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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
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ให ขอให หรือรับวาจะให ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ฎ 3842/2530 เงินคานายหนาจํานวน 240,000 บาท ก็คือเงินที่จะ
มอบใหผูชวยเหลือใหไดมกี ารทําสัญญาซื้อขายระหวางโจทกกับ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และผูที่จะชวยเหลือใหไดทําสัญญาก็
ตองเปนพนักงานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยนั่นเอง เงินที่รับ
วาจะใหนี้จึงเปนเงินสินบน
คําวา “ประโยชนอื่นใด” เปนคําที่กวางมากอาจเปนการสนับสนุน
ใหไดตําแหนงสูงขึ้น แมกระทั่งเสนอยกลูกสาวใหก็ยังถือวาเปน
ประโยชนอื่นใดได การใหเลื่อนตําแหนง การใหยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ย
ก็เปนประโยชนอื่นใดได

แก “เจาพนักงาน” “สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ” “สมาชิกสภาจังหวัด”
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี เปนสมาชิกสภาเทศบาล
- ฎ 2221/2519 จําเลยเปนผูจัดการทั่วไปของบริษัทเมืองทองการกอสราง
จํากัดไดมอบเงินจํานวน 50,000 บาท แกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุญาตใหทาํ การกอสรางอาคารในเขต
เทศบาล เพื่อจูงใจใหนายกเทศมนตรีอนุมัติใหจําเลยปลูกสรางอาคารโดยเร็ว ทั้ง
ที่เรื่องราวหลักฐานการขออนุญาตปลูกสรางอาคารยังไมเรียบรอยพอที่จะอนุญาต
ได อันเปนการมิชอบดวยหนาที่ จําเลยจึงตองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 144
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เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการ กระทําอันมิชอบ
ดวยหนาที่
ฎ. 3096/2552 ฟองวา ดาบตํารวจ ช. ไดจับกุม พ. กับพวก ในความผิดฐาน
รวมกันจําหนายยาเสพติด และควบคุมตัวสงพนักงานสอบสวน จําเลยทั้งสอง
ใหทรัพยสนิ แกดาบตํารวจ ช. ซึ่งเปนเจาพนักงานเพื่อจูงใจใหกระทําการปลอย
ตัว พ. กับพวกซึ่งเปนการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ แมในทางพิจารณาได
ความวา จําเลยทั้งสองกระทําการเพื่อจูงใจใหดาบตํารวจ ช. ดําเนินการ
ชวยเหลือ พ. กับพวก โดยเปลี่ยนขอหาใหเบาลงก็ตาม ก็หาใชขอแตกตางใน
สาระสําคัญไม ทั้งนี้เพราะไมวาจะเปนการใหทรัพยสินเพื่อจูงใจใหปลอยตัว
หรือเปลี่ยนขอหาก็ลวนแตเปนการจูงใจใหกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ซึ่ง
เปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 144 เชนเดียวกัน

- ฎ 2390/2527 จสต.ป.รับราชการเปนตํารวจซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ยอมเปนเจาพนักงานแมขณะเกิดเหตุจะถูกสง
ตัวไปชวยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน มีตําแหนงหนาที่เปน
หัวหนาชุดคุมครองตําบลปากหมัน มีหนาที่คุมครองหมูบานและตําบลปองกันการ
กระทําอันเปนคอมมิวนิสตและกอการรายก็เปนเพียงหนาที่เฉพาะตามคําสั่ง
แตงตั้งของทางราชการ แตโดยทั่วไปจสต.ป.ยังมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาได
ตามปวิอ มาตรา 17 การที่ จสต.ป.มายังที่เกิดเหตุเพื่อจะจับผูกระทําความผิดฐาน
มีกัญชาไวในความครอบครอง จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานตาม
กฎหมาย เมื่อจําเลยไดใหเงินจํานวนหนึ่งแกจสต.ป.เพื่อจูงใจมิใหจับกุมจําเลยกับ
พวกในขอหามีกัญชาไวในความครอบครอง การกระทําของจําเลยยอมเปน
ความผิดตามปอ มาตรา 144. แมจสต.ป.ยังมิไดแสดงตัวเปนเจาพนักงาน หรือ
แสดงความประสงคที่จะเขาทําการตรวจคนหรือจับกุมจําเลยกับพวก หรือมิไดแตง
เครื่องแบบก็ตาม
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- ฎ 435/2520จําเลยที่ 1 นําเอกสารปลอมพรอมดวยเงิน 5,000

บาทมอบใหจําเลยที่ 2 ซึ่งเปนเจาพนักงานทําหนาที่ชวยเสมียน
ทะเบียนยานพาหนะ เพื่อใหจัดการจดทะเบียนรถยนตให จําเลยที่ 2
รับเอกสารปลอมกับเงินนั้นไว โดยตกลงรับดําเนินการให โดยจําเลย
ทั้งสองรูอยูแลววาเปนเอกสารปลอม จําเลยทั้งสองมีความผิดฐาน
รวมกันใชเอกสารปลอม จําเลยที่ 1 มีความผิดฐานใหเงินเจาพนักงาน
เพื่อใหกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ และจําเลยที่ 2 มีความผิดฐาน
รับเงินสําหรับตนเองเพื่อกระทําการโดยมิชอบดวยหนาที่อยูแลว

