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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 12)
อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
15 สิงหาคม 2563

ม.137 แจงเท็จแกเจาพนักงาน
ม.172 แจงเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานสอบสวน
ม.173 มิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจงขอความแกพนักงาน
สอบสวน
ม.174 ว.2 แจงตาม 172 หรือ 173 เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคล
ใดตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ม.181 ถาการกระทําความผิดตาม ม.174...
(1) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มี
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป
(2) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิด ที่มี
ระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
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สิทธิผ้ตู ้ องหา
ถ้าแจ้งความในฐานะเป็ นผูต้ อ้ งหาได้รับความ
คุม้ ครองตามปวิอ.มาตรา 134 เช่นเดียวกับ เรื องแจ้ง
ความเท็จตามมาตรา 137 ผูก้ ระทําไม่มีความผิด
ฎ.1093/2522,144/2536,4048/2528 และ 225/2508

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 134 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงาน
สอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวนเปนผูตองหา
ใหถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด
และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาได
กระทําผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 134/4 ในการถามคําใหการผูตอ งหา ใหพนักงานสอบสวนแจงให
ผูตองหาทราบกอนวา
(๑) ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมก็ได ถาผูตอ งหาใหการ ถอยคําที่
ผูตองหาใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
(๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนได
เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไม
เต็มใจใหการเลยก็ใหบันทึกไว
ถอยคําใดๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิ
ตามวรรคหนึ่ง หรือกอนที่จะดําเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และ
มาตรา 134/3 จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได

เปนผูตองหาฐานเลนพนันสลากกินรวบกอนแจงเท็จ
ฎ 225/2508 รอยตํารวจตรีกมลกับพวกไดจบั กุมจําเลยในขอหาเลนการพนันสลาก
กินรวบ รอยตํารวจตรีกมลตรวจคนตัวจําเลยไดบัตรรับฝากรถจักรยาน และกระดาษ
ฟุลสแกปมีเขียนเลข 2 ฉบับ จําเลยไดแจงวาเปนสลากกินรวบทั้ง 2 ฉบับ และซื้อจาก
โจทก ดังนี้ การที่จําเลยแจงแกรอยตํารวจตรีกมล จึงถือไดวาจําเลยไดกลาวในฐานะเปน
ผูตองหาหรือเสมือนผูตองหา วาเลนการพนันสลากกินรวบ และจําเลยก็นาจะเขาใจ
เชนนั้น การกระทําของจําเลยจึงไมใชเปนเรื่องแจงความเท็จ แตเปนการกลาวแกในขอที่
ถูกเจาหนาที่กลาวหา จําเลยหามีความผิดฐานแจงความเท็จไม
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หลักที่วาผูตอ งหาใหการอยางไรก็ไมผิด
ฐานแจงความเท็จมีขอยกเวน 2 กรณี

- กรณีแรก ไมไดใหการในฐานะเปนผูตองหา
แตไปใหการฐานะผูกลาวหาอีกคดีหนึ่งซึ่งเปน
ความเท็จ ก็มคี วามผิดไดเพราะใหการคนละ
ฐานะกัน (ฎ 481 / 2484)
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ฎ.481/2484 โจทกฟองวาจําเลยสมคบกันใชหอกมีดไมทาํ รายรางกายนายเลง
บาดเจ็บสาหัสแลวจําเลยที่ ๑ บังอาจเอาความเท็จไปแจงตอเจาพนักงานตํารวจ วา
นายเลง นายหลายเปนคนรายลักมะมวงในสวนของจําเลยที่ ๑ จึงขอใหลงโทษ
ศาลฎีกาเห็นวาขอกลาวหาของจําเลยที่ ๑ ไมใชกลาวในคําใหการตอสูคดีของตน
และเมื่อไดความวาจําเลยที่ ๑ ไดแจงแกเจาพนักงานตํารวจวานายเลงนายหลายเปน
คนรายลักมะมวงของตน จนไดมีการสอบสวนขึ้นอีกคดีหนึ่งเชนนี้คํากลาวหานั้นก็
เปนเท็จ จําเลยจึงตองมีความผิดฐานแจงความเท็จดวยพิพากษาแกใหลงโทษจําเลย
ฐานแจงความเท็จตามศาลชั้นตน

