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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1022/2505

พนักงำนอัยกำร กรมอัยกำร
พลตำรวจ ล.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 137, 157, 165, 172, 188
จำเลยเป็นพลตำรวจขำดหนีรำชกำรแต่ยังมีหน้ำที่จับกุมผู้กระทำผิดได้ประสบเหตุกำรณ์กระทำผิด
อำญำกลับละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่จะจับคนร้ำย โดยเข้ำขัดขวำงพูดขู่พยำนผู้รู้เห็นมิให้ยืนยันว่ำรู้เห็นกำร
กระทำผิด กำรละเว้นปฏิบัติหน้ำที่เช่นนี้ เป็นกำรละเว้นโดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำทรัพย์ จึงเป็น
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3215/2538

พนักงำนอัยกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นปลัดอำเภอได้รับแต่งตั้งจำกนำยอำเภอให้ทำกำรตรวจสอบผลงำนตำมโครงกำรสร้ำงงำนใน
ชนบทของสภำตำบล กำรแต่งตั้งดังกล่ำวเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ในทำงรำชกำร จำเลยจึงเป็นเจ้ำพนักงำนที่มี
หน้ำที่ต้องเดินทำงไปตรวจสอบผลงำนตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยแล้วรำยงำนให้นำยอำเภอทรำบ กำรที่
จ ำเลยท ำรำยงำนว่ ำ สภำต ำบลได้ จ้ ำ งเหมำเครื่ อ งจั ก รกลขุ ด ดิ น ถู ก ต้ อ งตำมโครงกำรแล้ ว เห็ น ควรให้
คณะกรรมกำรสภำตำบลดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงทั้ง ๆ ที่งำนตำมโครงกำรยังไม่แล้วเสร็จ โดยจำเลยได้
ร่วมออกไปดูกำรตรวจสอบรับมอบงำนของคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงดังกล่ำวด้วยอีกทั้งงำนในส่วนที่ยั งไม่
แล้วเสร็จนั้นอำจตรวจสอบและพบเห็นได้โดยง่ำย ดังนี้กำรกระทำของจำเลยจึงเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้นำยอำเภอและสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้รับควำมเสียหำย กำร
กระทำของจำเลยจึงเป็นควำมผิดตำม ป.อำญำ มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 437/2515

พนักงำนอัยกำรจังหวัดเชียงใหม่
จ่ำสิบตำรวจ อ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157, 295, 310, 391
ผู้เสียหำยถูกเตะทั้งรองเท้ำ มีบำดแผล คือ 1. รอยช้ำบวมที่หน้ำผำกข้ำงขวำเหนือคิ้วขวำ 2. เบ้ำตำ
ขวำช้ำบวมเขียว ตำขำวมีรอยช้ำเลือด 3. ริมฝีปำกล่ำงซ้ำยแตก 4. รอยช้ำบวมที่ปลำยคำง 5. หัวเข่ำซ้ำยบวม
เล็ กน้ อย มีร อยถลอกเลื อดออกซับ บำดแผลทั้งหมดควรจะหำยภำยใน 7 วัน เช่นนี้ ถือว่ำได้รับอันตรำย
แก่กำย ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 295 แล้ว
จำเลยเป็นจ่ำสิบตำรวจและสิบตำรวจเอกได้จับกุมผู้เสียหำยในข้อหำเสพสุรำจนเป็นเหตุให้ เ มำ
ประพฤติวุ่นวำยครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสำธำรณะ เมื่อนำไปยังสถำนีตำรวจแล้วผู้เสียหำยยังร้องเอะอะ
อำละวำด เตะโน่นเตะนี่ เดินไปมำและจะลงไปจำกสถำนีตำรวจ จำเลยจึงเอำตัวผู้เสียหำยเข้ำไปขังไว้ใน
ห้องขังเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเสียหำย ดังนี้ไม่ถือว่ำจำเลย
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำย หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้เสียหำยปรำศจำก
เสรีภำพในร่ำงกำยอันเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และ 310
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 572/2517

พนักงำนอัยกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นำย ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 1 (1), 157, 161, 162 (2)
จำเลยซึ่งเป็นปลัดอำเภอมีหน้ำที่ทำตั๋วรูปพรรณสัตว์พำหนะลงลำยมือชื่อประทับตรำตำแหน่งลงใน
ตั๋วรูปพรรณที่รู้ว่ำ ปลอมลำยพิมพ์นิ้วมือเจ้ำของสั ตว์ ทำให้มีผู้ใช้เอกสำรนั้นอ้ำงเมื่อถูกตรวจค้น แม้จะไม่
ปรำกฏว่ำจำเลยได้รับผลประโยชน์แต่ประกำรใด แต่ก็เป็นกำรทำให้จำเลยอื่นได้รับประโยชน์ในกำรใช้เอกสำร
นั้ น ไปอ้ ำ งเมื่ อ ถู ก ตรวจค้ น หรื อ ถู ก จั บ ถื อ ว่ ำ เป็ น กำรกระท ำโดยทุ จ ริ ต เช่ น กั น จึ ง มี ค วำมผิ ด ตำม
มำตรำ 157,161 และ 162(2)
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 955/2512

นำย ก.
นำย ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 86, 157
นำยอำเภอสั่ งให้จ ำเลยที่ 1 จัดกำรเรื่องเพิกถอนกำรร้องขอขำยที่ดินจัดกำรใส่ชื่อบุตรโจทก์ และ
จ ำเลยที่ 2 เป็ น เจ้ ำของที่ดิน จ ำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมปฏิบัติ กลั บพูดจำเป็นทำนองขู่เข็ญโจทก์ ยิ่งกว่ำนั้นยัง
ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 พูดหลอกลวงโจทก์ให้ลงชื่อเป็นพยำนในสัญญำกู้ เงินระหว่ำงจำเลยที่ 2 ที่ 3 โดยบอก
ว่ำเป็นกำรถอนเรื่องกำรซื้อขำย โอนชื่อให้เด็กได้ จึงเป็นกำรส่อแสดงให้เห็นเจตนำของจำเลยที่ 1 ว่ำ ตั้งใจ
ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ และเป็นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ เพรำะโจทก์โอนที่ดิน
ให้บุตรไม่ได้ และถ้ำโจทก์ไม่ทรำบถึงกำรหลอกลวงของจำเลยทั้งสำมคน หลงเชื่อตำม เมื่อเวลำเนิ่ นนำน
ออกไป สิทธิที่โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตำมสัญญำหย่ำอำจขำดอำยุควำมได้ นอกจำกนั้น จำเลย
ทั้งสำมยังร่วมกันก่อให้เกิดภำระผูกพันกับที่ดิน โดยนำที่ดินไปเป็นหลักประกันในสัญญำกู้เงิน และกำรกระทำ
ของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำเป็น กำรแสวงหำประโยชน์ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงเป็นกำรปฏิบัติห น้ำ ที่โ ดย
ทุจริต จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 แต่มิได้เป็นเจ้ำพนักงำน จึงมีควำมผิดฐำนสนับสนุนกำร
กระทำผิด
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1208/2523

พนักงำนอัยกำรจังหวัดอุทัยธำนี
นำย ว.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 90, 91, 157, 162
จำเลยเป็นข้ำรำชกำรตำแหน่งหัวหน้ำธุรกำรของโรงพยำบำลและเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงกำร
ก่อสร้ำงตึก จำเลยทรำบดีว่ำกำรก่อสร้ำงผิดรำยกำรตำมแบบแปลนแต่เพิกเฉยเสีย แล้วทำบันทึกตรวจกำรจ้ำง
รับรองเป็นหลักฐำนว่ำ ผู้รับจ้ำงทำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จบริบูรณ์ตำมสัญญำจ้ำงจนทำงรำชกำรได้อนุมัติจ่ำย
ค่ ำ จ้ ำ งให้ ผู้ รั บ จ้ ำ งไปครบถ้ ว นซึ่ ง เป็ น ควำมผิ ด ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และ
มำตรำ 162(1) นั้น กำรกระทำของจำเลยดังกล่ำวเป็นควำมผิดต่อเนื่องกัน จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมำย
หลำยบท ลงโทษตำมกฎหมำยที่เป็นบทหนักที่สุดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 90
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1886/2523

พนักงำนอัยกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นำง ป.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 219
ป.อ. มำตรำ 56, 157
จ ำเลยรั บ รำชกำรเป็น พยำบำลประจำโรงพยำบำลได้ตรวจชันสู ตรบำดแผลของ พ. ซึ่งถูกข่มขืน
กระทำชำเรำละเว้นไม่ส่งซับน้ำในช่องคลอดของ พ. ไปหำเชื้อของน้ำอสุจิตำมระเบียบและกรอกข้อควำมลงใน
รำยงำนผลกำรตรวจชันสูตรเอำเอง พ. ย่อมเป็นผู้เสียหำยและได้รับควำมเสียหำยเพรำะกำรกระทำของจำเลย
แล้วจำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ157
ในคดีที่ฎีกำได้แต่ปัญหำข้อกฎหมำยเมื่อปรำกฏว่ำจำเลยอำยุ 57 ปี รับรำชกำรเป็นพยำบำลไม่เคย
กระทำผิดมำก่อนโดยพฤติกำรณ์และเหตุผลแห่งรูปคดีมีเหตุสมควรศำลฎีกำย่อมมีอำนำจเปลี่ยนแปลงดุลพินิจ
ในกำรวำงโทษจำคุกที่ศำลอุทธรณ์กำหนดไว้โดยให้รอกำรลงโทษไว้ได้
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2418/2526

พนักงำนอัยกำรจังหวัดชัยนำท
นำย บ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
นำยกเทศมนตรี และปลั ดเทศบำลซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนได้ร่วมกันออกประกำศเพิ่มเติมคุณวุฒิของ
ผู้สมัครสอบแข่งขันภำยหลังครบระยะเวลำรับสมัคร เพื่อแสดงว่ำ ส. มีวุฒิตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งำนครู เ ทศบำล ซึ่ ง ตำมประกำศเดิ ม แล้ ว ส. มี วุ ฒิ ไ ม่ ต รงตำมที่ ท ำงรำชกำร
กำหนด เมื่อ ส. สอบได้และได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งแล้วย่อมทำให้ผู้ที่สอบได้อื่นแต่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุได้รับ
ควำมเสียหำย กำรกระทำของเจ้ำพนักงำนดั งกล่ำวเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิช อบตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 999/2527

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสุโขทัย
จ่ำสิบตำรวจ ว.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 78 (1), 92 (2)
ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจ มีอำนำจทำกำรสืบสวนคดีอำญำและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมำยใน
กรณีที่มีผู้กระทำผิดซึ่งหน้ำแม้ในที่รโหฐำนจำเลยก็มีอำนำจจับโดยไม่ต้องมีทั้งหมำยจับและหมำยค้น ดังนั้น
กำรที่จ ำเลยเข้ำไปในห้ องเล่ น กำรพนั น พบผู้ เล่ น กำลั งเล่ นพนัน เอำทรั พย์สิ น กันแล้ ว ไม่ ท ำกำรจั บกุ ม ย่ อ ม
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรกรมตำรวจจำเลยจึงมีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2577/2534

นำย ม.
ร้อยตำรวจเอก ศ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรที่โจทก์เป็นผู้ต้องหำและถูกจับมำควบคุมไว้ กำรที่
จ ำเลยพู ด ในตอนแรกที่ ญ ำติ โ จทก์ แ สดงควำมจ ำนงขอประกั น ตั ว โจทก์ ว่ ำ จะประกั น ไปท ำไมจะ
ดัดนิสัย 2 - 3 วันก่อน และว่ำจำเลยไม่ว่ำงจะไปตั้งด่ำนตรวจ แต่จำเลยกลับไปรับประทำนอำหำรโดยมิได้ตั้ง
ด่ำนตรวจตำมที่พูดไว้นำนเกือบ 1 ชั่วโมง จึงกลับมำที่สถำนีตำรวจแล้วจำเลยพูดกับญำติโจทก์อีกครั้งหนึ่งว่ำ
จะประกั น ไปท ำไม ตอนนี้ ผู้ เ สี ย หำยก ำลั ง แรงให้ ถู ก ขั ง 4 - 5 วั น ก่ อ น จำกนั้ น จ ำเลยก็ อ อกไป
โต๊ะสนุ กเกอร์ ดังนี้ จ ำเลยมีห น้ ำที่จ ะต้องอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำติดต่อ และตำมข้อบังคับ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยระเบียบกำรดำเนินคดีอำญำ ฯ และมีหน้ำที่ต้องขวนขวำยกระวีกระวำดแนะนำ
ชี้แจงแก่ญำติโจทก์ที่มำติดต่อขอประกันตัวโจทก์ว่ำจะยื่นเรื่องรำวได้อย่ำงไร นำเสนอแก่ใคร และจำเลยต้อง
คอยให้โอกำสในกำรที่คนเหล่ำนั้นจะได้ดำเนินกำรดังกล่ำวไปด้วยดี รวดเร็วและเรียบร้อยตำมสมควรแก่เวลำ
และพฤติกำรณ์กำรกระทำของจำเลยดังกล่ำวจึงเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบทำให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่โจทก์ผู้ถูกคุมขัง เป็นควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4076/2534

นำง ส.
นำย ท.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จ ำเลยเป็ น เจ้ ำ พนั ก งำนดำรงตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำรงำนที่ ดิน มีห น้ำ ที่ จดทะเบี ยนสิ ท ธิ แ ละ
นิติกรรม มีผู้แอบอ้ำงว่ำเป็น พ. ให้กับโจทก์แต่จำกลำยพิมพ์นิ้วมือของ พ. ในแบบสอบสวนเพื่อขอออกหนังสือ
รับรองกำรทำประโยชน์กับลำยพิมพ์นิ้วมือของ พ. ในสัญญำจำนองและขำยฝำกปรำกฏชัดว่ำเป็นลำยพิมพ์นิ้ว
มือคนละชนิ ด อีกทั้งในวัน ทำสั ญ ญำจ ำนองและขำยฝำกจำเลยได้เ ตรีย มสั ญ ญำต่ ำง ๆ ให้ ผู้ ที่แอบอ้ ำ งว่ ำ
เป็น พ. ลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว กำรที่จำเลยเสนอให้มีกำรจดทะเบียนจำนองและขำยฝำกที่ดินของ พ. ทั้ง ๆ ที่
จำเลยรู้อยู่แล้วว่ำผู้มำขอจดทะเบียนมิใช่ พ. จำเลยย่อมเล็งเห็นผลที่จะเกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ผู้รับจำนอง
และผู้รับซื้อฝำก ถือว่ำจำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์แล้ว กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตแม้ไม่เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ใด ก็เป็นควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157.
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2754/2536

พนักงำนอัยกำรจังหวัดตรำด
ดำบตำรวจ อ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
ผู้เสียหำยแจ้งให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจจับกุม ส.เมื่อจำเลยจับตัว ส.ได้แล้วจำเลยมีหน้ำที่
ต้องรีบนำตัว ส. ส่งพนักงำนสอบสวนทัน ทีโดยไม่ชักช้ำ กำรที่จำเลยยอมให้ ส. แวะพบญำติแล้วเป็นเหตุ
ให้ ส. หลบหนีไปในระหว่ำงควบคุมตัวส่งพนักงำนสอบสวน ถือว่ำจำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้น
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำยและกรมตำรวจ
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3194/2536

พนักงำนอัยกำร กรมอัยกำร
นำย ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 86, 90, 157, 164
กำรที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้ำรำชกำรครูได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่งหรือสอบสัมภำษณ์ ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรครูตำมคำสั่งของสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ย่อมถือว่ำจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเจ้ำพนักงำนในกำรสอบครั้งนี้ แม้
จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะเป็นเพียงกรรมกำรสอบสัมภำษณ์แต่กำรเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ในกำรสอบของจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 ย่อมนับตั้งแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่งแต่งตั้งจนถึงกำรสอบเสร็จสิ้นหำใช่เป็นเจ้ำพนักงำนมีห น้ ำที่
เฉพำะในช่วงกำรสอบสัมภำษณ์เท่ำนั้นไม่
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4201/2536

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสตูล
นำย ห.
ป.อ. มำตรำ 90, 91, 137, 157, 162 (1), 162 (4), 177, 267

โจทก์
จำเลย

จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต โดยทำใบรับแจ้งกำรตำยอันเป็นเท็จแล้วนำไปเป็น
หลักฐำนในกำรแจ้งกำรตำยต่อนำยทะเบียนให้ออกมรณบัตรของ จ. และนำไปเป็นหลักฐำนในกำรขอคืน
หลักประกันที่ ป. ได้ประกันตัว จ. และเบิกควำมเท็จต่อศำลว่ำ จ. ตำยไปแล้ว กำรกระทำของจำเลยเป็น
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137,157,162(1)(4),267 ซึ่งเป็นกำรกระทำกรรมเดียวผิด
กฎหมำยหลำยบท ให้ลงโทษตำมมำตรำ 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดกระทงหนึ่งและเป็นควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 177 วรรคแรกอีกกระทงหนึ่ง
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1161/2538

