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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์
คดีหมำยเลขดำที่ อท.35/2559

มหำวิทยำลัย อ.

โจทก์

คดีหมำยเลขแดงที่ 1337/2560

นำย ส.

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 1 (16) ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558 ก่อนวันที่โจทก์อ้ำงว่ำจำเลยทั้งเก้ำกระทำผิด
บัญญัติไว้ว่ำ “เจ้ำพนักงำน หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งกฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนหรือได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ไม่ว่ำเป็ นประจำหรือครั้งครำวและไม่ว่ำจะได้รับค่ำตอบแทนหรือไม่ ” ซึ่งตำม
คำฟ้องชัดเจนว่ำจำเลยทั้งเก้ำเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยของโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชน แม้
ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึก ษำเอกชน พ.ศ. 2546 มำตรำ 28 จะให้รัฐมนตรีเป็ นผู้แต่งตั้งกรรมกำร
สถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้รับใบอนุญำตจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเสนอชื่อและจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
คณะกรรมกำรอุ ด มศึ ก ษำตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ เ ห็ น ชอบก็ ต ำม แต่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 ก็มิได้บัญญัติว่ำให้กรรมกำรสภำสถำบันเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 95 ที่ให้กรรมกำรควบคุมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเป็นเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กรรมกำรสภำสถำบันมีอำนำจหน้ำที่วำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำร แต่ เ ป็ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ ห้ แ ก่
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน จำเลยทั้งเก้ำซึ่งมิใช่บุคคลที่กฎหมำยบัญญัติว่ำเป็ นเจ้ำพนักงำนและมิได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยให้ปฏิบัติรำชกำร จึงมิใช่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ไม่อำจมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 157 ตำมฟ้องโจทก์ได้
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คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.1/2560
นำย ส.

โจทก์

บริษัท ก. กับพวกรวม 5 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157, 177
พิเครำะห์แล้ว ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2559 โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 5 ฐำน
เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ซึ่งเป็นควำมผิดต่อตำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรมำด้วย คดีดังกล่ำวจึงอยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐในศำลอำญำตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม เรื่องกำรจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ ในศำลอำญำ ฉบั บ ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ำยน 2558 อย่ ำ งไรก็ ต ำม เมื่ อ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงต่อมำว่ำ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 ศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ใน
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และศำลชั้นต้น ไม่รับฎีกำของโจทก์แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยำยน
2559 คดีเฉพำะในส่วนข้อหำนี้จึงถึงที่สุด คงเหลือเพียงควำมผิดฐำนฟ้องเท็จ ฐำนเบิกควำมเท็จ และนำสืบ
พยำนหลั กฐำนเท็จ เท่ำนั้ น คดีนี้ จึ งมิใช่ “คดีทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ” ตำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม เรื่อง กำรจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ ำที่รัฐในศำลอำญำ
(ฉบับที่ 2) ข้อ 3 ที่จะต้องดำเนินกระบวนพิจำรณำและพิพำกษำโดยแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิช อบของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐในศำลอำญำอีกต่อไป แม้ต่อมำภำยหลังจะได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งมำตรำ 5 บัญญัติให้ยกฐำนะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
รัฐในศำลอำญำขึ้นเป็นศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง และมำตรำ 19 กำหนดให้ศำลอำญำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลำงมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีของของแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
รัฐในศำลอำญำที่ ค้ำงพิจำรณำอยู่ต่อไปก็ตำม แต่เมื่อคดีนี้ไม่ใช่คดีของแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐในศำลอำญำที่ค้ำงพิจำรณำอยู่เสียแล้ว ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไม่มีอำนำจที่จะ
พิจำรณำพิพำกษำคดีนี้ได้
วินิจฉัยว่ำคดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.3/2560
นำย ท. กับพวกรวม 4 คน

