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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1048/2524

นำย ช.
พันตำรวจตรี ฉ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
พ.ร.บ.อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ.2490 มำตรำ 7, 8,
72, 72ทวิ
ศำลอำญำพิพำกษำลงโทษปรับโจทก์ในควำมผิดฐำนพกอำวุธปืนที่โจทก์มีใบอนุญำตให้มีและใช้ติดตัว
ไปในทำงสำธำรณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่มีใบอนุญำตให้ พำอำวุธปืนติดตัว ยิงปืนในเมืองและในที่
ชุมชน แต่สั่งให้คืนปืนของกลำงแก่โจทก์ ก่อนคืนปืนของกลำงจำเลยที่ 1 ในฐำนะเป็นสำรวัตรสถำนีตำรวจได้
ทำบันทึกถึงพฤติกำรณ์ของโจทก์ในขณะจับกุมและผลของคำพิพำกษำคดีอำญำดังกล่ำวเสนอไปยังจำเลย
ที่ 2 จำเลยที่ 2 ในฐำนะเป็นนำยทะเบียนอำวุธปืนพิจำรณำแล้วสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้มี หรือใช้อำวุธปืน
ของโจทก์ ดังนี้กำรกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกำรกระทำตำมอำนำจและหน้ำที่อันเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดย
ชอบ จำเลยทั้งสองไม่มีควำมผิด
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 257/2526

พนักงำนอัยกำร กรมอัยกำร
พลตำรวจ พ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
ก ำ ร ที่ จ ะ มี ค ว ำ ม ผิ ด ฐ ำ น ล ะ เ ว้ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ด ย มิ ช อ บ ต ำ ม ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม ำ ย
อำญำ มำตรำ 157 จะต้องประกอบด้วยเจตนำพิเศษคือต้องเป็นกำรกระทำเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดจำเลยเป็นเพียงพลตำรวจ เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรเล่นกำรพนันกันที่สถำนีตำรวจที่จำเลยประจำอยู่ ย่อมเป็น
กำรยำกแก่จำเลยในกำรตัดสินใจว่ำจะสมควรเข้ำทำกำรจับกุมโดยตนเองหรือไม่ยิ่งกว่ำจะมีเจตนำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อกรมตำรวจเมื่อไม่ได้ควำมว่ำที่จำเลยไม่จับเพรำะคิดร้ำยต่อใครจึงไม่พอฟังว่ำจำเลยมีเจตนำพิเศษให้
กรมตำรวจได้รับควำมเสียหำย จำเลยจึงไม่มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2049/2531

พนักงำนอัยกำรจังหวัดพิจิตร
นำย ช. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จ ำเลยที่ 1 เป็ น เจ้ ำ พนั ก งำน มี ห น้ ำ ที่ ร ะวั ง แนวเขตสำธำรณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ใช้ เ พื่ อ
สำธำรณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมำยให้ไประวังแนวเขตที่พิพำท
เมื่อได้ควำมว่ำที่พิพำทไม่ได้เป็นที่สำธำรณประโยชน์หรือทำงรำชกำรสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้กำรที่
จำเลยที่ 1ให้ถ้อยคำถึงที่พิพำทจึงไม่เกี่ยวและเกินไปจำกหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำเลยที่ 1 ไม่มีควำมผิด
ตำม ป.อ. มำตรำ 157
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2281/2534