- กรณีที่สอง เปนกรณีไปใหการกอนเปนผูตองหา
ฎ 5346/2540 จําเลยแจงขอความตอพนักงานสอบสวนขณะปฏิบัติหนาที่วา
"ภายหลังเกิดเหตุรถชนกันแลว ผูขับขี่รถสามลอเครื่องไดหลบหนีไป" ซึ่งเปนความเท็จ
ความจริงแลวคนขับรถสามลอเครื่องยังคงอยูในที่เกิดเหตุ การกระทําของจําเลยนาจะ
ทําใหพนักงานสอบสวนเสียหาย แมตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134 ผูตอ งหาจะใหการหรือ
ไมใหการเลยก็ได แตไดความวาจําเลยถูกจับเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2539 และถูก
กลาวหาวาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนทรัพยสนิ ผูอื่นเสียหายไมหยุดให
การชวยเหลือ ไมแสดงตนและแจงเหตุตอเจาหนาที่ใกลเคียง และแจงขอความอันเปน
เท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นเสียหาย การที่จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จ
ดังกลาวตามฟองแกเจาพนักงานในวันที่ 7 ก.พ. 2539 จึงเปนการแจงขอความอันเปน
เท็จเชนนั้นแกเจาพนักงานกอนจําเลยถูกสอบสวนวาไดกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก หรือไม มิใชเปนการใหการของจําเลยในฐานะผูต องหาในความผิด
ดังกลาวตอพนักงานสอบสวนอันจะทําใหจาํ เลยไมมีความผิดฐานแจงขอความอันเปน
เท็จแกเจาพนักงานแตอยางใด การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานแจงขอความ
อันเปนเท็จแกเจาพนักงานตาม ป.อ.มาตรา 137
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ฎ 7123/2557 ปวิอ.มาตรา 134 วรรคหนึ่งกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองถาม
ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิดของผูตองหาเปน
ประการแรก ตอจากนั้นจึงแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่ถูกกลาวหา
แลวจึงแจงขอหาใหผตู องหาทราบ รวมทั้งใหโอกาสผูตองหาที่จะแกขอหาและแสดง
ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตน ดังนั้น เมื่อเริ่มทําการสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงมี
อํานาจสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตัวผูตองหาและผูตองหามีหนาที่ใหขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตนเอง ตามบทบัญญัติดังกลาวซึ่งมีสภาพบังคับทางอาญาดังที่บัญญัตไิ วตามปอ
มาตรา 367 ภายใตหลักเกณฑที่พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูต องหาที่จะแกขอ
กลาวหาและแสดงขอเท็จจริงที่เปนประโยชนแกตน ตามปวิอ มาตรา 134 วรรคสี่
เพื่อใหการสอบสวนดําเนินตอไปไดอยางถูกตองและชอบธรรม สวนการถามคําใหการ
ผูตองหาอันเปนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งปวิอ มาตรา 134/4 บัญญัตใิ หเปนหนาที่พนักงาน
สอบสวนตองแจงใหผูตองหาทราบถึงสิทธิที่จะใหการหรือไมก็ได รวมทั้งสิทธิ
ในการใหทนายความหรือบุคคลที่ผูตองหาไววางใจเขาฟงการสอบปากคํา

