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มาตรา 177 เบิกความเท็จ
ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล ถาความเท็จ
นั้นเปนขอสําคัญในคดี
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณา
คดีอาญา

1

.

เบิกความเท็จตองมีลักษณะเปนการยืนยันขอเท็จจริงไมใชเรื่องความเห็น
หรือการคาดคะเน หรือคาดเดา
ฎ 3584/2524 จําเลยเปนสารวัตรกํานันมีหนาที่รับแจงการเกิดการตาย มีผูมาแจงวาพ.
ตาย จําเลยออกมรณบัตรใหไวโดยจําเลยไมทราบวา พ.ตายจริงหรือไม ตอมาจําเลยได
เบิกความตอศาลถึงเรื่องการตายของ พ.ตามที่มีผูมาแจงและรับวาจําเลยเปนผูออกมรณบัตร
ดังนี้ เมื่อจําเลยไมไดเบิกความยืนยันถึงการตายของพ. และไมไดยืนยันวาเปนความจริงตาม
คําของผูมาแจง ภายหลังปรากฏวา พ. ยังมีชีวิตอยู ถือไมไดวาจําเลยกระทําผิดฐานเบิกความ
เท็จ
- ฎ 697 / 2508 ในคดีอาญาฐานวางเพลิงที่โจทกถูกฟองขอสําคัญในคดีก็คือโจทกวางเพลิง
หรือไม จําเลยเบิกความโดยนําขอความที่ตนไดยินจากคําพูดบุตรสาวโจทกที่พูดวาโจทก
“เปนหยังตํารวจไมมาลากคอมันไปบักเพลิงใหญ” ซึ่งขอความที่บุตรสาวโจทกพดู นั้นจะเปน
ความจริงหรือไม จําเลยไมไดยนื ยันถือไมไดวา จําเลยทําผิดฐานเบิกความเท็จ

ฎ.984/2550 แมในคดีกอ นจําเลยเบิกความโดยเชื่อและสงสัยวาโจทก
เปนผูลักเอาทรัพยไป เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีโจทกและจําเลยอยูในบานพัก
จําเลยเพียง 2 คน แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กอนเกิดเหตุ 1 วัน จําเลยหลงลืม
สรอยคอทองคําพรอมพระเลี่ยมทองที่อางวาไดหายไปไวท่บี าน ร. โดยในวันรุงขึ้น
จําเลยทราบทางโทรศัพทจาก บ. และจําเลยไปรับทรัพยของจําเลยที่อางวาได
หายไปคืนจาก บ. จากนั้นจําเลยก็ไปแจงใหพนักงานสอบสวนบันทึกเรื่องการ
ไดรบั ทรัพยคืนไวเปนหลักฐานในวันเดียวกัน ทั้งจําเลยยังไปขอโทษโจทกและเปน
ผูประกันตัวโจทกในระหวางสอบสวน ตอมาจําเลยก็พยายามบรรเทาผลราย
ดังกลาวดวยการเสนอชดใชคาทําขวัญเปนเงิน 30,000 บาท ใหแกโจทก แตโจทก
เรียกรองเปนเงินถึง 600,000 บาท จึงตกลงกันไมได ตามพฤติการณดงั กลาวของ
จําเลยเทากับเปนการยอมรับวาจําเลยเขาใจโจทกคลาดเคลื่อนไปจากความจริง
จึงมิใชเปนการยืนยันขอเท็จจริงวาโจทกเปนคนรายลักทรัพยของจําเลยไป
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การแสดงความคิดเห็นโดยสุ จริตไม่ มีลักษณะเป็ นการยืนยัน
ข้ อเท็จจริง ไม่ เป็ นความผิดฐานเบิกความเท็จ
ฎ .172 / 2483 ศาลฎีกาเห็นว่าถ้อยคําทีจําเลยกล่าวนันเป็ นถ้อยคํา
ทีจําเลยกล่าวไปตามความรู้สึกคิดเห็นของจําเลย และ จําเลย มิได้กล่าว
ยืนยันเด็ดขาก เมือเป็ นเช่นนีแล้ว ปัญหาทีว่าคําเบิกความของจําเลยใช่ขอ้
สําคัญในคดีหรื อไม่ก็เป็ นอันระงับไป พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ในข้อที
ให้ยกฟ้ องโจทก์ (ดูปลาตร์ - อิศร - อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ)

