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ฐานวิ่งราวทรัพย์
มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึง่ หน้ า ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี และปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
ถ้ าการวิ่งราวทรัพย์เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นรับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ ผู้กระทาต้ องระวาง
โทษจาคุกตังแต่
้ สองปี ถึงเจ็ดปี และปรับตังแต่
้ สี่หมื่นบาทถึงหนึง่ แสนสี่หมื่นบาท
ถ้ าการวิ่งราวทรัพย์เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุก
ตังแต่
้ สามปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ าการวิ่งราวทรัพย์เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุก
ตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสามแสนบาท

.
การจะมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ ต้องมีการกระทาครบองค์ประกอบความผิดฐานลัก
ทรัพย์มาก่อน และต้ องมีการกระทา “โดยฉกฉวยเอาซึง่ หน้ า” หมายถึง กริยาทีห่ ยิบหรือจับ
เอาทรั พย์ ไปโดยเร็วรวมเป็ นการกระทาเดียวกับการเอาไป และขณะทีถ่ ูกเอาทรั พย์ ไปผู้
นั้นรู้สึกตัวหรือเห็นการฉกฉวยเอาทรั พย์ น้ัน (ฎ.๙๑๙/๒๕๐๓,ฏ.๑๐๙๗๖/๒๕๕๔)
ฎ.๗๘๖๘/๒๕๖๐ จาเลยมอบของหมันหรื
้ อสินสอดให้ เขาแล้ ว ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์อีกต่อไป การที่จาเลยหยิบไปต่อหน้ าโจทก์ร่วมในขณะโต้ เถียงกันเป็ นการใช้ อานาจ
โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับ
ตนเอง จึงเป็ นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึง่ หน้ าอันเป็ นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
ทรัพย์บางอย่างหากฉกฉวยเอาไปโดยเร็ วไม่ได้ โดยสภาพเพราะมีน ้าหนักมาก เช่น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สุกรน ้าหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม ย่อมเป็ นความผิดฐานนี ้ไม่ได้ ในตัว
(ฎ.๑๙๑/๒๕๓๒,ฎ.๗๐๕๓/๒๕๔๕)

.
- การฉกฉวยนี ้ไม่จาต้ องวิ่งแล้ วหยิบคว้ าไป นอกจากนี ้การเอาไปซึง่ หน้ า มิใช่จากัด
เพียงแต่เห็นหน้ ากันหรื อรู้สกึ ตัวขณะเอาไปเท่านัน้ แต่หมายถึงต้ องอยู่ในระยะใกล้ ชิดกับเจ้ าของ
ทรัพย์หรื อผู้ครอบครองแทน
ฎ.๑๐๙๗๖/๒๕๕๔ การที่จาเลยดึงเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกระเป๋ ากางเกงของ
เด็กหญิง บ. แล้ วเด็กหญิง บ. รู้สกึ ถึงการถูกดึงจึงใช้ มือจับจนถูกมือของจาเลย จึงอยู่ใน
ความหมายของการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึง่ หน้ าอันเป็ นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตาม
ฟ้องแล้ ว
ฎ.๙๑๙/๒๕๐๓ จาเลยเข้ าไปในร้ านขอซื ้อสุรา เจ้ าของร้ านบอกว่าหมดเวลาแล้ วขาย
ไม่ได้ จาเลยพูดว่าไม่ขายก็จะเอาไปกินเฉยๆ แล้ วหยิบสุราออกจากร้ านไปด้ วย ดังนี ้ เป็ นการลัก
ทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึง่ หน้ าเข้ าองค์ประกอบความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
ฎ.๘๘๘/๒๕๑๖ จาเลยลักเอาปื นและกระสุนไปจากโรงเรื อน ขณะลักไม่มีใครเห็น คนที่
อยู่ใต้ ถนุ เรื อนเห็นจาเลยก็ตอนที่จาเลยออกมายืนนอกชานแล้ ว ไม่เป็ นการฉกฉวยเอาซึง่ หน้ า

.
ฎ.๑๐๓๔๔/๒๕๕๐ การที่จาเลยใช้ อบุ ายเข้ าไปขอซื ้อสินค้ า เมื่อน.ไปหยิบสินค้ าและ
เผลอ พวกของจาเลยลงจากรถลักบุหรี่ ไปจากร้ านค้ าของผู้เสียหาย โดยพวกของจาเลยลอบลัก
หยิบบุหรี่ ไปโดยไม่ให้ บคุ คลในร้ านเห็น แม้ผูเ้ สียหายซึ่งอยู่ในร้านตัดผมฟากถนนฝั่งตรงข้ามจะ
เห็นเหตุการณ์ ขณะพวกของจาเลยลงจากรถเข้าไปลักบุหรี ่ก็ตาม แต่ผูเ้ สียหายอยู่อีกฟากถนน
และเห็นเหตุการณ์ ในระยะห่าง ๒๐ เมตร ลักษณะการกระทายังถือไม่ได้ ว่าพวกของจาเลยเอา
บุหรี่ ของผู้สียหายไปต่อหน้ าผู้เสียหาย ไม่เป็ นการฉกฉวยเอาซึง่ หน้ า ไม่เป็ นความผิดฐานร่วมกัน
วิ่งราวทรัพย์
ฎ.๖๕๓/๒๕๕๓ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยกับผ.ร่วมกันวิ่งราวโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหาย
แต่ทางนาสืบของโจทก์กลับได้ ความว่า ผ.ทาทีเป็ นพูดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเอาโทรศัพท์ไปใน
ขณะที่ผ้ เู สียหายให้ บริ การลูกค้ าคนอื่นอยู่ เป็ นการเอาไปในขณะเผลอ มิใช่การฉกฉวยทรัพย์ไป
โดยซึง่ หน้ า จึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์

. ข้ อสังเกต
- ข้ อพิจารณาว่ามีการกระทาความผิดสาเร็จแล้ วหรื อไม่ในความความผิดฐานนี ้ คือ
การที่ผ้ กู ระทาอาจเข้ ายึดถือการครอบครองทรัพย์ได้ แล้ วหรื อไม่เช่นเดียวกับฐานลักทรัพย์
ฎ.๖๖๒๔/๒๕๔๕ หลังจากจาเลยกระชากสร้ อย สร้ อยคอหลุดหล่นลงพื ้นบริ เวณที่เกิด
เหตุ จาเลยยังไม่ได้เข้ายึดถือครอบครองสร้อยดังกล่าว เป็ นพยายามวิ่งราวทรัพย์
ฎ.๗๖๕๐/๒๕๕๔ กระชากกระเป๋ าจนสายสะพายหลุดจากไหล่ผ้ เู สียหาย เป็ นเหตุให้
รถจักรยานยนต์ล้มและศีรษะผู้เสียหายกระแทกพื ้นถนนสลบไป ส่วนกระเป๋ าหลุดติดมือ ว. ไป
หล่นลงพื ้นถนนห่างจากจุดเดิมถึง ๕ เมตร จึงจ้ องถือว่าเป็ นความผิดผิดสาเร็จแล้ ว มิใช่เพียง
พยายามวิ่งราวทรัพย์
- ความผิดฐานนี ้กับฐานชิงทรัพย์ หากกรณีเป็ นการเล็งเห็นผลได้ ว่าต้ องเกิดบาดแผล
อย่างแน่นอน ย่อมถือว่ามีเจตนาใช้ กาลังประทุษร้ าย จึงเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ (ฎ.๓๓๔/
๒๔๘๖) แต่หากคงมีเพียงเจตนาที่จะเอาทรัพย์ไปโดยมิได้ มีเจตนาที่ใช้ กาลังประทุษร้ าย (ไม่ได้
มุ่งต่อร่างกายหรื อจิตใจของบุคคล) ก็คงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

.
ฎ.๒๑๐๐/๒๕๒๑ จาเลยรวบคอผู้เสียหายเพื่อให้ ร้ ูว่าสวมสร้ อยคออยู่ แล้ วกระตุกสร้ อย
หนัก ๒ สลึง สร้ อยบาดคอเป็ นแผลไม่ถึงเป็ นอันตรายแก่กาย ไม่เป็ นชิงทรัพย์
ฎ.๔๓๒๓/๒๕๕๑ การที่จาเลยที่ ๑ กระชากสร้อยคอทองคาพร้ อมพระเลี่ยมทองของ
โจทก์ร่วมไปในขณะที่จาเลยที่ ๑ วิ่ งอ้อมไปทางด้านหลังและขว้ างสร้ อยคอทองคาพร้ อมพระ
ดังกล่าวทิ ้งพงหญ้ าที่มีน ้าขังห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะการกระทาของ
จาเลยที่ ๑ เช่นนี ้ เป็ นการแย่งการครอบครองไปจากโจทก์ร่วมแล้ ว และมีลกั ษณะเป็ นการฉก
ฉวยซึง่ หน้ าโดยทุจริ ต ซึง่ เป็ นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ การที่จาเลยที่ ๑ ขว้ างทรัพย์ทิ ้งหลังจาก
วิ่งไปแล้ ว ๒๐ เมตร เป็ นเจตนาทีเ่ กิ ดขึ้นภายหลัง ไม่ทาให้ การกระทาของจาเลยที่ ๑ เป็ น
ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ไปได้

.
- หากการใช้ กาลังประทุษร้ ายขาดตอนจากการการเอาทรัพย์แล้ วย่อมไม่ผิดฐานชิง
ทรัพย์ แต่อาจผิดฐานนี ้ได้ เช่น ตบหน้ าผู้เสียหายเพราะหมัน่ ไส้ แต่เมื่อเห็นสร้ อยคอของ
ผู้เสียหายหลุด จึงถือโอกาสเอาสร้ อยนันไปต่
้ อหน้ าผู้เสียหาย ผิดฐานทาร้ ายร่ างกายและฐาน
วิ่งราวทรัพย์ แต่ไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ (ฎ.๑๖๓๘/๒๕๖๑) อย่างไรก็ตามถ้ าเป็ นการกระทาที่
ต่อเนื่องกันอยู่ถือว่าเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์
ฎ.๓๔๗/๒๕๔๙ พวกจาเลยคนหนึง่ ขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหาย จาเลยซึง่ นัง่ ซ้ อนท้ ายกระชากสร้ อยคอทองคาและพระเลี่ยมทองของผู้เสียหาย แม้
จาเลยไม่ได้ ข่เู ข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
้
กาลังประทุษร้ าย หรื อได้ ใช้ กาลังประทุษร้ ายผู้เสียหาย แต่
หลังจากกระชากสร้ อยแล้ วจาเลยกับพวกขับรถจักรยานยนต์หลบหนี ผู้เสียหายกับพวกติดตาม
ไปทันทีจนพบและจะเข้ าจับจาเลย จาเลยใช้ ขวดตีผ้ เู สียหาย การกระทาของจาเลยดังกล่าวยัง
ต่อเนือ่ งและเกี ่ยวพันกันโดยตลอดและยังไม่ขาดตอนจากการวิ่ งราวทรัพย์ ถือว่าจาเลยมีเจตนา
ใช้ กาลังประทุษร้ ายผู้เสียหายเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม จึงเป็ นความผิดฐานร่ วมกับพวกสองคน
ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ และโดยใช้ ยานพาหนะในการกระทาความผิด พาทรัพย์นนั ้
ไป และเพื่อให้ พ้นจากการจับกุมตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๓,๓๔๐ ตรี

เหตุฉกรรจ์ และผลของการกระทาที่ทาให้ ต้องรั บโทษหนักขึน้ ใน
ความผิดฐานวิ่งราวทรั พย์
ก. แม้ ความเป็ นฐานนี ้มีพื ้นฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์ตามาตรา ๓๓๔ แต่เหตุ
ฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๓๕ หรื อมาตรา ๓๓๕ ทวิ ไม่นามาใช้ ด้วย คงมีเพียงกรณีตามมาตรา ๓๓๖
ทวิ เท่านัน้ คือ วิ่งราวทรัพย์โดยแต่งกายเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจ หรื อแต่งกายให้ เข้ าใจว่า
เป็ นทหารหรื อตารวจ หรื อโดยมีหรื อใช้ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้ ยานพาหนะเพื่อ
สะดวกแก่การกระทาความผิดหรื อการพาทรัพย์นนไปหรื
ั้
อเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม ตามมาตรา
๓๓๖ ทวิ ซึง่ ต้ องระวางโทษหนักขึ ้นอีกกึ่งหนึง่
ฎ.๓๙๓/๒๕๒๐ ม. กระชากสร้ อยคอขาดหลุดจากคอผู้สียหาย ผู้เสียหายใช้ มือจับไว้
ก่อนจึงแย่งเอาไปไม่ได้ แล้ ว ม.วิ่งไปซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์ของจาเลยซึง่ ติดเครื่ องจอดรออยู่
ตามแผนการที่ร่วมกันวางไว้ แล้ วหลบหนีไป ดังนี ้แม้ สร้ อยคอจะอยู่ที่มือ ม. ตอนกระชากก็เป็ น
การกระทาในขันที
้ ่ม่งุ หมายให้ สร้ อยหลุดขาดจากคอผู้เสียหายเท่านัน้ ม.ยังไม่ทนั ยึดถือเอาไป
ยังไม่บรรลุผล จาเลยซึง่ ร่วมกระทาความผิดด้ วยจึงมีความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์ โดยใช้
ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาความผิด

.
ข. ผลของการกระทาที่ทาให้ ต้องรับโทษหนักขึ ้นตามมาตรา ๓๓๖ วรรคสอง วรรค
สามและวรรคสี่ ผลตามที่เกิดขึ ้นต้ องเป็ นผลตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ ้นได้ ตามมาตรา ๖๓
ผู้ที่ได้ รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ ได้ รับอันตรายสาหัส หรื อถึงแก่ความตายนันต้
้ อง
เป็ นผูอ้ ื น่ ทีไ่ ม่ใช่ผูร้ ่ วมกระทาความผิ ดด้วยกัน (เทียบเคียงฎ.๑๙๑๗/๒๕๑๑) อย่างไรก็ตามผู้นนั ้
อาจไม่ใช่ตวั ผู้ที่ถกู วิ่งราวทรัพย์ก็ได้ เช่น จาเลยกระชากสร้ อยคอผู้เสียหายแล้ ววิ่งหนีไปชน
บุคคลอื่นจนล้ มลงได้ รับบาดเจ็บ

ฐานชิงทรัพย์
มาตรา ๓๓๙ มีองค์ประกอบความผิด ดังนี ้
๑. มีการกระทาครบองค์ประกอบฐานลักทรัพย์
๒. โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
้
กาลังประทุษร้ าย
มาตรา ๑ (๖) ใช้ กาลังประทุษร้ าย หมายความว่า ทาการประทุษร้ ายแก่กายหรื อจิตใจ
ของบุคคล ไม่วา่ จะทาด้ วยใช้ แรงกายภาพหรื อด้ วยวิธีอื่นใด และให้ หมายความรวมถึงการ
กระทาใดๆ ซึง่ เป็ นเหตุให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ ยา
ทาให้ มนึ เมา สะกดจิต หรื อใช้ วิธีอื่นใดอันคล้ ายคลึงกัน
๓. เจตนาพิเศษ เพื่ออย่างใดอย่างหนึง่ ใน ๕ ประการ คือ ให้ ความสะดวกแก่การลัก
ทรัพย์หรื อพาทรัพย์นนไป
ั ้ ให้ ยื่นให้ ซงึ่ ทรัพย์นนั ้ ยึดถือเอาทรัพย์นัน้ ไว้ ปกปิ ดการกระทาความผิด
นัน้ หรื อให้ พ้นจากการจับกุม