หนาที่เบิกความตอศาลไมใชหนาที่ราชการ แตเปนหนาที่พลเมือง
ฎ 511/2516 ตํารวจผูจับกุมมีหนาที่ตองเบิกความตอศาลตามความสัจจริงใน
ฐานะเปนพยาน นั้น เปนหนาที่อยางเดียวกับประชาชนทั่วๆ ไป หาใชเปนหนาที่
โดยตรงอันสืบเนื่องมาจากการที่เปนเจาพนักงานผูจับกุมผูกระทําความผิดไม จึง
ไมเปนการกระทําการในหนาที่ของเจาพนักงานโดยเฉพาะ แมจําเลยจะเรียกและ
รับเงินจากผูอื่นเพื่อจูงใจเจาพนักงานดังกลาวใหเบิกความผิดไปจากความจริง ก็
ไมเปนความผิดตาม มาตรา 143
ฎ.1262/2547 ตํารวจผูจับกุมมีหนาตองเบิกความตอศาลตามความสัจจริงนั้น
เปนหนาที่อยางเดียวกับประชาชนทั่วไป หาใชเปนหนาที่โดยตรงอันสืบ
เนื่องมาจากที่เปนเจาพนักงานผูจับไม จึงไมเปนการกระทําการในหนาที่ของ
เจาพนักงานโดยเฉพาะ แมจําเลยทั้งสามจะใหและรับวาจะใหเงินแกตํารวจเพื่อ
จูงใจใหเบิกความผิดไปจากความจริง ก็ไมเปนความผิด มาตรา 144

-
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ขอสอบสมัย 56 ป 2546 การที่ผูตอ งหาเสนอใหเงินจํานวน 500,000บาท แก
พนักงานสอบสวนเจาของคดีเพื่อเปนคาทําพยานหลักฐานใหออน เปนการขอให
ทรัพยสนิ แก เจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจใหกระทําการ
อันมิชอบดวยหนาที่ดังกลาว จึงมีความผิดฐานใหสินบนเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมตามมาตรา 167
ขอสอบสมัยที่ 67 ป 2557 การลงจากรถไปพูดกับตํารวจวา “พี่เปนเพื่อนสนิท
รัฐมนตรีขอเถอะอยาจับเลยไวโอนให 20,000 บาท” เปนการขอใหทรัพยสนิ แก
เจาพนักงานเพื่อจูงใจใหไมกระทําการจับกุมตามหนาที่ของตํารวจผูจับกุม เปน
ความผิดตามมาตรา 144 สวนการที่ตามไปพบพนักงานสอบสวนและแจงวา “พี่
เปนเพื่อนสนิทรัฐมนตรี ถาไมดาํ เนินคดีนี้ พี่วิ่งใหเปนสารวัตรได” เปนการขอให
ประโยชนอื่นใดแกพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจใหไมกระทําการดําเนินคดีตามหนาที่
ของพนักงานสอบสวนเปนความผิดตามมาตรา 167

มาตรา 147 ความผิดฐานเจา
พนักงานยักยอกทรัพย
ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือ
รักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปน
ของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพย
นั้นเสีย
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ฎ. 13646/2558 เจาพนักงานมีอาํ นาจหนาที่บริหารจัดการ จัดการและรักษา
งบประมาณตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตามโครงการขุดลอกลําเหมือง
เงินงบประมาณจํานวน 116,000 บาท ใชจา ยเงินงบประมาณ 69,600 บาท สวนที่
เหลืออีก 46,400 บาท เบียดบังเอาเงินไป เปนความผิดตาม ปอ.มาตรา 147
ฎ 2823-2824/2541 เจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความลงใน
เอกสาร ดูแลรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ควบคุมดูแลเงินและเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการเงินทุกประเภท กรอกขอความและลงลายมือชื่อของขาราชการ
หลายคนในสัญญารับรองการยืมเงินวา บุคคลเหลานั้นยืมเงิน คาใชจายในกิจการ
ของโรงเรียนอันเปนความเท็จ และปลอมลายมือชื่อของผูอาํ นวยการโรงเรียนกับ
พวกเปนผูอนุมัตใิ หยืมเงิน ทั้งปลอมสัญญารับรองการยืมเงินของบุคคลดังกลาวโดย
แกไขตัวเลขใหสูงขึ้น แลวเบียดบังเงินนั้นไปโดยทุจริต ผิดตาม ป.อ. มาตรา 161
และ147