“ ความเท็จนันต้ องเป็ นข้ อสํ าคัญ ”
ในคดีอาญา ขอสําคัญในคดีหมายถึงขอความที่เปน
ขอสําคัญที่ทําใหมีอํานาจฟองหรือเปนคําเบิกความที่
เกี่ยวกับองคประกอบของความผิดที่จะทําใหศาลลงโทษ
จําเลย หรือศาลยกฟองจําเลย (ฎ 1460/2522)
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เห็นใครยิง แลวเบิกความวาไมไดเห็น เปนเบิกความเท็จ
ฎ 404/2513 ขอสําคัญในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 859/2511 คือ
นายเทพหรือสุเทพไดใชปนยิงจําเลยกับพวกจริงหรือไม ฉะนั้น ขอความอันเปน
เท็จที่จําเลยเบิกความวาจําเลยไดยินเสียงปนดัง 10 นัด เขาใจวาเปนเสียงปนที่
ยิงพวกจําเลย เพื่อแสดงวาจําเลยไมเห็นใครยิงปนขึ้น10 นัด ทั้ง ๆ ที่ความจริง
จําเลยเห็นนายเทพหรือสุเทพเปนคนใชปนกระหน่ํายิงมาทางจําเลยเปนเหตุให
ศาลพิพากษายกฟอง ปลอยนายเทพหรือสุเทพไป จึงเปนขอสารสําคัญในคดี
จําเลยตองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ฎ 10338/2557 คดีเดิม โจทกไมสามารถติดตามตัวผูเ สียหาย ซึ่งเปนประจักษพยานมาเบิก
ความเปนพยานตอศาลได จึงสงบันทึกคําใหการชั้นสอบสวน บันทึกการชี้ตัวผูตองหาและบันทึก
การชี้ภาพถายผูตองหาซึ่งจําเลยทําหนาที่เปนลามแปลภาษาใหและพิมพลายนิ้วมือใน คําแปลไว
กับจําเปนตองสงบันทึกการสอบปากคําจําเลยในฐานะผูท ําหนาที่ลามแปลภาษาเปนพยานหลักฐาน
ตอศาล และเพื่อใหพยานดังกลาวมีคุณคาในการรับฟงจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําตัวจําเลยมา
เบิกความยืนยัน การที่จําเลยเบิกความอันเปนเท็จโดยเบิกความกลับคําใหการในชั้นสอบสวนเปน
วา จําเลยพิมพลายพิมพนิ้วหัวแมมือลงในเอกสารทุกฉบับโดยที่จําเลยมิไดทําหนาที่เปนลามแปล
และมิไดสาบานตัววาจะทําหนาที่เปนลามแปลตอพนักงานสอบสวน ทั้งเบิกความดวยวาจําเลยมิได
ทําหนาที่เปนลามในการชี้ตัวและชี้ภาพถายผูตอ งหาทั้งสองเลย ความเท็จที่จําเลยเบิกความจึงเปน
ขอสําคัญในคดี เพราะหากศาลเชื่อตามคําเบิกความของจําเลย พยานเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํา
หนาที่ลามแปลของจําเลยดังกลาว ยอมเปนพยานหลักฐานชนิดที่เกิดขึ้นโดยมิชอบที่ศาลจะรับฟง
เปนพยานหลักฐานไมไดเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 เมื่อความผิดฐานเบิกความเท็จตามบัญญัติ
เพียงวา “ถาความเท็จนั้นเปนขอสําคัญในคดี” แสดงวาเพียงความเท็จที่ผูกระทําผิดเบิกความเปน
ขอสําคัญในคดีที่จะพิสูจนความจริงไดก็ครบองคประกอบความผิดแลว หาตองเปนขอสําคัญในคดี
ถึงขนาดที่ศาลจะรับฟงเปนพยานหลักฐานไดหรือไมไดแตอยางใด
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ฎ .1673/2529การที่จําเลยเบิกความในคดีที่โจทกในคดีนี้ถูกฟองเปน
จําเลยวา จําเลยเพิ่งเปดเผยเหตุแหงการกระทําผิดของโจทกใหแก ส.ทราบ
แตที่จริงแลว ส.และจําเลยทราบเหตุดังกลาวมากอนแลว เหตุที่จําเลยเบิก
ความดังกลาวก็เพือ่ มิใหคดีขาดอายุความ คําเบิกความของจําเลยจึงเปนเท็จ
คดีกอนโจทกถูกฟองในขอหายักยอกซึ่งเปนความผิดอันยอมความกันไดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๖ ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสาม
เดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตวั ผูกระทําความผิดเปนอันขาดอายุ
ความ ตามมาตรา ๙๖ เมื่อขาดอายุความแลวสิทธินําคดีอาญามาฟองยอม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๖) เห็นได
วาคําเบิกความเท็จของจําเลยเปนขอสําคัญในคดีโดยสนับสนุนขออางของ ส.
ในขอที่วาสิทธิที่จะฟองรองโจทกยังมิไดระงับไปดวยคดีขาดอายุความ

