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มาตรา 179
ทําพยานหลักฐานเท็จ
ผูใ้ ดทําพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จเพือให้
พนักงานสอบสวนหรื อเจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจ
สื บสวนคดีอาญาเชือว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใด
เกิดขึน หรื อเชือว่าความผิดอาญาทีเกิดขึนร้ายแรง
กว่าทีเป็ นความจริ ง
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มีฎีกาที่เคยนําไปออกขอสอบเนติบัณฑิตแลว
ฎ 5449/2540 จําเลยเปนพนักงานเก็บเงินของบริษัทผูเสียหาย

เก็บเงินจากลูกคาแลวยักยอกไป โดยจําเลยไดแจงความตอพนักงาน
สอบสวนวามีคนรายใชอาวุธปนและมีดจี้บังคับปลนเอาเงินจํานวน
74,320 บาท ซึ่งเปนของผูเสียหายและบางสวนเปนของจําเลยไป โดย
ไมมีการปลนทรัพยเกิดขึ้น แตจําเลยทําพยานหลักฐานเท็จดวยการใช
ทอนไมทุบรถจักรยานยนตของจําเลยและแจงขอความเท็จแกพนักงาน
สอบสวนวาไดมีการปลนทรัพย จําเลยจึงมีความผิดฐานแจงขอความอัน
เปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แจงความเท็จวาไดมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้นและทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ
(คดีนี้ศาลฎีกาจําคุก 6 เดือน ไมรอการลงโทษ)

ตัวอยางฎีกาที่จําเลยทําพยานหลักฐานเท็จ
ฎ. 868/2493 เจาพนักงานสรรพสามิตอําเภอ ไมมีหนาที่สืบเสาะ
ไตสวนหรือฟองคดีที่มีความผิดฐานเลนการพนันดวย จึงจะมีความผิด
ฐานชวยเหลือผูกระทําผิดฐานเลนการพนันใหพนอาญา ตามมาตรา
142 ไมได แตสรรพสามิตอําเภอจับผูเลนการพนันมาแลว กลับ
ชวยเหลือโดยเอาขวดบรรจุน้ําสุราเถื่อนไปแจงแกพนักงานสอบสวน
วาพวกที่จับมามีสุราเถื่อน ผิดทําพยานหลักฐานเท็จ
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การทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา ตอง
เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ไมใชทางวินัย

- ฎ. 152 / 2484 การทําหลักฐานในการกลาวโทษวา
ขาราชการไมใหความเปนธรรม เชนนี้เปนเรื่องรองเรียนทาง
วินยั แมมีการทําพยานหลักฐานเท็จขึ้นมา ก็ไมมีความผิด
ฐานทําพยานหลักฐานเท็จ

พยานหลักฐานที่ทําขึ้นยอนหลังใหตรงกับความเปนจริงไมเปนการทําพยานหลักฐานเท็จ
ฎ 3025/2526 การที่จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนผูใหญบานไดรับแจงจากจําเลยที่ 1 วาทรัพยของจําเลย