พนักงำนอัยกำร กรมอัยกำร
นำย ก.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 56, 157
จ ำเลยเป็ น ข้ ำ รำชกำรครู มี ห น้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรของวิ ท ยำลั ย เทคนิ ค ร. ได้ รั บ มอบหมำยจำก
ผู้อำนวยกำรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำให้มีหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงต่อเติมวิทยำลัยอำชีวศึกษำ ส. ซึ่งเป็นงำน
รำชกำรของวิทยำลัยเทคนิค ร. จำเลยจึงมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงต่อเติม
อำคำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ ส. ดูแลรักษำวัสดุที่เหลือใช้จำกกำรก่อสร้ำงกำรที่จำเลยให้ ก. นำเหล็กไลท์เกจ อัน
เป็ น วัส ดุที่เหลื อใช้ซึ่งอยู่ ในหน้ ำที่ควำมดูแลรับผิ ดชอบของจำเลยไปเก็บไว้ที่ร้ำน ก. และให้ ก. เอำเหล็ ก
ดังกล่ำวไปเสียจึงเป็นกำรปฏิบัติห น้ำที่โ ดยมิช อบทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่กรมอำชีวศึกษำ และเป็นกำร
แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ผิด ป.อ. มำตรำ 157
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 533/2539

พนักงำนอัยกำรจังหวัดลำพูน
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จ ำเลยรั บ รำชกำรตำแหน่ งปฏิรู ป ที่ดิ นจัง หวัด มีห น้ำที่ในกำรจัดซื้ อที่ ดินและจัด กำรจ่ ำยเงิ น ของ
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้แก่ผู้ขำยสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินกำรจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินแปลงที่ 4 และแปลงที่ 5 จำก ร. สำหรับแปลงที่ 5 สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
และชำระรำคำที่ดินให้แก่ ร. ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว ส่วนแปลงที่ 4 นั้น ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2527 สำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้ดำเนินกำรจัดซื้อและชำระรำคำที่ดินให้แก่ผู้ขำยโดยปรำศจำกเงื่อนไขและแยกชำระ
รำคำเป็ น พันธบั ตรรั ฐ บำลและเงิน สด ในส่ ว นที่จ่ำยเป็น เงินสดนั้ น ได้ แยกจ่ำ ยเป็น เช็ คผู้ ถื อจำกบั ญ ชี ข อง
ส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด รวม 3 ฉบั บ จ ำเลยได้ ม อบเช็ ค ให้ แ ก่ ส. เพี ย ง 2 ฉบั บ จ ำเลยจะอ้ ำ ง
เหตุกำรณ์ในอนำคตซึ่งอำจเป็นปัญหำขึ้นมำเพื่อยึดถือเอำเช็คฉบับที่ 3 จำนวนเงิน 280,000 บำท ไว้เป็น
ประกันค่ำเสียหำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรซื้อขำยที่ดินแปลงที่ 5 โดยไม่มีกฎหมำยหรือระเบียบ
ของทำงรำชกำรใด ๆ ให้อำนำจที่จะกระทำเช่นนั้นหำได้ไม่ หำกจะมีปัญหำขึ้นมำในอนำคตว่ำที่ดินแปลง
ที่ 5 มีกำรรุกล้ำป่ำสงวนแห่งชำติหรือไม่เพียงใด ก็เป็นปัญหำที่จะไปแก้ไขกันในเรื่องที่ดินแปลงที่ 5 นั้น จำเลย
ไม่มีอำนำจหรือหน้ำที่เข้ำไปแก้ไขปัญหำล่วงหน้ำเช่นนั้นด้วยกำรยึดเช็คที่ชำระรำคำค่ำที่ดินแปลงที่ 4 ให้แก่ ร.
ผู้ขำยมำเข้ำบัญชีธนำคำรในนำมของตนได้ ทั้งเมื่อปรำกฏว่ำไม่มีปัญหำใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ 5 กำรที่
จ ำเลยยึ ดเช็คไว้เช่ น นี้ จึ ง ไม่ช อบและก่ อให้ เ กิด ควำมเสี ย หำยแก่ ร. ที่ไม่ส ำมำรถได้รั บช ำระรำคำค่ ำ ที่ ดิ น
จำนวน 280,000 บำท ตำมวันสั่งจ่ำยในเช็คได้ นอกจำกนี้หลังจำกจำเลยนำเช็คดังกล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำก
ของตนแล้วจำเลยได้เบิกถอนเงินจำกบัญชีนั้นเป็นระยะ ๆ ไป อันแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่ำที่จำเลยเบิกถอนมำ
เพื่อประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น แม้ต่อมำจำเลยจะได้คืนเงินให้แก่ ร. และ
ตัวแทนเรียบร้อยแล้ว และ ร.หรือ ส. ผู้รับมอบอำนำจมิได้โ ต้แย้งหรือร้องเรียนว่ำไม่เต็มใจหรือถูกจำเลย
เพทุบำยให้ยึดเช็คดังกล่ำวก็ตำม กำรกระทำของจำเลยถือได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ ร. และปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต อันเป็นควำมผิดตำม ป.อ.มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2346/2540

พนักงำนอัยกำรจังหวัดลพบุรี
นำย ต.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2518 มำตรำ 85
ขณะเกิดเหตุจำเลยได้รับ คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงเหมำต่ อเติม
อำคำรที่ทำกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำ 1 หลัง และปรับปรุงต่อเติมบ้ำนพักแถวเรือนแฝด 1 หลัง ผู้เสียหำยเป็น
ผู้ เ สนอรำคำต่ ำสุ ด และได้ รั บ จ้ ำ งเหมำดั ง กล่ ำ ว ก่ อ นมี ก ำรท ำสั ญ ญำจ้ ำ ง จ ำเลยขอยื ม เงิ น ผู้ เ สี ย หำย
จำนวน 5,000 บำท และในวันที่ 20 พฤษภำคม 2530
ผู้เสียหำยได้จ่ำยเงินให้แก่จำเลยอีกจำนวน 15,000 บำท กำรที่จำเลยทรำบอยู่แล้วว่ำผู้เสียหำยเป็น
ผู้เสนอรำคำต่ำสุด ซึ่งจำเลยเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงอยู่ด้วย ย่อมอำจทำให้ เสีย ควำม
เที่ยงธรรมได้ และกำรที่ผู้เสียหำยยอมให้จำเลยยืมเงินดังกล่ำวก็เพรำะไม่อำจปฏิเสธได้ กำรกระทำของจำเลย
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ส่อไปในทำงทุจริตและเป็นควำมผิดฐำนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรตำมมำตรำ 85 แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2518 ว่ำด้วยเรื่องบริจำค ทั้งต่อมำเมื่อมีกำรออกเช็คสั่งจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ
จำนวน 123,453บำท และจำเลยได้นำเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนำคำร ระหว่ำงรอรับเงินผู้เสียหำยได้ตำมไปที่
ธนำคำรและขอให้โอนเงินตำมเช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้เสียหำยจำกนั้นจำเลยได้ตำมผู้เสียหำยไปที่บ้ำนเพื่อ
ขอใบรับเงินจำกผู้เสียหำย จำเลยได้เรียกร้องเงินจำกผู้เสียหำยอีกจำนวน 29,000 บำท โดยหักจำกเงินที่
ขอยืมไปจำนวน 5,000 บำท และให้ผู้เสียหำยจ่ำยให้จำนวน 24,000 บำท จึงเกิดกำรโต้เถียงกันขึ้น ในที่สุด
ผู้เสียหำยก็ยอมจ่ำยเงินให้แก่จ ำเลยเพียง 15,000 บำทพฤติกำรณ์ที่จำเลยรับเงินจำกผู้ เสียหำยดังกล่ ำว
สืบเนื่องมำจำกกำรที่ผู้เสียหำยรับจ้ำงเหมำต่อเติมอำคำรที่ทำกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำที่จำเลยเป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง อันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของจำเลย กำรที่จำเลยเรียกร้องเงินจำกผู้เสียหำย
ดังกล่ำว เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตเป็นควำมผิดตำม ป.อ.มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3803/2540

พนักงำนอัยกำรจังหวัดรำชบุรี
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นหัวหน้ำงำนทะเบียนรำษฎร สำนักปลัดเทศบำลเทศบำลเมือง มีหน้ำที่สอบสวนให้ได้ควำม
จริงกรณีมีประชำชนมำขอทำบัตรประจำตัวประชำชนใหม่ในกรณีบัตรสูญหำย เพื่อตรวจสอบให้ได้ควำมจริงว่ำ
เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ แต่จำเลยกลับสอบสวน ร. ผู้มำขอบัตรใหม่เพียงคนเดียว แล้วฟังว่ำ ร. กับ จ.
เป็นคนเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นควำมจริง ทั้งนี้โดยจำเลยได้ทรำบมำก่อนจำกแล้วว่ำ ร.กับ จ. เป็นคนละคนกัน เมื่อ
จำเลยสอบสวนแล้วก็ได้อนุมัติออกบัตรประจำตัวประชำชนให้แก่ ร. ในนำม จ. โดยปรำศจำกอำนำจ และ
จำเลยมิได้นำเสนอหัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำลหรือปลัดเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำลผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ
ออกบัตรประจำตัวประชำชนตำมระเบียบของทำงรำชกำร กำรกระทำของจำเลยจึงเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ จ. สำนักปลัดเทศบำลเทศบำลเมือง และกรมกำร
ปกครอง จำเลยจึงมีควำมผิดตำม ป.อ.มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 8300/2540