“ ในการพิจารณาตอศาล ”
การเบิกความเท็จที่จะเปนความผิดตาม ม. 177
จะตองเปนการเบิกความในการพิจารณาคดีตอศาล

-
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ชั้นไตสวนอนาถาก็เปนชั้นพิจารณาของศาล
ฎ.291/2480 ในชั้นไตสวนอนาถา จําเลยไดเขาเบิกความตอศาลในขอยากจน
อนาถาวาทรัพยสมบัติโคกระบือนาสวนไมมี ซึ่งความจริงจําเลยมีโคอยู ๒ ตัว
โจทกจึงฟองขอใหลงโทษจําเลย ศาลฎีกาเห็นวาเนื่องจากคํารองของจําเลยทําให
โจทกตองอางพะยานมาสืบตอสูโจทก ตองเสียคาธรรมเนียมแลคาหมายเรียก
พะยาน โจทกจงึ เปนผูไดรับความเสียหายเพราะการกระทําของจําเลย ๆ ตองมี
ผิดดวย กับเห็นวาการไตสวนคดีอนาถานั้น เรือมีทรัพยสมบัติหรือไมมีนั้นเปน
ขอสําคัญแหงคดี จําเลยมีโคแลวเบิกความวาไมมี ถือวาจําเลยตั้งใจเบิกความเท็จ
ในขอสําคัญ คดีนี้ปรากฎวาภายหลังจําเลยใหการรับตอผูพิพากษาคนเดียวกัน
ในขณะบันทึกรายงานพิจารณาการไตสวนเรื่องอนาถานับไดวา จําเลยแจงความ
เท็จตอเจาพนักงานผูไดรับแจงถอยคําเท็จกอนเวลาที่ศาลพิพากษาเรื่องรองขัด
ทรัพย แลกอนเจาพนักงานจะไดฟองจําเลยฐานเบิกความเท็จนี้ดวย ใหลดอาญา
ใหจําเลยกึ่งหนึ่ง ใหจําคุกจําเลย ๓ เดือน ๑๕ วัน แตใหรอการลงอาญาไว

ในชั้นไตสวนขอยื่นคําใหการ จําเลยยื่นคํารองวามีเหตุ
จําเปนไมสามารถยื่นคําใหการไดทัน ถาเปนเท็จก็เปนความผิด
ฐานเบิกความเท็จได(ฎ1889/2506)
การเบิกความในชั้นไตสวนมูลฟองถือวาเปนชั้นพิจารณา
คดี เปนความผิดตามมาตรา 177 ว.2
(ฎ.5558/2534,490/2537)
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“เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล” ไมวาคดีแพง หรือ
คดีอาญา (ฎ 8660/2551)
แตตองเบิกความในฐานะพยาน มิใชการแถลงหรือใหการใน
ฐานะคูความ ดังนั้น ถาเบิกความในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในศาล
ปกครองเปนการกระทําในฐานะคูความไมใชพยาน ไมผิด ม.177 (ฎ.
8660/2551)

กรณีปลอมตัวมาเบิกความตอศาล
จําเลยที่ปลอมตัวมาเบิกความตอศาลนอกจากจะถูก
ฟองฐานเบิกความเท็จแลวศาลจะลงโทษฐานละเมิด
อํานาจศาลอีก(ฎ 582-583/2503 )
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การเบิกความเท็จเปนความผิดสําเร็จทันที แมพยาน
ยังไมลงชื่อ (ฎ.561/2508)
ความผิดฐานเบิกความเท็จเปนความผิดสําเร็จทันที
เมื่อเบิกความเท็จ (ฎ 2971/2524, ฎ 3091/2533)
แมคดีหลักจะยอมความกันไดหรือถอนฟองไป
(ฎ 126-127/2523)

ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามีสิทธิใหการตอสูคดีอยางไรก็ไดซึ่ง
ไมผิดฐานแจงความเท็จตามม.137, ม.172 หรือ ม.173 (ฎ 2987/2547)
โดยมีขอยกเวนวา ถาจําเลยคดีนี้ไปอยูในฐานะเปนผูกลาวหาในอีก
คดีหนึ่งอาจจะผิดฐานแจงความเท็จได (ฎ 481/2484, 5346/2540)
หรือใหการกอนเปนผูตองหาหรือแมเปนจําเลย
จําเลยถาเขาเบิกความในฐานะพยานจําเลยก็ไมไดรับยกเวน (ฎ
224/2532, 5558/2534)
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ฎ 224/2532 ในคดีกอน จําเลยถูกฟองในขอหาขับรถยนต โดยประมาทชนรถยนตที่
ผูเสียหาย (โจทกคดีน)ี้ ขับสวนทางมา เปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส และมีบุคคล
อื่นถึงแกความตายและไดรับอันตรายบาดเจ็บ การที่จําเลยเบิกความในคดีกอนวา ผูเสียหาย
ขับรถยนตชนรถยนตที่จําเลยขับในชองทางเดินรถของจําเลย มีพวกผูเสียหายเก็บเศษกระจก
และเศษไมจากชองทางเดินรถของจําเลยไปไวในชองทางเดินรถของผูเสียหาย เทากับ
เบิกความวา เหตุที่รถยนตชนกันเปนความผิดของผูเสียหาย มิใชความผิดของจําเลยซึ่งเปน
ประเด็นโดยตรงของคดีกอนที่วาจําเลยขับรถยนต โดยประมาทหรือไมขอความที่จําเลยเบิก
ความจึงเปนขอสําคัญในคดี
แมจําเลยจะมีสทิ ธิในการตอสูค ดีและจะใหการอยางไรหรือไมยอมใหการในคดีกอนก็ได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 ก็ตาม แตในชั้นพิจารณาคดี
ดังกลาว ตัวจําเลยไดเขาเบิกความในคดีฐานะพยานซึ่งเปนอีกฐานะหนึ่งตางหากจากการเปน
ตัวจําเลย หากคําเบิกความของจําเลยเปนเท็จจําเลยก็ตองมีความผิดฐานเบิกความเท็จ จะยก
เอาสิทธิในการตอสูคดีของจําเลยมาอางเพื่อยกเวนความรับผิดฐานเบิกความเท็จหาไดไม.

ฎ 5558/2534 คดีกอนโจทกเขารวมกับอัยการฟองขอใหลงโทษจําเลยที่ 1 ตาม
ม. 188 จําเลยที่ 1 เบิกความในฐานะพยานซึ่งเปนอีกฐานะหนึ่งตางหากจากการเปนตัว
จําเลย จะยกเอาสิทธิในการตอสูคดีของจําเลยมาอางเพื่อยกเวนความรับผิดฐานเบิกความ
เท็จไมได และคําเบิกความของจําเลยที่ 1 ที่วาจําเลยที่ 1 เพียงแตหยิบเอาภาพถายใบหยา
ไป ไมไดหยิบเช็คตามฟองนั้นเปนการแสดงวาจําเลยที่ 1 ไมไดฉีกเช็คของโจทกอนั เปนขอ
สําคัญในคดีซ่งึ จําเลยที่ 1 ถูกฟองวาจําเลยที่ 1 ฉีกเช็คที่ส่งั จายชําระหนี้ใหแกโจทก
จําเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จ
คดีหลังจําเลยที่ 1 ฟองโจทกในขอหาลักทรัพย ปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลยที่ 1 นํา
ความเท็จมาฟองและเบิกความเท็จวา โจทกลักเอาทรัพยของจําเลยที่ 1 ไปอันเปน
องคประกอบของความผิดฐานลักทรัพย โดยจําเลยที่ 1 รูอยูแลววาขอความตามฟองและที่
เบิกความนั้นเปนเท็จ แมศาลพิพากษายกฟองในชั้นไตสวนมูลฟองและโจทกยังไมอยูใน
ฐานะจําเลย ยังมีความผิดฐานฟองเท็จและเบิกความเท็จ กฎหมายมิไดบญ
ั ญัติวาเปน
ความผิดตอเมื่อศาลไดประทับฟองใชแลว.
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ตองมีองคประกอบภายในเรื่อง “เจตนา” ดวย
ผูกระทําตองรูวาขอความที่ตัวเองเบิกความเปนเท็จ
ฎ 2722 / 2541จําเลยทราบสิ่งที่เบิกความในคดีเดิมจากคําบอกเลาของ จ.
ขอความที่ จ.เลาใหจําเลยฟงนั้นจะเปนความจริงหรือไม จําเลยไมไดยืนยันดังนี้
ยังถือไมไดวาจําเลยไดกระทําความผิดฐานเบิกความเท็จคดีโจทกไมมีมลู
ความผิดดังฟอง