นำย ด.
โจทก์
ร้อยตำรวจตรี น. กับพวก
จำเลย
ป.วิ.อ. มำตรำ 93, 163, 164, 192, 220
ป.อ. มำตรำ 2 (4), 157, 200, 309, 310
ค ำฟ้ อ งโ จทก์ มิ ไ ด้ บ รรยำยถึ ง องค์ ป ระกอบอั น เป็ น คว ำมผิ ด ตำมประมวลกฎ หมำย
อำญำ มำตรำ 200 กำรเพิ่มเติมเฉพำะบทมำตรำ 200 ในคำขอท้ำยฟ้อง จึงไม่มีผลทำให้ศำลลงโทษจำเลย
ตำมบทมำตรำดังกล่ำวได้กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญำตให้โจทก์เพิ่ มเติมฟ้องได้ จำเลยละเว้นไม่จับกุมผู้ขับ
รถฝ่ำฝืนสัญญำณจรำจรแม้เป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ แต่จำเลยมิได้กระทำไปโดยมีเจตนำ
เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนำจฟ้อง ส.บอกจำเลยซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจว่ำโจทก์หยิบ
อำวุธปืนสั้นออกมำจำกรถ กำรที่จำเลยตรวจค้นรถโจทก์จึงเป็นกำรกระทำโดยมีเหตุอันสมควรที่จะตรวจ
ค้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น กำรกลั่ น แกล้ ง โจทก์ ก ำรกระท ำของจ ำเลยเป็ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยชอบ ศำลชั้ น ต้ น และ
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้องโจทก์ในข้อหำร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังและทำให้โจทก์ปรำศจำกเสรีภ ำพใน
ร่ ำ งกำย จึ ง ต้ อ งห้ ำ มมิ ใ ห้ คู่ ค วำมฎี ก ำในข้ อ หำดั ง กล่ ำ วตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำม
อำญำ มำตรำ 220 ศำลฎีกำจึงไม่รับวินิจฉัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7836-7837/2544

พนักงำนอัยกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สิบตำรวจเอก ว.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 212
ป.อ. มำตรำ 90, 91, 157, 309
พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มำตรำ 93
จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจับกุมผู้กระทำผิดแต่จำเลยกลับเป็นผู้ร่วมกระทำ
ผิดด้วยกำรร่วมเล่นกำรพนันไพ่รัมมี่ แล้วจำเลยไม่จับกุมผู้ร่วมเล่นไพ่รัมมี่ ยังถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบโดยมีเจตนำพิเศษเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ร่วมเล่นกำรพนันหรือสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ กำรกระทำดังกล่ำวของจำเลยจึงไม่มีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 10165/2551

พนักงำนอัยกำรจังหวัดจันทบุรี
นำยด.
ร้อยตำรวจเอกพ. กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำให้สืบสวนข้อเท็จจริงตำมหนังสือร้องเรียนของจำเลยที่ 2 ซึ่ง
ร้ องเรี ย นว่ำโจทก์ร่ว มร่ วมกับ พวกสร้ำงหลั กฐำนเท็จออกโฉนดที่ดินโดยไม่ช อบ จำเลยที่ 1 จึงไปพบและ
สอบถำม ส. ภริยำของ ม. และ ค. เพื่อให้ ม. และ ค. ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่มีกำรกล่ำวหำว่ำมีกำรกระทำ
ผิดมำให้มีข้อเท็จจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำพยำนบุคคลมำให้กำรประกอบกำรดำเนินคดีแก่โจทก์ร่วม
แม้จำเลยที่ 1 จะพูดว่ำหำกไม่ได้ควำมร่วมมือเป็นพยำนจะดำเนินคดีแก่ ม. และ ค. ก็ตำม ก็อยู่ในขบวนกำร
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สืบสวนหำข้อเท็จจริง ทั้งกำรไปเป็นพยำนย่ อมเป็นหน้ำที่ตำมกฎหมำย กำรกระทำของจำเลยที่ 1 จึงยังไม่ถึง
ขั้นรับฟังได้ว่ำเป็นกำรข่มขู่ที่จะทำให้เป็นควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ และจำเลยที่ 2
ไม่มีควำมผิดฐำนเป็นผู้สนับสนุน
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7737/2552