พนักงำนอัยกำรจังหวัดตรัง
นำย อ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 90, 157, 162 (4)
ที่พิพำทอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และกำรรังวัดของเจ้ำพนักงำนที่ดินเพื่อออก น.ส.3 ก. ไม่มีกำร
แจ้งให้เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ไประวำงแนวเขต เมื่อนำยอำเภอมีคำสั่งให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เพรำะมีเหตุสงสัย
ว่ำที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จะอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติหรือเขตติดต่อกับ
เขตป่ำสงวนแห่งชำติซึ่งจำเลยในฐำนะเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนที่ดินอำเภอมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ไป
ระวำงแนวเขตตำมบันทึกข้อตกลงระหว่ำงกรมที่ดินกับกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์เกี่ยวกับเขตป่ำไม้ พ.ศ. 2424 จำเลยไม่ได้แจ้งให้เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ไประวำง
แนวเขตแต่ ก ลั บ รำยงำนต่ อ นำยอ ำเภอที่ เ กิ ด เหตุ ทั้ ง สำมแปลงไม่ อ ยู่ ใ นเขตป่ ำ สงวนแห่ ง ชำติ เ ป็ น เหตุ ใ ห้
นำยอ ำเภอออกหนั ง สื อ รั บ รองกำรท ำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้ แ ก่ ส. เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่
ทำงรำชกำร กำรกระทำของจำเลยจึงเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตร 157, 162 (4) แต่กำร
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กระทำดังกล่ำวเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ให้ลงโทษตำมมำตรำ 157ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตำมมำตรำ 90
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 70/2542

พนักงำนอัยกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
นำย ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 86, 157, 162
ป่ำไม้เขตได้ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้ำหน้ำที่คัดเลือกไม้ที่ไม่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจประเภทไม้แก่
จัดมีขนำดโตเกินขนำดจำกัดมำกและอยู่ในวัยเสื่อมโทรมหรือยอดไม่สมบูรณ์และให้ตีตรำคัดเลือกอนุญำตให้
ตัดฟัน ไม้เพื่อบ ำรุ งป่ ำ หรื อ บร. กับ ทำบั ญชีคัดเลื อกไม้เสนอผู้ บังคับบัญชำแล้ ว ป่ำไม้เขตจะได้ประมูล หำ
ผู้รับจ้ำงตัดโค่นและซื้อไม้ดังกล่ำว โดยแต่งตั้งให้จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 ไปทำกำรตรวจวัด
ตีตรำรัฐบำลขำย หรือ รข. เป็นกำรอนุญำตให้ชักลำกไม้ได้ โดยจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 จะต้อง
ตีตรำเฉพำะไม้ที่มีตรำ บร. เท่ำนั้น และจะต้องตรวจดูว่ำ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตรำต้นไม้ถูกต้องหรือไม่ หำกไม่
ถูกต้อง จะตีตรำ รข. ไม่ได้ และจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กลับตีตรำไม้ที่ดี
มีค่ำทำงเศรษฐกิจเป็นกำรขัดคำสั่ง ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กรมป่ำไม้และรัฐเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และจำเลยที่ 2 ถึง
ที่ 4 ทำบั ญชีส ำรวจคัดเลื อกตีตรำไม้เ สนอผู้ บัง คับ บัญชำ ซึ่งไม่เป็นควำมจริ ง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็ น
เจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ทำเอกสำรดังกล่ำว จึงมีควำมผิดฐำนรับรองเป็นหลักฐำนว่ำได้กระทำกำรตำมที่ระบุใน
เอกสำรขึ้นอันเป็นควำมเท็จตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 162(1) จำเลยที่ 16 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด มี
จำเลยที่ 17 เป็นกรรมกำร ได้ทำสัญญำตัดฟันไม้และซื้อไม้เหล่ำนั้นกับกรมป่ำไม้ โดยจำเลยที่ 16 ได้มอบ
อำนำจให้จำเลยที่ 1 ดำเนินกำรตัดฟันไม้แทน และจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 ได้ตีตรำไม้ที่ยังไม่มี
ตรำ บร. แสดงว่ำเป็นไม้ที่ยังไม่ได้รับกำรคัดเลือกจำกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเกิด
ควำมเสียหำยแก่กรมป่ำไม้และรัฐตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และกำรที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และ
ที่ 11 ถึงที่ 15 เป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ทำเอกสำรได้ทำบัญชีรับรองเป็นหลักฐำนว่ำตน ได้ตีตรำ รข. บนไม้ที่
มีกำรคัดเลือกแล้วทุกต้น อันเป็นควำมเท็จ จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 จึงมีควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 162(1) ด้วย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4243/2542

พนักงำนอัยกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จ่ำสิบตำรวจ ณ.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 78
ป.อ. มำตรำ 56, 157, 310
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจเข้ำจับกุมผู้เสียหำยที่ได้ก่อกำรทะเลำะวิวำทก่อนหน้ำนั้นแต่เหตุแห่ง
กำรทะเลำะวิวำทได้ยุติลงแล้ว เหตุวิวำทยังไม่ชัดแจ้งว่ำฝ่ำยใดเป็นฝ่ำยผิดไม่ใช่กำรกระทำผิดซึ่งหน้ำ โดยมี
คู่กรณีกับผู้เสียหำยชี้ให้จับ แต่มิได้ร้องทุกข์ไว้ตำมระเบี ยบอีกทั้งไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสงสัยว่ำกระทำควำมผิด
มำแล้ ว จะหลบหนี จ ำเลยซึ่งไม่มีห มำยจั บ ไม่ มี อำนำจโดยชอบด้ว ยกฎหมำยที่จ ะจับผู้ เสี ย หำย จำเลยจับ
ผู้เสียหำยโดยไม่แจ้งข้อหำไม่ทำบันทึกจับกุม ไม่ส่งมอบตัวให้พนักงำนสอบสวนดำเนินคดี กลับนำไปควบคุมที่
ด่ำนตรวจ ชี้เจตนำจำเลยว่ำกระทำโดยโกรธแค้น แสดงอำนำจ เพื่อข่มขู่กลั่นแกล้งผู้เสียหำยให้เดือดร้ อน
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เสียหำย กำรกระทำของจำเลยจึงเป็นควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบและทำให้ผู้อื่น
ปรำศจำกเสรีภำพในร่ำงกำย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7728-7731/2544