- ฎ 984/2550 คดีกอนจําเลยเบิกความโดยเชื่อและสงสัยวาโจทกเปนผูล กั เอาทรัพยไป
เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีโจทกและจําเลยอยูในบานพักจําเลยเพียง 2 คน ขอเท็จจริงปรากฏวา
กอนเกิดเหตุ 1 วัน จําเลยหลงลืมสรอยคอทองคําพรอมพระเลี่ยมทองที่อางวาไดหายไปไวที่
บาน ร. โดยในวันรุงขึ้นจําเลยทราบทางโทรศัพทจาก บ. และจําเลยไปรับทรัพยของจําเลยที่
อางวาไดหายไปคืนจาก บ. จากนั้นจําเลยก็ไปแจงใหพนักงานสอบสวนบันทึกเรือ่ งการไดรบั
ทรัพยคืนไวเปนหลักฐานในวันเดียวกัน ทั้งจําเลยยังไปขอโทษโจทกและเปนผูป ระกันตัวโจทก
ในระหวางสอบสวน ตอมาจําเลยก็พยายามบรรเทาผลรายดังกลาวดวยการเสนอชดใชคาทํา
ขวัญเปนเงิน 30,000 บาท ใหแกโจทก แตโจทกเรียกรองเปนเงินถึง 600,000 บาท จึงตกลง
กันไมได ตามพฤติการณดังกลาวจําเลยเทากับเปนการยอมรับวาจําเลยเขาใจโจทกคลาดเคลือ่ น
ไปจากความจริง จึงมิใชเปนการยืนยันขอเท็จจริงวาโจทกเปนคนรายลักทรัพยของจําเลยไป แม
หลังจากจําเลยรูความจริงแลว จําเลยมิไดถอนคํารองทุกขนาจะเปนเพราะจําเลยรูว าคดีนั้นเปน
ความผิดตอแผนดินไมอาจถอนคํารองทุกขไดจงึ ไมเปนขอพิรุธ ทั้งในคดีกอ นศาลชั้นตนก็มไิ ด
วินิจฉัยวาจําเลยปนแตงเรือ่ งขึ้นเพื่อกลั่นแกลงปรักปรํากลาวหาโจทกและคําเบิกความของ
จําเลยไมเปนความจริงแตอยางใด ถือไมไดวาคําเบิกความของจําเลยในคดีกอนเปนขอสําคัญใน
คดี การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานเบิกความอันเปนเท็จ
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ขอสังเกต ในความผิดฐานเบิกความเท็จนั้นไมมีองคประกอบวา “อาจทําใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเสียหาย” (ฎีกาที่ 2856 / 2535) เพราะฉะนั้นผลคดีไมสําคัญ เมื่อครบ
องคประกอบความผิดแลว ผูเบิกความเท็จก็เปนความผิดแลว
- ฎ 2856/2535 ศาลชั้นตนกําหนดประเด็นขอพิพาทในคดีแพงไววา จําเลยไดทําสัญญาจะ
ขายที่ดินตามฟองใหแกโจทกหรือไม การที่จําเลยเบิกความในคดีดงั กลาววาจําเลยไมไดทํา
สัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทกลายมือชื่อในสัญญาดังกลาวไมใชลายมือชื่อของจําเลยยอม
เปนการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นพิพาทอันเปนขอแพชนะคดี ถือไดวาเปนขอสําคัญในคดี
ดังนั้น ไมวาผลของคดีจะเกิดความเสียหายแกโจทกตอไปหรือไม เมื่อคําเบิกความนั้นเปน
เท็จแลว การกระทําของจําเลยยอมเขาครบองคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177 วรรคแรกหาจําตองพิจารณาวาการกระทําของจําเลยจะตองกอใหเกิด
ความเสียหายแกโจทก การกระทํานั้นจึงจะเปนความผิดแตอยางใดไม