นำย ป.
นำงสำว ณ.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 165 วรรคสำม
ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยรับ รำชกำรเป็น แพทย์ป ระจำโรงพยำบำลเลิด สิน มีห น้ำ ที่ต ำมที่ไ ด้รับ มอบหมำยจำก ทำง
รำชกำรคื อ ตรวจและรั ก ษำคนไข้ กำรที ่ จ ำเลยไปเบิ ก ควำมเกี ่ ย วกั บ กำรตรวจร่ ำ งกำยโจทก์ ท่ี
โรงพยำบำลศิ ริ ร ำชขณะจำเลยเป็ น นั ก ศึ ก ษำแพทย์ จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมที่ จำเลยได้ รั บ
มอบหมำยจำกทำงรำชกำร กำรกระทำของจำเลยไม่มีมูลควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
แม้ ป.วิ.อ. มำตรำ 165 วรรคสำม จะบัญญัติว่ำ ก่อนที่ศำลประทับฟ้องมิใ ห้ถือว่ำจำเลยอยู่ในฐำนะ
เช่นนั้น แต่ตำมบทมำตรำดังกล่ำวก็บัญญัติให้สิทธิจำเลยตั้งทนำยเข้ำซักค้ำนพยำนโจทก์ได้ ดังนั้นจำเลยย่อมมี
สิทธิยื่นคำแถลงกำรณ์ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงจำกพยำนหลักฐำนที่โจทก์นำมำไต่สวนว่ำคดีโจทก์ไม่ มีมูลได้ด้วย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 16407/2555

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสิงห์บุรี
นำง ณ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
จำเลยได้รับมอบหมำยให้ดูแลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำให้แก่ นักเรียน โดย
ไม่มีหน้ำที่โดยตรงที่ต้องเก็บรักษำสมุดบัญชีเงินฝำกของนักเรียนไว้และไปถอนเงินจำกธนำคำรแทน นักเรียน
กำรที่จำเลยบอกให้นักเรียนบำงคนมอบสมุดบัญชีเงินฝำกไว้ที่จำเลยและมอบอำนำจให้ จำเลยไปถอนเงินจำก
ธนำคำรแทนแล้วให้นักเรียนไปขอเบิกจำกจำเลยอีกทอดหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่จำเลยกระทำไปนอกเหนือหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ เงินที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำโอนเข้ำบัญชี เงินฝำกของนัก เรีย น ยังถือว่ำ เป็น
ทรัพ ย์สิน ส่ว นตัว ของนัก เรีย น มิใ ช่เ ป็น ทรัพ ย์สิน ของหน่ว ยงำนรำชกำรซึ่ง จำเลยมีห น้ำ ที่ดูแ ลรัก ษำอี ก
ด้ว ย เมื่ อ จำเลยไม่มีห น้ำ ที่ต้อ งดูแ ลรับ ผิด ชอบเงิน ในบัญ ชีเ งิน ฝำกอั น เป็น ทรัพย์สินส่วนตัวของนักเรียน
แม้จำเลยจะได้นำเงินดังกล่ ำวไปใช้หมุนเวียนเพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่จะถูกร้องเรียนและคืนให้นักเรียนใน
ภำยหลังหรือไม่ก็ตำม จำเลยก็ไม่มีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำม ป.อ. มำตรำ 157
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 13996/2557

มูลนิธิ ห.
สำนักงำน ส. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
เจ้ำพนักงำนซึ่งจะเป็นผู้กระทำควำมผิดตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยอำญำว่ำด้วยควำมผิดต่อตำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรนั้น หมำยถึงผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย โดยอำจระบุไว้เป็นกำรเฉพำะว่ำให้
ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน หรือระบุองค์กำรและให้ผู้ที่สังกัดอยู่เป็นเจ้ำพนักงำน หรืออำจเป็นกำรแต่งตั้งโดยกฎหมำยทั่วไป
ซึ่งระบุถึงวิธีกำรแต่งตั้งไว้ และได้มีกำรแต่งตั้งถูกต้องตำมกฎหมำยดังกล่ำว สำหรับส่วนรำชกำร แม้จะมีฐำนะเป็น
นิติบุคคลมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด แต่ส่วนรำชกำรเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรแบ่งส่วนรำชกำรหรือกฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรนั้น มิใช่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยกฎหมำย
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล จึงหำใช่เจ้ำพนักงำนตำมควำมหมำยแห่ งประมวล
กฎหมำยอำญำไม่
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4347/2558

พนักงำนอัยกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
นำย ภ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 195 วรรคสอง, 225
ป.อ. มำตรำ 86, 147, 151, 161
จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่งนักกำร เทศบำลตำบลจักรำช มิใช่ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้ำที่ซึ่งมีกฎหมำยระบุไว้โดยเฉพำะให้
ถือเป็นเจ้ำพนักงำน จำเลยที่ 2 จึงไม่ใช่เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย เนื่องจำก ป.อ. มำตรำ 147, 151, 161 เป็น
บทบัญญัติที่ลงโทษแก่บุคคลผู้กระทำควำมผิดที่เป็นเจ้ำพนักงำนซึ่งกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้ำทีเ่ ท่ำนั้น แม้จำเลยที่ 2
จะร่วมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนกระทำควำมผิดต่อบทบัญญัติดังกล่ำว ก็จะลงโทษจำเลยที่ 2 อย่ำงเจ้ำ
พนักงำนไม่ได้ คงลงโทษจำเลยที่ 2 ได้แต่เพียงในฐำนะผู้สนับสนุนตำม ป.อ. มำตรำ 86 เท่ำนั้น ปัญหำนี้เป็นข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย ศำลฎีกำมีอำนำจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 195 วรรค
สอง ประกอบมำตรำ 225
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นำย ฉ. กับพวก
ร้อยตำรวจโทหรือนำย ธ. กับพวก
ป.วิ.อ. มำตรำ 78 (3), 92 (4), 94, 158 (5), 167
ป.อ. มำตรำ 157, 362, 365

โจทก์
จำเลย

ก่อนจับกุมโจทก์ทั้งสองได้มีกำรจับกุม ช. กับพวกในข้อหำลักทรัพย์ในเวลำกลำงคืน ช. ให้กำรว่ำโจทก์
ทั้งสองเป็นผู้ใช้จ้ำงวำน จึงมีกำรสอบสวน ขยำยผลและจับกุมโจทก์ทั้งสองมำลงบันทึกประจำวันไว้ และตำม
สำเนำรำยงำนประจำวันเกี่ยวกับคดีระบุว่ำ พันตำรวจเอก ส. ผู้กำกับกำรสถำนีตำรวจนครบำลพระโขนง สั่งให้จำเลยทั้ง
สิบสำมซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสืบสวนปรำบปรำมนำตัว ช. ไปสอบสวนขยำยผล โดยนัด โจทก์ที่ 2 มำรับรถยนต์
ที่หน้ำห้ำงสรรพสิน ค้ำ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหำกต้องไปขอหมำยจับจำกศำลชั้นต้นแล้วผู้ร่วมกระทำ
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ควำมผิดอำจหลบหนีไปได้ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 78 (3) ทั้งรถที่ถูกลักอยู่ที่บ้ำนของโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 2
เป็ น ผู้ พำเจ้ ำพนั กงำนตำรวจไปทำกำรตรวจค้นเอง จึงไม่จำต้องขอหมำยค้นจำกศำลตำม ป.วิ. อ. มำตรำ
92 (4) และมำตรำ 94 กำรกระทำของจำเลยทั้งสิบสำมเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำผู้มี
อำนำจสั่งกำรโดยชอบ จึงไม่มีควำมผิดฐำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำม ป.อ. มำตรำ 157
โจทก์ที่ 2 พำเจ้ำพนักงำนตำรวจไปตรวจค้นที่บ้ำนของโจทก์ที่ 2 โดยควำมยินยอมของโจทก์ที่ 2 เอง กำร
กระทำของจำเลยทั้งสิบสำมจึงไม่มีมูลเป็นควำมผิดฐำนบุกรุกเคหสถำนในเวลำกลำงคืนตำม ป.อ. มำตรำ 365
(3) ประกอบมำตรำ 362
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7030/2551