โจทก์

นำย ส. กับพวกรวม 4 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 83, 90, 91, 264, 265 และ 268
พิเครำะห์แล้ว โจทก์ทั้งสี่บรรยำยฟ้องสรุปควำมได้แต่เพียงว่ำจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจัดทำเอกสำรปลอม และ
ได้นำเอกสำรดังกล่ำวไปประกอบแบบกำรเสนอโครงกำร ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ในควำมผิดฐำนปลอมเอกสำร
รำชกำร และใช้เอกสำรรำชกำรปลอม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 264, 2565 และ 268 หำได้
บรรยำยฟ้องว่ำจำเลยทั้งสี่หรือจำเลยคนใดเป็นเจ้ำพนักงำนกระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิด
ต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
กฎหมำยอื่น หรือควำมผิดอื่นอันเนื่องมำจำกกำรประพฤติมิชอบ ทั้งมิได้ข อให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตำมบทบัญญัติ
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ดั ง กล่ ำ วแต่ อ ย่ ำ งใด ฟ้ อ งของโจทก์ จึ ง มิ ใ ช่ “คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ” ตำมควำมในมำตรำ 3 แห่ ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลำอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และไม่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำ
ของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
วินิจฉัยว่ำคดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.5/2560
พนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง

โจทก์

นำย ซ. กับพวกรวม 4 คน

จำเลย

พ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มำตรำ 27, 43
พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. 2550 มำตรำ 76, 152
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ คดีที่จะเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำมนิยำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 3 (3)
ตอนท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ได้นั้น จะต้องเป็นคดีที่
ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลในควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้กำลังประทุษร้ำย ขู่เข็ญว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย หรือใช้อิทธิพล
เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำร หรือไม่กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำใดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยอื่น แต่คดีนี้ปรำกฏจำกฟ้องของโจทก์ว่ำจำเลยทั้งสี่ และกลุ่มชุมนุมประมำณ 30 คน
ร่วมกันใช้รถยนต์กระบะเป็น ยำนพำหนะติดตั้งเครื่องขยำยเสี ยงเป็นเวที ใช้คำพูดปลุ กระดมและเชิญชวนให้
ประชำชนขัดขวำงมิให้ผู้มีสิทธิเลื อกตั้งจังหวัดพัทลุงเข้ำไป ณ ที่เลือกตั้งกลำงในเขตจังหวัด พัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และได้ร่วมกันนำกุญแจและโซ่เหล็กคล้องประตูและชุมนุมปิดล้อม
ขวำงถนนทำงเข้ำออก บริเวณหน้ำโรงเรียนตะโหมดซึ่งเป็นสถำนที่เลื อกตั้ง กลำงในเขตจั งหวัดพัทลุงของเขต
เลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพัทลุง ทำให้เจ้ำพนักงำนผู้ดำเนินกำรเลือกตั้ง ไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้และทำให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตจังหวัดพัทลุงในเขตเลื อกตั้งที่ 3 รวมทั้งประชำชนผู้ มีชื่อและประสงค์มำใช้สิทธิเลื อกตั้ง ในวัน
ดังกล่ำวไม่สำมำรถเข้ำไปยังบริเวณดังกล่ำวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จนต่อมำคณะกรรมกำรเขตกำรเลือกตั้งที่ 3
จังหวัดพัทลุงต้องประกำศให้งดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ล่วงหน้ำในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพัทลุง เพรำะไม่สำมำรถ
จั ดให้ มีกำรลงคะแนนได้ตำมกำหนด โดยไม่ปรำกฏว่ำจำเลยทั้งสี่ ได้ใช้กำลั งประทุษร้ำย ขู่เข็ญว่ำจะใช้กำลั ง
ประทุษร้ำย หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดให้กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรใด คดีนี้มิใช่คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมมำตรำ 3 (3) แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
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คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.6/2560
นำงสำว ช.

โจทก์

นำย ว.

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 177
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ คดีที่จะเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำมนิยำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 3 (1) แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ได้นั้น จะต้องเป็นคดีอำญำที่ฟ้องให้
ลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น หรือควำมผิดอื่นอัน
เนื่องมำจำกกำรประพฤติมิชอบ คดีนี้แม้จำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดพังงำซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำก็ตำม แต่โจทก์ บรรยำยฟ้องสรุปควำมได้ว่ำจำเลยเบิกควำมเป็นพยำนโจทก์ในคดีหมำยเลขดำที่
639/2550 ของศำลจังหวัดพังงำ รับรองข้อเท็จจริงตำมแผนที่วิวำทซึ่งจำเลยเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งคำเบิกควำมของ
จำเลยในคดีดังกล่ำวเป็นควำมเท็จและขอให้ลงโทษจำเลยฐำนเบิกควำมเท็จตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ
177 อันเป็นควำมผิดที่อยู่ในลักษณะ 3 หมวดที่ 3 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรม จึงมิใช่เป็นกำรฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยในควำมผิ ดต่อตำแหน่ งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิ ดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 (1)
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.7/2560
พนักงำนอัยกำรจังหวัดอำนำจเจริญ

โจทก์

นำย ม.