.
- การใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
้
กาลังประทุษร้ าย เป็ นเรื่องที่
กระทาต่ อกายหรือจิตใจ มิใช่ ช่ ือเสียงหรือทรัพย์ สิน โดยอาจขู่เข็ญด้ วยวาจา กิริยาท่าทาง
หรื ออื่นๆ ซึง่ ต้ องพิจารณาตามพฤติการณ์แต่ละกรณีไป
ฎ.๓๑๐/๒๕๓๕ พวกจาเลยล้ อมรถไอศกรี มของผู้เสียหายไว้ จาเลยที่ ๓ เข้ าต่อรอง
ราคา แม้จะเป็ นราคาทีอ่ าจรู้วา้ ผูเ้ สียหายไม่ตกลงด้วยก็ไม่ถือว่าเป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาอันตราย
ต่อผูเ้ สียหาย การล้ อมรถไม่ปรากฏว่ามีท่าทางจะเข้ ามาทาร้ ายผู้เสียหาย เพียงแต่ยืนจับกลุม่ กัน
อยู่ก่อนไม่ถือว่าเป็ นการใช้ พวกเข้ าขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ าย เพื่อให้ ผ้ เู สียหายยอมจะให้
ทรัพย์แก่พวกจาเลย
ฎ.๑๙๒๖/๒๕๒๗ จาเลยที่ ๓ เข้ ามาขอซื ้อไอศกรี ม ๗-๘ แท่ง ในราคา ๑๐ บาท ส่วน
ผู้เสียหายไม่พอใจและชักอาวุธออกมา จาเลยทัง้ สามจึงรุมทาร้ายเพราะผูเ้ สียหายชักอาวุธ มิ ใช่
เจตนาทาร้ายผูเ้ สียหายเพือ่ ประสงค์ต่อไอศกรี มของผูเ้ สียหายตัง้ แต่แรก การกระทาของจาเลย
ทังสามจึ
้
งไม่เป็ นความผิดฐานปล้ นทรัพย์ แต่เป็ นความผิดฐานทาร้ ายร่ างกาย

กาลังประทุษร้ ายเป็ นการกระทาต่อร่างกายหรื อจิตใจของบุคคล เช่น การกระแทก
. หัวไหล่แล้ ว-ล้การใช้
วงเอาทรัพย์ไป (ฎ.๓๗๐๘/๒๕๓๗) กัดมือผู้เสียหาย (ฎ.๑๑๘๑/๒๕๔๓) ไม่ใช่กระทาต่อ
ทรัพย์สิน

ฎ.๔๘๙๑/๒๕๔๙ จาเลยดึงมือผูเ้ สียหายที่ปิดป้องสร้ อยคอออกแล้ วกระชากสร้ อยคอผู้เสียหาย
ไป เป็ นการกระทาแก่เนือ้ ตัวหรื อร่ างกายผูเ้ สียหาย จึงเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ ายเพื่อให้ ความสะดวกฯ
หรื อการพาทรัพย์นนไปและยึ
ั้
ดถือเอาทรัพย์นนไว้
ั ้ เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์
หากข้ อเท็จจริ งเป็ นเพียงกิริยาของการเอาทรัพย์ไป ยังไม่ถือเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ าย
ฎ.๘๓๑/๒๕๓๒ จาเลยใช้ มือซ้ ายกระชากคอเสื ้อผู้เสียหาย แล้ วใช้ มือขวากระชากสร้ อยคอ
ทองคาของผู้เสียหายขาด และเอาสร้ อยคอทองคากับพระเลี่ยมทองคาซึง่ แขวนอยู่ไป เป็ นการกระทา
ต่อเนื่องกันในทันใดเพื่อประสงค์เอาสร้ อยคอของผู้เสียหายเป็ นสาคัญ และเป็ นเพียงวิ ธีการเอาทรัพย์ของ
ผูเ้ สียหายเท่านัน้ มิใช่การใช้ กาลังประทุษร้ ายอันจะเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่เป็ นเรื่ องที่จาเลยใช้
กิริยาฉกฉวยเอาสร้ อยคอและพระเลี่ยมทองของผู้เสียหายไปซึง่ หน้ า อันเป็ นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
ฎ.๑๐๘๕๐/๒๕๕๓ จาเลยดึงกระเป๋ าถือโดยยื ้อแย่งกันจนสายกระเป๋ าขาดติดมือผู้เสียหาย
โดยไม่ได้ผลักผูเ้ สียหาย ยังถือไม่ได้ วา่ ใช้ กาลังประทุษร้ ายแก่กายหรื อจิตใจของผู้เสียหาย ไม่มีความผิด
ฐานชิงทรัพย์

.
- การใช้ กาลังประทุษร้ ายนันไม่
้ จาเป็ นว่าต้ องเกิดผลอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ
ฎ.๓๙๕/๒๕๕๓ ความผิดฐานชิงทรัพย์ซงึ่ นาไปสูค่ วามผิดฐานปล้ นทรัพย์นนั ้ เป็ นการ
กระทาความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนัน้ จะใช้ กาลัง
ประทุษร้ าย เมื่อมีการใช้ กาลังประทุษร้ ายแล้ ว แม้ ไม่ ทาให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจก็เข้ าองค์ ประกอบความผิดฐานชิงทรัพย์ (การใช้ กาลังทาร้ ายแม้ ไม่เป็ นเหตุ
ให้ ได้ รับอันตรายแก่กายตามมาตรา ๒๙๕ คงผิดตามมาตรา ๓๙๑ แต่ถือว่าเป็ นการใช้ กาลัง
ประทุษร้ ายแล้ ว)
- วิธีการใช้ กาลังประทุษร้ ายนอกจากใช้ แรงกายภาพแล้ ว อาจทาด้ วย “วิธีอื่นใด” เช่น
การขึงลวดกันสะพานบนถนน
้
(เทียบฎ.๑๔๖๕/๒๕๑๙) หรื อ “การกระทาใดๆที่ทาให้ บคุ คลหนึง่
บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ” เช่น การใส่ยานอนหลับหรื อส่วนผสมทาให้ มนึ เมาใน
เครื่ องดื่ม (ฎ.๕๖๗/๒๕๓๗,ฎ.๙๒๔๑/๒๕๔๗)

.
- การใช้ กาลังประทุษร้ ายนี ้ไม่จาต้ องกระทาต่อเจ้ าของทรัพย์หรื อผู้ครอบครอง
เท่านัน้ แม้ กระทากับบุคคลอื่นก็เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้ เช่น การกระแทกไหล่ผ้ ยู ืนบัง
เจ้ าของทรัพย์อยู่เพื่อความสะดวกในการเข้ าไปกระชากสร้ อย หรื อการขู่เข็ญคนอื่นซึง่ เข้ ามา
ขัดขวาง แม้ จะไม่ใช่ผ้ เู สียหาย แต่กระทาเพื่อให้ พ้นการจับกุม เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ (ฎ.
๔๔๗๒/๒๕๔๑) หรื อการทาร้ ายภริ ยาของผู้เสียหายเพื่อเอาปื นของผู้เสียหายไป (ฎ.๔๐๖๖/
๒๕๔๕)
- อย่างไรก็ตามการใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อขู่เข็ญฯนี ้ต้ องมิใช่การกระทาต่อผู้ร่วม
กระทาความผิดด้ วยกัน
ฎ.๕๗๖๘/๒๕๔๔ การใช้ กาลังประทุษร้ ายอันจะเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๓๙
วรรคแรก นัน้ ต้ องเป็ นการประทุษร้ ายต่อบุคคลอื่น มิใช่กระทาต่อคนร้ ายผู้ร่วมกระทาความผิด
ด้ วยกัน ดังนัน้ การที่จาเลยที่ ๒ ถีบหลังจาเลยที่ ๑ ซึง่ เป็ นคนร้ ายร่วมกระทาความผิดด้ วยกันล้ ม
ลง แม้ จะเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ าย ในขณะจาเลยที่ ๑ เดินตามผู้เสียหาย ไม่เป็ นความผิด
ตามมาตรา ๓๓๙ วรรคแรก

.

- การขู่เข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
้
กาลังประทุษร้ าย หมายถึง การแสดงให้ ผ้ ถู กู ขู่เข็ญ
เข้ าใจว่าจะรับภัยจากการกระทาของผู้ข่เู ข็ญในเวลาใกล้ ชิดติดต่อกันไปกับการขู่เข็ญ โดยไม่
จาต้องมีการใช้กาลังประทุษร้ายแต่อย่างใด (ฎ.๖๓๕๔/๒๕๔๙) ทัง้ นี ้ หากขู่เข็ญว่าจะทาร้ ายใน
เวลาที่ห่างออกไปย่อมไม่เป็ นการชิงทรัพย์แต่อาจเป็ นความผิดฐานกรรโชกได้
ลักษณะการขู่เข็ญไม่จาต้ องกระทาต่อเจ้ าของทรัพย์หรื อผู้ครอบครองเท่านัน้ แม้
กระทากับบุคคลอื่นก็เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้ (ฎ.๔๔๗๒/๒๕๔๑) ซึง่ อาจเป็ นการใช้ ถ้อยคา
โดยตรง แสดงกิริยา หรื อทาประการอื่นใดให้ ผ้ ถู กู ขู่เข็ญเข้ าใจได้ ว่าจะรับภัยจากการเช่นนันก็
้ ได้
เช่น ใช้ ปืนยิงขึ ้นฟ้าเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ (เทียบฎ.๙๘๘/๒๕๑๔) การชี ้ไปที่สร้ อยคอ
พร้ อมกับเปิ ดชายเสื ้อให้ ดอู าวุธปื นเหน็บอยู่ที่เอวจาเลย จากนันกระชากสร้
้
อยคอผู้เสียหายติด
มือไป (ฎ.๑๔๑๐/๒๕๓๖)
ฎ.๒๘๖/๒๕๔๖ แม้ จาเลยจะมิได้ พดู จาข่มขู่หรื อขู่เข็ญว่าในทันใดนันจะใช้
้
กาลัง
ประทุษร้ าย แต่พฤติการณ์ของจาเลยที่เดินเข้ าหาจนทาให้ ผ้ เู สียหายเกิดความกลัวจนต้ องดึง
สร้ อยคอทองคาโยนทิ ้งเพื่อไม่ให้ จาเลยแย่งเอาไปได้ บ่งบอกให้ เห็นว่าจาเลยแสดงอาการขู่เข็ญ
ผู้เสียหายแล้ ว โดยไม่จาต้ องพิจารณาว่าจาเลยได้ พดู จาขู่เข็ญผู้เสียหายหรื อไม่ และเมื่อได้ โยน
ทิ ้งเพื่อมิให้ แย่งเอาไปได้ จาเลยยังใช้ มีดปลายแหลมจ่อที่หน้ าอกผู้เสียหายอีก กรณีถือได้ ว่าเป็ น
การขู่เข็ญผู้เสียหายมิให้ ขดั ขืนต่อการที่จาเลยจาเลยจะลักเอาสร้ อยคอทองคาและเป็ นการขู่เข็ญ
ว่าทันใดนันจะใช้
้
กาลังประทุษร้ ายผู้เสียหายแล้ ว เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์

.
- การขู่เข็ญต้ องเป็ นการกระทาโดยมีเจตนาต่อเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองทรัพย์

ฎ.๒๘๒๒/๒๕๒๕ จ. นอนในมุ้งเห็น ล. ถือมีดก้ าวเข้ ามาลักทรัพย์ในห้ อง ไม่ ได้ แสดง
ท่ าทางว่ าจะทาร้ าย จ. ร้ อง ล.รี บหนีไป ไม่ เป็ นการขู่เข็ญ ไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ คงผิด
ฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธเท่านัน้
ฎ.๑๙๐๘/๒๕๒๘ คนร้ ายเข้ ามาในห้ องซึง่ สามีภริ ยานอนอยู่ในมุ้ง ภริ ยาตื่น แต่นอน
เฉยอยู่ คนร้ ายพูดกันเองว่า ถ้ าใครตื่นก็ฆ่าเสีย ภริ ยาได้ ยิน ไม่ เป็ นการขู่จึงไม่มีความผิดฐาน
ชิงทรัพย์
- การมีเจตนาขู่เข็ญฯนีอ้ าจเป็ นเจตนาย่ อมเล็งเห็นผลได้ เช่น การที่จาเลยแย่ง
สร้ อยคอจากคอเจ้ าทรัพย์ มีบาดเจ็บโลหิตไหลซึง่ จาเลยอาจเห็นผลได้ นนั ้ เป็ นความผิดฐานชิง
ทรัพย์ (ฎ.๓๓๔/๒๔๘๖)

ฎ.๙๘๐๕/๒๕๕๔ การกระทาโดยเล็งเห็นผลนันหมายความว่
้
า ผลนันจะเกิ
้
ดได้ อย่าง
. แน่นอนเท่
าที่บคุ คลในภาวะเช่นนันจะเล็
้
งเห็นได้ มิใช่เพียงเล็งเห็นว่าผลนัน้ อาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อได้

ความว่าจาเลยที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์โดยมีจาเลยที่ ๑ นัง่ ซ้ อนท้ าย ขณะที่รถจักรยานยนต์ของ
จาเลยทังสองประกบรถจั
้
กรยานยนต์ของผู้เสียหาย จาเลยที่ ๑ กระชากกระเป๋ าสะพายของ
ผู้เสียหายที่แขวนอยู่ที่กระจกรถจักยานยนต์อย่างแรง ทาให้ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้ มลง
และผู้เสียหายได้ รับอันตรายแก่กาย จาเลยทังสองไม่
้
อาจเล็งเห็นผลได้ แน่นอนว่าการกระชาก
กระเป๋ าของจาเลยที่ ๑ จะทาให้ รถจักรยานยนต์ที่ผ้ เู สียหายขับล้ มลงเพราะรถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหายอาจจะล้ มหรื อไม่ล้มก็ได้ การกระทาของจาเลยทัง้ สองเป็ นเพียงวิธีการเอาทรัพย์
ของผู้เสียหายไปเท่ านัน้ แม้ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจะล้ มลงเป็ นเหตุให้ ได้ รับอันตราย
แก่กายอันเป็ นผลมาจากการกระชากกระเป๋ าของจาเลยที่ ๑ ก็หาใช่ จาเลยทัง้ สองกระทาโดย
มีเจตนาเล็งเห็นผลอันถือเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ ายตามความหมายของกฎหมายแต่
ประการใดไม่ จาเลยทังสองจึ
้
งไม่มีความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ตามฟ้อง คงมีความผิดฐาน
ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาความผิดเท่านัน้
นอกจากนี ้ข้ อเท็จจริ งทานองเดียวกัน ที่ผ้ เู สียหายไม่มีบาดแผลอันเกิดจากที่รถล้ มลง ทัง้
ฟ้องบรรยายว่าแรงกายภาพที่กระทานันไม่
้ ถึงกับเป็ นเหตุให้ ได้ รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ ก็ไม่
ถือว่าเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ ายเช่นกัน (ฎ.๓๒๐/๒๕๖๒)

.