นำย ร. กับพวก
นำง ก.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 91, 157
โจทก์ทั้งสี่มำปฏิบัติรำชกำรทำกำรสอนนักศึกษำตำมกระบวนวิชำที่ได้รับมอบหมำย โจทก์ทั้งสี่จึงมี
สิทธิที่จะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษแม้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จะไม่ลงเวลำทำงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลงเวลำ
อันเป็นกำรผิดระเบียบก็ตำม ก็เป็นเรื่องคนละส่วนกันกับเรื่องนี้ที่จะต้องไปดำเนินกำรตำมระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนอีกส่วนหนึ่งต่ำงหำก หำได้กระทบถึงสิทธิอันมีอยู่โดยชอบในกำรรับเงินค่ำตอบแทนพิเศษของโจทก์
ทั้งสี่แต่อย่ำงใดไม่ ทั้งแบบฟอร์มก็เป็นแบบฟอร์มที่ให้จำเลยในฐำนะหัวหน้ำภำควิชำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของอำจำรย์ในภำควิชำไม่ใช่หลักฐำนรับรองกำรลงเวลำปฏิบัติงำน จำเลยจึงมีหน้ำที่ต้องรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของโจทก์ทั้งสี่และไม่มีสิทธิขีดฆ่ำชื่อโจทก์ทั้งสี่ออกจำกแบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษ
ได้ นอกจำกนี้ จ ำเลยในฐำนะหั ว หน้ ำภำควิช ำซึ่งมีห น้ำที่รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่ออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนพิเศษ จะต้องปฏิบัติกำรในส่วนดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดด้วยควำมเที่ยงธรรมและ
เสมอภำค แต่ข้อเท็จจริงกลับปรำกฏว่ำ จำเลยก็รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ค่ ำ ตอบแทนพิ เ ศษให้ อ ำจำรย์ อื่ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ล งชื่ อ ในบั ญ ชี ล งเวลำกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของข้ ำ รำชกำร
เช่นเดียวกัน แสดงว่ำจำเลยไม่ใช้หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเช่นเดียวกับที่ใช้กับโจทก์
ทั้งสี่ จึงเป็นกำรเลือกปฏิบัติและเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ทั้งสี่ในกำรที่จะได้รับ
เงินค่ำตอบแทนพิเศษซึ่งโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิโดยชอบที่จะได้รับ ดังนั้น กำรที่จำเลยไม่รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของโจทก์ทั้งสี่และขีดฆ่ำชื่อโจทก์ทั้งสี่ออกจำกแบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษ เพื่อขออนุมัติ
เบิกจ่ำยในงวดประจำเดือนตำมฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ ซึ่งเป็นกำรเลือกปฏิบัติและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์
ทั้งสี่ดังกล่ำว ถือได้ว่ำจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ทั้ง
สี่ อันเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157
แม้จำเลยจะมีเจตนำอย่ำงเดียวในอันที่จะไม่เสนอชื่อโจทก์ที่ 1 ให้ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษใน
แต่ละงวดเดือน เจตนำของจำเลยเช่นว่ำนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกำรเงินเสนอขึ้นมำให้จำเลยพิจำรณำ
ลงลำยมือชื่อรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโจทก์ที่ 1 เฉพำะในวันหนึ่งวันหนึ่งที่จำเลยพบเห็นแบบฟอร์มกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษในแต่ล ะเดือนที่เจ้ำหน้ำที่เสนอขึ้นมำเท่ำนั้น เมื่อสิ้นวันแล้วจำเลยมีเ จตนำ
เช่นนั้นอีกในงวดเดือนต่อมำก็เป็นกำรกระทำอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นกำรกระทำต่ำงหำกจำกวันที่ล่วงมำเป็นอีก
กรรมหนึ่ง ดังนั้น กำรที่จำเลยไม่รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโจทก์ที่ 1 และขีดฆ่ำชื่อโจทก์ที่ 1 ออกจำก
ฟอร์ มกำรเบิ กจ่ ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษจำนวน 7 งวดจึงเป็นควำมผิด 7 กรรมต่ำงกันต้องตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 91
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1532/2543

พนักงำนอัยกำรจังหวัดอ่ำงทอง
นำย น.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 149, 157, 161, 266 (1)
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่รับคำขอต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินทุก
ประเภท รวมทั้งงำนในด้ำนเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี โดยมีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องกำรกรอกข้อควำมใน
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และนำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น ทั้งได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกล่ำวมำก่อนเกิดเหตุนำนประมำณ 7 ปี จำเลยย่อมทรำบและคำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียน
ที่ดินในพื้นที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี กำรที่จำเลยเรียกหรือรับเงินจำนวน 7,800 บำท ไว้แล้ว
นิ่งเฉยเสีย แสดงโดยชัดแจ้งว่ำจำเลยมีเจตนำเรียกหรือรับเอำเงินส่วนที่เกินไว้สำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อ
กระทำกำรในตำแหน่ง จึงเป็นควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 149
จำเลยพร้อมที่จะเสนอเรื่องรำวขอจดทะเบียนขำยที่ดินระหว่ำง น. กับ ส. ต่อเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน
ที่ ดิ นเพื่ อด ำเนิ นกำรต่ อไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่ แต่ จ ำเลยกลั บละเว้ นไม่ ด ำเนิ นกำรนั บแต่ วั นดั งกล่ ำวเป็ นต้ น
มำ ดังนั้น ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำม ป.อ. มำตรำ 157 จึง
เป็นควำมผิดกรรมเดียวกับควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิ
ชอบเพื่อกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งตำม ป.อ. มำตรำ 149 เมื่อปรับบทลงโทษจำเลย
ตำม ป.อ. มำตรำ 149 อัน บทเฉพำะแล้ว จึงไม่จำต้องปรับบทลงโทษตำม ป.อ. มำตรำ 157 อันเป็นบท
ทั่วไปอีก
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7776/2540

พนักงำนอัยกำรจังหวัดปัตตำนี
นำย ช. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 90, 152, 153
จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งปลัดสุขำภิบำล ค. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจำกสุขำภิบำล ค. ให้เป็นผู้ตรวจงำนจ้ำงใน
กำรจ้ำงเหมำขุดลอกและล้ำงทำงระบำยน้ำในเขตสุขำภิบำล ค. และจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้ำพนักงำนได้รับคำสั่ง
แต่งตั้งจำกสุขำภิบำล ค. ให้จำเลยที่ 1 เป็นประธำนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง จำเลยที่ 2ที่ 3 และที่ 4 เป็น
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ในเขตสุขำภิบำล ค. แม้สัญญำจ้ำงขุดลอกและ
ล้ำงทำงระบำยน้ำได้ระบุชื่อ ส.เป็นผู้รับจ้ำง แต่ ส. ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นในกำรรับจ้ำงขุดลอกและ
ล้ำงทำงระบำยน้ำของสุขำภิบำล ค. อีกทั้งลำยมือชื่อในช่องผู้รับจ้ำงตำมสัญญำข้อตกลงจ้ำงลำยมือชื่อในช่อง
ผู้ รั บ เงิน ตำมใบเสร็ จ รั บ เงิน และลำยมือชื่อในช่องผู้ รับเงินตำมฎีกำเบิกเงินมิใช่ล ำยมื อชื่อของ ส. หำกแต่
จำเลยที่ 1 เข้ำไปจัดกำรให้ตั้งแต่ขอตั้งฎีกำเบิกเงินและรับเงินเอำไปเองโดยไม่ปรำกฏมีตั ว ส.เข้ำไปแสดงตน
เพื่อขอเบิ กเงิน ตำมที่ ได้ รั บ จ้ ำ งขุ ดลอกและล้ ำงทำงระบำยน้ ำแต่อ ย่ำงใด เมื่อ ส.มิใช่เป็นผู้ รับจ้ำงท ำงำน
รำยนี้ กำรที่จ ำเลยที่ 1 ได้เข้ำดำเนิ นกำรขุดลอกและล้ำงทำงระบำยน้ ำโดยใช้คนงำนของสุขำภิบำล ค. ทำงำน
ให้ จำเลยที่ 1 ในฐำนะเป็นปลัดสุขำภิบำล ค.ถือว่ำเป็นผู้มีหน้ำที่จัดกำรและดูแลกิจกำรของสุขำภิบำล ค. เมื่อ
จำเลยที่ 1 เข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่นเนื่องด้วยกิจกำรดังกล่ ำวโดยจ่ำยค่ำจ้ ำง
คนงำนเพียง 1,750 บำท แต่เบิกเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำไป 2,900 บำทเป็นเหตุให้สุขำภิบำล ค.ได้รับควำม
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เสียหำย กำรกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นควำมผิดตำม ป.อ.มำตรำ 152, 157 อันเป็นกำรกระทำกรรมเดียว
ผิดกฎหมำยหลำยบท ให้ลงโทษตำมมำตรำ 152 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3509/2549

นำย ป.
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (4)
ป.อ. มำตรำ 157, 200
จำเลยซึ่งเป็นพนักงำนอัยกำรมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัท ส. และ ป. ที่ถูกกล่ำวหำว่ำหมิ่นประมำทโจทก์ ทั้ง
ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ด. ซึ่ ง บริ ษั ท ส. เป็ น เจ้ ำ ของและ ป. เป็ น บรรณำธิ ก ำร ลงข้ อ ควำมในหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น
ควำมเท็ จ และก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ โ จทก์ เป็ น กำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ บ นรำกฐำนของ
ควำมสมเหตุสมผล แต่เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมอำเภอใจ จึงเกินล้ำออกนอกของเขตของควำมชอบด้วยกฎหมำย
และในฐำนะที่จำเลยเป็นข้ำรำชกำรอัยกำรชั้ นสูง จำเลยย่อมทรำบดีถึงเกณฑ์วินิจฉัยมูลควำมผิดของพนักงำน
อัยกำร กำรใช้ดุลพินิจผิดกฎหมำยในกรณีนี้ จำเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้วว่ำเป็นกำรมิชอบและมีเจตนำเพื่อให้เกิด
ควำมเสี ย หำยแก่โจทก์ซึ่งเป็น ผู้เสีย หำย อีกทั้งเพื่อจะช่ว ยบริษัท ส. และ ป. มิให้ ต้องโทษจำกกำรกระทำ
ควำมผิดของตนอีกด้วย จำเลยจึงมีควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157 และมำตรำ 200 วรรคหนึ่ง
กำรกระทำของจำเลยที่เป็นควำมผิดคือกำรใช้อำนำจในฐำนะพนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้องผู้ที่ถูกกล่ำวหำ
ว่ำหมิ่น ประมำทโจทก์ ผลของกำรกระทำของจำเลยคือ โจทก์ในฐำนะผู้เสียหำยไม่ได้รับกำรเยียวยำตำม
กฎหมำย ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำผิดของจำเลยโดยตรง โจทก์จึงเป็นผู้เสียหำย
ตำมฟ้องข้อ 1 (ก) แม้ข้อควำมว่ำ "เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์" จะอยู่ต่อจำกและติดข้อควำม
ว่ำ "...ผู้ต้องหำทั้งสองมีเจตนำหมิ่นประมำทใส่ควำมโจทก์" กล่ำวคือ เมื่ออ่ำนรวมกันมีข้อควำมว่ำ "...ผู้ต้องหำ
ทั้งสองมีเจตนำหมิ่นประมำทใส่ควำมโจทก์เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์" แต่กำรทำควำมเข้ำใจข้อควำมใน
คำฟ้อง ต้องทำควำมเข้ำใจในข้อควำมดังกล่ ำวประกอบข้อควำมส่ วนอื่น ๆ ของคำฟ้องด้ว ย ซึ่งเห็ นได้ว่ำ
ข้อควำมดังกล่ำวเป็นข้อควำมสืบเนื่องจำกกำรสั่งไม่ฟ้องคดีของจำเลยดังที่โจทก์บรรยำยไว้อย่ำงชัดเจนใน
ตอนต้น จึงเข้ำใจได้อยู่ในตัวว่ำ ในกำรอ้ำงว่ำจำเลยมีเจตนำพิเศษเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ โจทก์
หมำยถึ ง เจตนำที่ สื บ เนื่ อ งจำกกำรใช้ อ ำนำจสั่ ง ฟ้ อ งคดี ข องจ ำเลย ฟ้ อ งของโจทก์ จึ ง ชอบด้ ว ย ป.
วิ.อ. มำตรำ 158 แล้ว
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7630/2549