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 136, 138
ควำมผิ ด ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 136 นั้ น ไม่ ต้ อ งด้ ว ยบทบั ญ ญั ติ ม ำตรำ 3 (1) ถึ ง (8) แห่ ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ส่วนควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 138
นั้น เห็นว่ำ กำรจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมีวัตุประสงค์เพื่อให้กำรอำนวยควำมยุติธรรมในคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยนำวิธีพิจำรณำคดีระบบไต่สวนมำใช้บังคับในกำร
ค้นหำควำมจริงในคดีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐถูกกล่ำวหำว่ำทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้ำที่ และด้วยเหตุที่กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐนั้น อำจมีบุคคลซึ่งมิใช่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำมำเกี่ยวข้องหรือมีส่วนสำคัญถึง
ขนำดที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบได้อย่ำงอิสระได้ในหลำยง่มุม เช่น
ผู้ก่อ หรือผู้สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำควำมผิด ผู้ที่ใช้กำลังประทุษร้ำย ขู่เข็ญว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย
หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำรอันมิชอบด้วยหน้ำที่ หรือละเว้นกระทำกำรตำม
หน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 (3) และ (5) จึง
บัญญัติให้คดีที่ฟ้องบุคคลเหล่ำนี้เป็น “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีเหล่ำนี้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กำรพิจำรณำว่ำคดีใดเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตำมนิยำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 3 (3) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
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2559 จะต้องพิจำรณำถึงหลักกำรดังกล่ำวประกอบด้วย คดีนี้โจทก์บรรยำยฟ้องสรุปควำมได้ว่ำ ขณะที่ผู้เสียหำย
ที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำรวจประจำกองกำกับกำรสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนำจเจริญกับพวกกระทำกำรตำม
หน้ำที่เข้ำจับกุมนำย ว. ซึ่งได้กระทำควำมผิดข้อหำเสพยำเสพติดให้ โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมำย จำเลยใช้
กำลังประทุษร้ำยผลักหน้ำอกผู้เสียหำยที่ 1 อย่ำงแรงจนผู้เสียหำยที่ 1 เซถอยหลังแล้วยังตำมไปผลักหน้ำอก
ผู้เสียหำยที่ 1 อีกหลำยครั้งเพื่อไม่ให้ผู้เสียหำยที่ 1 จับกุมนำย ว. หลังจำกนั้นจำเลยยังได้กล่ำวถ้อยคำดูหมิ่น
ผู้เสียหำยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอให้ลงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 136 และ 138 ซึ่งมำตรำ 138 เป็น
เรื่องที่เจ้ำพนั กงำนปฏิบัติกำรตำมหน้ ำที่ จำเลยเพียงแต่ใช้กำลั งทำงกำยภำพต่อสู้ขัดขวำงไม่ให้ เจ้ำพนัก งำน
ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ได้สำเร็จเพื่อให้พ้นจำกกำรจับกุมเท่ำนั้น จำเลยมิได้ใช้กำลังประทุษร้ำยโดยมีเจตนำเพื่อจูงใจ
หรือข่มขืนใจให้ผู้เสียหำยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรใด อันเป็นควำมมุ่งหมำยของ
มำตรำ 3 (3) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 คดีที่ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 138 จึงมิใช่คดีตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 3 (3) แห่งพระรำช
บัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 คดีนี้จึงไม่ใช่ “คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบ”
ตำมบทกฎหมำยดังกล่ำว
วินิจฉัยว่ำ คดีไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.9/2560
นำย ม.