- หากการใช้ กาลังประทุษร้ ายขาดตอนจากการการเอาทรัพย์แล้ วย่อมไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ แต่อาจ
เป็ นความผิดฐานอื่นได้
ฎ.๘๗๐๑/๒๕๔๗ หลังจาเลยทัง้ สองทาร้ายโจทก์ ร่วมจนสลบแล้ว จาเลยที ่ ๒ จึงกระชาก
สร้อยคอของโจทก์ ร่วม แสดงให้ เห็นว่าเมื่อแรกวางแผนลวงโจทก์ร่วมมายังที่เกิดเหตุจนกระทัง่ รุ มทาร้ าย
สลบนัน้ จาเลยทังสองยั
้
งไม่มีเจตนาเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วม แต่หลังจากหยุดทาร้ ายแล้ ว จาเลยที่ ๒ เกิด
เจตนาโลภต่อทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นคนละตอนคนละเจตนากับการลวงมาทาร้ายจนได้รบั อันตรายสาหัส
บาดแผลของโจทก์ร่วมจึงไม่ได้ เกิดจากการมีเจตนาต่อทรัพย์ของโจทก์ร่วม แม้ ภายหลังจาเลยที่ ๒ จะ
ใช้ แรงกายภาพกระชากสร้ อยคอไปจากโจทก์ ร่วม แต่ ก็เป็ นสร้ อยเส้ นเล็กจึงค่ อนข้ างขาดง่ าย
สภาพบาดแผลทีค่ อไม่ มีร่องรอยจากการถูกสร้ อยบาดตามแรงกระแทกที่จาเลยที่ ๒ กระทาต่ อ
ทรัพย์ ปรากฏให้ เห็น สภาพเช่ นนีไ้ ม่ พอให้ ถือว่ าเป็ นการประทุษร้ ายแก่ กาย ตามมาตรา ๑ (๖)
การกระทาของจาเลยทังสองจึ
้
งเป็ นเพียงความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ความปรากฏว่าจาเลยที่ ๑ ใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะไปลวงโจทก์ร่วมมาทาร้ ายในที่เกิด
เหตุ แม้ โจทก์ร่วมจะหลงกลจนถูกทาร้ ายและลักทรัพย์ดงั ที่วินิจฉัยมา หลังจากนันจ
้ าเลยทังสองพาทรั
้
พย์
ขึ ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป รถจักรยานยนต์ก็เป็ นเพียงยานพาหนะทีจ่ าเลยทัง้ สองตัง้ ใจใช้เพือ่ การลวง
ทาร้ายโจทก์ ร่วมโดยเฉพาะเท่านัน้ มิ ใช่เพือ่ กระทาความผิ ดฐานลักทรัพย์ทีเ่ กิ ดในภายหลังด้วย ที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทาของจาเลยทังสองเป็
้
นการร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้
ยานพาหนะเพื่อกระทาผิดอันเป็ นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๔๐ ตรี ด้ วยนัน้ ไม่ต้องด้ วยความเห็นของศาล
ฎีกา

.

ฎ.๔๙๓๒/๒๕๖๑ ......การที่จาเลยนารถยนต์ของผูเ้ สียหายไปเพือ่ เป็ นการประกันหนี ้
โดยพลการเช่นนี ้จึงเป็ นการกระทาโดยไม่มีอานาจใดๆตามกฎหมาย ถือได้ ว่าเป็ นการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเอง อันเป็ นการเอาทรัพย์ ของผูเ้ สียหายไป
โดยทุจริ ตแล้ ว การกระทาของจาเลยกับพวกจึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
การที่จาเลยตบศีรษะของผู้เสียหายนัน้ ไม่ได้ ตบเพื่อให้ เกิดความสะดวกแก่การลัก
ทรัพย์หรื อพาทรัพย์นนไป
ั ้ หรื อให้ ผ้ เู สียหายยื่นให้ ซงึ่ ทรัพย์นนั ้ หรื อเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นนไว้
ั ้ แต่
เป็ นการตบศีรษะเพื่อบังคับให้ ผ้ เู สียหายเขียนสัญญากู้ยืมเงิน ดังนัน้ การตบศีรษะกับการเอา
รถยนต์ของผู้เสียหายไปจึงเป็ นการกระทาที่แยกขาดจากกัน ไม่ใช่เป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ าย
เพื่อให้ สะดวกแก่การพาทรัพย์นนไป
ั ้ หรื อให้ ยื่นให้ ซงึ่ ทรัพย์นนั ้ หรื อเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นนไว้
ั ้ อัน
จะเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ การกระทาของจาเลยจึงเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ.
มาตรา ๓๓๕ (๑) และทาร้ ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กายหรื อจิตใจตาม
ป.อ. มาตรา ๓๙๑ แยกต่างหากจากกัน

.

- เจตนาพิเศษ
ก. เพื่อให้ ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อพาทรัพย์นั ้นไป
ฎ.๑๗๖๓/๒๕๐๙ ก. มีปืนยืนคอยอยู่ที่ถนน ข.ทาเป็ นเข้ าไปซื ้อข้ าวโพดจากเจ้ าทรัพย์ แล้ วกระชาก
สร้ อยคอเจ้ าทรัพย์พาวิ่งหนีไป ตารวจเดินตามมาพบเหตุการณ์พอดีจงึ ไล่ตามไปในระยะกระชั ้นชิด ก. ยิงปื นขึ ้น ๓
นัด ทั ้ง ก. และข. ก็วิ่งไปด้ วยกัน การทีค่ นร้ายยิ งปื นเพือ่ ขู่เข็ญมิ ให้ตารวจไล่ติดตามเพือ่ ความสะดวกแก่การพา
ทรัพย์นนั้ ไป
ข. เพื่อให้ ยื่นให้ ซงึ่ ทรัพย์นั ้น เช่น การที่จาเลยพูดขู่เจ้ าทรัพย์ว่าให้ มอบเงินให้ ถ้ าไม่อยากถูกตีศีรษะ
ผู้เสียหายกลัวจึงส่งเงินให้ ไป (ฎ.๑๑๕๐/๒๔๘๐,ฎ.๖๗๒๔/๒๕๔๔)
ค. เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั ้นไว้ เช่น จาเลยลักบุหรี่ ที่วางขายไว้ ที่แผงลอยแล้ วเดินไปเรื่ อยๆ เจ้ าทรัพย์
กับพวกทราบจึงออกติดตามไป ในช่วงระยะเพียงเล็กน้ อยก็ทนั จาเลย จาเลยชกต่อยเจ้ าทรัพย์และพวกแล้ ววิ่งหนีไป
แสดงให้ เห็นว่าทาร้ ายเพื่อระงับการติดตามหวังผลที่จะพาบุหรี่ ที่ลกั มานั ้นไป และเพื่อให้ พ้นจาการจับกุม (ฎ.
๑๔๒๑/๒๔๙๔)
ง. เพื่อปกปิ ดการกระทาผิดนั ้น เช่น จาเลยเข้ าไปลักทรัพย์ในเรื อน ก. ขณะที่จะออกจากเรื อน บุตร
ของ ก. เห็นจึงได้ ร้องขึ ้น จาเลยลงจากเรื อนแล้ วใช้ มีดแทงบุตรของ ก. ถึงแก่ความตาย (ฎ.๘๓๗/๒๕๑๐)
จ. เพื่อให้ พ้นจากการถูกจับกุม เช่น การที่ผ้ เู สียหายจับจาเลยทั ้งสองได้ หลังลักทรัพย์ จาเลยกัดมือ
ผู้เสียหาย (ฎ.๑๑๘๑/๒๕๔๓)
หากมีการใช้ กาลังประทุษร้ ายแต่ไม่ได้ มีเจตนาพิเศษข้ างต้ นย่อมไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ เช่น ทาร้ าย
ร่างกายเพื่อทวงค่าแรง ไม่ใช่ทาร้ ายเพื่อเอาทรัพย์ ผิดฐานลักทรัพย์กบั ฐานทาร้ ายร่างกาย (ฎ.๒๕๔๙/๒๕๓๒) เหตุ
ที่ทาร้ ายผู้เสียหายอย่างรุนแรงเพราะจาเลยขอให้ ผ้ เู สียหายบวชให้ แต่ผ้ เู สียหายไม่ยอมช่วย ทั ้งยังด่าว่าจาเลย
ภายหลังทาร้ ายแล้ ว จาเลยเอาเงินผู้เสียหายไป ไม่เป็ นชิงทรัพย์ (ฎ.๑๑๖๕๖๒๕๕๗)

เหตุฉกรรจ์ และผลของการกระทาทีท่ าให้ ต้องรับโทษหนักขึน้ ใน
ความผิดฐานชิงทรั พย์
ก. กรณีตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสอง ซึง่ ได้ แก่เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๓๕ วรรคแรก
และมาตรา ๓๓๕ วรรคสาม
ข้ อสังเกต มาตรา ๓๓๕ วรรคสอง ที่กาหนดให้ โทษหนักขึ ้นเนื่องจากกระทาผิดลักษณะ
ที่เข้ าสองอนุมาตราขึ ้นไปนัน้ ไม่มีเหตุฉกรรจ์ในฐานชิงทรัพย์ นอกจากนี ้เหตุที่กาหนดโทษลดลง
ตามาตรา ๓๓๕ วรรคสี่ ก็ไม่มีในความผิดฐานชิงทรัพย์
ข. เหตุตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ า ซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับมาตรา
๓๓๖ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่
ผู้ที่ได้ รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ ได้ รับอันตรายสาหัส หรื อถึงแก่ความตายนันต้
้ อง
เป็ นผู้อื่นที่ไม่ใช่ผ้ รู ่วมกระทาความผิดด้ วยกัน (เทียบเคียงฎ.๑๙๑๗/๒๕๑๑) และต้ องเป็ นผล
ธรรมดาตามมาตรา ๖๓ (ฎ.๑๘๖๗/๒๕๕๔)

.
ค. มาตรา ๓๓๙ ทวิ ซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับมาตรา ๓๓๕ ทวิ
ง. นอกจากนี ้หากการชิงทรัพย์ตามข้ อ ค. เป็ นเหตุให้ มีผ้ อู ื่นรับอันตรายแก่กาย
หรื อจิตใจ รับอันตรายสาหัส หรื อถึงแก่ความตาย ก็ต้องระวางโทษหนักขึ ้น ตามมาตรา ๓๓๙
ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ า
จ. โดยแต่งกายเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจ หรื อแต่งกายให้ เข้ าใจว่าเป็ นทหาร
หรื อตารวจ หรื อโดยมีหรื อใช้ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้ ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การ
กระทาความผิดหรื อการพาทรัพย์นนไปหรื
ั้
อเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม ตามมาตรา ๓๔๐ ตรี ซึง่
ต้ องระวางโทษหนักขึ ้นอีกกึ่งหนึง่ (ลักษณะเดียวกับมาตรา ๓๓๖ ทวิ)

ฐานปล้ นทรั พย์
มาตรา ๓๔๐ มีองค์ประกอบความผิด ดังนี ้
๑. ผู้ใด
๒. ชิงทรัพย์
๓. โดยร่วมกันกระทาความผิดด้ วยกันตังแต่
้ สามคนขึ ้นไป
๔. เจตนา
- การปล้ นทรัพย์มีพื ้นฐานมาจากการลักทรัพย์และชิงทรัพย์ ซึง่ มีลกั ษณะต่างไปจาก
การวิ่งราวทรัพย์
ฎ.๑๔๙-๑๕๐/๒๕๑๓ พฤติการณ์ที่จาเลยได้ ใช้ กาลังกระชากสร้ อยจากคอผู้เสียหาย
อันเป็ นการลักทรัพย์ โดยฉกฉวยซึง่ หน้ า แล้ วกลุม่ ของจาเลยได้ ใช้ ปืนยิงพวกของผู้เสียหายได้ รับ
บาดเจ็บขณะวิ่งไล่ตามพวกของจาเลย เป็ นการลักทรัพย์โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายเพื่อให้ พ้นจาก
การถูกจับกุม จึงเป็ นการชิงทรัพย์ไม่ใช่วิ่งราวทรัพย์ เมื่อร่วมกันกระทาความผิดตังแต่
้ สามคนขึ ้น
ไปจึงเป็ นปล้ นทรัพย์

.

- การร่ วมกันนัน้ หมายถึงร่ วมกันเป็ นตัวการทัง้ การลักทรั พย์ และการใช้ กาลัง
ประทุษร้ ายหรือขู่เข็ญว่ าในทันใดนัน้ จะใช้ กาลังประทุษร้ าย การที่บคุ คลหลายคนร่วมกันมาปล้ น
ทรัพย์บ้านใกล้ เคียงกัน แม้ จะแยกเข้ าทาการหลายบ้ าน แต่ละบ้ านมีจานวนไม่ถงึ ๓ คน ก็ถือว่าการ
กระทาทังหมดเป็
้
นกรรมเดียวกัน แต่ละคนย่อมมีความผิดฐานปล้ นทรัพย์ (ฎ.๑๙๑๙/๒๕๑๔)
ฎ.๓๙๕/๒๕๕๓ การที่จาเลยทังสามไปดั
้
กซุม่ ตรวจค้ นโดยเรี ยกผู้ขบั รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมา
ให้ หยุดรถ เมื่อผู้เสียหายทังสองไม่
้
หยุดรถจักรยานยนต์ให้ ตรวจค้ น จาเลยทังสามก็
้
ตามไปทาร้ ายและ
ข่มขู่อ้างเป็ นเจ้ าพนักงานตารวจใช้ อานาจตรวจค้ นกระเป๋ าสตางค์เอาเงินของผู้เสียหายทังสองไป
้
แม้
จาเลยที่ ๓ จะนัง่ คร่อมรถจักรยานยนต์ไม่ได้ ลงไปร่วมทาร้ ายผู้เสียหายทังสองและเอาเงิ
้
นไปด้ วย แต่
จาเลยที่ ๓ ก็อยู่ในบริ เวณที่เกิดเหตุในลักษณะคอยคุมเชิงและคอยช่วยเหลือจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่
ปฏิบตั ิการปล้ นทรัพย์อยู่ แสดงว่ามีเจตนาร่วมกันที่จะดักตรวจค้ นปล้ นเอาเงินของผู้ที่ขบั รถจักรยานยนต์
ที่ผ่านมาตังแต่
้ ต้น และได้ ร่วมปล้ นทรัพย์ด้วยกัน การกระทาของจาเลยทังสามจึ
้
งเป็ นการแบ่งหน้ าที่กนั
ทา ครบองค์ประกอบความผิดฐานปล้ นทรัพย์
ฎ.๑๖๘๓/๒๕๑๓ บ. กับพวก ๓ คน มีอาวุธไปลักโค เจ้ าทรัพย์ตามทัน พวก ๓ คน หนีไปแล้ ว
บ. ใช้ ปืนยิงเจ้ าทรัพย์ เป็ นชิงทรัพย์ ไม่ใช่ปล้ นทรัพย์ (เพราะพวกของจาเลย ๓ คน ไม่ได้ ร่วมในการใช้
กาลังประทุษร้ ายด้ วย)
ฎ.๑๓/๒๕๖๐ จาเลยกับ ส.ไม่ได้ ร่วมกันไปชิงทรัพย์ตงแต่
ั ้ แรก การที่ ส.เอาทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายไปเป็ นการตัดสินใจของ ส.เพียงลาพังซึง่ อยู่นอกเหนือเจตนาของจาเลย จาเลยผิดเพียงฐาน
ร่วมกันทาร้ ายร่างกายผู้เสียหาย แต่ไม่ผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์