ที่ 1 ถูกคนรายลักไป แตไดทําบันทึกในวันหลังใหมีขอความถูกตองทุกประการและลงวันที่
ยอนหลังใหถกู ตองตรงกับวันที่ท่มี ีการแจงความนั้น เปนเพียงการทําบันทึกใหตรงกับความเปน
จริงวามีการแจงความในวันใด ไมเปนการทําพยานหลักฐานเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 179
ฎ 4669/2530 จําเลยเปนเกษตรอําเภอทราบจากผูใ ตบงั คับบัญชาวาโจทก ซึ่งเปนผูชวย
เกษตรจังหวัดไดไปรื้อคนสํานักงานและโตะทํางานของจําเลยขณะจําเลยไมอยู ปรากฏวาเงินที่
จําเลยเก็บไวในลิน้ ชักโตะทํางานสูญหายไป จําเลยยอมมีเหตุที่จะสงสัยวาโจทกอาจเปนคนรายลัก
เงินไป จึงไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวาโจทกบุกรุกสํานักงานและลักทรัพย โดยแจง
รายละเอียดและพฤติการณของโจทกพรอมทั้งระบุดว ยวาจําเลยทราบเรื่องจากผูใ ด ดังนี้ แมจะได
ความวาโจทกไปตรวจราชการตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และจําเลยไมมี
พยานหลักฐานวาโจทกไดกระทําผิดตามขอกลาวหาของจําเลย ก็ถือไมไดวา ขอความที่จําเลยแจง
เปนความเท็จ ตาม ป.อ. มาตรา 172 และที่จําเลยทําบันทึกถึงนายอําเภอมีขอความทํานอง
เดียวกับที่จําเลยแจงความก็ถือไมไดวา จําเลยทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จตาม ม 179
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เปนการกระทําตอ เฉพาะพนักงานสอบสวนและเจาพนักงานผูมีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญาเทานั้น แมเปนผูตองหาไมไดรับความคุมครอง
ฎ.539/2479 จําเลยบังอาจลอบเอาแหวนซุกใสในกระเปาเจาพนักงานซึ่งเขา
ไปทําการตรวจคนที่บานจําเลยโดยสงสัยวาจะมีของตองหาม ถือวาการกระทําของ
จําเลยเป
- นการใสเท็จทําพยานเพื่อใหเห็นวาเจาพนักงานลักทรัพย
คําซัดทอดของผูตองหาแมพนักงานสอบสวนบันทึกไวก็ไมผิดมาตรา 179
เพราะผูตองหาไมไดทํา
ฎ 262/2475 ถาเพียงแตเบิกความตอศาลหรือใหการกับพนักสอบสวน
ซัดทอดวาผูอื่นรวมกระทําความผิดดวยไมถือเปนการทําพยานหลักฐานเท็จเพราะ
ไมไดทําพยานหลักฐานอะไร บันทึกคําใหการที่พนักงานสอบสวนทําขึ้นก็เปนเรื่อง
พนักงานสอบสวนเปนคนทํา จําเลยที่ใหการไมใชผูทํา

ความผิดต่ อเจ้ าพนักงาน (ทําต่อเจ้ าพนักงาน)
1. ม.143 เป็ นคนกลางเรี ยกรับสิ นบน
2. ม.144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ทัวไป)
3. ม.167 ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ในการ
ยุติธรรม)

4

.

มาตรา 143 ผูใ้ ดเรี ยก รับหรื อยอมจะรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อืนใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืน เป็ นการ
ตอบแทนในการทีจะจูงใจหรื อได้จูงใจเจ้าพนักงาน
สมาชิกสภานิ ติบญั ญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรื อ
สมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอนั ทุจริ ตหรื อผิดกฎหมาย
หรื อโดยอิทธิพลของตนให้กระทําการ หรื อไม่กระทํา
การในหน้าทีอันเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุคคลใด
(คนกลาง)

- เพียงแคเรียกก็ผิดแลว แมผูเสียหายจะไมหลงเชื่อ
ฎ 2715 / 2531 การที่จําเลยเรียกรองเอาเงินจากผูเสียหายโดยอาง
วาจะนําไปใหเจาพนักงานเพื่อชวยเหลือให จ. เขารับราชการโดยไม
ตองสอบคัดเลือกนั้นแมผูเสียหายจะไมหลงเชื่อคํากลาวอางของ
จําเลย และไมมีเจตนาจะมอบเงินใหแกจําเลย โดยไดไปแจงความ
แลวนําเงินของเจาพนักงานตํารวจมาหลอกใหจําเลยรับไวเปน
หลักฐานในการจับกุมก็ตาม การกระทําของจําเลยก็ครบองค
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แลว
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แมจําเลยจะยังไมไดรับเงินหรือนําไปใหเจาพนักงาน
ฎ 15171/2557 จําเลยเรียกเงินจาก น.กับ ส. โดยแอบอางวา
จะนําเงินไปใหพนักงานอัยการเจาของสํานวนทําความเห็นไม
คัดคานการขอปลอยตัวชั่วคราวของ น.โดยไมชอบดวยกฎหมาย
อันเปนคุณแก น.ซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญา แมจําเลยจะยังไมได
รับเงินหรือนําเงินไปใหอัยการเจาของสํานวนตามที่จูงใจก็ตาม
การ กระทําของจําเลยยอมเปนความผิดตาม ปอ.มาตรา 143