โจทก์

นำย ป. กับพวกรวม 4 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 83, 84, 86, 90, 91, 162, 264, 265, 266 และ 268
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ เหตุคดีนี้เกิดขึ้นระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2556 ถึงวันที่ 19 ธันวำคม 2559 ดังนั้น
กำรพิเครำะห์ถึงสถำนะของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยกำรและผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ จึงต้องพิจำรณำตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คือ พระรำชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ำยพระมหำกษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมิได้บัญญัติให้สำนักงำนทรัพย์สิน
ส่วนพระมหำกษัตริย์เป็นส่วนรำชกำรสังกัดหน่วยงำนรำชกำรใด และมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพำะให้ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
และผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ทั้งมำตรำ 5
วรรคสองแห่ ง พระรำชบั ญญั ติดั ง กล่ ำวยั ง ก ำหนดให้ ส ำนั กงำนทรั พย์ สิ นส่ ว นพระมหำกษัต ริย์ดู แลรัก ษำจั ด หำ
ผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์นอกเหนือจำกที่อยู่ในควำมดูแลรักษำจัดหำผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์นอกเหนือจำกที่อยู่ในควำมดูแลรักษำสำนักพระรำชวัง และมำตรำ 7 ยังบัญญัติไว้ด้วยว่ำ “...ทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษั ต ริ ย์ จ ะโอนหรื อ จ ำหน่ ำ ยได้ ก็ แ ต่ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหำกษั ต ริ ย์ และโดยได้ รั บ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์ ” จึงเห็นได้ว่ำกิจกำรของสำนักงำนทรัพย์สินส่ว น
พระมหำกษัตริ ย์ นั้ น เป็ น ไปตำมพระรำชอัธ ยำศัยขององค์พระมหำกษัตริย์โ ดยเฉพำะ ส ำนักงำนทรัพย์ สิ นส่ ว น
พระมหำกษัตริย์จึงไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ แต่มีฐำนะเป็นหน่วยงำนอิสระที่ มิได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมหรือกำกั บดูแล
ของรัฐบำล นอกจำกนั้นเงินเดือนของบุคลำกรภำยในสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ มำจำกรำยได้จำก
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 6 วรรคแรก หำได้มำจำกงบประมำณของแผ่นดินแต่อย่ำงใด
ไม่ ดังนั้น สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จึงมิใช่หน่วยงำนรำชกำร กิจกำรที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 กระทำลง
ในฐำนะผู้ช่วยผู้อำนวยกำรและผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จึงมิใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
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จำเลยที่ 3 และที่ 4 มิใช่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 1 (16) ส่วนที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1
และที่ 2 รับผิดร่วมกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 นั้น จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมำตรำ 3 (5) ของพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลอำญำทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ พ.ศ. 2559 เช่ น กั น คดี นี้ จึ ง ไม่ ใ ช่ ค ดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบตำม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3
วินิจฉัยว่ำ คดีไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.11/2560
นำย ก.

โจทก์

นำย ป.

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 มำตรำ 31
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งในฐำนะที่เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขและใน
ฐำนะที่เป็นประธำนกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบใน
กำรออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำจำนวน 5 คน ขอให้ลงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157
และพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ พ.ศ. 2545 มำตรำ 31 แต่พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ พ.ศ.
2545 มำตรำ 31 ไม่ใช่บทควำมผิดและมิใช่บทกำหนดโทษ คดีของโจทก์จึงเป็นกำรฟ้องรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
2542 มำตรำ 4 เป็นจำเลยโดยกล่ำวหำว่ำทุจริตต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อำนำจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 234 ที่บังคับใน
ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
2542 มำตรำ 43 (2) และมำตรำ 66 ได้บัญญัติถึงกรณีที่มีกำรกล่ำวหำว่ำรัฐมนตรีกระทำควำมผิดต่อตำแหน่ง
หน้ ำที่ร ำชกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือกระทำควำมผิ ดต่ อ ตำแหน่งหน้ ำที่ห รือ ทุจริต ต่ อหน้ำ ที่ ต ำม
กฎหมำยอื่น ให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติดำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 235 (2) และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้ว ยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 77 ก็บัญญัติไว้ส อดคล้ องกันว่ำใ นกรณีที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีมติว่ำข้อกล่ำวหำมีมูลควำมผิดตำมมำตรำ 66 ให้ประธำน
กรรมกำรส่งรำยงำนและเอกสำรที่มีอยู่พร้อมทั้งควำมเห็นไปยังอัยกำรสูงสุดเพื่อดำเนินกำรฟ้องคดีต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองอันเป็นช่องทำงที่กฎหมำยบัญญัติขึ้นไว้เป็นกำรเฉพำะ ประกอบ
กับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง พ.ศ. 2542
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ก็บัญญัติไว้ในมำตรำ 9 (1) ให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของ
ผู้ ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมืองมีอำนำจพิจ ำรณำพิพำกษำคดีที่มีมูล แห่ งคดีเป็นกำรกล่ ำวหำว่ำนำยกรัฐ มนตรี
รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติ กระทำควำมผิดต่อ
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือกระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ หรือทุ จริตต่อหน้ำที่
ตำมกฎหมำยอื่น และมำตรำ 4 ยังได้บัญญัติห้ำมมิให้ศำลอื่นรับคดีที่อยู่ในอำนำจของ ศำลฎีกำแผนกคดีคดีอำญำ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองไว้พิจำรณำพิพำกษำอีกด้วย อันสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 วรรคสอง (1) ที่กำหนดว่ำ “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” มิให้
หมำยรวมถึงคดีที่อยู่ในอำนำจของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ดังนั้น เมื่อคดีนี้ไม่ใช่
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“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 จึง
ไม่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมในมำตรำ 7
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.1/2561
นำงสำว พ. กับพวกรวม 2 คน