.
ฎ.๖๓๑/๒๕๓๒ ในการกระทาความผิดฐานปล้ นทรัพย์ แม้ จาเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ กับ
พวกร่วมกันขู่บงั คับให้ โจทก์ร่วมลงลายมือชื่อในเช็คสัง่ จ่ายเงินให้ จาเลยกับพวก แต่เจตนาของ
จาเลยกับพวกประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปในทันทีนนั่ เอง เพราะขณะที่จาเลยที่ ๓
กับพวกนาเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคาร โจทก์ร่วมยังถูกจาเลยที่ ๑ ที่ ๒ ควบคุมตัวไว้ ทังนี
้ ้เพื่อความ
สะดวกแก่การลักทรัพย์อนั เป็ นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้ นทรัพย์ การกระทาของจาเลย
ที่ ๑ ถึงที่ ๓ จึงไม่เป็ นความผิดฐานกรรโชก
ฎ.๑๔๖๕/๒๕๑๙ (ป) การใช้ ลวดขึงดักรถที่วิ่งผ่านไปมาให้ คว่าเพื่อเอาทรัพย์สินเป็ น
การใช้ กาลังประทุษร้ าย การกระทาของจาเลยกับพวกมิใช่เป็ นขันตระเตรี
้
ยม เป็ นการลงมือ
กระทาความผิดแล้ วแต่การกระทาไปไม่ตลอด ถือได้ ว่าเป็ นการพยายามกระทาความผิดฐาน
ปล้ นทรัพย์

เหตุฉกรรจ์ และผลของการกระทาทีท่ าให้ ต้องรับโทษหนักขึน้ ใน
ความผิดฐานปล้นทรัพย์
ก. กรณีตามมาตรา ๓๔๐ วรรคสอง ซึง่ ได้ แก่การที่ผ้ กู ระทาคนใดคนหนึง่ มีอาวุธติดตัวไปด้ วย แม้
จาเลยอื่นจะไม่ร้ ู และไม่ปรากฏว่าจาเลยที่พกอาวุธติดตัวไปนันจะมี
้ การนาออกมาในขณะปล้ นก็ตาม (ฎ.
๙๘๐/๒๕๑๙) นัน่ คือ วรรคนี ้ไม่จาต้ องพิจารณาตามมาตรา ๖๒ วรรคท้ าย
ข. การปล้ นทรัพย์เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นอันตรายสาหัสตามมาตรา ๓๔๐ วรรคสาม
ค. กระทาโดยแสดงความทารุ ณเป็ นเหตุให้ ผ้ ูอ่ ืนได้ รับอันตรายแก่ กายหรือจิตใจ ใช้ ปืนยิง
ใช้ วตั ถุระเบิด หรื อกระทาทรมานตามมาตรา ๓๔๐ วรรคสี่
ข้ อสังเกต การใช้ ปืนยิงเป็ นกรณีตามมาตรา ๓๔๐ วรรคสี่ เป็ นเหตุในลักษณะคดี (ฎ.๗๗๕๐/
๒๕๔๘) ซึง่ ไม่จาต้ องถูกบุคคลใด อาจถูกสุนขั ที่กาลังเข้ ามากัดก็ได้ (ฎ.๑๔๖๕/๒๕๐๘) อย่างไรก็ตาม
หากใช้ ปืนยิง แต่ปืนไม่ลนั่ ไม่ถือเป็ นความผิดตามวรรคสี่ คงผิดตามวรรคสองเท่านัน้ (ฎ.๓๖๒๗/๒๕๓๕)
ทังนี
้ ้ ผู้ที่ใช้ ปืนยิงยังต้ องรับโทษหนักขึ ้นอีกตามมาตรา ๓๔๐ ตรี ซึง่ เป็ นเหตุเฉพาะตัว (ฎ.๑๐๒๑/๒๕๑๘)
สาหรับผลที่มีผ้ ไู ด้ รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจนันต้
้ องสืบเนื่องจากการกระทาที่ทารุณ หมายถึง
กระทาด้ วยวิธีการที่โหดร้ ายยิ่งกว่าปกติ และอาจเป็ นการกระทาทรมานอันหมายถึงกระทาให้ ได้ รับความ
ยากลาบาก เช่น การจับกดใต้ น ้าเป็ นต้ น วรรคสี่นี ้ไม่จาต้ องพิจารณาตามมาตรา ๖๒ วรรคท้ าย เช่นกัน

.

ง. การปล้ นทรัพย์เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๓๔๐ วรรคห้ า
จ.เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคแรก วรรคสอง ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนมาตรา
๓๓๕ ทวิ วรรคแรก และมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง เรื่ องทรัพย์อนั เป็ นวัตถุในทางศาสนา
นอกจากนี ้หากมีการกระทาในลักษณะที่ระบุไว้ ในมาตรา ๓๔๐ วรรคสองถึงวรรคห้ า ก็ต้องรับ
โทษหนักขึ ้นตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคสามถึงวรรคหก
ฉ. โดยแต่งกายเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจ หรื อแต่งกายให้ เข้ าใจว่าเป็ นทหารหรื อ
ตารวจ หรื อโดยมีหรื อใช้ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้ ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การ
กระทาความผิดหรื อการพาทรัพย์นนไปหรื
ั้
อเพื่อให้ พ้นจากการจับกุม ตามมาตรา ๓๔๐ ตรี ซึง่
ต้ องระวางโทษหนักขึ ้นอีกกึ่งหนึง่ (ลักษณะเดียวกับมาตรา ๓๓๖ ทวิ)
ฎ.๖๕๙๐/๒๕๔๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษ
ให้ หนักขึ ้นเฉพาะผู้ที่มีหรื อใช้ อาวุธปื นเท่านัน้ มิใช่วา่ ผู้ที่ร่วมกระทาการชิงทรัพย์รายเดียวกัน
จะต้ องระวางโทษหนักขึ ้นทุกคน เมื่อจาเลยที่ ๒ เป็ นเพียงผู้ลอ็ กคอผู้เสียหายไม่ได้ มีหรื อใช้ อาวุธ
ปื นด้ วย จาเลยที่ ๒ จึงไม่มีความผิดดังกล่าว (ฎ.๗๕๖๒/๒๕๔๒ เช่นเดียวกัน)

ฐานกรรโชกและฐานรีดเอาทรัพย์
มาตรา ๓๓๗ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้ หรื อยอมจะให้ ตนหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อโดยขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
เสรี ภาพ ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สินของผู้ถกู ขู่เข็ญหรื อของบุคคลที่สาม จนผู้ถกู ข่มขืนใจยอมเช่นว่า
นัน้ ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานกรรโชก ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี และปรับไม่เกินหนึง่ แสน
บาท
ถ้ าความผิดฐานกรรโชกได้ กระทาโดย
(๑) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทาร้ ายร่างกายให้ ผ้ ถู กู ข่มขืนใจหรื อผู้อื่นให้ ได้ รับอันตรายสาหัส
หรื อขู่ว่าจะทาให้ เกิดเพลิงไหม้ แก่ทรัพย์ของผู้ถกู ข่มขืนใจหรื อผู้อื่น หรื อ
(๒) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึง
หนึง่ แสนสี่หมื่นบาท

.
มาตรา ๓๓๘ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้ หรื อยอมจะให้ ตนหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิ ดเผยความลับ ซึง่ การเปิ ดเผยนันจะท
้
าให้ ผ้ ถู กู ขู่เข็ญ
หรื อบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถกู ข่มขืนใจยอมเช่นว่านัน้ ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานรี ดเอาทรัพย์
ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ความผิด ๒ ฐานนี ้มีความเหมือนกันที่มีการกระทาเป็ นการข่ มขืนใจผู้อ่ ืนซึง่ หมายถึง
การบังคับให้ ผ้ ูอ่ นื ตัดสินใจทาตามโดยไม่ สมัครใจ และโดยมีเจตนาที่จะให้ ผ้ ถู กู ข่มขืนใจนัน้
ยอมให้ หรื อยอมจะให้ ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์ สิน แต่ ลักษณะวิธีการของการ
บังคับนั้นมีความแตกต่ างกัน ทั้งนี้ความผิดสองฐานนี้ไม่ จาต้ องมีมลู เหตุชักจูงใจหรือ
เจตนาพิเศษเรื่องโดยทุจริตเหมือนความผิดฐานลักทรั พย์ แต่ อย่ างใด

ฐานกรรโชก
องค์ประกอบความผิด
๑. ผู้ใด
๒. ข่มขืนใจผู้อื่น ให้ ยอมให้ หรื อยอมจะให้ ตนหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็ น
ทรัพย์สิน
๓. โดยใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรี ภาพ
ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สินของผู้ถกู ขู่เข็ญหรื อของบุคคลที่สาม
๔. จนผู้ถกู ข่มขืนใจยอมเช่นว่านัน้
๕. เจตนา

.

- การข่ มขืนใจผู้อ่ นื ให้ ยอมให้ หรือยอมจะให้ ตนหรื อผู้อ่ นื ได้ ประโยชน์ ใน
ลักษณะที่เป็ นทรัพย์ สิน หมายถึง ตัวทรัพย์ ทรัพย์สิน และประโยชน์ อืน่ ๆ ทีเ่ กี ่ยวกับทรัพย์นนั้
เช่น การได้ใช้ทรัพย์นนั้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย การชนะการประมูลทรัพย์ เป็ นต้ น ถ้ าเป็ นการขู่
เข็ญอย่างอื่น เช่น เพื่อใช้ แรงงาน หรื อบริ การที่ไม่เกิดประโยชน์ทางทรัพย์สินโดยตรง ย่อมไม่ผิด
ฐานนี ้
ความผิดฐานนี ้มีความใกล้ เคียงกับความผิดต่อเสรี ภาพตามมาตรา ๓๐๙ ที่เป็ น
การข่มขืนใจให้ กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่งใด ซึง่ มีความหมายที่กว้ างกว่า
เฉพาะประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าความผิดฐานนีเ้ ป็ นความผิด
ต่อเสรี ภาพด้ วยเสมอ แต่แม้ จะครบองค์ประกอบตามมาตรา ๓๐๙ ก็ไม่จาต้ องเป็ นความผิดฐาน
นี ้
ฎ.๑๔๔๗/๒๕๑๓ จาเลยกับพวกมีอาวุธปื นติดตัวเข้ าไปพูดจาให้ ก. คิดบัญชีการเงิน
ที่จาเลยกับก. เข้ าหุ้นทาการก่อสร้ าง โดยขู่ว่าถ้ าไม่คิดจะเกิดเรื่ อง แต่การกระทาของจาเลยไม่
บรรลุผลเพราะก. ไม่ยอมคิดบัญชีให้ จาเลยก็มีความผิดฐานพยายามกระทาความผิดต่อ
เสรี ภาพ แต่ไม่เป็ นความผิดฐานกรรโชก
การข่มขืนใจเพื่อให้ มาเบิกความเป็ นพยานหรื อข่มขืนใจเพื่อปิ ดร้ านอาหารของ
ผู้เสียหาย ไม่ถือว่าได้ ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน ไม่เป็ นการกรรโชก (ฎ.๙๕๑/
๒๔๗๔,ฎ.๕๔๘๓/๒๕๔๓)

ฎ.๔๗๘/๒๕๕๙ จาเลยที่ ๑ ข่มขู่บงั คับให้โจทก์ ร่วมไปโอนขายสิ ทธิ การเช่าทีร่ าชพัสดุซึ่งมีชือ่
.ของส. บุตรโจทก์
ร่วมถือสิ ทธิ และโจทก์ร่วมยอมไปขอร้ องส. ให้ โอนขายสิทธิการเช่าดังกล่าวโดยอ้ างว่า

โจทก์ร่วมกาลังเดือดร้ อน ส. ยอมโอนขายสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุให้ ผ้ อู ื่น เงินที่ขายได้ เข้ าบัญชีเงินฝาก
ของโจทก์ร่วม จะเห็นได้ วา่ การกระทาตามคาขู่บงั คับของจาเลยที่ ๑ ไม่ทาให้ จาเลยที่ ๑ ได้ ประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินโดยตรง ย่อมไม่เป็ นความผิดฐานกรรโชก แต่การกระทาของจาเลยที่ ๑ เป็ นการ
ข่มขืนใจให้ โจทก์ร่วมไปขอร้ องส. ให้ โอนขายสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ โดยทาให้ โจทก์ร่วมกลัวว่าจะเกิด
อันตรายแก่โจทก์ร่วมและคนในครอบครัว โจทก์ร่วมเกิดความกลัวยอมกระทาการตามที่จาเลยที่ ๑ ข่มขู่
บังคับ จึงเป็ นความผิดต่อเสรี ภาพ ตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก ซึง่ เป็ นความผิดที่รวมอยู่ในความผิดฐาน
กรรโชกตามที่โจทก์ฟ้อง
ตัวอย่างที่ได้ ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน
ฎ.๒๖๔๕/๒๕๔๓ จาเลยที่ ๑ ชกต่อยทาร้ ายผู้เสียหายเพื่อบังคับขู่เข็ญให้ ผ้ ูเสียหายจาต้ องลง
ชื่อในสัญญากู้เงินและสัญญาซื ้อขาย การที่จาเลยที่ ๒ พูดกับผู้เสียหายว่า “คิดจะโกงหรื อ อย่ามาเล่นกับ
ฉันนะ” ในขณะที่จาเลยที่ ๑ กระชากคอเสื ้อผู้เสียหายอยู่ และต่อมาจาเลยที่ ๑ ต่อยที่บริ เวณหางคิ ้วซ้ าย
ผู้สียหายจนบาดเจ็บเลือดออก และพูดกับผู้เสียหายว่าให้ ลงชื่อในสัญญากู้เงินมิฉะนันจะเจ็
้
บตัวอีก ถือได้
ว่าจาเลยที่ ๒ เป็ นตัวการร่วมกันกับจาเลยที่ ๑ ทาร้ ายร่างกายผู้เสียหาย และร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหาย
ให้ ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็ นผู้ก้ ใู นสัญญากู้เงิน สัญญากูเ้ งิ นก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในหนีซ้ ึ่งมีวตั ถุแห่งหนีเ้ ป็ นเงิ น
แก่ผใู้ ห้กู้ จึงเป็ นประโยชน์ในลักษณะทีเ่ ป็ นทรัพย์สินแก่ผใู้ ห้กู้ เมื่อจาเลยทังสองได้
้
ไปซึง่ สัญญากู้เงินจาก
การข่มขืนใจโดยทาร้ ายร่างกายผู้เสียหาย ให้ ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็ นผู้ก้ เู งินจากจาเลยที่ ๒ จึงเป็ นการ
ร่วมกันกระทาผิดฐานกรรโชก และทาร้ ายร่างกายผู้เสียหาย

กาลังประทุษร้ าย หรือขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อชีวติ ร่ างกาย เสรีภาพ
.ชื่อเสียงหรือ- โดยใช้
ทรัพย์ สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม

(ก) มาตรา ๑ (๖) ใช้ กาลังประทุษร้ าย หมายความว่า ทาการประทุษร้ ายแก่กายหรื อจิตใจ
ของบุคคล ไม่ว่าจะทาด้ วยใช้ แรงกายภาพหรื อด้ วยวิธีอื่นใด และให้ หมายความรวมถึงการกระทาใดๆซึง่
เป็ นเหตุให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ ยาทาให้ มนึ เมา สะกดจิต
หรื อใช้ วิธีอื่นใดอันคล้ ายคลึงกัน
หากเป็ นการกระทาต่อเสรี ภาพ ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สินย่อมไม่ใช่การประทุษร้ าย เช่น การจับ
อย่างไรก็ตามถ้ าการจับนันมี
้ ลกั ษณะที่ทาให้ กระทบต่อร่างกายหรื อจิตใจอยู่ในตัว เช่น จับโดยมีการมัด
มือแล้ วเอาทรัพย์ไปก็อาจเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ ายได้
สาหรับการกระทาต่อจิตใจต้ องถึงขนาดทาให้ หมดสติหรื อทาให้ ตกใจ มิใช่เพียงทาให้ เกิด
ความรู้สกึ กลัว โกรธ เสียใจ น้ อยใจ แค้ นใจ ซึง่ เป็ นเพียงอารมณ์เท่านัน้ (ฎ.๑๓๙๙/๒๕๐๘,ฎ.๒๗๓/
๒๕๐๙)
ส่วนการกระทาใดๆซึง่ เป็ นเหตุให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ นนั ้
ต้ องเกิดจากการใช้ ยาทาให้ มนึ เมา สะกดจิต หรื อใช้ วิธีอื่นใดอันคล้ ายคลึงกัน ดังนัน้ การกักขังไว้ แม่จะไม่
สามารถขัดขืนได้ แต่ก็ไม่ใช่การประทุษร้ าย
การใส่ยาระงับประสาทหรื อยานอนหลับ หรื อธูปที่มีสว่ นผสมของสิ่งของบางอย่างที่ทาให้ มนึ
เมาให้ ดื่มหรื อดมกลิ่น ถือเป็ นการใช้ กาลังประทุษร้ าย (ฎ.๔๒๙/๒๕๐๙,ฎ.๙๒๔๑/๒๕๔๗)

.
(ข) การขู่เข็ญ ต้ องขู่ว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สินของ

ผู้ถกู ขู่เข็ญหรื อของบุคคลที่สาม ดังนัน้ หากขู่เรื่ องอื่น เช่น การที่จะไม่ยอมกระทาการสิ่งหนึง่ สิ่ง
ใดให้ ก็อาจไม่ผิดฐานนี ้
นอกจากนีต้ ้ องมีการขู่หรือการบังคับทาให้ กลัวก่ อน หากเอาทรัพย์ไปแล้ วค่อยขู่เข็ญ
ก็ไม่ผิดฐานนี ้ (แต่อาจผิดฐานชิงทรัพย์) อย่างไรก็ตามการขู่เข็ญฐานนี ้มีความกว้ างในเรื่ อง
มากกว่าฐานชิงทรัพย์และไม่จาเป็ นต้ องขู่ว่าจะทาในทันใดนัน้ ดังนัน้ การขู่ว่าจะเผาทรัพย์ของผู้
ถูกขู่ในอนาคตย่อมผิดฐานนี ้ได้ ซงึ่ ต่างจากฐานชิงทรัพย์
“การขู่เข็ญว่าจะทาอันตราย”นี ้ หมายความว่า ผู้กระทาจะก่อให้ เกิดอันตรายขึ ้นโดย
ตนเอง จึงมีความหมายแคบกว่าคาว่า “ทาให้ กลัวว่าจะเกิดอันตราย” ในมาตรา ๓๐๙ ซึง่
นอกจากเป็ นการที่ผ้ กู ระทาจะก่อให้ เกิดอันตรายขึ ้นโดยตนเองแล้ ว ยังรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ ้น
เองตามธรรมชาติหรื อที่ผ้ อู ื่นก่อขึ ้นโดยที่ผ้ กู ระทาไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องก็ได้
ฎ.๔๐๗๕/๒๕๓๐ จาเลยเพียงแต่ทานายดวงชะตาแก่ผ้ เู สียหายว่าผู้เสียหายกาลังมี
เคราะห์ ให้ สะเดาะเคราะห์โดยเสียเงินค่ายกครูให้ แก่จาเลย หาใช่เป็ นการขู่เข็ญตาม
ความหมายของมาตรา ๓๓๗ ไม่

.
ฎ.๑๓๑/๒๕๔๖ จาเลยทังสี
้ ่เข้ ามาในร้ าน จาเลยที่ ๑ บอกว่าเป็ นเจ้ าพนักงานตารวจมา
ดูแลความเรี บร้ อยของร้ าน ต้ องการเงิน ๕,๐๐๐ บาท เป็ นค่าดูแล ผู้เสียหายรู้สกึ ไม่ปลอดภัยจึง
เดินไปหลังร้ านโทรศัพท์ไปที่สถานีตารวจแต่ไม่ติด เมื่อเดินออกมาหน้ าร้ านก็เห็นจาเลยทังสี
้ ่ขึ ้น
รถกระบะไป จะเห็นได้ ว่าจาเลยที่ ๑ เพียงแต่อ้างว่า เป็ นเจ้ าพนักงานตารวจและพูดขอเงินเป็ น
ค่าดูแลร้ านเท่านัน้ ซึง่ ผู้เสียหายจะให้ หรื อไม่ก็ได้ คาพูดของจาเลยที่ ๑ ดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้
ว่าเป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อเสรี ภาพและทรัพย์สินของผู้เสียหาย ไม่เป็ นความผิดตาม
มาตรา ๓๓๗
การขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อชีวิต เช่น ขู่ว่าจะฆ่า (ฎ.๑๒๗๘/๒๕๐๓) ซึง่ ระวางโทษ
หนักขึ ้นตามวรรคสองด้ วย ขู่ว่ามีคนจ้ างให้ มาฆ่า ถ้ าไม่ให้ เงิน ไม่รับรองความปลอดภัย (ฎ.
๓๐๕๘/๒๕๓๙)
การขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อร่ างกาย เช่น ขอเงินโดยขู่ว่าถ้ าไม่ให้ จะขว้ างลูกระเบิด
ห้ ามแจ้ งตารวจ มิฉะนันจะท
้ าร้ าย แสดงว่าไม่ใช่ทาร้ ายในทันใดนัน้ แต่จะทาร้ ายในภายหน้ า
เป็ นกรรโชก ไม่เป็ นชิงทรัพย์ (ฎ.๑๙๗๒/๒๕๒๑)

.

ฎ.๑๑๙๙/๒๕๕๓ ถ้ อยคาที่กลุม่ จาเลยทังห้
้ าโทรศัพท์มาทวงหนี ้จากผู้เสียหายที่ว่า “หาก
ผู้เสียหายไม่ยอมชาระหนี ้ให้ ผู้เสียหายกับบุตร ภรรยาจะเดือดร้ อนเพราะอายุยงั น้ อย” เป็ นถ้ อยคาที่
สามัญชนโดยทัว่ ไปย่อมทราบและตีความได้ ว่าเป็ นคาพูดข่มขู่ว่าหากไม่ชาระหนี ้ให้ แล้ ว ผู้เสียหายกับ
ครอบครัวอาจถูกทาร้ ายให้ ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเป็ นอันตรายเสียได้ ถือได้ ว่าเป็ นการขู่เข็ญผู้เสียหาย
ให้ ต้องยินยอมชาระหนี ้ให้ แก่กลุม่ จาเลยทังห้
้ าตามที่เรี ยกร้ อง ผูเ้ สียหายเดิ นไปสถานทีน่ ดั หมายตามคาขู่
มิ ได้ไปด้วยความสมัครใจ การที่ผ้ เู สียหายแวะปรึกษาหรื อแจ้ งความต่อเจ้ าพนักงานตารวจให้ ทราบถึง
เหตุร้ายที่จะเกิดขึ ้นแก่ตนและครอบครัว เป็ นการแจ้ งเพื่อขอความคุ้มครองจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่
ประชาชนพึงกระทากันตามปกติ ไม่ใช่ผ้ เู สียหายไม่เกิดความกลัวและไม่ยอมทาตามการขู่เข็ญ การ
กระทาของจาเลยทังห้
้ าจึงเป็ นความผิดฐานร่ วมกันกรรโชกสาเร็จแล้ ว ไม่ใช่อยู่ในขัน้ พยายาม
การขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อเสรีภาพ เช่น การขู่ว่าจะจับกุมหรื อขู่ว่าจะดาเนินคดีเพื่อ
เรี ยกเอาประโยชน์ที่ตนไม่มีสิทธิจะได้ รับ (ฎ.๑๑๙/๒๔๙๑,ฎ.๘๑/๒๔๙๘,ฎ.๒๘๘๒/๒๕๓๗,ฎ.๗๕๓/
๒๕๓๙,ฎ.๒๙๑๒/๒๕๕๐) แต่ถ้าขู่วา่ จะใช้ สิทธิตามกฎหมายไม่ถือว่ามีความผิด เช่น
ฎ.๒๖๘๘/๒๕๓๐ จาเลยเชื่อโดยสุจริ ตว่าผู้เสียหายลักสติกเกอร์ ราคา ๑ บาท ของห้ างฯ ซึง่
จาเลยมีหน้ าที่ดแู ลกิจการอยู่ไป การที่จาเลยเรี ยกผู้สียหายชาระค่าปรับแก่ห้างฯ จานวน ๓๐ บาท
มิฉะนันจะส่
้ งตัวให้ เจ้ าพนักงานตารวจนัน้ เป็ นการที่จาเลยชอบที่จะใช้ สิทธิตามกฎหมายดาเนินคดีแก่
ผู้เสียหายในทางอาญาได้ คาพูดของจาเลยดังกล่าวเท่ากับเป็ นข้ อเสนอให้ ชดใช้ คา่ เสียหายเพื่อตกลงเลิก
คดีตามที่ห้างฯถือปฏิบตั ิ จาเลยไม่มีความผิดฐานกรรโชก (ฎ.๕๙๙/๒๕๓๑)

.

ฎ.๑๙๔๕/๒๕๑๔ แม้ ท. จะกระทาความผิดจริ ง ช.ก็ไม่มีอานาจเรี ยกเงินจาก ท. ซึง่ ช. แสดงให้
ท. เข้ าใจว่า ช. สามารถทาให้ ท. เข้ าคุกหรื อไม่เข้ าคุกก็ได้ การขู่วา่ จะเปิ ดเผยความลับที่ห้างหุ้นส่วน
หลีกเลี่ยงภาษี เรี ยกเงินหนึ่งแสนบาท เป็ นกรรโชกและรี ดเอาทรัพย์
ฎ.๓๗๒๓/๒๕๕๔ บังคับเรี ยกเก็บเงินค่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้ าง หากไม่ให้ จะยึดเสื ้อวินและ
ไม่ให้ รอรับคนโดยสาร กับบอกให้ ระวังตัวให้ ดี เป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อเสรี ภาพ ผิดฐานกรรโชก
การขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อชื่อเสียง เช่น ขู่ว่าจะนาเรื่ องติดสินบนไปอภิปรายในสภาและ
จะให้ ข่าวกับหนังสือพิมพ์ จนโจทก์ร่วมยอมจะให้ เงินสดและรถยนต์แก่จาเลยตามที่ตอ่ รองกัน (ฎ.๑๒๘๐/
๒๕๔๓)
การขู่เข็ญว่ าจะทาอันตรายต่ อทรั พย์ สิน
ฎ.๑๔๘๔/๒๕๔๙ จาเลยขู่เข็ญให้ ผ้ เู สียหายนาเงิน ๕,๕๐๐ บาท มามอบให้ เป็ นค่าไถ่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่จาเลยรับมาจากคนร้ ายที่ลกั ทรัพย์ และหากไม่นามาให้ จะไม่ได้ รับ
โทรศัพท์คืน จาเลยจะนาไปขายให้ แก่บคุ คลอื่น เข้ าลักษณะเป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อทรัพย์สิน
ของผู้ถกู ขู่เข็ญคือขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไป ซึง่ ทาให้ ผ้ เู สียหายเกิดความกลัว และยินยอมนาเงิน ๕,๕๐๐
บาท ไปให้ จาเลย จึงเข้ าลักษณะความผิดฐานกรรโชก
ฎ.๕๖๒/๒๕๕๙ ขู่เรี ยกค่าไถ่รถยนต์ หากไม่ให้ จะนารถยนต์ไปแยกย่อย เป็ นการขู่ว่าจะทา
อันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย

ษร้ ายหรือการขู่เข็ญไม่ จาต้ องทาต่ อผู้ถูกข่ มขืนใจเท่ านัน้ แต่ อาจ
.กระทาต่ อบุการประทุ
คคลที่สามก็ได้ เช่น การขู่ทาร้ ายบุคคลในครอบครัว (ฎ.๑๑๙๙/๒๕๕๓)
ข้ อพิจารณา
- หากบุคคลที่สามสมยอมกันกับผู้ที่ข่เู ข็ญ แต่ผ้ ถู กู ขู่เข็ญไม่ทราบ จะถือว่ามี
ความผิดฐานกรรโชกหรื อไม่
ฎ.๑๒๗๘/๒๕๐๓ (ป) จาเลยเขียนจดหมายไปขู่เข็ญผู้เสียหายให้ สง่ เงิน ๓,๐๐๐ บาท
ไปให้ จาเลย มิฉะนันบุ
้ ตรผู้เสียหายจะเป็ นอันตรายถึงชีวิต แม้ จะได้ ความว่าบุตรของผู้เสียหาย
เป็ นคนบอกให้ จาเลยเขียนจดหมายไปขู่เข็ญบิดาเพื่อหลอกลวงบิดาให้ สง่ เงินมาให้ ก็ยงั ถือว่า
ผู้เสียหายถูกข่มขืนใจ เพราะในแง่ของผู้เสียหายยังคงถือว่าบุตรของผู้เสียหายเป็ นบุคคลที่สาม
ตามมาตรา ๓๓๗ วรรคแรก จาเลยจึงมีความผิดฐานกรรโชก
- การกระทาความผิดสาเร็จแล้ วหรือไม่ ในความความผิดฐานนี ้ คือ การที่ผ้ ูถูก
ข่ มขืนใจยอมเช่ นว่ านัน้ (ยอมให้ หรือยอมจะให้ )
ความผิดตามมาตรานี ้เป็ นความผิดที่ต้องการผล กล่าวคือ ผู้ถกู ข่มขืนใจยอมให้ หรื อ
ยอมที่จะให้ ตามที่ถกู บังคับโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้ ก่อนแต่อย่างใด (ฎ.
๔๐๑๒/๒๕๓๔,ฎ.๔๔๑๐/๒๕๔๓) ดังนัน้ หากมีการข่มขู่แล้ ว แต่ผ้ เู สียหายไม่ยอมให้ ก็เป็ นเพียง
พยายามกรรโชก (ฎ.๓๕๑๒/๒๕๓๒)