ฎ. 4347/2558 ในการออกไปจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต จําเลยทั้งสองรวมกันร
เขียนใบเสร็จรับเงินใหผูชําระตามจํานวนเงินที่ชําระจริง สวนตนขั้วใบเสร็จรับเงินนั้น เขียน
จํานวนเงินต่ํากวาความเปนจริง แลวสงมอบแกผูเสียหายเพียงเทากับจํานวนเงินใน
ใบเสร็จรับเงินฉบับตนขั้ว จําเลยที่ 1 เปน เจาพนักงานที่มีหนาที่จัดเก็บ เปนความผิดตาม
มาตรา 147, 151 และ 161 สวนจําเลยที่ 2 ไมใชเจาพนักงานตามกฎหมาย เนื่องจาก
ป.อ. มาตรา 147, 151, 161 เปนบทบัญญัติที่ลงโทษแกบคุ คลผูก ระทําความผิดทีเ่ ปน
เจาพนักงานซึ่งกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่เทานั้น แมจําเลยที่ 2 จะรวมกับจําเลยที่ 1
กระทําความผิดตอบทบัญญัติดงั กลาว ก็จะลงโทษจําเลยที่ 2 อยางเจาพนักงานไมได คง
ลงโทษจําเลยที่ 2 ไดแตเพียงในฐานะผูสนับสนุน จําเลยที่ 2 มีความผิดตาม มาตรา 147,
151, 161 ประกอบมาตรา 86, 266 (1), 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266 (1), 352
วรรคแรก ประกอบมาตรา 83
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ฎ 2236/2551 จําเลยมาชวยราชการที่ตําบลทาพระโดยยังไมขาดจาก
ตําแหนงเดิมที่อําเภอหนองเรือ จึงตองรับเงินเดือนจากตนสังกัดเดิม กลับตั้งฎีกา
เบิกเงินเดือนของจําเลย ณ อบต.ทาพระอีก เปนการเบิกซ้ําซอน 7 เดือน แลว
เบียดบังไป การกระทําของจําเลยเขาลักษณะเปนเจาพนักงานมีหนาที่รักษา
ทรัพยแลวเบียดบังทรัพยนั้นเปนของตนโดยทุจริต ผิดตาม มาตรา 147
ฎ 958/2534 หนังสือของอธิบดีกรมการปกครองวา ไมควรใหพนักงานบัญชีมา
ทําหนาที่จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่เพราะมีหนาที่รับเงินภาษีบาํ รุงทองที่ท่เี ก็บไดอยู
แลว มิใชระเบียบหรือคําสั่งใหตองปฏิบัติตาม เปนเพียงการซักซอมความเขาใจ
เทานั้น จําเลยจึงไมอาจอางวาจําเลยเปนพนักงานบัญชีไมมีหนาที่จัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ตามหนังสือฉบับนี้ได ถือไดวาจําเลยมีหนาที่จัดการหรือรักษาทรัพย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 แลว

ฎ 2330/2534จําเลยเปนเจาพนักงานประจําโรงพยาบาล มีหนาที่
จัดซื้อจัดการซอมแซม และดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑและไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่เกี่ยวกับดานการเงินดวย จําเลยไดลงชื่อคูกับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลในฐานะเจาของบัญชีและผูมอบฉันทะในแบบ
ถอนเงินจํานวน14,000 บาท จากบัญชีเงินบํารุงโรงพยาบาลพรหม
พิรามมาสํารองจายคาพัสดุครุภัณฑ ซึ่งจําเลยมีหนาที่จัดซื้อแลวมอบ
ให ส. นําไปถอนเงินจํานวนดังกลาวจากธนาคารมาใหตน จําเลยไดรับ
แลวมิไดจัดซื้อพัสดุครุภัณฑแตอยางใด และปรากฏวาเงินจํานวนนี้ได
ขาดหายไปจากบัญชี การกระทําของจําเลยเปนการเบียดบังเงินจํานวน
14,000บาท ที่อยูในความครอบครองตามหนาที่ของตนไปเปน
ประโยชนสวนตัวซึ่งเปนความผิดตาม ป.อ. ม.147.
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- เอาของกลางไป เปนการเอาทรัพยไปผิด 147
ฎ 272/2532 จําเลยเปนตํารวจ ตําแหนงหัวหนาเสมียนคดี
มีหนาที่เก็บรักษาของกลาง จําเลยตรวจรับกัญชาของกลาง แตไม
ลงบัญชีของกลางในคดีอาญาเพื่อเปนหลักฐานวามีการรับกัญชา
ของกลางรายนี้แลว ตอมาจําเลยเบียดบังเอากัญชานั้นเปนของตน
หรือผูอื่นโดยทุจริต เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147