ซึ่งเปนขั้นตอนเมื่อผานการแจงขอหาแกผูตองหาแลว ไมอาจแปลความไปถึงขนาดให
สิทธิผูตองหาที่จะปฏิเสธอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนเมื่อเริ่มทําการสอบสวน
ดังกลาวขางตน เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา จําเลยแจงความเท็จและแจงใหรอย
ตํารวจโทธาดาพนักงานสอบสวนจดขอความอันเปนเท็จลงในบันทึกคําใหการของจําเลยซึ่ง
เปนผูตองหาในความผิดฐานทํารายรางกายผูอ ่นื วาจําเลยเปนนายธาดา ซึ่งถึงแกความตาย
ไปแลว หลังจากนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนเรียกตัวจําเลยไปสอบถามเนื่องจากจําเลยผิด
เงื่อนไขการคุมความประพฤติตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน จําเลยแจงความเท็จและ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของนายธาดาเพื่อใหรอยตํารวจโทธาดาหลงเชื่อวาจําเลย
เปนนายธาดา จึงไมอาจถือไดวาเปนการใหการและใชสิทธิในขั้นตอนการถามคําใหการที่
จําเลยเปนผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 (1) การ
กระทําของจําเลยจึงเปนความผิดมาตรา 137, 267, 367
มาตรา 367 ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือ ที่อยู เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายไมยอม
บอก หรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ
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มาตรา 173 รู้วา่ มิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึนแจ้ง
ข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรื อเจ้าพนักงานผู ้ มีอาํ นาจ
สื บสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิด
องค์ประกอบ
1. รู้วา่ มิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึน
2.แจ้งข้อความเท็จว่าได้มีการกระทําความผิดอาญา

มีการกระทําผิดเกิดขึ้น โกหกวาผูเสียหายรวมกระทําความผิดดวย เปน 172
ฎ 2249/2515 เมื่อนายกวงถูกฆาตาย จําเลยไดแจงแก สตอ.ซอนผูซึ่ง
ออกไปสืบสวน และไดใหการแก พตต.ไชยวัฒนพนักงานสอบสวนวาเห็นนายทวี
รวมกับนายสมและนายฮวดฆานายกวง พตต.ไชยวัฒนจึงจับกุมนายทวีมา
ดําเนินคดี ซึ่งเปนความเท็จ ความจริงจําเลยไมเห็นนายทวีรวมในการฆานายกวง
เลย ความผิดของจําเลยเขาบทมาตรา 172 เพราะเปนการแจงขอความอันเปนเท็จ
เกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานสอบสวนและเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญา การที่จําเลยแจงความกลาวหา เปนเรื่องมีคนรายฆานายกวงตายซึ่งไดมี
การกระทําความผิดเกิดขึ้นจริง หาไดแจงความกลาวหาโดยมิไดมีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้นไม ขอความอันเปนเท็จนั้นมีเฉพาะตอนที่จาํ เลยแจงวาจําเลยเห็น
นายทวีเปนคนรายที่รวมกระทําความผิดดวยคนหนึ่งเทานั้น จําเลยจึงหามีความผิด
ตามมาตรา 173 (ฟอง 174 ดวย แตศต.ยกเพราะโจทกไมไดสืบวาจําเลยแกลง จ.
ไมอุทธรณ)
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มีการกระทําผิดเกิดขึ้นผิด 172 (ทั้ง ๆ ที่ฝายจําเลยเปนคนทํา)
ฎ 1275 / 2519 จําเลยฝายเดียวเปนผูใชอาวุธปนยิง
ผูเสียหาย แลวไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวาผูเสียหายใชมีด
แทงพยายามชิงทรัพยจําเลยโดยผูเสียหายมิไดกระทําผิด จําเลยมี
ความผิดฐานพยายามฆาและผิดฐานแจงความเท็จตามมาตรา
172 อีกกระทงหนึ่ง
(ตองตอบวาผิด 174 และ 181(1) ดวย)