.
ฎ.๒๕๗๓/๒๕๕๓ จาเลยข่มขู่ให้ โจทก์ร่วมมอบเงินเพื่อลบชื่อออกจากบัญชีผ้ คู ้ ายาเสพติด
โจทก์ร่วมนาเงินไปให้ เพื่อซ้ อนแผนจับกุมจาเลย แสดงว่าโจทก์ร่วมไม่ได้ กลัวคาขู่และไม่ยอมให้ เงินตาม
คาขู่ เป็ นพยามกรรโชก
ฎ.๒๒๗๓/๒๕๕๖ ผู้เสียหายที่ถกู หน่วงเหนี่ยว ขวางทาง ฉุดรัง้ และข่มขืนใจโดยถูกประทุษร้ าย
เพื่อให้ ยอมไม่เข้ าร่วมเสนอราคาไม่ได้ ยอมตามที่ถกู กระทาดังกล่าว กลับเข้ าไปยื่นซองเสนอราคาและ
ร้ องเรี ยนต่อเจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ อง จนการจัดประกวดราคาในวันดังกล่าวถูกยกเลิก การกระทาของ
จาเลยที่ ๑ กับพวกจึงเป็ นเพียงการพยายามกระทาความผิดฐานกรรโชก
อย่างไรก็ดี หากยอมตามที่ข่แู ล้ วย่อมเป็ นความผิดสาเร็จ แม้ ตอ่ มาจะมีการแจ้ งตารวจเพื่อขอ
ความคุ้มครองก็ตาม (ฎ.๑๗๔๓/๒๕๓๐,ฎ.๑๑๙๙/๒๕๕๓)
ฎ.๔๔๑๐/๒๕๔๓ ยินยอมจะให้ เงินตามที่ถกู ข่มขู่ ผิดกรรโชกสาเร็จแล้ ว แม้ ตอ่ มาผู้เสียหายจะ
ต่อรองขอให้ ทรัพย์สินอย่างอื่นแทนและจาเลยไม่รับก็ตาม
การขู่จะเอาทรัพย์โดยทันที แต่ผ้ ถู กู ขู่รับว่าจะให้ ทรัพย์ในภายหน้ า (ฎ.๓๖๕๖/๒๕๒๗) หรื อขู่ว่า
ให้ รับว่าจะให้ ทรัพย์ในภายหน้ า ผู้ถกู ขู่ให้ ทรัพย์ในทันที หรื อยอมจะให้ น้อยกว่าที่เรี ยกก็ดี เป็ นผลจากการ
ขู่เป็ นความผิดสาเร็จทังสิ
้ ้น (ฎ.๒๔๐๘/๒๕๑๙)

- เจตนา (องค์ ประกอบภายใน) การข่มขืนใจผู้อื่น แม้ ไม่คิดจะกระทาตามที่ขู่
.จริงก็เป็ นความผิด แต่การพูดเล่นแม้ ผ้ ฟู ั งจะเกิดความกลัวก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด
ข้ อสังเกต
- มาตรา ๓๓๗ ไม่นาเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๓๕ มาบัญญัติเป็ นเหตุให้ ต้อง
ได้ รับโทษหนักขึ ้น โดยมีระบุกรณีตามวรรคสองไว้
- ความผิดฐานกรรโชกเมื่อองค์ประกอบคือประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน
จึงมีความหมายที่กว้ างทังสั
้ งหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิประโยชน์ที่มีลกั ษณะเป็ น
ทรัพย์สินอันไม่มีรูปร่างก็ได้ ซึง่ ต่างจากฐานชิงทรัพย์ที่มีพื ้นฐานจากความผิดฐานลักทรัพย์
- กรณีที่แกล้ งทาให้ เกิดการเฉี่ยวชนรถแล้ วจาเลยกับพวกลงมาเรี ยกค่าเสียหาย
มีการเจรจาต่อรองกันในที่สาธารณะ แม้ พวกจาเลยเข้ ามาล็อกคอแล้ วพูดว่าหากไม่ได้ เงินมีเรื่ อง
แน่ ไม่เข้ าลักษณะปล้ นทรัพย์เนื่องจากความผิดฐานปล้ นทรัพย์ต้องเริ่ มจากความผิดฐานลัก
ทรัพย์ เป็ นความผิดฐานกรรโชกเท่านัน้ (ฎ.๗๒๐๔/๒๕๖๒) แต่หากข้ อเท็จจริ งเป็ นว่าพวกจาเลย
ขับรถแซงและปาดหน้ ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเพื่อให้ หยุดรถทันทีและพูดตะคอกว่ามี
อะไรส่งมาให้ หมด โดยจาเลยกับพวกแสดงสีหน้ าขึงขัง แม้ ไม่ได้ พดู ว่าหากไม่สง่ สิ่งของให้ จะทา
ร้ ายผู้เสียหาย แต่พฤติการณ์ดงั กล่าวเป็ นการคุกคามผู้เสียหายให้ กลัวว่าจะถูกทาร้ ายหากไม่สง่
ทรัพย์สินให้ จึงเป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ (ฎ.๘๗๙๐/๒๕๕๔)

ฐานรี ดเอาทรั พย์
ความผิดฐานนี ้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เหมือนกับฐานกรรโชก เพียงต่างที่
วิธีการข่มขืนใจหรื อการบังคับให้ ตดั สินใจตามที่บงั คับนัน้ จากการใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อขู่
เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สิน มาเป็ นการขู่เข็ญว่าจะ
เปิ ดเผยความลับ ซึง่ การเปิ ดเผยนันจะท
้ าให้ ผ้ ถู กู ขู่เข็ญหรื อบุคคลที่สามเสียหาย
ข้ อพิจารณา
- ความลับ หมายถึง เหตุการณ์ข้อเท็จจริ งที่ไม่ประจักษ์ แก่บคุ คลทัว่ ไป และ
เป็ นข้ อเท็จจริ งที่เจ้ าของความลับประสงค์จะปกปิ ดไม่ให้ บคุ คลอื่นรู้ ดังนัน้ ความลับจึงไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นการกระทาที่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อผิดศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เมื่อขู่เข็ญว่าหากผู้เสียหายไม่นาเงินมาให้ จาเลยจะนาเรื่ องความสัมพันธ์ฉนั ชู้
สาวระหว่างจาเลยซึง่ มีครอบครัวแล้ วกับผู้เสียหายไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น (ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นจริ ง) จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานรี ดเอาทรัพย์ (ฎ.๑๒๖๘๕/๒๕๕๘)

.
ฎ.๑๐๘๔๓/๒๕๕๓ แม้ เรื่ องที่จาเลยนาไปขู่เข็ญผู้เสียหายซึง่ เป็ นภิกษุว่า
ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้หญิงจะไม่ เป็ นความจริง จึงไม่ ถือเป็ นความลับ อันเป็ นความผิด
ฐานรี ดเอาทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๘ ก็ตาม แต่การกระทาของจาเลยดังกล่าวก็เป็ นการข่มขืนใจ
ผู้เสียหายให้ ยอมให้ ตนหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินโดยขู่เข็ญว่าจะทา
อันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหายผู้ถกู ขู่เข็ญ จนผู้เสียหายยินยอมใช้ เงินแก่จาเลย อันเป็ น
ความผิดฐานกรรโชก ตามมาตรา ๓๓๗ วรรคแรก
- การได้ ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินมีความหมายเช่นเดียวกับฐานกรรโชก
ดังนัน้ หากเป็ นประโยชน์อย่างอื่นย่อมไม่เข้ าความผิดฐานนี ้ แต่อาจผิดตามมาตรา ๓๐๙ ได้
- ความเสียหายที่เกิดจากการเปิ ดเผยความลับนันมี
้ ความหมายอย่างกว้ างกว่า
มาตรา ๓๓๗ เช่น กรณีที่หากถูกเปิ ดเผยแล้ วอาจต้ องมีการออกจากงาน หรื อหย่าร้ าง เป็ นต้ น
- บางกรณีการกระทาอาจผิดได้ ทงฐานกรรโชกและฐานรี
ั้
ดเอาทรัพย์ ซึง่ ถือเป็ น
ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้ องลงโทษฐานรี ดเอาทรัพย์อนั เป็ นบทที่มีโทษ
หนักที่สดุ ตามมาตรา ๙๐ (ฎ.๑๙๔๕/๒๕๑๔,ฎ.๑๒๖๘๕/๒๕๕๘)

ฐานฉ้ อโกง
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริ ต หลอกลวงผู้อื่นด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ
หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง และโดยการหลอกลวงดังว่านันได้
้ ไปซึ่งทรัพย์สินจาก
ผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลลที่สาม หรื อทาให้ ผ้ ถู กู หลอกลวงหรื อบุคคลที่สามทา ถอนหรื อทาลาย
เอกสารสิทธิ ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานฉ้ อโกง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๔๒ ถ้ าในการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกง ผู้กระทา
(๑) แสดงตนเป็ นบุคคลอื่น หรื อ
(๒) อาศัยความเบาปั ญญาของผู้ถกู หลอกลวงซึง่ เป็ นเด็ก หรื ออาศัยความอ่อนแอ
แห่งจิตของผู้ถกู หลอกลวง
ผู้กระทาต้ องระวางโทษไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

องค์ประกอบความผิด
๑. ผู้ใด
๒. หลอกลวงผู้อื่น
(ก) ด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ
(ข) ปกปิ ดข้ อความจริ งซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง
๓. โดยการหลอกลวงดังว่านัน้
(ก) ได้ ไปซึง่ ทรัพย์สินจากผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลลที่สาม
(ข) ทาให้ ผ้ ถู กู หลอกลวงหรื อบุคคลที่สามทา ถอนหรื อทาลายเอกสารสิทธิ
๔. เจตนา
๕. เจตนาทุจริ ต

.
๒ (ก) การหลอกลวงด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ หมายถึง การกล่าว
ข้อเท็จจริ งหรื อยืนยันข้อเท็จจริ งอันบิ ดเบือนไปจากทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะทีแ่ สดง ซึ่งจะต้องเป็ น
ข้อเท็จจริ งในอดีตหรื อในปัจจุบนั ดังนัน้ ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นการคาดคะเนหรื อทานายเหตุการณ์
ในอนาคตจึงไม่อาจเป็ นข้ อความเท็จได้
ฎ.๓๗๘๔/๒๕๓๒ จาเลยตกลงจะขายข้ าวโพดให้ ผ้ เู สียหายโดยผู้เสียหายจ่ายเงินค่า
ข้ าวโพดให้ จาเลยล่วงหน้ าบางส่วน ครัน้ ผู้เสียหายไปขอรับมอบปรากฏว่าข้ าวโพดได้ หายไปจาก
เดิมเกือบครึ่งหนึง่ จาเลยบอกว่าไม่ขายข้ าวโพดให้ ผ้ เู สียหายและไม่ยอมให้ นาข้ าวโพดไป
ผู้เสียหายทวงเงินคืนจาเลยบอกว่าไม่มีเงินคืนให้ เช่ นนีเ้ ป็ นเรื่องที่จาเลยจะขายข้ าวโพดให้
ผู้เสียหายแล้ วเปลี่ยนใจไม่ ยอมขายข้ าวโพดที่มีอยู่จริงในขณะเจรจาซือ้ ขายตกลงกัน จึง
เป็ นกรณีที่จาเลยประพฤติผิดสัญญาทางแพ่งเท่านัน้ ไม่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง
ฎ.๑๒๔/๒๕๓๕ จาเลยตกลงขายไม้ ยางท่อนซุงและรับเงินค่าไม้ จากผู้สียหายโดย
เจตนาขายไม้ยางท่อนซุงทีไ่ ด้ตกลงซื ้อไว้ แต่จาเลยไม่สามารถจัดส่งได้ เพราะทางราชการไม่
อนุญาตให้ ทาไม้ ดังกล่ าว การกระทาของจาเลยจึงเป็ นการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านัน้ หาเป็ น
ความผิดอาญาฐานฉ้ อโกงไม่

.

ฎ.๑๑๙๙/๒๕๖๓ พฤติการณ์ที่จาเลยแสดงต่อโจทก์ร่วมว่า จาเลยเป็ นหลานของนางสาว ก. ทัง้

ที่ความจริ งเป็ นบุตรสาว จาเลยไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะญาติกบั นาย ช. แต่กบั อ้ างว่า นาย ช. เป็ นอา
ของจาเลย และจาเลยขอให้ โจทก์ร่วมโอนเงินไปเข้ าบัญชีของนาย ช. และรับทองคาจากโจทก์ร่วม โดย
อ้ างว่าจะนาไปลงทุนค้ าขายทองคากับนาย ช. ทังที
้ ่นาย ช. ไม่ทราบเรื่ อง จึงเป็ นการหลอกลวงโจทก์
ร่ วมด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ จาเลยมิได้ ร่วมประกอบธุรกิจค้ าขายทองคากับนาย ช. และไม่
สามารถนาทองคาไปขายในราคาสูงได้ อย่างที่บอกโจทก์ร่วม เพียงแต่ยกขึ ้นเป็ นข้ ออ้ างเพื่อหลอกลวงให้
โจทก์ร่วมหลงเชื่อแล้ วมอบเงินลงทุนและทองคาให้ จาเลยเท่านัน้ การกระทาของจาเลยจึงเป็ นความผิด
ฐานร่วมกันฉ้ อโกงตามฟ้อง
ฎ.๓๐๗๔/๒๕๓๙ การที่จาเลยชวนโจทก์ร่วมซื ้อคอนโดมิเนียม ตึกแถวและที่ดิน โดยยืนยันว่า
อีก ๔ เดือน จะมีผ้ ซู ื ้อต่อ การที่จาเลยให้ ผ้ เู สียหายทาพิธีเสริ มดวงและเรี ยกค่าครู โดยยืนยันว่าจะทาให้
ดวงดี ขายตึกแถวที่ดินได้ หรื อบุตรจะมีบญ
ุ บารมีสงู กว่าบิดามารดา ผู้เสียหายกับสามีจะไม่ต้องหย่ากัน
ล้ วนเป็ นคายืนยันเหตุการณ์ ในอนาคตที่ไม่ แน่ นอนทัง้ สิน้ คายืนยันดังกล่ าวไม่ ใช่ คาหลอกลวง
แต่ เป็ นคาคาดการณ์ ที่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายเข้ าทาพิธีตามคาแนะนาและเสียค่าใช้ จ่ายจึงมิได้ เป็ น
ผลจากการหลอกลวง การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็ นความผิด
ตามปกติข้อเท็จจริงในอนาคตนัน้ ยังไม่ เกิดขึน้ จึงไม่ อาจเป็ นความเท็จได้
ฎ.๗๐๗/๒๕๑๖ จาเลยเอาเงินของผู้เสียหายไป อ้ างว่านาไปเพื่อซื ้อเบี ้ยเลี ้ยงตารวจและจะให้
ผลประโยชน์แก่ผ้ เู สียหาย เป็ นเรื่ องที่จาเลยยืมเงินไปโดยให้ คามัน่ สัญญาว่าจะใช้ เงินนันเพื
้ ่อกิจการของ
จาเลยเองในโอกาสข้ างหน้ า มิได้ เอาความเท็จมากล่าวหรื อแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดความ
จริ งซึง่ มีอยู่แล้ วในขณะนัน้ แม้ จาเลยจะไม่เอาเงินนันไปซื
้
้อเบี ้ยเลี ้ยงตารวจก็เป็ นเรื่ องผิดคามัน่ สัญญา
เท่านัน้ ไม่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง

.