นำย ส. กับพวก
ร้อยตำรวจเอก ป.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (7), 37, 192 วรรคสำม
ป.อ. มำตรำ 157
โจทก์ทั้งสองเมำสุรำจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวำยในทำงสำธำรณะหรือสำธำรณสถำน แต่โจทก์
ทั้งสองได้ชำระค่ำปรับตำมที่พนักงำนสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ทำให้คดีอำญำที่โจทก์ทั้งสองถูกกล่ำวหำ
เป็นอันเลิกกันตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 37 (2) เมื่อโจทก์ทั้งสองกล่ำวหำต่อจำเลยในฐำนะพนักงำนสอบสวนว่ำ
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จ่ำสิบตำรวจ ป. ทำร้ำยร่ำงกำยโจทก์ทั้งสองในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรกล่ำวหำว่ำจ่ำสิบตำรวจ ป. ได้
กระทำควำมผิดข้อหำทำร้ำยร่ำงกำย ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหำยโดยมีเจตนำจะให้จ่ำสิบตำรวจ ป. ได้รับโทษ
เช่นนี้ จึงเป็นคำร้องทุกข์ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (7) และเป็นกำรกระทำที่แยกต่ำงหำกจำกกำรกระทำที่โจทก์
ทั้ ง สองถู ก กล่ ำ วหำว่ ำเมำสุ ร ำจนครองสติไ ม่ ไ ด้ ประพฤติ ต นวุ่ น วำยในทำงสำธำรณะหรือ สำธำรณสถำน
จำเลยในฐำนะพนักงำนสอบสวนมีหน้ำที่ต้องรับคำร้องทุกข์ของโจทก์ทั้งสองไว้เพื่อดำเนินกำรสอบสวน ตำม
อำนำจหน้ำที่ต่อไปกำรที่จำเลยไม่รับคำร้องทุกข์ของโจทก์ทั้งสองในข้อหำทำร้ำยร่ำงกำย อ้ำงเพียงว่ำคดีเลิกกัน
แล้วโดยไม่มีกฎหมำยให้อำนำจ จึงเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับควำม
เสียหำย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 8010/2556

พนักงำนอัยกำรจังหวัดกระบี่
นำย ป. กับพวก
ป.วิ.อ. มำตรำ 158 (5), 195 วรรคสอง, 225
ป.อ. มำตรำ 90, 157, 162

โจทก์
จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตำม ป.อ. มำตรำ 157, 162 โดยกล่ำวหำจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกัน
รับรองว่ำที่พิพำทได้ทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมำซึ่งเป็นควำมเท็จ เพรำะควำมจริงที่พิพำทมีสภำพเป็นภูเขำไม่อำจ
ออกเอกสำรสิทธิได้ แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยำยฟ้องว่ำจำเลยที่ 1 นำเอำแบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ผิดแปลง
ไปใช้ออกหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่ดินพิพำท ก็เป็นฟ้องที่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มำตรำ 158 (5)
แล้ว ซึ่งบทบัญญัติมำตรำดังกล่ำวประสงค์เพียงให้มีรำยละเอียดพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้ำใจข้อหำได้ดีก็พอแล้ว
ส่วนรำยละเอียดอื่น ๆ เป็นเรื่องที่ว่ำกันในชั้นสืบพยำนได้
กำรที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนได้รับมอบหมำยให้รังวัดชันสูตรตรวจสอบที่ดินในกำรออกหนังสือรับรองกำรทำ
ประโยชน์ที่ดินพิพำทให้คำรับรองว่ำที่ดินพิพำทซึ่งเป็นที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ เป็นที่ สำธำรณประโยชน์ และเป็นที่
สงวนหวงห้ำมของทำงรำชกำร เพื่อให้ ส. ได้รับหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ใ นที่ดินของรัฐ ทำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่รัฐ จำเลยที่ 1 จึงมีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ และกำรที่
จำเลยที่ 1 ทำหนังสือเสนอต่อนำยอำเภอรับรองว่ำออกทำกำรรังวัดตรวจสอบที่ดิน ตลอดจนตรวจสอบแล้วว่ำ
สำมำรถออกแบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ได้ อันเป็น
ควำมเท็จ จึงมีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ทำเอกสำร รับเอกสำรหรือกรอกข้อควำมลงในเอกสำร
รับรองเป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็นเท็จ
จำเลยที่ 2 ลงลำยมือชื่อในบันทึกสอบสวนสิทธิและใบรับรองเขตติดต่อที่ดินยืนยันว่ำมีกำรครอบครอง
ทำประโยชน์ต่อเนื่องและที่ดินมีแบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ทั้งไม่ใช่ที่สำธำรณะหรือที่หวงห้ำมของ
ทำงรำชกำรอันเป็นควำมเท็จ จำเลยที่ 2 จึงมีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ทำเอกสำร รับเอกสำร
หรือกรอกข้อควำมลงในเอกสำรรับรองเป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็น
ควำมเท็จ
กำรที่จำเลยที่ 1 เป็นเจ้ำพนักงำนได้รับมอบหมำยจำกนำยอำเภอให้ปฏิบัติหน้ำที่ระวังชี้และรับรอง
แนวเขตที่ดินสำธำรณะแต่ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบและยังรับรองเป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้น มุ่งพิสู จน์

50

ควำมจริงอันเป็นควำมเท็จ มีจุดประสงค์อย่ำงเดียวเพื่อให้นำยอำเภอออกหนังสื อรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
กำรกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นกำรกระทำกรรมเดียวเป็นควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยบท
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 12666/2556