หนาที่อาจเกิดขึ้นโดยคําสั่งหรือการมอบหมายงานก็ได
ฎ 473/2527 สารวัตรใหญสั่งใหจําเลยทําหนาที่เก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหา ยอมถือ
ไดวา จําเลยเปนเจาพนักงานผูมหี นาที่ปฏิบตั ิราชการในการเก็บรักษาเงินแลว การที่จําเลย
นําเงินไปฝากผูอื่นไว มิไดนํามาเก็บไวในตูนิรภัยของทางราชการ หรือหากไมมีตูนิรภัยของ
ทางราชการ ควรจะเก็บเงินนั้นอยางใด จําเลยก็จะตองขอคําสั่งจากผูบังคับบัญชาคือ
สารวัตรใหญ เสียกอน แตจําเลยก็หาไดกระทําไม พฤติการณดังกลาวแสดงวาจําเลย มี
เจตนาทุจริตเบียดบังเงินจํานวนนั้นเปนของตนหรือผูอื่นแลว
ฎ 1292 / 2536 จําเลยไดรบั คําสัง่ มอบหมายจากนายกเทศมนตรีใหไปรับเงินจากศาลมา
มอบใหเทศบาล แมไมใชหนาที่ตามตําแหนงของจําเลยโดยตรง แตเมื่อจําเลยไดรบั
มอบหมายใหจัดการ จําเลยจึงเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่จดั การเกี่ยวกับเงินที่ไดรบั
มอบหมายนั้น เมื่อจําเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเงินนั้นเปนของตนจําเลยจึงมีความผิด
ตามมาตรา 147
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ขาราชการซึ่งมีหนาที่ขับรถยนตแอบดูดน้ํามันไปขายผิด 147
ฎ 1092 / 2505จําเลยเปนผูคุมตรี มีหนาที่ควบคุมดูแลนักโทษ และยังมีหนาที่
ขับรถยนตของเรือนจําดวย พัศดีเรือนจําใหจําเลยเอารถยนตของเรือนจําไป
บรรทุกแกลบ จําเลยก็ขับไป เมื่อจําเลยมีหนาที่ขับรถยนตก็มีหนาที่ตองดูแล
รักษารถยนตตลอดถึงน้ํามันรถยนตดวย การที่จาํ เลยเบียดบังเอาน้ํามันใน
รถยนตจึงเปนความผิดตาม มาตรา 147
ฎ 341/2512 (ป) จําเลยเปนพลทหารเรือประจําการ มีหนาที่เปนพลขับ
รถยนต จึงเปนเจาพนักงานมีหนาที่จัดการใชและรักษาน้ํามันรถที่จําเลยทํา
หนาที่ขับนั้นดวย การที่จําเลยยอมใหบคุ คลอื่นดูดเอาน้ํามันในรถไป แลวรับเงิน
จากบุคคลนั้นเปนคาตอบแทนเอาเปนประโยชนสวนตัว ยอมเปนการเบียดบัง
น้ํามันของทางราชการไปโดยทุจริต เปนความผิดตาม มาตรา 147 (ประชุมใหญ
ครั้งที่ 3/2512).

เรียกเงินเกินแลวเมมไว ไมผิด 147 แตผิด 157
ฎ 1272 / 2506 จําเลยเปนเจาพนักงานที่ดินอําเภอมีหนาที่รบั เรื่องราวจด
ทะเบียน ทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของราษฎร ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการทํา
นิติกรรมซื้อขายที่ดินจากผูขายเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนดและยึดเอา
สวนเกินไว เงินสวนเกินไมใชเปนเงินของทางราชการหรือของรัฐบาล จึงไมใช
ทรัพยตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ฉะนั้น การที่
จําเลยเรียกเก็บคาธรรมเนียม (แมจะเกินกวากฎหมายกําหนด) ก็ดี การทํานิติ
กรรมการซื้อขายที่ดนิ ก็ดี จึงไมใชเปนการกระทําหรือเบียดบังตอทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
หมายเหตุ หากเรียกเงินสวนเกินโดยรูอยูแลววาเรียกเกินนาจะผิด 149 แลว
เทียบคดีตํารวจน้ํา นาคิดวาหากเรียกเกินโดยไมรู ทางราชการก็ตองคืนไปตาม
กฎหมาย เงินที่ตอ งคืนจึงเปนเงินที่ทางราชการมีหนาที่คืนการเบียดบังไปจึง
นาจะผิดแลว
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เจตนาเรียกหรือรับเงินสวนเกินจากเงินที่ผูเสียหายตองจายตามกฎหมาย
ฎ 1532/2543 จําเลยเปนเจาพนักงานมีหนาที่รับคําขอตาง ๆ เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดินทุกประเภท รวมทั้ง งานในดานเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี โดยมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองการกรอกขอความใน
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทั้งไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมากอนเกิดเหตุนาน
ประมาณ 7 ป จําเลยยอมทราบและคํานวณคาใชจายในการจดทะเบียนที่ดินใน
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบเปนอยางดี การที่จําเลยเรียกหรือรับเงินจํานวน
7,800 บาท ไวแลวนิ่งเฉยเสีย แสดงโดยชัดแจงวาจําเลยมีเจตนาเรียกหรือรับ
เอาเงินสวนที่เกินไวสําหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทําการในตําแหนง จึงเปน
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 149

ผูบังคับการกองตํารวจน้ํา รับเงินเพื่อไปทําตามหนาที่ผิด 149
ฎ 2488 / 2558 การตรวจสอบการขนสงน้ํามันดีเซลเพื่อปองกันมิใหมีการลักลอบ
จําหนายในราชอาณาจักร หรือนําน้ํามันดังกลาวกลับเขามาจําหนายในราชอาณาจักรเปน
การปฏิบัติหนาที่ราชการอยางหนึ่งในงานปราบปรามการกระทําความผิด ดังนั้น การที่
ตํารวจน้ําเดินทางไปกับเรือบรรทุกน้ํามันไปจนถึงนานน้ําเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
เพื่อปฏิบัติหนาที่จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ยอมไมมสี ิทธิรบั เงินคาใชจายใดๆ จาก
ผูประกอบการจําหนายน้ํามันดีเซล การที่จาํ เลยรับเงินแลวสัง่ การตํารวจกองตํารวจน้ํา
เดินทางไปกับเรือบรรทุกน้ํามันเพื่อปฏิบตั ิหนาที่ดังกลาว แมจะนําเงินมาจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงพิเศษใหแกตาํ รวจกองตํารวจน้ําที่เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ในเรือบรรทุกน้ํามันก็ตาม ก็
เปนการรับทรัพยสินเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานเรียก
รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่นื ใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่
ตาม 149 (รอลงโทษ ออกขอสอบปที่แลว สมัย 70)
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เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือเปนของผูอื่น
- การเอาไปจํานําก็ถอื เปนการเบียดบัง (ฎ 1264/2518,
1125/2507)
- เอาไปใหผูอื่นยืมก็เปนความผิด (ฎ 215/2518)
- เอาทรัพยมาคืน ไมทําใหพน ผิด (ฎ 1537/2511)