อย่ างไรก็ตามข้ อเท็จจริงในอนาคตนัน้ หากผู้แสดงไม่ ได้ ตงั ้ ใจให้ เป็ นจริงเลยใน
ขณะที่แสดง เท่ ากับมีภาวะแห่ งจิตยืนยันให้ เป็ นความเท็จแต่ ต้นก็เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกงได้
ฎ.๔๐๐๕/๒๕๕๑ จาเลยหลอกลวงโจทก์ร่วม โดยกล่าวเท็จชักชวนโจทก์ร่วมให้ นาเงินไปซื ้อ
เบี ้ยเลี ้ยงทหารล่วงหน้ า โจทก์ร่วมจะได้ ผลตอบแทนรายละ ๕๕๐ บาท ซึง่ ความจริ งแล้ วจาเลยไม่สามารถ
นาเงินไปซื ้อเบี ้ยเลี ้ยงทหารและมิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเบิกจ่ายเบี ้ยเลี ้ยงแต่อย่างใด เป็ นเหตุให้ โจทก์
ร่วมหลงเชื่อตกลงซื ้อเบี ้ยเลี ้ยงทหาร โดยยอมมอบเงินให้ จาเลยไป ๒๓๖,๐๐๐ บาท การกระทาของ
จาเลยเป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง
ฎ.๒๑๔๗/๒๕๑๗ จาเลยมิได้ มีเจตนาที่จะนาแร่มาขายให้ ผ้ เู สียหาย หลอกลวงผู้เสียหายว่า
จะขายแร่พลวงให้ และขอรับราคาทังหมดกั
้
บขอรับกระสอบไปใส่แร่ด้วย โดยมีเจตนาทุจริ ตมาแต่แรก ผล
ของการหลอกลวงดังกล่าวทาให้ จาเลยได้ รับเงินค่าแร่และกระสอบ ๓๐ ใบ ไปจากผู้เสียหายในคราว
เดียวกัน ดังนี ้ แม้เงิ นค่าแร่ จะเป็ นทรัพย์สินซึ่งเป็ นวัตถุอนั สาคัญทีจ่ าเลยมุ่งหลอกลวงไป ส่วนกระสอบนัน้
จาเลยหลอกลวงให้ผเู้ สียหายส่งให้เพือ่ ให้สมกับอุบายของจาเลยทีอ่ า้ งว่ามีแร่ ทีจ่ ะขายให้เท่านัน้ ก็ตาม
แต่การที่จาเลยได้ กระสอบไปด้ วยนี ้ ก็ได้ ไปจากการหลอกลวงผู้เสียหายด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ น
เท็จว่าจะใส่แร่พวงมาให้ โดยจาเลยมิได้ ตงใจน
ั ้ ากระสอบไปใส่แร่พวงมาส่งให้ ผ้ เู สียหายเลย แสดงว่า
จาเลยมีเจตนามาแต่แรกแล้ วว่าจะหลอกลวงเอากระสอบ ๓๐ ใบนี ้จากผู้เสียหายด้ วยเหมือนกัน จึงเป็ น
ความผิดฐานฉ้ อโกงกระสอบด้ วย

.

ฎ.๖๓๓/๒๕๔๖ การที่จาเลยทังสามกั
้
บ ย. ใช้ อบุ ายทาทีไปติดต่อขอซื ้อผ้ าจากโจทก์
ร่วม ทัง้ ที่จาเลยทัง้ สามและ ย. มิได้ เตรียมเงินมาให้ พร้ อม จาเลยทังสามกั
้
บ ย. หลอกให้
โจทก์ร่วมขนผ้ าขึ ้นรถที่เตรี ยมมาแล้ วจึงบอกว่าชาระค่าผ้ าก่อน ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือให้
ตามไปเก็บจาก ย. แต่บตุ รสาวของโจทก์ร่วมร้ องไห้ ภริ ยาของโจทก์ร่วมเข้ าไปดูแลบุตรสาว
ภายในร้ าน จาเลยทังสามกั
้
บ ย. ก็พากันนารถบรรทุกผ้ าออกไปจากร้ านทันทีโดยยังไม่ได้ ชาระ
ค่าผ้ าให้ กรณีเห็นได้ ชดั ว่าร่วมกันมีเจตนาทุจริ ตหลอกลวงให้ โจทก์ร่วมหลงเชื่อว่า จาเลยทังสาม
้
กับ ย. จะซื ้อผ้ าจริ งมาแต่ต้น ด้วยการวางแผนการณ์ เป็ นขัน้ ตอนและไม่มีเจตนาจะใช้ราคาเลย
การกระทาจึงเป็ นความผิดฐานร่ วมกันฉ้ อโกง
ฎ.๖๔๐๔/๒๕๖๐ การที่จาเลยทังสองประสงค์
้
ให้ ร้าน ก. ของจาเลยทังสองได้
้
รับงาน
รับจ้ างทาความสะอาดโรงพยาบาล จึงหลอกลวงนาหนังสือค ้าประกันของธนาคารมาแสดง แต่
ความจริ งแล้ วธนาคารมิได้ ออกหนังสือค ้าประกันให้ อันเป็ นการหลอกลวงผู้เสียหายและเป็ นเหตุ
ให้ หลงเชื่อตกลงทาสัญญาจ้ างร้ านของจาเลยทังสองและได้
้
รับค่าจ้ างจากการทางาน ถือว่า
จาเลยทังสองร่
้
วมกันฉ้ อโกงแล้ ว แม้ภายหลังจาเลยทัง้ สองจะเข้าทาความสะอาดโรงพยาบาล
จริ ง ก็ไม่เป็ นเหตุให้การกระทาความผิ ดทีเ่ กิ ดขึ้นแล้วกลับกลายเป็ นไม่มีความผิ ด

.

ข้ อความอันเป็ นเท็จนันต้
้ องเป็ นสาระสาคัญซึง่ มีผลทาให้ ผ้ ถู กู หลอกลวงเชื่อจนมอบ
ทรัพย์สินให้
ฎ.๑๗๙/๒๕๒๘ จาเลยทังสองกล่
้
าวกับโจทก์ว่าหากโจทก์ถอนตัวจากการเป็ น
ผู้จดั การมรดก ป. แล้ ว จาเลยทังสองจะร่
้
วมกันชดใช้ เงินให้ โจทก์จานวนหนึง่ โดยจาเลยที่ ๑ จะ
ออกเช็คสัง่ จ่ายเงินจานวนดังกล่าวและจาเลยที่ ๒ จะค ้าประกันสลักหลัง และจะนามาวางศาล
ให้ โจทก์รับไป โจทก์จึงไปยื่นคาร้ องขอถอนตัวจากการเป็ นผู้จดั การมรดก ต่อมาจาเลยที่ ๑
แถลงต่อศาลว่าไม่สามารถหาเงินตามเช็คได้ ดังนี ้ แสดงว่ าโจทก์ ยอมรับว่ าโจทก์ ได้ ทาความ
ตกลงกับจาเลยทัง้ สอง มิใช่ เกิดจากการที่จาเลยทัง้ สองแสดงข้ อความเท็จหลอกลวง
โจทก์ การที่ภายหลังจาเลยไม่สามารถหาเงินตามเช็คได้ หาทาให้ ข้อตกลงที่ทากันไว้ กลายเป็ น
ความเท็จไม่ แต่เป็ นเรื่ องที่จาเลยทาผิดข้ อตกลงที่ให้ คามัน่ สัญญาไว้ แก่โจทก์ ซึง่ ชอบที่จะว่า
กล่าวในทางแพ่ง การกระทาของจาเลยทังสองตามฟ้
้
องไม่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง

ข้ อพิจารณา
- หากการหลอกลวงมีการข่มขู่อยู่ในตัว เป็ นความผิดฐานใด

ฎ.๑๐๗๗/๒๕๐๕ จาเลยหลอกผู้เสียหายว่าเป็ นเจ้ าพนักงานขอค้ นบ้ านและค้ นได้
แป้งเชื ้อสุราและคุมตัวไว้ ให้ เสียค่าปรับแก่จาเลย มิฉะนันจะส่
้ งตัวไปอาเภอ ผู้เสียหายจาต้ องให้
เงินแก่จาเลยตามที่จาเลยต้ องการ เป็ นความผิดฐานกรรโชก ไม่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง เพราะ
ผู้เสียหายยอมส่งทรัพย์ให้ มิใช่เพียงแต่ถ้อยคาหลอกลวงที่อ้างว่าเป็ นเจ้ าพนักงานเท่านัน้ หากไม่
ข่มขู่ว่าจะจับส่งอาเภอผู้เสียหายอาจไม่ยอมให้ เงินก็ได้
๒ (ข) การหลอกลวงด้ วยการปกปิ ดข้ อความจริงซึ่งควรบอกให้ แจ้ ง หมายถึง
การกระทาซึง่ ผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ที่จะต้ องบอกเพื่อป้องกันผลแต่งดเว้ นเสียตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๙ วรรคท้ าย โดยอาจเป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมาย หน้าทีต่ ามสัญญา หรื อหน้าทีอ่ นั
เกิ ดจากการกระทาครัง้ ก่อน
ฎ.๑๓๘๕/๒๕๒๒ เสมียนที่ดินอาเภอทา น.ส.๓ และสัญญาขายฝากปลอมให้
ผู้เสียหายลงชื่อกับพวกของตน เป็ นการหลอกลวงโดยปกปิ ดข้ อความจริ งอันควรบอกให้ แจ้ ง
ผู้เสียหาย ต่อมาพวกที่สมคบกับเสมียนที่ดินอาเภอไปรับเงินค่าขายฝากที่บ้านของผู้เสียหาย
เสมียนที่ดินเป็ นตัวการฉ้ อโกงด้ วย

.

- ๓ (ก) ได้ ไปซึ่งทรั พย์ สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรื อบุคคลลที่สาม
ความผิดฐานนี ้เป็ นการคุ้มครองทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุทงที
ั ้ ่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง
ซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น หุ้น หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาด้ วย หากไม่ได้ ทรัพย์สินไปย่อมไม่
เป็ นความผิด
ฎ.๓๖๖๗/๒๕๔๒ ร่วมกันนา ธ.มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดยแจ้ งว่า ธ. คือ บ. เป็ นผู้มีสขุ ภาพแข็งแรงเป็ นเหตุให้ โจทก์ร่วมหลงเชื่อรับเป็ นสมาชิก ความ
จริ งแล้ ว บ. ป่ วยเป็ นมะเร็งไม่สามารถเดินได้ การหลอกลวงมีผลเพียงให้ โจทก์ ร่วมรับ บ.
เป็ นสมาชิกเท่ านัน้ หาได้ ทาให้ จาเลยทัง้ สองได้ ทรัพย์ สินไปจากโจทก์ ร่วมไม่ แม้ต่อมาจะ
จ่ายเงิ นสงเคราะห์ให้ ก็เนือ่ งจาก บ. ถึงแก่กรรม หาใช่เนือ่ งจากหลอกลวงไม่ การกระทาของ
จาเลยทังสองไม่
้
เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง
ฎ.๗๒๖๔/๒๕๔๓ โจทก์แสดงบัตรจอดรถที่มีตราประทับว่าบริ การแผนกจัดเลี ้ยงต่อ
น. เพื่อจอดรถโดยไม่ต้องเสียค่าจอดเท่านัน้ โจทก์ ได้รบั ผลเพียงการบริ การจอดรถจากจาเลย
โจทก์หาได้ ไปซึง่ ทรัพย์สินจากจาเลยไม่ การกระทาของโจทก์ไม่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง

.

ข้ อพิจารณา
การหลอกลวงเอาทรัพย์สินของตัวเองเป็ นความผิดฐานฉ้ อโกงหรื อไม่
ศ.จิตติ มีความเห็นว่า ความผิดฐานฉ้ อโกงนี ้เป็ นเรื่ องหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรื อ
ที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย
เนื่องจากเจ้ าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตามเอาคืนตามกฎหมาย ย่อมไม่เป็ นความผิดฐานนี ้
ฎ.๑๖/๒๕๑๐ เอกสารซื ้อรถและรถเป็ นของจาเลย จาเลยได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่
ธนาคาร ผู้เสียหายเป็ นผู้ค ้าประกัน ระหว่างนันจ
้ าเลยกาลังผ่อนชาระเงินให้ แก่ธนาคารตาม
สัญญาอยู่ การที่จาเลยยอมทิ ้งรถและเอกสารซื ้อรถให้ ผ้ เู สียหายก็ด้วยความเกรงใจ ผู้เสียหาย
ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะยึดเอกสารและรถไว้ เมื่อจาเลยกลับใจ จาเลยย่อมมีสิทธิมาเอารถ
ของจาเลยไปและมีสิทธิไปขอเอกสารของจาเลยจากผู้รักษาไว้ ได้ การกระทาของจาเลยยังไม่
เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง
เดิมการหลอกลวงเอาทรัพย์จากเจ้ าหนี ้ไม่เป็ นความผิดฐานนี ้ (ฎ.๖๐๙/๒๕๓๖ หลอกลวง
ด้ วยข้ อความเท็จเพื่อให้ ได้ ไปซึง่ ทรัพย์ของจาเลยที่นามาประกันการชาระหนีเ้ พราะเป็ นทรัพย์
ของจาเลยเอง) แต่ต่อมาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความผิดฐานนี ้ไม่ได้ จากัดว่าผู้ที่ถกู หลอกลวง
จะต้ องเป็ นเจ้ าของทรัพย์ แม้ จะเป็ นเจ้ าหนี ้มีสิทธิยดึ ทรัพย์ของลูกหนี ้ไว้ หากหลอกลวงให้ เขาส่ง
ทรัพย์นนก็
ั ้ อาจมีความผิดฐานนี ้ได้ (ฎ.๒๗๐๕/๒๕๔๓)

.

ฎ.๒๐๖๒/๒๕๕๘ แม้ กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจะเป็ นของจาเลย เมื่อจาเลยมีเจตนาทุจริ ต
หลอกลวงโจทก์ให้ สง่ มอบโฉนดที่ดินอ้ างว่าจะนาไปยื่นคาร้ องขอแบ่งแยกและโอนเปลี่ยนชื่อถือ
กรรมสิทธิ์ให้ แก่โจทก์ โจทก์หลงเชื่อจึงได้ มอบโฉนดที่ดินให้ แก่จาเลยไป ความจริ งกลับนาที่ดิน
ไปโอนให้ แก่ผ้ อู ื่นซึง่ เป็ นญาติทางสมรสกับจาเลย จาเลยผิดฐานฉ้ อโกง
- ๓ (ข) ทาให้ ผ้ ูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทา ถอนหรื อทาลายเอกสารสิทธิ
ฎ.๑๓๓๑/๒๕๑๖ จาเลยหลอกลวงเจ้ าพนักงานที่ดินว่าที่ดินของโจทก์เป็ นของจาเลย เจ้ า
พนักงานที่ดินหลงเชื่อได้ ออกโฉนดให้ แก่จาเลย การกระทาเป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง
ฎ.๘๖๑/๒๔๖๗ หลอกซื ้อตัว๋ รถไฟครึ่งราคา ทังๆที
้ ่ไม่มีสิทธิ
ฎ.๑๙๖๒/๒๕๓๑ หลอกลวงให้ ผ้ เู สียหายลงชื่อในแบบพิมพ์เกี่ยวกับสัญญาจานองแม้ จะ
ยังไม่กรอกข้ อความก็ถือว่าหลอกลวงให้ ทาเอกสารสิทธิแล้ ว ผิดฐานฉ้ อโกง
อย่างไรก็ตามหนังสือมอบอานาจไม่ใช่เอกสารสิทธิ การหลอกลวงให้ ลงชื่อในหนังสือมอบ
อานาจจึงไม่ถือว่าหลอกลวงให้ ทาเอกสารสิทธิ (ฎ.๔๓๘๑/๒๕๔๑)

.