รูแลววามิไดมีการฆาโคโดยไมไดรบั อนุญาตผิด 173
ฎ 627/2515 จําเลยและผูเสียหายมีอาชีพขายเนื้อโคกระบือ วันเกิดเหตุผูเสียหาย
ไมไดรบั อนุญาตใหฆากระบือ จําเลยแจงตํารวจวาเนื้อบนเขียงผูเสียหายเปนเนื้อกระบือ
ใหจับผูเสียหายถาไมจับจะไปเอาตํารวจที่อื่นมาจับเพื่อใหผเู สียหายตองรับโทษ โดย
จําเลยรูวาเนื้อดังกลาวเปนเนื้อโคซึ่งผูเสียหายไดรับอนุญาตใหจําหนาย เชนนี้ เปนที่
เขาใจไดวาจําเลยประสงคจะใหเจาพนักงานดําเนินคดีกับผูเสียหายฐานฆากระบือและ
จําหนายเนื้อกระบือโดยไมไดรบั อนุญาต การกระทําของจําเลยเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 ซึ่งเปนบทเฉพาะ ประกอบดวยเหตุฉกรรจตาม
มาตรา 174
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รูอยูแลววาเปนเช็คที่ไมมีมูลความผิดผิด 173
ฎ 1088/2536 จําเลยมิไดแลกเช็คจาก ศ. เพียงแตรับสมอาง จึงไมเปนผูทรง
เช็คโดยชอบดวยกฎหมาย การที่จําเลยไปแจงความแกพนักงานสอบสวนวาเปนผูทรง
โดยรูอยูแลววาเปนเช็คที่ไมมีมลู ความผิดเพราะโจทกมิไดลงวันที่สงั่ จาย เพื่อให
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีแกโจทกอันจะแกลงใหโจทกตอ งรับโทษ จึงเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 ประกอบมาตรา 174 วรรคสอง เมื่อการ
กระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 173 ประกอบ
มาตรา 174 วรรคสอง ซึ่งเปนบทเฉพาะแลวยอมไมเปนความผิดตามมาตรา 137 ซึ่ง
เปนบททั่วไปอีก และไมเปนความผิดตาม มาตรา 172

รูอยูแลววาเขาไมไดลักทรัพยตนไป ผิด 173
ฎ 8611/2553 เหตุที่สรอยคอทองคําพรอมเครื่องพระเลีย่ มทองคําของจําเลยสูญ
หายไปเพราะเกิดจากการทํารายรางกายซึ่งกันและกันระหวางจําเลยกับโจทกรวมและตก
ไปในคูนํา้ ครําขางทาง การที่จําเลยยืนยันขอเท็จจริงดังกลาววาจําเลยเห็นโจทกรว มหยิบ
เอาเศษสรอยคอทองคําของจําเลยไปและไดแจงความแกพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี
โจทกรวมในขอหาลักทรัพยจึงเปนขอความอันเปนเท็จ โดยจําเลยรูดีวามิไดมีการกระทําผิด
ในขอหาลักทรัพยเกิดขึ้น แตกลับไปแจงความแกพนักงานสอบสวนดังกลาววาไดมกี าร
กระทําผิดขอหาลักทรัพยอันเปนเท็จดังกลาวเพื่อใหพนักงานสอบสวนเชื่อวาไดมีความผิด
ขอหาลักทรัพยเกิดขึ้นเพื่อใหโจทกรวมไดรับโทษ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐาน
แจงขอความอันเปนเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มาตรา 174 วรรคสอง
ประกอบมาตรา 173 นอกจากนี้ จําเลยยังมีเจตนาแจงความเพื่อใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีแกโจทกรวมอันเปนการใสความโจทกรวมตอบุคคลที่สามเพื่อใหโจทกรว มถูกดู
หมิ่น เกลียดชังและเสียชื่อเสียง การกระทําของจําเลยจึงเปนการหมิ่นประมาทโจทกรวม
อีกดวย
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แจงวารถถูกคนรายชิงทรัพยไปเพื่อโกงบริษัทเชาซื้อ
ฎ.7799/2543 ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามปอ.ม. 173 ศาล
อุทธรณ พิพากษายืน ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่จําเลยรูวา มิไดมีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น แตกลับแจงแกพนักงานสอบสวนวามีคนรายสองคนรวมกัน
ชิงทรัพยรถจักรยานยนตที่จําเลยเชาซื้อมาจากบริษัทเมืองตาก จํากัด ไป
เพือ่ มิใหบริษัทดังกลาวยึดรถจักรยานยนตคืนจากจําเลยเนื่องจากจําเลยคาง
ชําระคาเชาซื้อนั้น นอกจากจะเปนการกระทําที่มุงถึงแตประโยชนสวนตน
โดยมิไดคํานึงถึงความเสียหายของบริษทั ที่ใหจําเลยเชาซื้อรถจักรยานยนต
แลว ยังกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการที่ตองสืบสวนสอบสวนหาตัว
ผูกระทําความผิดตามจําเลยแจงความอีกพฤติการณแหงคดีจึงเปนเรื่อง
รายแรง ที่ศาลลางทั้งสองใชดุลพินิจไมรอการลงโทษจําคุกใหแกจําเลยนั้น
เหมาะสมแกพฤติการณแหงรูปคดีแลว