โจทก์

บรรษัท บ. กับพวกรวม 8 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 175, 177, 188, 264, 265, 267, 268
พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2502 มำตรำ 11
พิเครำะห์แล้ว พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 (1)
บัญญัติให้ “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมำยควำมรวมถึง คดีอำญำที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใน
ควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นด้วยและบัญญัตินิยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ให้
มี ห มำยควำมรวมไปถึ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัตินิยำมคำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ข้ำรำชกำรหรื อพนั กงำนส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งมี ตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ พนักงำนหรือบุ คคลผู้ ปฏิบัติง ำนใน
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร อนุกรรมกำรลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนำจหรือได้รับมอบให้ใช้
อำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดตั้งขึ้นในระบบ
รำชกำร รัฐวิสำกิจ หรือกิจกำรอื่นของรัฐ เมื่อพิจำรณำพระรำชกำหนดบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
มำตรำ 5 ซึ่งบัญญัติให้บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทยมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับ
มำตรำ 9 ที่กำหนดให้ทุนประเดิมของบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทยเป็นจำนวนหนึ่งพันล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จำนวนหนึ่งร้อยล้ำนหุ้นมีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็นผู้ซื้อหุ้น
ดังกล่ำวทั้งหมด ซึ่งฝ่ำยจัดกำรกองทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของธนำคำรแห่งประเทศไทยนั้นเองแล้ว เห็นได้ว่ำ บรรษัท
บริหำรสินทรัพย์ไทยเป็นหน่วยงำนของรัฐ จำเลยที่ 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทบริหำร
สินทรัพย์ไทย จำเลยที่ 3 ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย จำเลยที่ 4 ซึ่งดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรฝ่ำยงำนคดีจึงเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้ว ยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต พ.ศ. 2542 มำตรำ 4 และพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 เมื่อโจทก์กล่ำวหำหน่วยงำนของรัฐและพนักงำนในหน่วยงำนดังกล่ำวว่ำ
กระทำผิดและขอให้ลงโทษตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในหน่วยงำนดังกล่ำวว่ำกระทำผิดและ
ขอให้ลงโทษตำมพระรำชบั ญญัติว่ำด้วยควำมผิ ดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2502
มำตรำ 11 ซึ่งเป็นควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ จึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมใน
มำตรำ 3 (1) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ส่วนจำเลยอื่นนั้น
โจทก์บรรยำยฟ้องว่ำกระทำควำมผิดฐำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และ
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ที่ 4 และควำมผิดอื่นที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งแปดก็เป็นควำมผิดอันเนื่องมำจำกกำรประพฤติมิชอบนั่นเอง
คดีนี้จึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่จะพิจำรณำต่อไปว่ำจำเลยแต่ละคนมีควำมผิดตำมกฎหมำยดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.4/2561
นำย ส.