ฎ.๑๕๐๘/๒๕๓๘ ตัว๋ เครื่ องบินที่มีมลู ค่าหรื อราคาใช้ ตามที่ปรากฏในตัว๋ เป็ นตัว๋ ผู้มีชื่อ
ในตัว๋ มีสิทธิที่จะใช้ โดยสารเครื่ องบินของสายการบินที่ปรากฏในตัว๋ จึงเป็ นเอกสารสิทธิ เพราะ
เป็ นหลักฐานแห่งการก่อซึง่ สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๙)
จาเลยปลอมตัว๋ เครื่ องบินแล้ วมอบให้ แก่ผ้ มู ีชื่อในตัว๋ หรื อมอบให้ แก้ ผ้ อู ื่นซึง่ จะนาไปมอบ
ให้ แก่ผ้ มู ีชื่อในตัว๋ จาเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ ว่า ผู้มีชื่อในตัว๋ ต้ องนาตัว๋ ไปใช้ ในการเดินทางและเมื่อ
ตัว๋ เครื่ องบินปลอมได้ ถกู นาไปใช้ ในการเดินทางแล้ ว จาเลยจึงมีความผิดฐานเป็ นตัวการใช้ ตวั๋
เครื่ องบินปลอม และการที่จาเลยปลอมตัว๋ เครื่ องบินโดยเจตนาที่จะให้ ผ้ มู ีชื่อในตัว๋ ได้ เดินทาง
จาเลยหรื อผู้มีชื่อในตัว๋ ไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัว๋ แสดงว่าจาเลยมีเจตนาทุจริ ตหลอกลวงเจ้าของสาย
การบิ นว่า จาเลยหรื อผูม้ ีชือ่ ในตัว๋ ได้ชาระค่าตัว๋ เครื ่องบิ นแล้ว อันเป็ นความเท็จจึงเป็ นความผิด
ฐานฉ้ อโกงเจ้ าของสายการบิน
สาหรับการหลอกให้ ลงชื่อในคาร้ องทุกข์ (ฎ.๙๒๘/๒๕๐๖) คาร้ องขอถอนคาร้ องทุกข์
และถอนฟ้องคดีแพ่ง (ฎ.๑๐๕๗๗/๒๕๕๗) คาฟ้อง (ฎ.๑๕๓๘/๒๕๔๑) ใบแต่งทนายความ (ฎ.
๑๑๐๗/๒๕๐๙) เนื่องจากไม่ใช่เอกสารสิทธิ จึงไม่ผิดฐานฉ้ อโกง

.

ข้ อสังเกต
ผู้ที่ถกู หลอกลวงกับผู้ที่เสียทรัพย์สินไปอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันหรื อไม่ก็ได้ (คาว่าผู้ถกู
หลอกลวงหรื อบุคคลที่สามในองค์ประกอบข้ อ ๓) แต่ผ้ ทู ี่ถกู หลอกนันต้
้ องอยู่ในฐานะที่จะ
จาหน่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามนันได้
้
ฎ.๗๓๖/๒๕๐๔ ล. หลอก ป. ว่าจะพาไปกรุงเทพ ให้ ป. ลักทรัพย์ของบิดามาให้ เป็ นการ
ใช้ ให้ ป.ไ ปลักทรัพย์ของบิดา ป. และฉ้ อโกง ป. โดยได้ ทรัพย์ของบิดา ป. (บุคคลที่สาม)
ฎ.๔๐๔๖/๒๕๓๖ ข้ อเท็จจริ งฟั งได้ ว่าจาเลยตกลงให้ ค่านายหน้ าโจทก์ และได้ บนั ทึก
ข้ อตกลงไว้ ในสัญญาฉบับที่อยู่กบั โจทก์ ต่อมาจาเลยได้ หลอกลวงเอาสัญญาฉบับดังกล่าวไป
จากภริ ยาโจทก์โดยทุจริ ต ทาให้ โจทก์ไม่สามารถใช้ เอกสารดังกล่าวในการดาเนินคดีกบั จาเลย
เห็นว่า ความผิดฐานฉ้ อโกงนอกจากจะเป็ นการหลอกลวงผู้อื่นให้ ทา ถอน ทาลายเอกสารสิทธิ
แล้ ว ยังบัญญัติวา่ โดยการหลอกลวงนันท
้ าให้ ได้ ไปซึง่ ทรัพย์สินจากผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลที่
สามด้ วย ทรัพย์สินนันหมายความรวมทั
้
งทรั
้ พย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้
เอกสารสัญญาแม้ จะเป็ นเพียงกระดาษแผ่นเดียวก็ถือว่าเป็ นทรัพย์ เมื่อจาเลยหลอกลวงเอา
เอกสารของโจทก์ไปจึงครบองค์ประกอบของความผิดฐานฉ้ อโกง

.

เจตนาทุจริต
ผู้กระทาต้ องมีเจตนาทุจริ ต ซึง่ อาจเป็ นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สาหรั บผู้อ่ นื ก็
ได้ ทังประโยชน์
้
นี ้จะเกี่ยวกับทรัพย์ สินหรือไม่ ก็ได้
ฎ.๘๖๓/๒๕๑๓ การที่จาเลยทังสองหลอกลวงโจทก์
้
โดยจาเลยที่ ๒ แสดงตนต่อโจทก์
ว่าเป็ นนาย ช. เจ้ าของที่ดิน จนโจทก์หลงเชื่อทาหนังสือรับรองทรัพย์ยื่นขอประกันตัวนาย ก. ต่อ
ศาลนัน้ แม้ จะไม่ปรากฏว่าจาเลยได้ ประโยชน์เป็ นทรัพย์สินแต่อย่างใดก็ตาม ก็ทาให้ นาย ก.
ได้ รับประโยชน์จากการใช้ หนังสือรับรองนันอ้
้ างต่อศาลจนได้ รับประกันตัวไป ซึ่งย่อมถือว่าเป็ น
การแสวงหาประโยชน์สาหรับผู้อื่นอันเป็ นการกระทาโดยทุจริ ต
ฎ.๒๖๑๕/๒๕๕๒ สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ที่ตกลงว่าหากผู้เช่าจะให้ เช่าช่วงต้ อง
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้ให้ เช่า ไม่ใช่สาระสาคัญที่คสู่ ญ
ั ญาต้ องปฏิบตั ิ การที่ผ้ เู ช่า
เข้ าใจโดยสุจริ ตว่าสามารถนาอาคารที่เช่าไปให้ เช่าช่วงได้ ประกอบกับการเช่าทรัพย์สินผู้ให้ เช่า
ไม่จาต้ องเป็ นเจ้ าของทรัพย์ที่ให้ เช่า การที่จาเลยซึง่ เป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ บริ ษัท จ. และเป็ นผู้ค ้า
ประกันสัญญาเช่า นาอาคารไปให้ โจทก์ร่วมเช่าและได้ เงินไปจากโจทก์ร่วม จึงขาดเจตนาทุจริ ต
ไม่มีความผิดฐานฉ้ อโกง

ฐานฉ้ อโกงกับการลักทรั พย์ โดยใช้ กลอุบาย
ความผิดฐานฉ้ อโกงนันต้
้ องมีการหลอกลวงจนผู้นนหลงเชื
ั้
่อและส่งมอบกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินให้ ด้วยความยินยอม ส่วนการลักทรัพย์โดยใช้ กลอุบายเป็ นการเอาทรัพย์ เขาไปโดย
พลการหรื อโดยที่ไม่ได้ ยินยอมหรื อเพราะถูกผู้กระทาบังคับให้ สง่ ให้ หรื อแม้ เขาจะส่งมอบให้
เพราะถูกหลอกก็มอบแต่การครอบครองไม่ใช่มอบกรรมสิทธิ์ (ฎ.๔๗๐๕/๒๕๓๖,ฎ.๖๗๒๔/
๒๕๔๔)
ฎ.๒๐๗/๒๕๑๒ หลอกว่าปากกาที่มีผ้ ทู าตกไว้ นนเป็
ั ้ นของตน ขอรับคืน เป็ นการใช้ อบุ าย
ให้ ได้ ครอบครองและแย่งกรรมสิทธิ์ จึงเป็ นลักทรัพย์ (เพราะผู้ที่เก็บได้ ไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ให้
ได้ )
ฎ.๖๕๓/๒๕๕๓ ขอยืมโทรศัพท์มาโทร แล้ วเอาไป ผิดลักทรัพย์
ฎ.๑๕๕๔/๒๕๑๑ หลอกว่าจะขอซื ้อโค เขามอบโคให้ โดยบอกว่าจะชาระเงินให้ แล้ ว
กลับพาโคหนีไป ผิดฉ้ อโกง
ฎ.๓๓๕๑/๒๕๔๒ เอาของปลอมมาหลอกขาย แล้ วได้ เงินไป ผิดฉ้ อโกง
ฎ.๘๙๒/๒๕๔๓ หลอกโดยเปลี่ยนป้ายราคาสินค้ าเป็ นราคาที่ถกู กว่าเพื่อให้ พนักงานเก็บ
เงินมอบกรรมสิทธิ์ให้ เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกง

.

ความผิดฐานฉ้ อโกงเป็ นความผิดที่ต้องการผล การที่ผ้ กู ระทาความผิดฐานฉ้ อโกง
ได้ ไปซึง่ ทรัพย์สินจากผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม ต้ องเป็ นผลโดยตรงจากการหลอกลวง
ด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง
(ฎ.๕๗๒๙/๒๕๓๙)
การกระทาความผิดสาเร็จแล้ วหรือไม่ ในความความผิดฐานนี ้ คือ การที่ผ้ ูถูก
หลอกลวงหลงเชื่อและมอบทรัพย์ สินให้ ดังนัน้ หากผู้ถกู หลอกลวงไม่หลงเชื่อ แม้ จะมอบ
ทรัพย์ให้ แต่เพราะเหตุอื่น เช่น วางแผนจับกุม ซึง่ ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการหลอกลวง ก็เป็ นเพียง
พยายาม (ฎ.๙๐๑/๒๔๗๖) หรื อแม้ หลงเชื่อแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ให้ ทรัพย์สินไปก็เป็ นเพียงพยายาม
เช่นกัน (ฎ.๓๓๕๑/๒๕๔๒)
ฎ.๕๐๖๙/๒๕๖๒ จาเลยทังสามร่
้
วมกันหลอกลวงโจทก์ร่วมที่ ๑ ที่ ๒ และผู้เสียหายที่ ๔
ว่าเป็ นสเต็มเซลล์ โดยการแบ่งหน้ าที่กนั ทา และการหลอกลวงนันได้
้ ทรัพย์สินไปจากโจทก์ร่วมที่
๑ ที่ ๒ แล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ทรัพย์สินจากผู้เสียหายที่ ๔ จาเลยทังสามผิ
้
ดฐานร่วมกันฉ้ อโกงโจทก์
ร่วมที่ ๑ที่ ๒ และพยายามฉ้ อโกงผู้เสียหายที่ ๔

.
ฎ.๗๐๕๔/๒๕๖๑ การที่จาเลยที่ ๑ หลอกลวงโจทก์ด้วยการปลอมโฉนดที่ดินของจาเลย
ที่ ๒ ว่าเป็ นของตนและนาสาเนามาวางเป็ นประกันหนี ้ จนทาให้ โจทก์หลงเชื่อยอมทาสัญญากู้
เงินและมอบเงินกู้ให้ ไป ถือได้ ว่าจาเลยที่ ๑ กระทาความผิดฐานฉ้ อโกงสาเร็จในวันดังกล่าวแล้ ว
แม้ ต่อมาจาเลยทังสองร่
้
วมกันหลอกลวงโจทก์อีกว่า จาเลยที่ ๒ เป็ นเจ้ าของที่ดินและขอใช้ โฉนด
เป็ นประกันการชาระหนี ้ต่อไป และจาเลยที่ ๒ ทาสัญญาค ้าประกันไว้ ให้ ด้วย โจทก์หลงเชื่อ
ยอมรับหลักประกันกับขยายระยะเวลาชาระหนี ้ให้ แก่จาเลยที่ ๑ เป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นใหม่
เมือ่ ไม่ปรากฏว่าการหลอกลวงครัง้ หลังจาเลยทัง้ สองได้รบั ทรัพย์สินจากโจทก์ เพิ่ มเติ ม
นอกเหนือจากทีร่ บั ไปแล้ว แม้ การทาสัญญากู้ฉบับใหม่ก็เป็ นเพียงการขยายระยะเวลาชาระหนี ้
เท่านัน้ หาทาให้ โจทก์เสื่อมเสียสิทธิในสัญญากู้ฉบับเดิม ทังปรากฏว่
้
าโจทก์นาสัญญาดังกล่าว
ไปฟ้องและศาลพิพากษาให้ จาเลยทังสองช
้
าระหนี ้แล้ ว การกระทาครัง้ หลังจึงไม่ได้มีผลให้โจทก์
หรื อทาให้โจทก์ ทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ อนั จะเป็ นความผิ ดฐานฉ้อโกง

.

เหตุฉกรรจ์ ท่ ตี ้ องรับโทษหนักขึน้ ตามมาตรา ๓๔๒
(๑) การแสดงตนเป็ นคนอื่น มีความหมายเช่นเดียวกันกับการปลอมตัวเป็ นคนอื่น คือ
แสดงตนเป็ นบุคคลอีกคนหนึง่ ที่ไม่ใช่ตวั เอง (ฎ.๑๗๘/๒๔๙๓(ป)) หรื อการนาเอกสารระบุชื่อ
ผู้อื่นซึง่ เลอะเลือนมาแสดง ผู้ให้ ก้ เู ชื่อว่าจาเลยเป็ นบุคคลอื่นในเอกสารจึงให้ ก้ เู งินไป (ฎ.๒๐/
๒๕๔๖) หรื อการใช้ บตั รเครดิตปลอมไปซื ้อสินค้ าแล้ วลงลายมือชื่อปลอมในสลิปว่าเป็ นคนอื่น
(ฎ.๙๒๗๖/๒๕๕๓) แต่ไม่ใช่เพียงหลอกลวงให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจฐานะของตนผิดเท่านัน้ (ฎ.๑๒๒/
๒๕๐๖ (ป))
ผู้กระทาจะต้ องรู้ข้อเท็จจริ งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๒ วรรคท้ าย
(๒) “เด็ก” มีข้อพิจารณาว่าเกณฑ์อายุของเด็กถืออย่างไร เนื่องจากตามประมวล
กฎหมายอาญามีบทบัญญัติกาหนดอายุต่างกัน คือ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตามมาตรา ๗๔ และอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี ตามมาตรา ๒๙๓ ซึง่ น่าจะต้ องถือเอาอายุสงู สุดคือ ๑๖ ปี (ศ.จิตติ)
“ ความอ่อนแอแห่งจิต” เช่น ฎ.๘๓๙๕/๒๕๖๑ จาเลยทังสองซึ
้
ง่ เป็ นบุตรและหลาน
ของโจทก์ร้ ูอยู่แล้ วว่าโจทก์เป็ นโรคสมองเสื่อมต้ องเข้ ารับการรักษาพยาบาลเป็ นประจา การที่
ร่วมกันหลอกลวงโจทก์พาไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ จาเลยที่ ๑ โดยอาศัยความ
อ่อนแอแห่งจิตของโจทก์ เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๔๒ (๒) ประกอบมาตรา ๘๓ หรื อการที่ผ้ ู
ถูกหลอกลวงมีอาการป่ วยทางจิต (ฎ.๒๗๔/๒๕๕๙)