แจงเท็จวารถยนตหาย เพื่อไปเคลมประกัน เปนความผิด 173
ฎ.5584/2543 จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จวารถยนตหาย แลวนํา
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไปแสดงตอบริษัทประกันภัย เปนการกระทําที่มี
เจตนาเดียวคือมุงหมายเพื่อใหจะไดเงินจากบริษัทประกันภัยเปนหลัก การ
กระทําตาง ๆ ของจําเลยเปนเพียงวิธีการเพื่อใหไดรับเงินไปเทานั้น การกระทํา
ของจําเลยจึงเปนความผิดตาม ป.อ.มาตรา 173, 267, 268 เปนกรรมเดียวเปน
ความผิดตอกฎหมายหลายบทใหลงโทษตามมาตรา 173 ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนัก
ที่สุด
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แกลงกลาวหาวาในอาคารของบริษัทมี
สิ่งของผิดกฎหมายซุกซอนอยูเปน ทั้ง ๆ ที่ไมมี
เปนความผิดมาตรา 173 ประกอบดวยมาตรา
174 ว.2 บริษัทเปนผูเสียหายได
(ฎ.1041/2542)

“แจงแกพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอาํ นาจสืบสวนคดีอาญา ”
DSI เป็ นพนักงานสอบสวน อนุปปช.เป็ นผู้มีอาํ นาจสื บสวน
ฎ. 3014/2560 การให้ถอ้ ยคําของจําเลยต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และอนุกรรมการป.ป.ช.ว่า จําเลยถูกโจทก์ทาํ ร้ายในห้องโดยสารเครื องบิน
ขนส่ งสัมภาระระหว่างถูกควบคุมตัวจากจังหวัดนราธิ วาสไป
กรุ งเทพมหานคร อันเป็ นเท็จ ทังทีจําเลยรู้วา่ มิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึน
เป็ นการแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนเหรื อเจ้าพนักงาน ผูม้ ีอาํ นาจ
สื บสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิดเพือจะแกล้งให้โจทก์ตอ้ งรับโทษ
เป็ นความผิดตาม ปอ.มาตรา 174 วรรคสองประกอบมาตรา 173 และเมือเป็ น
ความผิดบทเฉพาะแล้ว ก็ยอ่ มไม่จาํ ต้องปรับบทความผิดตามมาตรา 137 อัน
เป็ นบทบัญญัติวา่ ด้วยการแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานทัว ๆ ไปอีก
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มาตรา 174 เหตุฉกรรจ์ ของมาตรา 172 , 173 “เพือจะแกล้งให้
บุคคลใดต้ องรับโทษหรือรับโทษหนักขึน”
- ฎ 209 / 2506 ชกกันแล้วอ้างว่าถูกปล้ น
- ฎ 589 / 2536 สมัครใจร่ วมเพศ แล้วอ้างว่าถูกข่ มขืน
- ฎ 1424/2554 ลงลายมือชือไว้จริ ง แต่อา้ งว่ามีผปู ้ ลอมลายมือชือ