โดยทุจริต
ฎ 1507/2530 รับเงินรายไดไว แตมไิ ดนําเงินนั้นสงคลังตามระเบียบซึ่ง
ตามปกติจะตองนําสงคลังในวันเดียวกันกับวันที่ไดรับเงิน เวนแตมีเหตุจําเปนก็ให
นําสงคลังในวันรุงขึ้นที่เปนวันทําการ ทั้งจําเลยมิไดลงบัญชีรับเงินไวเปนหลักฐาน
จนกระทั
่งเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของกรมเจาสังกัดตรวจพบการกระทําของ
จําเลยเปนเวลาถึง 5 เดือนเศษ จําเลยจึงไดนําเงินสงคลัง นับวาจําเลยมีเจตนา
ทุจริตเบียดบังไปเปนประโยชนสวนตัวแลว
ฎ 200/2506 สมุหบัญชีเกี่ยวกับการเงิน ไดรับเงินผลประโยชนจากผูที่
นํามาชําระ แตมิไดนําเงินสงคลัง ทั้งมิไดลงบัญชีรับเงินตามระเบียบ จนกระทั่ง
ผูบังคับบัญชาไปตรวจลงบัญชีพบการกระทําของจําเลยเปนเวลาถึงสองเดือน แม
จําเลยจะหาเงินมาชําระคืนครบถวนแลวก็ตาม เชื่อไดวา มีเจตนาทุจริตเบียดบัง
เงินไป

11

.

ขายของหลวง แลวควักเงินตัวเองซื้อของอื่นราคาสูงกวามา ไมมีเจตนาทุจริต
ฎ 1522/ 2536 จําเลยขายซากเรือที่ชํารุดใชการไมไดโดยเปดเผยและ
สุจริตใจเพียงแตไมไดขออนุมัติขายตามระเบียบของทางราชการ แลวจําเลยนํา
เงินที่ขายไดซื้อรถตัดหญาในราคาสูงกวาราคาที่ขายเรือได 400 บาท ใหแกทาง
ราชการในทันที แสดงวาจําเลยไมมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพยของทาง
ราชการเปนของตนหรือของผูอื่น จึงไมผิด ป.อ. มาตรา 147 จําเลยไดนําเรือลํา
ใหมมาใชแทนเรือลําเกาที่ขายไปใหแกกรม-ชลประทานแลว จําเลยจึงไมตองคืน
หรือใชราคาเรือแกทางราชการกรมชลประทานอีก

โดยเจตนา
-

ตัวอยางฎีกาที่วินิจฉัยวา เมื่อผิด ม.147 แลว ไมผิด ม.158 อีก

ฎ 1264/2518 จําเลยเปนตํารวจ ไดรับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของกรม
ตํารวจเพื่อใชในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ จําเลยยอมมีหนาที่รักษาอาวุธปนและเครื่อง
กระสุนปนนั้น การที่จําเลยนําอาวุธปนและเครือ่ งกระสุนปนที่จําเลยมีหนาที่รักษานั้นไปจํานําไว
กับบุคคลอื่น ถือไดวาเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น จึงเปนการเบียดบังทรัพยนั้นเปนของตนเองหรือเปนของบุคคลอื่นโดยทุจริต เปน
ความผิดตามมาตรา 147 และเมื่อการกระทําของจําเลยเปนผิดตามมาตรา 147 แลว ก็ไมเปน
ผิดตามมาตรา 158 อีก

( ม.158 เจาพนักงานทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไร
ประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว)
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ม.148 ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือ
จูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ตนเองหรือผูอื่น
ม.149 ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภา
จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทํา
การอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่
ม.201 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ
พนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง
ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่

แกลังจับเปนการใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ
ฎ 2573/2553 จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจกองปราบปราม
ขูใหโจทกรวมนําเงินมามอบใหโดยอางวาเพื่อลบชื่อโจทกรวม
ออกจากบัญชีผูคายาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเพื่อที่จะไมจับกุมโจทก
รวม จึงเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการฐานเปนเจา
พนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบขมขืนใจและจูงใจ
เพื่อใหโจทกรวมมอบใหซึ่งทรัพยสินแกตนเอง ตามมาตรา 148
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ฎ 599/2505 นางสาวเซี่ยมลอกําลังนับเงินอยูในราน มีพวกนั่งอยูดวย จําเลยเปนตํารวจ
เขามาจับวาเลนการพนันสลากกินรวบ และยึดเงินนางสาวเซีย่ มลอไป แลวจําเลยไมนาํ ตัว
ผูตองหาไปสถานีตํารวจ กลับพูดใหนางสาวเซีย่ มลอหาเงินใหจําเลย 3,000 บาท แลวจะ
ปลอยตัว นางสาวเซี่ยมลอหาเงินใหไมได จําเลยก็นําตัวนางสาวเซีย่ มลอสงสถานีตํารวจแจง
ขอหาวาไมมใี บสําคัญประจําตัวคนตางดาว นางสาวเซี่ยมลอถูกปรับฐานไมนําบัตรประชาชน
ติดตัว จําเลยออกเงินคาปรับใหแลวปลอยตัวกลับบาน มาตรา 149 ลงโทษเจาพนักงาน
ผูเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรืองดเวนกระทําการในตําแหนง
ของตน แตพฤติการณของจําเลยนี้ไดแกลงจับผูเ สียหายกับพวกมาแลวขูเอาเงิน จึงไมเปน
ความผิดตามมาตรา 149 และที่จะเปนความผิดตามมาตรา 147 จําเลยตองมีหนาที่จัดการ
หรือรักษาเงินนั้นโดยชอบแลวเบียดบังเอาเสียโดยสุจริต แตคดีนี้จําเลยแกลงจับและยึดเงิน
นั้นโดยทุจริตตั้งแตตน จึงไมมีหนาที่จัดการหรือรักษาเงินนั้นโดยชอบ ยอมไมเปนความผิด
ตามมาตรา 147 การ กระทําของจําเลยตองดวยบทที่บัญญัติเปนความผิดไวโดยเฉพาะ คือ
มาตรา 148

ฎ 1389/2506 จําเลยเปนตํารวจประจําอยูในกรุงเทพ ฯ พากันไป
แกลงจับผูเสียหายที่จังหวัดนครนายก หาวาเลนสลากกินรวบ ขอคนบาน
แลวงัดลิ้นชักโตะหยิบเอาเงินและปนไปเพื่อประโยชนแกตนดังนี้ เปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 แลว แมจําเลยจะหยิบ
เอาเงินและปนนั้นไปเองก็ดี แตเมื่อเปนเพราะเหตุที่จําเลยเปนเจา
พนักงาน ผูเสียหายจึงไมกลาแยงคืน หรือเพราะผูเสียหายอาจจะเขาใจ
วาจําเลยเอาไปเปนวัตถุพยาน ดังนั้น จึงถือไดวา ผูเสียหายไดมอบใหแก
จําเลยตามความหมายของมาตรานี้แลว และเมื่อจําเลยมีความผิดตาม
มาตรา 148 แลว ก็ไมจําตองวินิจฉัยถึงมาตรา 157 อันเปนบทลงโทษ
ทั่วไปซึ่งมีอัตราโทษนอยกวาอีก
(ประชุมใหญ)
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ฎ 1084/2536 จําเลยเปนเจาพนักงานยศสิบตํารวจเอกไดพูด
กับโจทกรวมวารานของโจทกรวมเปนเจามือหวยเถื่อน อยางนี้ตองมี
ผลประโยชนและใหเอาเงินใสซองมาใหบาง ถาไมใหจะตาม สวป.
(สารวัตรปกครองปองกัน) มาดําเนินการจับกุมเมื่อโจทกรวมไมใหเงิน
แกจําเลยจําเลยไดไปแจงเหตุตอสารวัตรปกครองปองกันวา พวกใน
ตลาดกําลังเลนการพนันสลากกินรวบขอใหไปทําการจับกุมตามที่
จําเลยขูโจทกรวมแตปรากฏวาไมมีการเลนแตอยางใดถือไดวาจําเลย
มีเจตนาจูงใจเพื่อใหโจทกรวมจายเงินให โดยใชอํานาจในตําแหนง
โดยมิชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148

ฎ 166/2547 เมื่อผลการตรวจคนตัว ว. ไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ว. ไดกระทําความผิดฐานมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครองตอไปอีก
จําเลยที่ 1 ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจไมมีอาํ นาจจับกุม ว. สมควรที่จําเลยที่ 1
จะตองปลอยตัว ว. ไป การที่จาํ เลยที่ 1 ยังจับกุม ว. จากศาลาทาน้ํานําตัวไปไวที่
สะพานขามคลองแสนแสบจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ วันเกิดเหตุจําเลยที่ 2
ออกปฏิบัติหนาที่คูกับจําเลยที่ 1 โดยใชรถจักรยานยนตคนั เดียวกับจําเลยที่ 1 และ
อยูดวยกันกับจําเลยที่ 1 ตั้งแตเริ่มตรวจคนจับกุมจนกระทั่งปลอยตัว ว. ขณะที่
จําเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนตนํา ว. ไปที่ใตสะพานขามคลองแสนแสบโดย ว. นั่ง
กลาง จําเลยที่ 2 นั่งซอนทายมีลักษณะควบคุมตัว ว. ไมใหหลบหนีทั้งระหวางที่
จําเลยที่ 1 เรียกรองเงินจนถึงรับเงินจาก ว. จําเลยที่ 2 ก็อยูในบริเวณเดียวกันนั้น
เมื่อไดรับเงินแลวจําเลยที่ 2 ก็นั่งรถจักรยานยนตออกไปจากทีเ่ กิดเหตุพรอมกับ
จําเลยที่ 1 พฤติการณดังกลาวฟงไดวาจําเลยที่ 2 เปนตัวการรวมกระทําความผิดกับ
จําเลยที่ 1 ตามมาตรา 148
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ตํารวจกองปรามขูเอาเงินอางวาเพื่อลบจากบช.ยาเสพติด
ฎ 2573/2553 จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจกองปราบปรามขู
ใหโจทกรวมนําเงินมามอบใหโดยอางวาเพื่อลบชื่อโจทกรวมออกจาก
บัญชีผูคายาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และเพื่อที่จะไมจับกุมโจทกรวม จึงเปน
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการฐานเปนเจาพนักงานใชอํานาจใน
ตําแหนงโดยมิชอบขมขืนใจและจูงใจเพื่อใหโจทกรวมมอบใหซึ่ง
ทรัพยสินแกตนเอง ตามมาตรา 148 (จําคุก 12 ป)

