเปนเจาของสลากกินแบงทีถ่กู
รางวลัตามฟอง โจทกจงึมสีทิธทิีจ่ะไดรบัเงนิรางวลัจากจาํเลย จาํเลยจะอางขอกําหนด
นี้เพื่อไมจายเงินรางวัลใหแกโจทกหาไดไม 

บทสรุป  
กลาวโดยสรุป โดยที่กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายที่กําหนดหลักการเพื่อ

คุมครองสังคม การที่นําเสนอหลักการของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
บทกาํหนดโทษสาํหรบัผูกระทําความผดิฐานแจงความเทจ็ ยกัยอก และรบัของโจรนัน้ 
ก็เพื่อใหประชาชนท่ีติดตามขาวสารจากส่ือตาง ๆ ไดมีความรูและความเขาใจใน
หลักการทางกฎหมายดังกลาว และเพื่อเปนอุทาหรณไมใหมี
บคุคลใดคิดทีจ่ะกระทําความผิด หรอืเกิดความเกรงกลัวและไมกลาที่
จะกระทําความผิด เมื่อไดรับรูและตระหนักถึงผลของการกระทํา
ความผิดและบทลงโทษแลว หรอืไมคดิทีจ่ะฟองรองดาํเนินคดเีพือ่
กลัน่แกลงใหบคุคลใดตองรบัโทษหรอืรบัโทษหนักขึน้ เพราะรูแลว
วาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดอาญาและตองรับโทษ 

อยางไรก็ดี สําหรับกรณีพิพาทเร่ืองสลากกินแบงรัฐบาล
ระหวางครปูรชีา ใครครวญ กบั รอยตาํรวจโท จรญู วมิลู นัน้ ขณะนี้
ยงัไมเปนท่ียตุ ิดังนัน้ จงึเปนเรือ่งของศาลและกระบวนการยุตธิรรมทีจ่ะตองพสิจูนเพือ่
คนหาความจริงและพิจารณาพิพากษาเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกทั้งสองฝายตอไป 
เพื่อยุติปญหาขอพิพาทนั้น รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากประชาชน
ที่มีตอกระบวนการยุติธรรมสืบตอไป

จะตองพิสจนเพ่ือ
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