โจทก์

นำงสำว ม. กับพวกรวม 3 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 265 , 268 และ 341
พิเครำะห์แล้ว โจทก์บรรยำยฟ้องว่ำจำเลยที่ 3 รับรำชกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งหัวหน้ำส่วนกำรคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำเลยที่ 3 จึงเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มำตรำ 3 อย่ำงไรก็ตำมโจทก์บรรยำยฟ้องสรุปควำมได้แต่เพียงว่ำจำเลย
ทั้งสำมร่วมกันหลอกลวงโจทก์ว่ำจำเลยที่ 1 ต้องกำรขำยที่ดินตำมแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษีบำรุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.5) เลขสำรวจที่ 39/2557 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 4 ไร่ โดยจำเลยที่ 2 นำโจทก์ไปดูที่ดินและร่วมกันนำแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษีบำรุงท้องที่
(ภ.บ.ท.5) ฉบับมอบให้เจ้ำของที่ดินอันเป็นเอกสำรรำชกำรมำแสดง พร้อมทั้งใช้อุบำยหลอกลวงแสดงข้อควำมอัน
เป็นเท็จว่ำ หำกโจทก์ตกลงซื้อที่ดินแปลงดังกล่ำว จำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำพนักงำนประ เมินมี
อ ำนำจกระท ำกำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ เจ้ ำ ของที่ ดิ น ในแบบแสดงรำยกำรที่ ดิ น เพื่ อ ช ำระภำษี บ ำรุ ง ท้ อ งที่
(ภ.บ.ท.5) ที่ระบุชื่อจำเลยที่ 1 เป็ นเจ้ำของที่ดินให้เป็นชื่อ โจทก์ได้ทันทีทั้งที่ควำมจริงจำเลยที่ 3 ไม่มีอำนำจ
กระทำกำรดังกล่ำวโดยพลกำร ทำให้โจทก์ หลงเชื่อตกลงซื้อที่ดินจำกจำเลยที่ 1 จำกนั้นในวันทำสัญญำซื้อขำย
จำเลยที่ 3 ได้ทำกำรขีดฆ่ำชื่อ และที่อยู่ของจำเลยที่ 1 ในแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษีบำรุง ท้ องที่
(ภ.บ.ท.5) ออกแล้วเขียนชื่อและที่อยู่ของโจทก์ลงไปแทนให้โจทก์เก็บรักษำไว้ เพื่อให้โจทก์เชื่อว่ำเป็นกำรกระทำที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยโจทก์จึงมอบเงินค่ำที่ดินจำนวน 200,000 บำท แก่จำเลยทั้งสำม ต่อมำวันที่ 10 มีนำคม
2560 โจทก์ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรที่ดิน เพื่ อช ำระภำษีบำรุ งท้ องที่ (ภ.บ.ท.5) ต้นฉบับที่อยู่ในควำม
ครอบครองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จึงทรำบควำมจริงว่ำแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษี
บำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ฉบับมอบให้เจ้ำของที่ดินที่โจทก์ยึดไว้เป็นเอกสำรปลอม เพรำะองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ไม่เคยออกแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) เลขสำรวจที่ 39/2557
ให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ได้แจ้งโจทก์อีกว่ำจำเลยที่ 3 ไม่มีอำนำจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแสดงรำยกำรที่ดินเพื่อชำระภำษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) โดยพลกำร เนื่องจำกมีระเบียบของทำง
รำชกำรกำหนดขั้นตอนกำรดำเนินกำรไว้ กำรกระทำของจำเลยทั้งสำมเป็นกำรกระทำโดยทุจริตแสดงข้อควำมอัน
เป็นเท็จหลอกลวงโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย กำรกระทำของจำเลยทั้งสำมเป็นควำมผิดฐำนร่วมกัน
ฉ้อโกง และฐำนร่วมกันปลอมและใช้เอกสำรรำชกำรปลอม ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสำมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 265, 268 และ 341 หาได้บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจาเลยทั้งสามหรือจาเลยคนใดในความผิด
ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการหรื อ ความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ฟ้องของโจทก์จึงมิใช่ “คดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ” ตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ไม่
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อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.5/2561
นำย ฤ.

โจทก์

ดำบตำรวจ ฉ. กับพวกรวม 7 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 157, 200, 295, 296 , 309 , 310 และ 391
พิเครำะห์แล้ว เห็นว่ำ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2558 จึงถือว่ำเป็นคดีที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ใน
ศำลจังหวัดปรำจีนบุรีตั้งแต่วันดังกล่ำว แม้ต่อมำศำลจังหวัดปรำจีนบุรีมีกำรไต่สวนมูลฟ้องและเพิ่งมีคำสั่งประทับ
ฟ้องเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559 ซึ่งเป็ นเวลำภำยหลังจำกที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำงเปิด
ทำกำรแล้ว (เปิดทำกำรวันที่ 1 ตุลำคม 2559) ก็เป็นกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำต่อเนื่องในคดีที่ค้ำงอยู่เดิม
นั่นเอง และถึงแม้ว่ำปัจจุบันศำลอำญำคดีทุจริตแลประพฤติมิชอบภำค 2 จะเปิดทำกำรแล้ว (เปิดทำกำรวันที่
1 ตุลำคม 2560) ศำลจังหวัดปรำจีนบุรีก็มีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ค้ำงอยู่นี้ต่อไปจนเสร็จ ทั้งนี้ตำมควำม
ในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.6/2561
พนักงำนอัยกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