ตองมีเจตนากระทําความผิด (ไมมีองคประกอบโดยทุจริต)
ฎ 1722 / 2524 จําเลยที่ 1(ผูใหญบาน) ไดรับแจงจากจําเลยที่ 2 วา โจทกทั้งสี่เปน
คนรายลักไกงวง แลวจําเลยที่ 1 เรียกโจทกทั้งสี่มาเพื่อพูดจาตกลงกันถึงเรื่องความเสียหาย
ฟงไมไดวาเปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ และการที่จาํ เลยที่ 1 เพียงแตไกล
เกลี่ยใหโจทกทั้งสี่กับจําเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ตกลงกันเรื่องคาเสียหายเพื่อใหคดีเลิกแลวกันนั้น
ไมใชเรื่องจําเลยที่ 1 มีเจตนาทุจริตเพื่อขูเอาเงินจากโจทกทั้งสี่ จําเลยที่ 1 จึงไมมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (อางคําพิพากษาฎีกาที1่ 73/2510)
การที่จําเลยที่ 1 เรียกโจทกทั้งสี่มาโดยกลาวหาวาโจทกทั้งสี่ลกั ไกงวงเมื่อไดไกลเกลีย่
ตกลงคาเสียหายกันแลวจําเลยที่ 1 มิไดจัดการสงโจทกทั้งสี่ไปดําเนินคดีเปนการละเวนการ
ปฏิบัตหิ นาที่ แตจําเลยที1่ มิไดมีเจตนาทุจริต และมิใชเพื่อเรียกเอาเงินจากโจทกทั้งสี่และ
เปนผลใหโจทกทั้งสี่ไมตองถูกสงตัวไปดําเนินคดี จึงฟงไมไดวาจําเลยละเวนการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกทั้งสีจ่ ําเลยที่ 1 จึงไมมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157
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มาตรา 149 เปนกรณีไมไดแกลงจับ แตจับจริง เริ่มตนจับโดยชอบ
ฎ 1749/2545 พฤติการณที่จําเลยจับกุมผูเสียหายในขอหา
ลักทรัพยของ ส. แลวใหผูเสียหายลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม
จากนั้นนํา ผูเสียหายไปควบคุมไวที่สถานีตํารวจประมาณ 30 นาที
จึงเรียกรองเอาเงินจากผูเสียหายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลอยตัวไม
ดําเนินคดีโดยนําผูเสียหายออกมาโทรศัพทหา ก.ภริยาผูเสียหาย
ตอมาเมื่อจําเลยไดรับเงิน3,000 บาท จากผูเสียหายแลว จึงปลอย
ผูเสียหายไปนั้น เปนกรณีไมกระทําการในตําแหนงโดยมิชอบดวย
หนาที่ จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149
(จําคุก 5 ป)

ตํารวจผูจับเรียกเงิน แมยังไมกําหนดจํานวนเงินก็ผิด 149 แลว
ฎ 3155/2531 (ป)จําเลยทั้งสองเปนเจาพนักงานตํารวจมีอาํ นาจสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด
ไดจับกุมผูกระทําผิดฐานเลนการพนันสลากกินรวบพรอมของกลางแลวไมนาํ สงสถานีตํารวจ
ทันที กลับพาไปที่ปา ยรถโดยสารประจําทางในหมูบานโดยไมมเี หตุผลและความจําเปนและใหผู
ถูกจับกุมโทรศัพทติดตอกับบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหมาตกลงกันที่ปายรถโดยสารประจําทาง
และรออยูเปนเวลานาน เมื่อพาผูถกู จับไปสถานีตํารวจจําเลยเขาไปแจงตอเจาหนาที่ตํารวจ
เทานั้น ไมมอบบันทึกการจับกุมและของกลางให ทั้งไมนําตัวผูตองหาเขาไปดวย แสดงวาเปน
เพียงแผนการของจําเลยให ผูตอ งหากลัวและหาทางตกลงกับจําเลยจําเลยไมมเี จตนาที่จะมอบ
ผูตองหาใหแกพนักงานสอบสวนจริงจังพฤติการณของจําเลยถือไดวาเปนการเรียกทรัพยสนิ
จากผูตองหาแลว เพียงแตยังไมไดกําหนดจํานวนเงิน และฝายผูตอ งหายังไมไดตอบตกลง
เทานั้น การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามมาตรา 149 (จําคุก 5 ป)
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ผู้บังคับการกองตํารวจนํา รั บเงินเพือไปทําตามหน้ าทีผิด 149
ฎ 2488/2558 การตรวจสอบการขนสงน้ํามันดีเซลเพื่อปองกันมิใหมีการลักลอบจําหนายใน
ราชอาณาจักร หรือนําน้ํามันดังกลาวกลับเขามาจําหนายในราชอาณาจักรเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางหนึ่งในงานปราบปรามการกระทําความผิด ดังนั้น การที่ตํารวจน้ําเดินทางไปกับเรือ
บรรทุกน้ํามันไปจนถึงนานน้ําเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติหนาที่จงึ เปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ยอมไมมีสิทธิรับเงินคาใชจายใดๆ จากผูประกอบการจําหนายน้าํ มันดีเซล การที่
จําเลยรับเงินแลวสั่งการตํารวจกองตํารวจน้ําเดินทางไปกับเรือบรรทุกน้ํามันเพื่อปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว แมจะนําเงินมาจายเปนคาเบี้ยเลีย้ งพิเศษใหแกตาํ รวจกองตํารวจน้ําที่เดินทางไปปฏิบัติ
หนาที่ในเรือบรรทุกน้ํามันก็ตาม ก็เปนการรับทรัพยสินเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
ในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐาน
เปนเจาพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ดวยหนาที่ตาม 149 (ออกขอสอบเน สมัย 70)