การเบิกความเท็จตอศาล ผูกระทําผิดฐานเบิกความเท็จตอ
ศาลตาม ม.177 แตไมผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตาม ม.137 และไมเขา ม.172 , ม.173
แตบางกรณีศาลอาจเปนเจาพนักงานตาม ม.137 เชน ยื่น
คํารองขอประกันตัวตอศาลแลวแสดงหลักฐานเปนเท็จ สาบาน
วายากจนเท็จ หรือทนายรูวา ขาดตอใบอนุญาตยังมาวาความ
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ฟองเท็จและเบิกความเท็จวาเขากลาวดูหมิ่นและหมิ่นประมาทตน ผิดเอง
ทั้งฟองเท็จและเบิกความเท็จ ศาลฎีกาจําคุกไมรอ
ฎ.2614/2562 คดีกอ นถึงที่สุดตามคําพิพากษาศาลอุทธรณวา โจทกไมได
พูดถอยคําที่จําเลยกลาวหาในฟองวาโจทกพดู ดูหมิ่นและหมิ่นประมาทจําเลยวา
“โจทกเปนคนโกหก” “โจทกเปนคนคดโกง” “โจทกเปนคนไมดี” “สาปแชงโจทก
ใหไฟไหม” “ชื่อเสียงโจทกเหม็นเนา” “โจทกไมจา ยคาสวนกลาง” การฟองในคดี
ดังกลาวจึงเปนการเอาความอันเปนเท็จฟองผูอื่นตอศาลวา กระทําความผิดอาญา
และการเบิกความในคดีดังกลาวก็เปนการเบิกความอันเปนเท็จซึ่งเปนขอสําคัญใน
การพิจารณาคดีอาญาตอศาล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

175 และ มาตรา 177 วรรคสอง ฐานฟองเท็จ จําคุก 6 เดือน ฐานเบิก
ความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา จําคุก 8 เดือน รวมจําคุกมีกําหนด 14
เดือน

ฎ.6202/2562 เบิกความเท็จพรอมกันไปกับนําสืบหรือ
แสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จ โดยกระทําในวันเวลาและคดี
เดียวกัน และมีเจตนามุงประสงคตอผลอยางเดียวกันคือ เพื่อให
ศาลหลงเชื่อและพิพากษาใหโจทกผูขายสินคาคืนหรือชดใชราคา
สินคาตามรายการสินคาทั้งหมดซึ่งมีรายการสินคาที่เปนเท็จ
รวมอยูดวยใหแกฝายจําเลย จึงเปนการกระทํากรรมเดียวเปน
ความผิดกฎหมายทั้งฐานเบิกความเท็จและนําสืบหรือแสดง
พยานหลักฐานอันเปนเท็จ (และดูฎีกา ๕๒๒๘/๒๕๖๒)
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มาตรา 180
นําสืบพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดี
หรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดี

ฎ 8902/2552 เมื่อโจทกรว มมิไดทําหนังสือสัญญากูยมื เงินกับ บ. แตจําเลยจัดให บ. และ
ฝ. ลงชื่อในสัญญากูยืมเงินโดยปลอมลายมือชื่อโจทกรวม จึงเชื่อวาจําเลยเปนผูปลอมสัญญา
กูยืมเงิน การที่จําเลยยื่นฟองโจทกรวมโดยระบุวาโจทกรว มออกเช็คชําระหนี้เงินกูยืมถึง
กําหนดชําระและบังคับไดตามกฎหมายจึงเปนฟองเท็จ เพราะการกูยืมเงินไมไดมีหลักฐานเปน
หนังสือลงลายมือชื่อโจทกรวม จึงไมสามารถฟองรองบังคับคดีได เมื่อจําเลยเบิกความยืนยัน
และอางสงหนังสือสัญญากูยืมเงินปลอมเปนพยานตอศาล จึงเปนความผิดฐานนําสืบหรือแสดง
พยานหลักฐานอันเปนเท็จดวย
คดีน้ศี าลฎีกาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบ
มาตรา 265 ตามมาตรา 268 วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง
กับมาตรา 180 วรรคสอง ซึ่งเปนกฎหมายบทที่มโี ทษหนักที่สุดมีระวางโทษเทากัน จึงให
ลงโทษตามมาตรา 180 วรรคสอง รวม 3 กระทง จําคุกกระทงละ 1 ป เมื่อรวมกับโทษจําคุก
ในความผิดฐานฟองคดีอาญาอันเปนเท็จแลวคงจําคุก 6 ป
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คําวา ในชั้นพิจารณาคดี มีความหมายกวางรวมถึงในชั้นขอเฉลี่ยทรัพย
ฎ 1474 / 2517 จําเลยที่ 1 แกลงใหตนเองเปนหนี้จําเลยที่ 2 อันไม
เปนความจริงยอมมีความผิดฐานโกงเจาหนี้ สวนจําเลยที่ 2 ผูรับสมอางเปน
เจาหนี้ ถือวาไดรวมกระทําผิดกับจําเลยที่ 1 ดวย
ในการพิจารณาคําขอเฉลี่ยทรัพย จําเลยทั้งสองเบิกความวามีหนี้สินตอ
กัน อันเปนความเท็จ จึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จและจําเลยที่ 2 ผูอางอิง
สัญญากูเปนพยานหลักฐาน มีความผิดฐานนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐาน
อันเปนเท็จอีกดวย

นอกจากนี้ยังรวมถึงในชั้นไตสวนขอคุมครองชัว่ คราวกอนพิพากษา
- ฎ173 / 2514บทบัญญัติของกฎหมายหาไดมุงหมายแตเฉพาะการเบิกความหรือนําสืบ
แสดงพยานหลักฐานตอศาลในการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทอันมีผลโดยตรงใหคดี
ที่ฟองรองมีผลแพหรือชนะเทานั้นไม การเบิกความหรือนําสืบแสดงพยานหลักฐานใดตอศาล
ในการพิจารณาสวนหนึ่งสวนใดของคดีนั้น ๆ ถาคําเบิกความหรือพยานหลักฐานที่นําสืบแสดง
นั้นเปนความเท็จและเปนขอสําคัญในประเด็นของเรื่องที่ศาลจะตองวินิจฉัยสัง่ ในการพิจารณา
สวนนั้นแลวก็ยอมจะเปนความผิดฐานเบิกความเท็จหรือนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอัน
เปนเท็จตามบทกฎหมายได การไตสวนเพื่อมีคําสัง่ อันเกี่ยวกับวิธีการคุมครองชั่วคราวกอน
พิพากษาเปนการพิจารณาที่ศาลจะตองมีคําสัง่ เปนสวนหนึ่งของคดีเชนนั้น ก็ยอมจะเปน
ความผิดฐานเบิกความเท็จ นําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177 และมาตรา 180 ได
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การกระทําอีกสวนหนึ่งคือการแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล
- ฎ. 305 / 2508 ที่จําเลยฎีกาวา จะลงโทษจําเลยตามปอมาตรา 180 ไมได เพราะ
จําเลยมิไดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอศาล นั้น ศาลฎีกาเห็นวา แมจําเลย
ยังมิไดนําสืบ แตก็ไดแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอศาลแลว คือสงเอกสารหมาย จ.1
ซึ่งเดิมมี 2 หลักฐาน จําเลยสงแสดงวามีหลักฐานเดียว จึงเปนการแสดงพยานหลักฐาน
อันเปนเท็จตอศาลตองดวยบทบัญญัติมาตรา 180 แลว

การนําสืบ หมายถึง คูความนําพยานเขาสืบตอศาล
- ฎ. 198 - 199 / 2528 เมื่อพิเคราะหตาม ปอ มาตรา 180 แลว ผูที่จะนํา
สืบหรือแสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลไดก็คือโจทกและจําเลย
เทานั้นปรากฏวาจําเลยทั้งสองเขาเบิกความตอศาลในคดีอาญาอีกเรื่องหนึ่งใน
ฐานะพยานโจทก และจําเลยที่ 2 เปนผูสงหลักฐานมีดของกลางแกพนักงาน
สอบสวนเทานั้น จําเลยทั้งสองมิไดเปนโจทกหรือจําเลยในคดีดงั กลาว จึงไมอาจมี
ความผิดฐานนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 180 ได
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ถ้ าเพียงแต่ กล่ าวอ้ างอาศัยสัญญากู้ซึงเป็ นสั ญญากู้ปลอม
มาท้ ายฟ้อง แต่ มีการยอมความ ยังไม่ ผดิ มาตรา 180
เพราะยังไม่ ถอื เป็ นการแสดงพยานหลักฐานเท็จ