แมผูเรียกไมตั้งใจเอาทรัพยที่เรียกไปใหเจาพนักงานเลยก็ไมเปน
สาระสําคัญ
ฎ 14171/2557จําเลยเรียกเงินจาก น.กับส.โดยแอบ อางวาจะ
นําเงินไปใหพนักงานอัยการเจาของสํานวนทําความเห็นไมคัดคานการขอ
ปลอยตัวชั่วคราวของ น. โดยไมชอบดวยกฎหมายอันเปนคุณแก น. ซึ่ง
เปนจําเลยในคดีอาญา แมจําเลยจะยังไมไดรับเงินหรือนําเงินไปใหอัยการ
เจาของสํานวนตามที่จูงใจก็ตาม การกระทําของจําเลยยอมเปนความผิด
ตามมาตรา 143

6

.

- ฎ 7695/2543 การที่จําเลยที่ 2 รวมเรียกและรับเงินไป

จาก น. เปนการตอบแทนโดยอางวาจะนําไปใชจูงใจเจา
พนักงานในตําแหนงผูพิพากษาโดยวิธีการอันทุจริตใหกระทํา
การในหนาที่พพิ ากษาคดีโดยรอการลงโทษจําคุกใหแก น. ใน
คดีอาญาที่ น. ถูกฟองนั้น ครบองคประกอบตามผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แลว แมจําเลยทั้งสอง
ไมไดไปจูงใจผูพิพากษาใหกระทําการในหนาที่ใหเปนคุณแก น.
ก็ยังครบองคประกอบความผิดตามมาตรา 143

ฎ 537/2523 เมื่อขอเท็จจริงฟงวาจําเลยเรียกเงินจาก
นายอั้น นางเป เพื่อจะนําไปใหผูพิพากษาหัวหนาศาลพิพากษา
ยกฟองปลอยนายหลี บุตรของนายอั้นนางเป การกระทําของ
จําเลยดังกลาว แมเปนแตเพียงอุบายของจําเลยทีเ่ รียกเอา
ทรัพยสินของนายอั้น นางเป ไวเปนของจําเลยเสียเอง โดยไมได
ตั้งใจจะเอาไปใหเจาพนักงานคนใดเลยดังทีจ่ ําเลยฎีกานั้น ก็เปน
การกระทําที่ครบองคความผิดเกี่ยวกับการปกครองตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แลว (และดู ฎ.334 /
2526)
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“เปนการตอบแทนที่จะจูงใจ
หรือไดจูงใจเจาพนักงาน...”
โดยที่ไมจําตองมีการจูงใจหรือจะจูงใจจริงๆ