เด็กชำย ก.
แพทยสภำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (4)
ป.อ. มำตรำ 157
พ.ร.บ.วิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มำตรำ 32, 39
ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (4) ได้มีคำอธิบำยควำมหมำยของผู้เสียหำยไว้ว่ำหมำยถึงบุคคลผู้ได้รับควำม
เสียหำยเนื่องจำกกำรกระทำผิดฐำนใดฐำนหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนำจจัดกำรแทนได้ ดังบัญญัติไว้ใน
มำตรำ 4, 5 และ 6 ซึ่งข้อกล่ำวหำตำมที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสำมสิบสำมในควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ
157 เป็ น บทบั ญญัติที่ต้องกำรเอำโทษแก่เจ้ำ พนัก งำนผู้ มีห น้ำ ที่เป็น ควำมผิ ด อำญำแผ่ นดินโดยปกติ เ ป็ น
ควำมผิดต่อรัฐ รัฐเท่ำนั้นที่เป็นผู้เสียหำย เอกชนคนหนึ่งคนใดย่อมไม่เป็นผู้เสียหำย ยกเว้นตำมบทบัญญัติ
ดังกล่ำวข้อควำมในตอนแรก คำว่ำเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นหมำยควำมรวมถึง เพื่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่บุคคลหรือเอกชนผู้หนึ่งผู้ใดด้วย ดังนั้น หำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน
โดยมิชอบ เป็นกำรกระทำต่อโจทก์ทั้งสองโดยตรง และเป็นกำรทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับควำมเสียหำยเป็นพิเศษ
แล้วโจทก์ทั้งสองย่อมเป็นผู้เสียหำยได้ โดยที่ พ.ร.บ.วิชำชีพเวชกรรมฯ เป็นกฎหมำยมุ่งคุ้มครองและควบคุม
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม แม้ให้สิทธิโจทก์ทั้งสองเป็นผู้กล่ำวหำผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมว่ำประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรมโดยนำเรื่องยื่นต่อจำเลยที่ 1 ตำม พ.ร.บ.ดังกล่ำว มำตรำ 32 แต่ตำมมำตรำ
39 ก็ให้อำนำจคณะกรรมกำรจำเลยที่ 1 ที่จะวินิจฉัยชี้ขำดเพียงว่ำ ยกข้อกล่ำวหำ ว่ำกล่ำวตักเตือน ภำคทัณฑ์
พักใช้ใบอนุญำตมีกำหนดเวลำตำมที่เห็นสมควรแต่ไ ม่เกิน 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญำต ซึ่งเป็นกำรกระทำต่อ
ผู้ถูกกล่ำวหำที่ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเท่ำนั้น มิได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและ
หน้ ำ ที่ ข องโจทก์ ทั้ ง สองโดยตรงแต่ ป ระกำรใด ดั ง นั้ น กำรที่ จ ำเลยที่ 28 ถึ ง ที่ 33 สรุ ป ผลกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริงว่ำ คดีไม่มีมูล และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 27 พิจำรณำรำยงำนและควำมเห็นดังกล่ำวแล้วมีมติว่ำ คดีไม่มี
มูลให้ยกข้อกล่ำวหำจึงไม่เป็นกำรกระทำต่อโจทก์ทั้งสองโดยตรงและไม่ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับควำมเสียหำย
เป็นพิเศษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมฟ้อง โจทก์ทั้งสองไม่เป็นผู้เสียหำยตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 2 (4) และ
ไม่มีอำนำจฟ้องจำเลยทั้งสำมสิบสำมในข้อหำควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157