คดี “ชิงชอง” ตอยกันแลวกลาวหาวาเขาปลน 174 + 181(1)
ฎ 209/2506 จําเลยเกิดปากเสียงกับนายชิงชองแลวถูกนายชิงชองชกตอยเอา แต
จําเลยกลับนําความไปแจงตอพนักงานสอบสวนวามีนักเลง 3 คนกลุมรุมทํารายจําเลย โดย
คนหนึ่งใชไมตี คนหนึ่งลอคคออีกคนหนึ่งลวงเอาเงินในกระเปาเสือ้ ไป 300 บาท ซึ่งเปน
ความเท็จ การกระทําของจําเลยเชนนี้ยอมเปนการแกลงจะใหนายชิงชองตองรับโทษหนัก
ขึ้นและเปนการกลาวหาวานายชิงชองกระทําผิดฐานปลนทรัพย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 ซึ่งมีระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป ถึง 10 ป การกระทําของจําเลยจึงมี
ความผิดตามปอ มาตรา 174 ประกอบดวยมาตรา 181 (1)
(นาจะตองอาง 172 ดวยเพราะมีความผิดฐานทํารายรางกายเกิดขึ้นแลว แมในยอฎีกา
ไมไดกลาวไว)
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สมัครใจรวมเพศ แลวกลาวหาวาเขาขมขืน 174 + 181 (1)
ฎ 589/2536 ขอเท็จจริงฟงไมไดวา โจทกรวมขมขืนกระทําชําเราจําเลย
รูปคดีมีเหตุผลใหเชื่อไดวาจําเลยกับโจทกรวมรวมประเวณีกันโดยสมัครใจ
เมื่อจําเลยรูอยูแลววาโจทกรวมมิไดขมขืนกระทําชําเราจําเลย แตไปแจงความ
ตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีแกโจทกรวม โดยกลาวหาวาโจทกรวม
ขมขืนกระทําชําเราจําเลยการกระทําของจําเลยจึงเปนการแจงขอความอัน
เปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานสอบสวนเพื่อจะแกลงใหโจทกรวม
ตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสอง, 181(1) (นา
จะตองอาง 173 ดวย เพราะไมไดมีความผิดเกิดขึ้น แมในฎีกายอไมไดกลาว
ไว)

ตัวอยางผิด 173 แตไมผิด 174 ว.2
ฎ 1424/2554 จําเลยทราบวาลายมือชื่อที่จําเลยอางวาปลอม ความจริง
เปนลายมือชื่อของจําเลยซึ่งลงชื่อไว มิใชลายมือชื่อปลอม การที่จําเลยแจง
วามีการปลอมลายมือชื่อจึงเปนการแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิด
ทางอาญาแกพนักงานสอบสวนโดยรูอยูแลววามิไดมีการ กระทําความผิดเกิดขึ้น
อันเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 173 และเมื่อจําเลยเอาความเปนเท็จฟอง
โจทกตอศาลวากระทําความผิดอาญา การกระทําของจําเลยจึงเปนการฟองเท็จ
อันเปนความผิดตามม.175 อีกกระทงหนึ่ง สวนความผิดตามม.174 ว.2 ฟอง
โจทกมิไดบรรยายวาจําเลยแจงความเท็จเพื่อจะแกลงใหโจทกตองรับโทษ
จําเลยมิไดยืนยันวาผูที่ปลอมเอกสารคือโจทก โดยจําเลยแจงความเพียงวา
จําเลยสงสัยโจทก ยังไมพอฟงวาจําเลยมีเจตนาแกลงใหโจทกตองรับโทษ ไม
อาจเปนความผิดตามมาตรานี้
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ผิดสําเร็จเมื่อพนักงานสอบสวนไดทราบขอความ ไมวาจะเชื่อหรือไม
ฎ.1076/2551 มีคนรายนําสารพิษเจือปนในน้ําดื่มที่บริษัทจัดไวใหแกพนักงาน มีพนักงาน 4
คน ดื่มน้ําแลวอาเจียนอยางรุนแรง จําเลยแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาตอ
พนักงานสอบสวนและเปนการแจงโดยมีเจตนาที่จะแกลงใหนายจักรวาฬและนายธงชัยไดรับ
โทษฐานรวมกันพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนและเอาของมีพิษหรือสิ่งอื่นที่นาจะเปน
อันตรายแกสุขภาพเจือลงในน้ําที่มีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค การกระทําของจําเลย
จึงเปนความผิดตาม ปอ.ม.172 และ ม.174 ว.2 และความผิดดังกลาวเปนความผิดสําเร็จ
เมื่อพนักงานสอบสวนทราบขอความที่จําเลยแจง พนักงานสอบสวนจะทราบวาขอความที่
จําเลยแจงเปนความเท็จหรือไม คดีที่ผูตองหาถูกฟองวากระทําความผิดเนื่องจากการแจง
ขอความอันเปนเท็จของจําเลยนั้น ศาลจะมีคําพิพากษาอยางไร และถึงที่สุดแลวหรือไม หา
ใชขอสําคัญไม