- ฎ 988/2551โจทกบรรยายฟองวา รอยตํารวจเอก ส. เปนพนักงานสอบสวน
ในคดีที่ ต. ถูกจับกุมดําเนินคดีอาญา จําเลยเรียกและรับเงินจํานวน 5,000 บาท
จาก ต. และ น. เพื่อเปนการตอบแทนที่จําเลยจะจูงใจรอยตํารวจเอก ส.
เจาพนักงานในฐานะพนักงานสอบสวนในคดีดังกลาว โดยวิธีอันทุจริตผิด
กฎหมาย เพื่อใหรอยตํารวจเอก ส. กระทําการในหนาที่อันเปนคุณแก ต. โดย
การชวยเหลือในทางคดี เพื่อทําให ต. หลุดพนจากความผิด เปนการบรรยายฟอง
ใหเห็นถึงการกระทําและเจตนาของจําเลยวาจําเลยเจตนาเรียกเอาเงินจาก
ผูเสียหายเปนการตอบแทนในการที่จําเลยอางวาจะจูงใจเจาพนักงานไมให
ดําเนินคดีแก ต. และปลอยตัวใหหลุดพนจากคดีอาญา ถือไดวาเปนการบรรยาย
ฟองครบองคประกอบแหงความผิดตาม ป.อ. มาตรา 143 แลว สวนการที่จําเลย
ไปติดตอหรือจูงใจเจาพนักงานโดยวิธีใด หรือเจาพนักงานจะกระทําการใดอัน
เปนการชวยเหลือ ต. ก็มิใชองคประกอบแหงความผิดอันตองบรรยายมาในฟอง
ฟองของโจทกจึงชอบดวย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แลว
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- ฎ 2631/2534 การที่จําเลยเรียกรับเอาเงินจาก ม. และ น. สองครั้งเพื่อ
ชวยเหลือให ส.และพ. บุตรของบุคคลทั้งสองสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียน
โรงเรียนพลตํารวจได โดยจําเลยจะนําเงินไปเปนคาตอบแทนเจาพนักงานและ
แพทยผูมีหนาทีใ่ นการสอบคัดเลือกและตรวจรับบุคคลเขาเปนนักเรียนพล
ตํารวจดังกลาว เปนการกระทําครบองคประกอบความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 143 แลวที่จําเลยไมไดเปนกรรมการสอบคัดเลือก
ไมไดแจง ม. และ น.วาจะชวยเหลือบุตรของบุคคลทั้งสองใหเขาเปนนักเรียน
พลตํารวจดวยวิธีใด และไมไดแจงแกบคุ คลทั้งสองวาเจาพนักงานที่จําเลยจะ
ไปจูงใจเปนใคร ระดับใด หาใชสาระสําคัญที่จะทําใหการกระทําของจําเลย
กลายเปนไมครบองคประกอบความผิดไม เมื่อจําเลยรับเงินดังกลาวไวรวมสอง
ครั้ง ตางวาระกันจึงเปนการกระทําความผิดสองกรรม

- ฎ 7695 / 2543 การที่จําเลยที่ 2 รวมเรียกและรับเงินไปจาก น.
เปนการตอบแทนโดยอางวาจะนําไปใชจูงใจเจาพนักงานในตําแหนง
ผูพิพากษาโดยวิธีการอันทุจริตใหกระทําการในหนาที่พิพากษาคดีโดย
รอการลงโทษจําคุกใหแก น. ในคดีอาญาที่ น. ถูกฟองนั้น ครบ
องคประกอบตามผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แลว
แมจําเลยทั้งสองไมไดไปจูงใจผูพิพากษาใหกระทําการในหนาที่ใหเปน
คุณแก น. ก็ยังครบองคประกอบความผิดตามมาตรา 143 แม
ไมไดระบุชื่อผูพิพากษาซึ่งมีหนาที่พิจารณาคดีอาญาที่ น. ถูกฟอง ก็ไม
ทําใหการกระทําของจําเลยที่ 2 ไมเปนความผิดเพราะขาด
องคประกอบความผิดไปแตอยางใด
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อางวาจะจูงใจผูพิพากษาศาลอุทธรณ แมผูที่ถูกอางไมไดเปน
เจาของสํานวนหรือองคคณะก็ผิด
ฎ 4586 / 2531การที่จําเลยเรียกและรับเงินจาก ท.กับพวก โดย
อางวาจะเอาไปใหผูพิพากษาศาลอุทธรณเพื่อใหพิพากษายกฟองในคดีที่
ท.กับพวกเปนจําเลย ดังนี้ ผูพิพากษาศาลอุทธรณที่จําเลยอางดังกลาว
ยอมหมายถึงผูพิพากษาผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ
ไดตามกฎหมายแมจะมิไดเปนเจาของสํานวนหรือองคคณะที่พิจารณา
พิพากษาคดีนั้นก็ตาม ก็ถือวาเปนเจาพนักงานที่จําเลยจะจูงใจใหกระทํา
การในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแก ท. กับพวกแลวการกระทําของ
จําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143