พนักงำนอัยกำรจังหวัดมุกดำหำร
นำย ม. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 192 วรรคแรก
ป.อ. มำตรำ 86, 157
พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537, 157
กำรแต่ ง ตั้ ง จ ำเลยทั้ ง ห้ ำ และ ป. เป็ น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำ ง แม้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3
พ.ศ.2544 ข้อ 22 เป็นเพียงกำรบกพร่องต่อหน้ำที่ในส่วนของผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ตรำบใดที่คำสั่งยังไม่ได้ ถูก
เพิกถอน กำรใด ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ปฏิบัติไปภำยใต้คำสั่งดังกล่ำว ย่อมต้องถือว่ำเป็นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว ดังนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ดังกล่ำวจะชอบหรือไม่จึงเป็นคนละส่วนกันและมิได้มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของจำเลยทั้งห้ำแต่อย่ำงใด
จำเลยที่ 1 และที่ 5 เป็นกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำอุดม ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงตำมคำสั่งผู้บังคับบัญชำ จึงถือเป็น กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในฐำนะเจ้ำพนักงำน ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็น
ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มิได้อยู่ในบังคับบัญชำที่ต้องปฏิบัติตำม
คำสั่งของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำอุดม แม้ตำม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มำตรำ 27 (5)
กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้ำนมีอำนำจหน้ำที่ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำร
ให้บริกำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำ งส ำหรับ กำรซื ้อ กำรจ้ำ งโดยวิธ ีส อบรำคำ ประกวดรำคำและวิธ ี พิ เ ศษ ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัส ดุข ององค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3
พ.ศ.2544 ข้อ 22 คงกำหนดให้แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชำคมที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำนที่
จะซื้อหรือจ้ำงเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วยอย่ำงน้อยสองคน มิได้ กำหนดว่ำต้องแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย ดังนั้น กำรที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเข้ำ ร่ว มเป็น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำง
จึงเป็นในฐำนะผู้แ ทนชุมชนหรือประชำคม มิใช่ในฐำนะผู้ใหญ่บ้ำนท้องที่ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงมิได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเจ้ำพนักงำนด้วยกำรให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือ
กำรให้บริกำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ จำเลยที่ 2
ถึงที่ 4 จึงไม่มีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ แต่กำรที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมตรวจรับงำน
กับจำเลยที่ 1 และที่ 5 ดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นกำรช่วยเหลือให้เจ้ำพนักงำนกระทำควำมผิดสำเร็จ จึงมีควำมผิด
ฐำนเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น เจ้ ำ พนั ก งำนปฏิบั ติห น้ ำ ที่โ ดยมิช อบตำม ป.วิ. อ. มำตรำ 157 ประกอบมำตรำ 86
แม้โจทก์ฟ้องมิได้ฟ้องขอให้ลงโทษฐำนเป็นผู้สนับสนุนกำรกระทำควำมผิด ศำลฎีกำมีอำนำจลงโทษจำเลยที่ 2
ถึงที่ 4 ฐำนเป็นผู้สนับสนุนกำรกระทำควำมผิดซึ่งโทษเบำกว่ำควำมผิดฐำนเป็นตัวกำรได้ ไม่ต้องห้ำมตำม ป.วิ.อ.
มำตรำ 192 วรรคแรก
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 19348/2556

พนักงำนอัยกำรจังหวัดระยอง
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นหัวหน้ำโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำดอกกรำยโดยมีบ้ำนพักปลูกอยู่ในโครงกำร ไม้ยูคำลิปตัสที่ตดั
ปลูกอยู่บริเวณรอบอ่ำงเก็บน้ำ แม้กรมป่ำไม้จะเป็นผู้ปลูก โดยพฤตินัยจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้ำโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำ
ก็ต้องมีหน้ำที่ดูแลรักษำต้นยูคำลิปตัสดังกล่ำว เพรำะเป็นต้นไม้ของทำงรำชกำร มิใช่วัชพืช หรือ ต้น ไม้ไ ม่มี
ค่ำที่ขึ้น เองตำมธรรมชำติ จำเลยจะอ้ำงว่ำกรมป่ำไม้ต้องมีหน้ำที่ดูแลเพรำะกรมป่ำไม้ เป็นผู้ปลูกไม่ได้ เพรำะ
สถำนที่ปลูกอยู่ในเขตโครงกำรอ่ำงเก็บน้ำที่จำเลยเป็นหัวหน้ำและมีหน้ำที่ ควบคุมดูแลอยู่ หำใช่อยู่ในสถำนที่ของ
กรมป่ำไม้แต่อย่ำงใดไม่ และกรมป่ำไม้ไม่ได้มีหน่วยงำนดูแลอยู่ในที่เกิดเหตุ ดังนั้น เมื่อจำเลยจ้ำงหรือใช้ให้ บ. ไป
ตัดไม้ยูคำลิปตัสของกลำง กำรกระทำของจำเลยเป็นควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2557

พนักงำนอัยกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
นำย ศ. กับพวก
ป.วิ.อ. มำตรำ 195 วรรคสอง, 212, 225
ป.อ. มำตรำ 149, 157

โจทก์
จำเลย

จำเลยทั้งสองตรวจรับงำนโครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองบัวเงิน และมี
กำรวำงฎีก ำเบิกจ่ำยเงิน ให้ แก่ ห ้ำ งหุ ้น ส่ว นจำกัด น. แล้วก่อนที่จำเลยทั้งสองจะเรีย กเงิน จำกผู ้เ สีย หำย
กำรกระทำของจำเลยทั้งสองจึงมิใช่เป็นกำรเรียกทรัพย์สินสำหรับตนเองเพื่ อกระทำกำรหรือไม่กระทำกำร
อย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ตำม ป.อ. มำตรำ 149 แต่กำรที่จำเลยทั้งสอง
ตรวจรับงำนโครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองบัวเงินเรียบร้อ ยแล้ว กลับ มำหลอกลวง
ผู้เสียหำยว่ำยังไม่ได้ตรวจรับงำนดังกล่ำวเพื่อเรียกเงินจำกผู้เสียหำย ย่อมเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตอันเป็น
ควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157
ฟ้องโจทก์ขอให้ ลงโทษจ ำเลยทั้งสองตำม ป.อ. มำตรำ 157 มำด้วย และศำลล่ ำงทั้งสองวินิจ ฉัย ว่ำ
กำรกระทำของจำเลยทั้งสองครบองค์ประกอบควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157 แต่ไม่ปรับบทมำตรำดั ง กล่ำ วโดย
เห็น ว่ำ เมื่อ เป็น ควำมผิด ซึ่งเป็นบทเฉพำะแล้วก็ไม่เป็นควำมผิ ดบททั่วไปอีก เป็นกำรไม่ถูกต้อง เพรำะเมื่ อ
ศำลล่ำงทั้งสองฟังว่ำกำรกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 149 อันเป็น บทเฉพำะแล้ว
ที่ถูกต้องระบุว่ำไม่จำต้องปรับบทตำมมำตรำ 157 อันเป็นบททั่วไปอีก ดังนั้น ในกรณี เช่นนี้ศ ำลฎีก ำย่ อ มมี
อำนำจปรับ บทให้ถูกต้องและลงโทษจำเลยทั้งสองตำมมำตรำ 157 ได้ แม้โจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกำ เนื่องจำก
เป็นปัญหำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย ทั้งมิใช่เป็นกำรเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้ง สองโดยที่โ จทก์
มิได้ฎีกำในทำนองนั้น
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 12909/2557

พนักงำนอัยกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด โจทก์
นำย ณ.
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 1 (1), 83, 157
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำน ได้ลงลำยมือชื่อออกหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่ ด. ซึ่ง
เป็นกำรกระทำที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของจำเลย โดยไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำ ด. ยื่นขอออก น.ส.3 ก .
ถูกต้องตรงต่อควำมเป็นจริงหรือไม่ และทำให้ ด. ได้ไปซึ่ง น.ส.3 ก ดังกล่ำวโดยไม่มีสิทธิได้รับ ถือ ได้ว่ำเป็น
กำรกระทำเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับผู้อื่น จำเลยจึง มีควำมผิดฐำนเป็น
เจ้ำพนักงำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำม ป.อ. มำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 15248-15249/2557

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ช.
นำงสำว ศ.