ตํารวจเรียกเงินจากสามีผกู ระทําผิด เปนความผิด ม.149
- ฎ 1338/2538การที่จําเลยเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ในการ
สืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนราย เรียกรับเงินจากผูเสียหายในคดี
ที่สามีผูเสียหายถูกคนรายฆาและชิงทรัพยโดยไมมสี ิทธิจะเรียกรับ ถือไดวา
เปนการรับทรัพยสินเพื่อประโยชนตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทําการใน
ตําแหนงหนา ที่ จําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
149 (จําคุกกระทงละ 5 ป รวม 10 ป)

ก
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ตํารวจจราจรจับบรรทุกน้ําหนักเกิน เริ่มตนชอบ และไปเรียกเงินเขา 149
ฎ 2345/2536 จําเลยเปนตํารวจมีอํานาจหนาที่ตามปวิอ.ในการจับกุมผูก ระทําผิด
กฎหมาย จําเลยพบนายอมรขับรถยนตบรรทุกทรายมาตามทางหลวงในสภาพที่นาจะบรรทุก
เกินน้ําหนัก จึงไดบังคับใหหยุดรถและนํารถไปชั่งตรวจสอบน้ําหนักบรรทุก เมื่อทําการชั่งแลว
จําเลยบอกวาน้ําหนักเกิน ใหนายอมรนํารถไปจอดที่หนาสถานีตํารวจ แลวยึดเอากุญแจรถไป
ตอจากนั้นจําเลยบอกผูเสียหายซึ่งเปนเจาของรถยนตบรรทุกวา บรรทุกน้ําหนักเกินผูขับรถ
จะตองถูกจําคุก 2 เดือน และปรับ 20,000 บาท และจําเลยไดรับเงิน 3,100 บาท จาก
ผูเสียหายแลว จําเลยกลับละเวนไมกระทําการในตําแหนงหนาที่ที่จะตองแจงขอหานายอมรวา
ใชยานพาหนะบนทางหลวงที่นํา้ หนักบรรทุกเกิน คงแจงขอหานายอมรวาใชรถยนตบรรทุก
ทรายรั่วไหล เปรอะเปอนลงบนถนนหลวง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
ผูอื่นแทน โดยมิชอบดวยหนาที่และโดยทุจริต การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดตาม
มาตรา 149 (จําคุก 3 ป 4 เดือน)

ตํารวจจับลักทรัพย รับเงินแลวปลอย เปนการรับสินบนเพื่อไมกระทําการ
ฎ 1749/2545 พฤติการณที่จําเลยจับกุมผูเสียหายในขอหาลักทรัพยของ ส.
แลวใหผูเสียหายลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม จากนั้นนําผูเสียหายไป
ควบคุมไวท่สี ถานีตํารวจประมาณ30 นาที จึงเรียกรองเอาเงินจากผูเสียหายเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการปลอยตัวไมดําเนินคดีโดยนําผูเสียหายออกมาโทรศัพทหา ก.
ภริยาผูเสียหาย ตอมาเมื่อจําเลยไดรบั เงิน3,000 บาท จากผูเสียหายแลว จึง
ปลอยผูเสียหายไปนั้น เปนกรณีไมกระทําการในตําแหนงโดยมิชอบดวยหนาที่
จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149
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มาตรา 201
เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน รวมพนักสอบสวนคดีพิเศษ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ฎ 931/2532 จําเลยเปนพนักงานสอบสวนมีหนาที่เสนอความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตใหประกัน อ.ทั้งๆ ที่รูวา ล.ปลอม
ลายมือชื่อ ท.ผูขอประกัน จําเลยก็ยังเสนอความเห็นวาควรใหประกัน อ.
ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามปอ. มาตรา 157
จําเลยรับทรัพยสินสําหรับตนเองเพื่อกระทําให อ. ไดรับประกันตัว
ไป ดังนี้เปนความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201ดวย
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