ฎ 661/2554 แมผูถูกอางมิไดเปนอัยการเจาของสํานวนและจําเลย
ยังไมเอาเงินไปใหก็ผิด
ฎ 2354/2522แมคําวา "นาย" อาจหมายถึงขาราชการทั่ว ๆ ไปดวย
ก็ตามแตคดีนี้จําเลยเรียกเงินไปใหนาย เพื่อชวยใหนายหามพนจากคดีที่
อยูในชั้นสอบสวนและนายหามนางบุญยินยอมใหเงินไป จึงเปนเขาใจกัน
ระหวางจําเลยกับนายหามนางบุญวา "นาย" ที่จําเลยอางหมายถึง
พนักงานสอบสวนและเจาพนักงานผูมีอํานาจดําเนินคดีกับนายหาม
นั่นเอง หาอาจหมายถึงบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของหรือไมมีอํานาจหนาที่ใน
คดีที่นายหามตองหา อันจะทําใหการกระทําของจําเลยมิใชกระทําไป
เพื่อจูงใจเจาพนักงานดังจําเลยฎีกาไม
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แมเจาพนักงานทําหนาที่ไปแลวก็ผิด
ฎ 1332 / 2537 ฟองโจทกกลาวหาวาจําเลยที่ 2 ไดรวมกับ
จําเลยที่ 1เรียกและรับเงินจากผูเสียหายโดยอางวาเพื่อจะนําไปให
เจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารแกผูเสียหาย
เพื่อเปนการจูงใจใหเจาพนักงานกระทําการในหนาที่ อันเปนคุณแก
ผูเสียหายโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายการกระทําอันเปนความผิดใน
กรณีนี้มิไดอยูที่เจาพนักงานไดกระทําการในหนาที่แลวหรือไม แม
เจาพนักงานจะไดออกใบอนุญาตไปแลวก็ยังคงเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายการออกใบอนุญาตไปแลวมิไดทําใหฟองโจทกขาด
องคประกอบแหงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143

แมอานคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนั้นไปแลว
ฎ 4846/2536การที่จําเลยที่ 1 เรียกและรับเงินจํานวน 1,000,000 บาท ไป
จากผูเสียหายเปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจาพนักงานในตําแหนงผูพิพากษา
ศาลฎีกาโดยวิธีอันทุจริต ใหกระทําการในหนาที่โดยพิพากษาคดีใหเปนคุณแก
ผูเสียหายใหผูเสียหายชนะคดีในชั้นศาลฎีกานั้นครบองคประกอบความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แลว จําเลยที่ 1 จะไดไปจูงใจเจาพนักงานใน
ตําแหนงผูพิพากษาศาลฎีกาใหกระทําการในหนาที่ใหเปนคุณแกผูเสียหายหรือไม
หาใชองคประกอบของความผิดไม ดังนั้นแมศาลชั้นตนจะไดอานคําพิพากษาศาล
ฎีกาไปกอนที่จําเลยที่ 1 จะไดเรียกและรับเงินจากผูเสียหาย จําเลยที่ 1 ยอมไม
สามารถจะจูงใจเจาพนักงานในตําแหนงผูพิพากษาศาลฎีกาใหปฏิบัติหนาที่ใหเปน
คุณแกผเู สียหายไดทันก็ตาม ก็ไมทําใหการกระทําของจําเลยที่ 1 ไมเปนความผิด
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แมคดีถงึ ที่สุดไปแลว
ฎ 2411/2562 โจทกบรรยายฟองวา จําเลยทั้งสามรวมกันเรียกและรับเงิน
9,000,000 บาท ไปจากผูเสียหายเปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจาพนักงานใน
ตําแหนงอดีตประธานศาลฎีกาและประธานศาลฎีกาโดยวิธีอันทุจริต ใหกระทําการ
ตามหนาที่โดยยกเลิกคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินให จ. เปนฝายแพคดี และมี
คําสั่งใหมให จ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินได เปนการบรรยายฟองที่ครบ
องคประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 143 แลว สวนจําเลยทั้งสามจะไดไปจูงใจ
เจาพนักงานในตําแหนงอดีตประธานศาลฎีกาและประธานศาลฎีกาใหกระทําการใน
หนาที่ใหเปนคุณแก จ. หรือไม หาใชองคประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 143
ไม แมคดีดงั กลาวถึงที่สุดไปกอนที่จําเลยทั้งสามจะรวมกันเรียกและรับเงินจาก
ผูเสียหาย ซึ่งจําเลยทั้งสามไมสามารถจูงใจเจาพนักงานในตําแหนงอดีตประธานศาล
ฎีกาและประธานศาลฎีกาใหปฏิบัตหิ นาที่ใหเปนคุณแก จ. ไดก็ตาม ก็ไมทาํ ใหการ
กระทําของจําเลยทั้งสามไมเปนความผิดเพราะขาดองคประกอบความผิด

-โดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน
ฎ.1123/2509 โจทกฟองวา จําเลยบังอาจเรียกทรัพยสนิ จากนายทองดีหนึ่งลานบาท กลาว
แกนายทองดีวา คดีอาญาซึ่งนายทองดีและนายเกษมตางเปนโจทกจําเลยฟองกันอยูในระหวาง
พิจารณาของศาลฎีกานั้น จําเลยรับจะจัดการใหเรียบรอยเพราะจําเลยชอบพอกับนายจรูญฯ
รองปลัดกระทรวงฯ นายจรูญฯ ชอบพอสนิทสนมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับหลวงจํารูญฯ
ประธานศาลฎีกา จําเลยกับนายจรูญรับจะจัดการใหนายทองดีชนะโดยขอรองใหหลวงจํารูญฯ
จายสํานวนใหผูพิพากษาที่เปนคนตรงที่สดุ คือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ หรือผูพิพากษาที่เปนคน
พูดกันไดก็ตองชนะโดยนายทองดีไมตองถูกจําคุก 1 ป ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ นายเกษม
ก็จะตองเขาคุกไป ถาตกลงตองจายเงินสดใหจาํ เลย 500,000 บาท ที่เหลือจายเมื่อชนะคดี
วันที่ 30 มิถุนายน 2502 นายทองดีไดมอบเงิน 500,000 บาท ใหจําเลยรับไปเปนการตอบ
แทนในการที่จําเลยและนายจรูญฯ จะจูงใจหลวงจํารูญเจาพนักงานโดยวิธีทุจริตผิดกฎหมาย
และโดยอิทธิพลของตนเพื่อใหผูพพิ ากษาศาลฎีกากระทําการหรือไมกระทําการตามหนาที่อัน
เปนคุณแกนายทองดี เปนโทษแกนายเกษม ศาลชั้นตนเห็นวา กระทําของจําเลยเปนการ
เรียกรองเอาเงินคาจัดการจนไดรบั เงิน 500,000 บาทไป ผิดตามมาตรา 143 ศาลอุทธรณและ
ศาลฎีกาพิพากษายืน
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“ใหกระทําการหรือไมกระทําการใน
หนาที่อนั เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคล
ใด”
องคประกอบภายใน
“เจตนาธรรมดา”

ขอสอบสมัยที่ 57 ป 2547
การที่เรียกและรับเงินเปนเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทโดยอางวาจะนําไปใช
จูงใจ เจาพนักงานในตําแหนงผูพิพากษาโดยวิธีการทุจริตใหกระทําการในหนาที่
พิพากษาคดีโดยรอการลงโทษแกจําเลยในคดีอาญา แมจะมิไดระบุชื่อ ผู
พิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีและไมไดไปจูงใจผูพิพากษาในการกระทําการ
ในหนาที่ใหเปนคุณแกก็ตาม ก็ครบองคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 143 (เทียบฎ.7695/2543) สวนเงินจํานวน 100,000 บาท เปน
ทรัพยที่ไดใหตามความในมาตรา 143 จึงตองริบเสียทั้งสิ้นตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 34 (1)
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มาตรา 144 ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดแกเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ หงรัฐ
สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจใหกระทํา
การไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
(คนให)
มาตรา 167 ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดแกเจาพนักงานตําแหนงตุลาการ พนักงาน
อัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจใหกระทําการไม
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่