- ฎ 3066/2527ไมปรากฏเลยวากอนทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
กัน ศาลแพงไดดําเนินการพิจารณาไปแลวอยางไรบาง และจําเลยไดนําสืบหรืออาง
สงหนังสือสัญญากูอันเปนเท็จมาแสดงตอศาลอยางใดหรือไม ขอเท็จจริงไดความ
เพียงวา จําเลยไดอาศัยหนังสือสัญญากูอันเปนเท็จมาเปนมูลฟองผูเสียหายซึ่งเปนผู
กูเทานั้น แลวมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลและศาลก็ได
พิพากษาไปตามยอมนั้น การกระทําของจําเลยดังกลาวจึงยังถือไมไดวา เปนการนํา
สืบหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีของศาล จึงไมเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180 (และมี ฎ.221/2526)
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องคประกอบขอสอง “เปนพยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น”
- ฎ 1193 / 2510 เดิมจําเลยทําสัญญาวาจางโจทกเปนทนายฟองเรียกมรดก ตอมาจําเลย
ทําสัญญายอมกับอีกฝายหนึ่ง แลวจายคาจางวาความ ไมครบ โจทกจงึ ฟองคดีแพงเรียกคาจางวา
ความ จําเลยนําเอกสารใบมอบอํานาจซึ่งจําเลยมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนในการวาจางวา
ความ หากไมไดรับความยินยอมจากตัวแทนก็ไมผูกมัดจําเลยแสดงตอศาล ศาลพิพากษาวาทรัพย
มรดกที่ฟองเรียกนั้นมีราคาเพียง 1 ลาน โจทกไดปฏิบัติงานไมครบถวนตามสัญญา จําเลยไดรับมรดก
เพียง 2 แสนบาท ไดจา ยคาจางทนายเปนเงิน 27,000 บาท พอสมควรแกการปฏิบัติงานแลว โจทก
จึงฟองเปนคดีอาญาในคดีนี้วาจําเลยแสดงพยานหลักฐานเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
180 ศาลฎีกาเห็นวาใบมอบอํานาจนั้นยังถือไมไดวาเปนพยานหลักฐานใน ขอสําคัญในคดี การ
กระทําของจําเลยจึงยังไมเปนความผิดดังโจทกฟอ ง

องคประกอบขอสาม“โดยเจตนา”
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มาตรา 181 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 175, 177,
หรือ 180
(1) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่
มีระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป
(2) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่
มีระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

ฎ.408/2537 วันเกิดเพลิงไหมบานนายสุบิน จําเลยไมเห็นโจทก
ในบริเวณบานนายสุบินแตอยางใด ดังนั้น การที่จําเลยเบิกความตอศาลใน
การพิจารณาคดีดังกลาววา ฯลฯ ขาฯ สงสัยจึงมองไปทีบ่ านนายสุบินเห็น
โจทกวิ่งไปทางตะวันตกแลวลงคลองไปตามเอกสารหมาย จ.2 นั้น จึงเปน
การเบิกความเท็จ ทั้งความเท็จนั้นหากศาลชั้นตนฟงขอเท็จจริงตามที่
จําเลยเบิกความอาจเปนผลใหโจทกไดรับโทษในคดีดังกลาว จึงเปนขอ
สําคัญในคดีนั้น จําเลยจึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง, 181 (2) ลงโทษจําคุก 5 ป
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เท็จ

(1) มาตรา 175 ผูใดเอาความเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทําความผิด
อาญาหรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง
(2) มาตรา 177 ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล
ถาความเท็จนั้นเปนขอสําคัญในคดี
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา
(3) มาตรา 180 ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการ
พิจารณาคดี ถาเปน พยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น
ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา

(4) มาตรา 179 ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหพนักงาน
สอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิด
อาญาอยางใดเกิดขึ้นหรือเชื่อวาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปน
ความจริง
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