สมัย 60 ป 2550
คําถาม นายเอกกับนายตนเปนคนไทยไดรบั ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาตอ ณ ประเทศ
อินเดียดวยกัน ขณะที่อยูบริเวณหองผูโดยสารขาออกที่สนามบินประเทศอินเดีย เพื่อจะ
เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติที่ประเทศไทย นายเอกซื้อของที่สนามบินจนเงินหมดจึงขอยืมเงิน
นายตนเพื่อเสียภาษีสมานบิน นายตนไมใหจึงเปนปากเปนเสียงกัน ในขณะนั้นเองนายเอกถือ
โอกาสลวงเอาเงินจากกระเปาเสื้อนายตนไปหาพันบาท นายตนโกรธนายเอกมาก ครั้น
นายเอกนายตนเดินทางกลับถึงประเทศไทย นายตนยังไมหายโกรธจึงไปแจงความรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามวานายเอกใชกําลังทํารายชกตอยตนจนเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายแลวในทันทีทนั ใดนั้นไดลกั เอาเงินของตนไปหาพันบาทที่สนามบินประเทศ
อินเดีย อันเปนความผิดฐานชิงทรัพย
ใหวินิจฉัยวา นายเอกและนายตนมีความผิดฐานใด และรับโทษ
ในราชอาณาจักรไดหรือไม
28
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คําตอบ นายเอกคนไทยลวงเอาเงินจากกระเปาเสื้อของนายตนคนไทย
ที่ไปดวยกันที่ประเทศอินเดีย เปนการกระทําผิดฐานลักทรัพยนอก
ราชอาณาจักร เมื่อนายเอกซึ่งเปนผูกระทําความผิดเปนคนไทย และนายตน
ผูเสียหายรองทุกขตอ พนักงานสอบสวน นายเอกจึงตองรับโทษภายใน
ราชอาณาจักรตาม ปอ.มาตรา 8 (ก) (8)
สวนการที่นายตนไปแจงความรองทุกขดังกลาว เปนการแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกลงใหนายเอกตองรับโทษใน
ความผิดฐานชิงทรัพยซึ่งหนักขึ้นกวาความผิดฐานลักทรัพย ซึ่งหนักขึ้นกวา
ความผิดฐานลักทรัพย นายตนจึงมีความผิดตามมาตรา 172, มาตรา 174
วรรคสาม และเมื่อความผิดฐานชิงทรัพยที่นายตนกลาวหาวานายเอกกระทํามี
อัตราโทษจําคุกขั้นต่ําตั้งแตสามปข้นึ ไป นายตนจึงมีความผิดตามมาตรา
181(1) ดวย ซึ่งความผิดเหลานี้นายตนตองรับโทษในราชอาณาจักรตามมาตรา
4 วรรคแรก

เท็จ
(1) มาตรา 175 ผูใดเอาความเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทําความผิดอาญา
หรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง
(2) มาตรา 177 ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล ถาความ
เท็จนั้นเปนขอสําคัญในคดี
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา
(3) มาตรา 180 ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณา
คดี ถาเปนพยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา
(4) มาตรา 179 ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือ
เจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิดอาญาอยางใดเกิดขึ้น
หรือเชื่อวาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปนความจริง
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มาตรา 175 ฟองเท็จ
ผูใดเอาความเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทํา
ความผิดอาญาหรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปน
ความจริง