ฎ.15055/2558 จําเลยมาพบพตต. ธ แจงวาเปนนองชาย ป. และเสนอจะใหเงิน
400,000 บาท ถาปลอยตัว ป. ผูตองหาคดียาเสพติด พตต. ธ. รับปากจะชวยเหลือ
จําเลยนัดจะนําเงินมาใหในวันรุงขึ้นเวลา 9 น. หลังจากนั้นพตต. ธ. รายงาน
ผูบังคับบัญชาและไปขอลงรายงานประจําวันไวเปนหลักฐานทีส่ ภอ.เมืองศรีสะเกษ
เพื่อวางแผนจับกุมตามสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี ซึ่งรตต. ม. เปนผูบันทึก
ตอมาวันรุงขึ้นเวลาประมาณ 10 น. จําเลยถือถุงกระดาษสีน้ําตาลมาหาพตต. ธ. ที่
หองสืบสวนกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จําเลยแจงวาเงินครบ แลว
ลวงเอาธนบัตรจํานวน 400,000 บาท ออกมาจากถุง พตต. ธ. จึงจับกุม การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดฐานใหและขอใหทรัพยสินแกเจาพนักงาน เพื่อจูงใจใหกระทํา
การอันมิชอบดวยหนาที่ตาม ป.อ. มาตรา 144
หมายเหตุ 1. ใหพนักงานสอบสวน ผิด 167 ใหตํารวจสายสืบ ผิด144
2.ผูใหสินบนผิด 144 หรือ167แตไมผิดผูสนับสนุนเจาพนักงานรับสินบน
149,86 (ฎ 435/2520, 1035/2464)
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แตสนับสนุนการใหสินบนก็มไี ด
ฎ 3900/2562 ว.ถูกผูเสียหายกับพวกจับในขอหามีเมทไวในครอบครองเพื่อจําหนายว. เสนอให
เงินแกผูเสียหาย 500,000 บาท ว.ขอโทรศัพทบอกใหจําเลยนําเงินมาให ผูเสียหายจึงคืน
โทรศัพทของ ว. จากนั้น ว. โทรศัพทติดตอไปยังจําเลยใหจําเลยนําเงินของ ว. มาให เมื่อจําเลย
เดินทางมาถึงสถานีตาํ รวจและพบ ว. แลว ว. กับจําเลยชวยกันนับเงินและสงมอบใหแกผเู สียหาย
ผูเสียหายจึงจับกุมและแจงขอหาแกจําเลย และ ว. วารวมกันใหทรัพยสินแกเจาพนักงานเพื่อจูงใจ
ใหกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนกรณีที่ ว. เปนผูเสนอใหสินบนแกผเู สียหายเอง มิใช
ผูเสียหายเปนผูเ รียกรอง ว. จึงมีเจตนาที่จะกระทําผิดอยูแลว โดยผูเสียหายไมมีสว นกอให ว.
กระทําความผิด การที่ผูเสียหายยินยอมใหโทรศัพทถูกยึดไปแลวคืนแก ว. เพื่อให ว. โทรศัพท
ติดตอไปยังจําเลยก็เปนเพียงขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแกผกู ระทํา
ความผิด ไมถือเปนการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ สวนการที่ผูเสียหายไมหา ม ว. มิให
กระทําความผิดจึงไมมีผลทําใหการกระทําของ ว. กับจําเลยไมเปนความผิดไปได แตเมื่อจําเลยไม
มีเจตนาจะมีสว นรวมกระทําความผิดกับ ว. มาตั้งแตตน คงนําเงินมาใหตามที่ ว. โทรศัพทไป
เทานั้น เมื่อนําเงินมาถึงก็สงมอบเงินแก ว. มิไดสงมอบแกผูเสียหายโดยตรง จําเลยจึงไมใชตัวการ
แตเปนเพียงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผอู ื่นกระทําความผิด
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