โจทก์

นำย ส. กับพวกรวม 5 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 83, 91, 92, 138, 139, 140, 142, 184 และ 191
พิเครำะห์แล้ว โจทก์มีคำขอท้ำยฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้ำฐำนข่มขืนใจเจ้ำพนั กงำนให้ปฏิบัติกำรอัน
มิ ช อบด้ ว ยหน้ ำ ที่ ห รื อ ให้ ล ะเว้ น กำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมหน้ ำ ที่ โ ดยใช้ ก ำลั ง ประทุ ษ ร้ ำ ย หรื อ ขู่ เ ข็ ญ ว่ ำ จะใช้ ก ำลั ง
ประทุษร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 139 รวมมำกับควำมผิดฐำนอื่นด้วย จึงเป็นคดีอำญำที่ฟ้องขอให้
ลงโทษบุคคลในควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้กำลังประทุษร้ำย ขู่เข็ญว่ำจะใช้ กำลังประทุษร้ำยเพื่อข่มขืนใจให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระทำกำร ไม่กระทำกำรหรือประวิงกำรกระทำใดตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยอื่น จึงเป็น คดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
มำตรำ 3 (3)
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
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คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.7/2561
นำง ศ.

โจทก์

นำย ส. กับพวกรวม 4 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 83, 91, 362, 365 (2), 358 และ 359
พิเครำะห์แล้ว โจทก์บรรยำยฟ้องสรุปควำมได้ว่ำ จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันบุกรุกที่ดินตำมหนังสือรับรอง
กำรทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 3639 เลขที่ดิน 158 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่
ในควำมครอบครองของโจทก์โดยขุดดินของโจทก์ เพื่อทำถนนในที่ดินของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญำตเพื่อถือกำร
ครอบครองที่ดิน ดังกล่ ำวบำงส่ว น ทั้งยังขุดดินและพืชผลทำงกำรเกษตรของโจทก์ อันเป็นกำรทำให้ เสี ยหำย
ทำลำย ทำให้เสื่อมค่ำหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของโจทก์ ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 83, 91, 362 , 365 (2), 358 และ 359 แม้ จ ะได้ ค วำมตำมทำงไต่ ส วนว่ ำ จ ำเลยที่ 1 เป็ น
นำยกเทศมนตรีตำบลในเมืองก็ตำม แต่โจทก์หาได้ฟ้องจาเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับจาเลยอื่นใน
ฐานะที่เ ป็น ตั วการร่ ว มกั บเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และขอให้ ล งโทษในความผิด ต่ อตาแหน่ ง หน้า ที่ร าชการหรื อ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบแต่อย่างใดไม่ คดีนี้จึงมิใช่คดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ วท.8/2561
นำง ห.

โจทก์

นำย ส. กับพวกรวม 8 คน

จำเลย

ป.อ. มำตรำ 83, 91, 157, 161, 162, 177, 267, 268
พ.ร.บ.กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 มำตรำ 8, 10, 23 และ 24
พิเครำะห์แล้ว เห็นว่ำ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2559 จึงถือว่ำเป็นคดีที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ใน
ศำลจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันดังกล่ำว แม้ต่อมำศำลจังหวัด พิจิตรมีกำรไต่สวนมูลฟ้องและเพิ่งมีคำสั่งประทับฟ้องเมื่อ
วันที่ 22 มกรำคม 2561 ซึ่งเป็นเวลำภำยหลังจำกที่ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 6 เปิดทำกำร
แล้ว (เปิดทำกำรวันที่ 1 เมษำยน 2560) ก็เป็นกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำต่อเนื่องในคดีที่ค้ำงอยู่เดิมนั่นเอง
ศำลจังหวัดพิจิตรจึงมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีที่ค้ำงอยู่นี้ต่อไปจนเสร็จ ทั้งนี้ตำมควำมในมำตรำ 22 แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
วินิจฉัยว่ำ คดีนี้ไม่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