ความผิดเกิดทันทีที่ฟองคดี แมศาลไมรับฟองก็ถือวาเปนฟองแลว
(ฎ.15232/2553)
แมบรรยายไมครบองค ประกอบความผิดถือวาเปนฟองเท็จได
(ฎ.161/2505)
แมศาลยกฟองชั้นไตสวนมูลฟองก็ถือวาผิดฐานฟองเท็จแลว
(ฎ.1007/2524, 5558/2534) การถอนฟองในระหวางชั้นไตสวนมูลฟองคงเปน
เหตุใหศาลใชดุลพินจิ กําหนดโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือจะไมลงโทษ
เลยก็ไดตาม ป.อ. มาตรา 176 (ฎ 15243/2557)
การเปนโจทกรวมกับอัยการ ถาขอความ ในคําฟองเปนเท็จและโจทก
รวมรูวาขอความในฟองของพนักงานอัยการเปนเรื่องเท็จ โจทกรวมยอมจะผิดฐาน
ฟองเท็จ (ฎ 3887/2533)
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คนนําสัญญากูปลอมไปฟอง:ผิดทั้งปลอม ฟองเท็จ เบิกความเท็จ และนําสืบเท็จ
ฎ.8902/2552เมื่อโจทกรวมมิไดทาํ หนังสือสัญญากูยมื เงินกับ บ. แตจําเลยจัดให บ. และ
ฝ. ลงชื่อในสัญญากูยืมเงินโดยปลอมลายมือชื่อโจทกรวม จึงเชื่อวาจําเลยเปนผูป ลอม
สัญญากูยืมเงิน การที่จําเลยยื่นฟองโจทกรวมโดยระบุวาโจทกรวมออกเช็คชําระหนี้เงิน
กูยืมถึงกําหนดชําระและบังคับไดตามกฎหมายจึงเปนฟองเท็จ เพราะการกูยมื เงินไมไดมี
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อโจทกรว ม จึงไมสามารถฟองรองบังคับคดีได เมื่อจําเลย
เบิกความยืนยันและอางสงหนังสือสัญญากูยืมเงินปลอมเปนพยานตอศาล จึงเปนความผิด
ฐานนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จดวยความผิดตามมาตรา 265 และ 268
ประกอบมาตรา 265 ตองลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ตาม
มาตรา 268 วรรคสอง แตความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก
ประกอบมาตรา 265 มาตรา 177 วรรคสอง และมาตรา 180 วรรคสอง เปนกรรม
เดียวผิดตอกฎหมายหลายบท มาตรา 177 วรรคสองและมาตรา 180 วรรคสอง ซึ่งเปน
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดมีระวางโทษเทากัน จึงใหลงโทษตามมาตรา 180 วรรคสอง

แตถา เขาฟองตามสัญญากูจริง ไปแจงความ ฟอง และเบิกความวาเขา
ปลอม ผิดทั้งแจงความเท็จ ฟองเท็จ และเบิกความเท็จ
ฎ 3887/2533 โจทกกรอกขอความในสัญญากูและสัญญาค้ําประกันจนเรียบรอย
แลว จึงใหจําเลยที่ 1 ลงชื่อในชองผูกู จําเลยที่ 1 แจงความตอพนักงานสอบสวนวาโจทก
ปลอมเอกสารสัญญากูและสัญญาค้ําประกันเปนเหตุใหโจทกถูกจับกุม เมื่อสัญญากูและ
สัญญาค้ําประกัน ไมใชเอกสารปลอม จําเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอ
เจาพนักงานและการที่จําเลยที่ 1 เขาเปนโจทกรวมในคดีอาญาซึง่ อัยการฟองโจทกในขอหา
ปลอมและใชเอกสารปลอม โดยบรรยายฟองวาโจทกปลอมเอกสารสัญญากูและสัญญาค้ํา
ประกัน เมื่อเอกสารดังกลาวไมใชเอกสารปลอม ฟองดังกลาวจึงเปนเท็จ จําเลยที่ 1 จึงมี
ความผิดฐานเอาความอันเปนเท็จฟองโจทกตอศาลวากระทําผิดอาญา และการที่จําเลยที่ 1
เขาเบิกความในคดีอาญาดังกลาววาขณะลงชื่อในสัญญากู และสัญญาค้ําประกัน นั้น เอกสาร
ยังไมมีการ กรอกขอความใด ๆ และเปนการกูและค้ําประกันเงิน 20,000 บาท ไมใช 90,000
บาท โจทกมาเติมขอความภายหลัง เชนนี้ จึงเปนการเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณา
คดีอาญาตอศาล และความเท็จนั้นเปนขอสําคัญในคดี จําเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานเบิกความ
เท็จ
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