โจทก์
จำเลย

มำตรำ 4
ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (4), 192 วรรคท้ำย, 215, 225
ป.อ. มำตรำ 137, 147, 157, 161, 264, 268, 352
จ ำเลยเป็ น พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ของโจทก์ ซึ่ ง พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ดั ง กล่ ำ วคื อ พนั ก งำนใน
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำตำมควำมในมำตรำ 4 แห่ ง พ.ร.บ.ระเบีย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นในสถำบั นอุ ด มศึกษำ
พ.ศ.2547 พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดคำนิยำมของ “พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ” ว่ำ หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับ
กำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงให้ทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
หรือเงินรำยได้ของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งควำมหมำยของ “พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ” ตำมกฎหมำยฉบับนี้
แตกต่ำงจำกควำมหมำยของ “ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ” ตำมกฎหมำยฉบับเดียวกัน กล่ำวคือ
“ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ” หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับรำชกำรตำม พ.ร.บ.นี้
โดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือนในสถำบันอุดมศึกษำ หำกเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงสำคัญ
แล้ว จะเห็นได้ชัดว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ” เป็นบุคคลที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
ข้ำรำชกำร โดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือนในสถำบันอุดมศึกษำ จึงมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ส่วน “พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ” เป็นบุคคลที่ได้รับกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงให้
เป็นพนักงำน จึงถือไม่ได้ว่ำเป็นข้ำรำชกำร อีกทั้งค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำก็มิใช่
เงินเดือนอันมีที่มำจำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือนในสถำบันอุดมศึกษำ แม้ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะระบุว่ำ พนักงำน
ในสถำบันอุดมศึกษำได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนจำกเงินงบประมำณแผ่นดินก็ตำม แต่เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนตำมข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิแล้ว
ล้วนได้ควำมตรงกันว่ำพนักงำนมหำวิทยำลัยทั้งสองประเภทได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนจำกเงินงบประมำณ
แผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย เมื่อจำเลยเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งมิใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและไม่ได้รับเงิ นเดือนจำกเงิน
งบประมำณประเภทเงิน เดือนในสถำบั น อุดมศึกษำ ประกอบกับไม่มีกฎหมำยหรือข้อบังคับใดกำหนดให้
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พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเจ้ำพนักงำน จำเลยจึงไม่อยู่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำม ป.อ. และศำลไม่
อำจลงโทษจำเลยในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนผู้กระทำควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 147, 157 และ 161 ได้
จำเลยมีหน้ำที่รับผิดชอบในงำนเบิก - จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน ตรวจสอบเอกสำรเงินยืม ติดตำม
เงินยืมและตัดยอดเงินยืม ดังนั้น แม้จำเลยจะจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับงำนกำรเงินในหน้ำที่รับผิดชอบของจำเลย
ไม่ต รงกับ ควำมเป็น จริง และใช้ห รือ อ้ำ งเอกสำรดัง กล่ำ วเสนอต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชำ ก็ถือไม่ได้ว่ำจำเลยกระทำ
ควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 264 ฐำนปลอมเอกสำร มำตรำ 268 ฐำนใช้เอกสำรปลอม และมำตรำ 137 ฐำนแจ้ง
ข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน เพรำะจำเลยเป็นผู้บันทึกข้อควำมลงในเอกสำรต่ำง ๆ ด้วยตนเอง โดยจำเลยมิได้
เป็นผู้แจ้งข้อควำมดังกล่ำวแก่เจ้ำพนักงำนอื่นแต่อย่ำงใด
เงินตำมเช็คเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินของโจทก์ที่ ธ. ในฐำนะเลขำนุกำรโครงกำรต้นกล้ำอำชีพ ทำ
หนังสือขอให้โจทก์อนุมัติเพื่อนำไปชำระเงินยืมที่โครงกำรยืมเงินกลำงของโจทก์มำใช้จ่ ำย เงินจำนวนนี้จึงมิใช่เงิน
ส่วนตัวของ ธ. ทั้ง ธ. ก็ไม่ได้เป็นเจ้ำหนี้ของโจทก์ซึ่งโจทก์จะต้องชำระหนี้ให้แก่ ธ. กำรที่ ธ. มี ชื่อเป็นผู้รับเงินตำม
เช็ค จึงเป็นกรณีที่ ธ. ได้รับมอบหมำยจำกโจทก์ให้มีหน้ำที่รับเงินตำมเช็คแล้วนำไปชำระเงินยืมให้แก่โจทก์ เมื่อ
เงินจำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของโจทก์ที่ถูกจำเลยเบียดบังไป โจทก์จึงเป็นผู้เสียหำยที่มีอำนำจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้
แม้โจทก์จะฟ้องว่ำจำเลยกระทำควำมผิ ดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนเบียดบังทรัพย์ของโจทก์ตำม ป.อ.
มำตรำ 147 แต่เมื่อทำงพิจำรณำได้ควำมว่ำ จำเลยเบียดบังทรัพย์ของโจทก์ไปในฐำนะบุคคลธรรมดำซึ่ง
โจทก์ได้บรรยำยฟ้องกล่ำวถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของควำมผิดฐำนยักยอกตำม ป.อ. มำตรำ 352
ไว้แล้ว ศำลย่อมมีอำนำจลงโทษจำเลยในควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 352 วรรคแรก ได้ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ
192 วรรคท้ำย ประกอบมำตรำ 215 และ 225
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 13312/2557

พนักงำนอัยกำรจังหวัดทองผำภูมิ
พันตำรวจโท พ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจับกุมผู้กระทำควำมผิดและมีอำนำจสั่งกำรให้
ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชำนำตัว ผู้ถูก จับ กุม ส่ง ต่อ พนัก งำนสอบสวน หรือ สั่ง ปล่อ ยตัว ผู้ถูก จับ หำกเห็น ว่ำ เป็น กำร
จับผิดตัวหรือผู้ถูกจับกุมไม่ได้กระทำควำมผิดหรือกำรกระทำยังไม่เป็นควำมผิด จำเลยทรำบดีว่ำคนต่ำงด้ำวที่ถูก
จั บ กุ ม เป็ น ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด จ ำเลยไม่ มี อ ำนำจสั่ ง ปล่ อ ยได้ แต่ ก ลั บ สั่ ง กำรในฐำนะผู้ บั งคั บบั ญชำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำปล่อยตัวผู้กระทำควำมผิดและรถของกลำงโดยไม่ชอบ กำรกระทำของจำเลยจึงเป็นควำมผิดฐำน
เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตำม ป.อ. มำตรำ 157
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 11741/2557

พนักงำนอัยกำรจังหวัดลำพูน
นำย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 80, 153
ควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 153 เป็นควำมผิดสำเร็จเมื่อเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จ่ำยทรัพย์ ได้ จ่ำยทรัพย์
เกินกว่ำที่ควรจ่ำยเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่จำต้องคำนึงว่ำกำรจ่ำยทรัพย์นั้น ต้องทำให้หนี้
ระงับลงด้วย เพรำะควำมผิดมำตรำนี้ต้องกำรลงโทษเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จ่ำยทรัพย์ได้จ่ำยทรัพย์เกินกว่ำที่ควร
จ่ำยเท่ำนั้น แม้จำเลยซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จ่ำยทรัพย์จะชำระหนี้ด้วยเช็ค และ ก. ผู้ได้รับชำระหนี้ยังไม่ได้
นำเช็คไปเรียกเก็บเงินเนื่องจำกถูกเรียกทวงคืนก่อนอันทำให้หนี้นั้นยังไม่ระงับลงก็ตำม กำรกระทำของจำเลยก็เป็น
ควำมผิดสำเร็จตำมมำตรำ 153 แล้ว หำใช่เป็นเพียงควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จ่ำยทรัพย์พยำยำม
จ่ำยทรัพย์เกินกว่ำที่ควรจ่ำยเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตำม ป.อ. มำตรำ 153 ประกอบมำตรำ
83 ไม่
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 13274/2558

พนักงำนอัยกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
นำย จ.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 158 (5)
ป.อ. มำตรำ 157
โจทก์บ รรยำยฟ้อ งว่ำ จำเลยเป็น นำยกองค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลสองคอน มีห น้ำ ที่แ จ้ง ให้ผู้ส อบ
รำคำได้ม ำทำสัญ ญำกับ องค์ก ำรบริห ำรส่ว นตำบลสองคอน จำเลยได้ล ะเว้น กำรปฏิบัติห น้ำที่ โดยมิชอบ
โดยไม่แ จ้ง ให้ผู ้ส อบรำคำได้ไ ปท ำสัญ ญำจ้ำ ง แต่ก ลับ สั ่ง ยกเลิก ประกำศสอบรำคำโครงกำร เมื ่อ วัน ที ่
30 กัน ยำยน 2551 และไม่ทำเรื่องเบิกตัดปีเ พื่อกันเงินไว้เพื่อจัดทำโครงกำร ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้สอบรำคำได้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสองคอน และประชำชน คำฟ้องของโจทก์ มุ่งหมำยให้ลงโทษจำเลย
ฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ฉะนั้น ควำมสำคัญของควำมผิดย่อมอยู่ที่เจตนำในกำรกระทำเพื่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นองค์ประกอบของควำมผิดประกำรหนึ่งด้วยตำม ป.อ. มำตรำ 157 เมื่อโจทก์
มิได้บ รรยำยฟ้องว่ำ กำรละเว้นกำรปฏิบัติห น้ำที่นั้นจำเลยกระทำด้วยเจตนำพิเศษเพื่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ใด คำฟ้องของโจทก์จึงขำดองค์ประกอบของควำมผิด ย่อมเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มำตรำ 158 (5)
แม้อ่ำนคำฟ้องโดยตลอดแล้วทำให้เห็นเจตนำพิเศษหรือพอเข้ำใจได้ว่ำเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้สอบรำคำ
ได้ ก็ไม่ทำให้คำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมำยได้
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1264/2518

พนักงำนอัยกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พลตำรวจพิเศษ ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 147, 158
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจ ได้รับมอบอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมตำรวจเพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ ำที่ จำเลยย่อมมีหน้ำที่รักษำอำวุธปืนและเครื่องกระสุ นปืนนั้นในระหว่ำงที่จ ำเลย
ครอบครองอยู่ กำรที่จำเลยนำอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่จำเลยมีหน้ำที่รักษำนั้นไปจำนำไว้กับบุคคล
อื่น ถือได้ว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จึงเป็นกำร
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เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของบุคคลอื่นโดยทุจริต เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 147 และเมื่อกำรกระทำของจำเลยเป็นผิดตำมมำตรำ 147 แล้ว ก็ไม่เป็นผิดตำมมำตรำ 158 อีก

