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ข้อ 1 – 3 วิธีพจิ ารณาความอาญา ภาค 1 – 2
ผูเ้ สียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3884/2556 ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โจทก์ร่วมจึงไม่ มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ต่ อมาถูกกําหนดเป็ นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งโจทก์ร่วมจะมี
สิทธิครอบครองได้ แต่โดยการได้ รับเอกสารสิทธิจาก ส.ป.ก. แต่ ส.ป.ก. ยังไม่ได้อนุ ญาตให้โจทก์ร่วม
เป็ นผูม้ ีสิทธิเข้าทําประโยชน์ในที่ดินพิพาท โจทก์ร่วมจึ งยังไม่สีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท จึงไม่ใช่
ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะต้ องทุกข์ให้ ดาํ เนินคดีแก่จาํ เลยฐานบุกรุกซึ่งเป็ นความผิดต่อส่วนตัว พนักงาน
สอบสวนไม่มีอาํ นาจสอบสวนและโจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ องฐานบุกรุก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3369/2556 การที่ให้ ผ้ ูเสียหายเล่นการพนันนั้นเป็ นเหตุท่ที าํ ให้ จาํ เลย
ทั้งสองได้ ทรัพย์สนิ ไปจากผู้เสียหายไปเพราะผู้เสียหายร่วมเล่นการพนันด้ วย โดยผู้เสียหายเป็ นฝ่ ายแพ้ พนัน
จึงมอบทรัพย์สินให้ จาํ เลยทั้งสองกับพวกไป เมื่อผูเ้ สียหายทราบดีว่าเป็ นการเล่นการพนันเป็ นสิ่งที่ผิด
ตามกฎหมาย จึงถือว่าผู้เสียหายร่วมกันกระทําความผิดฐานเล่นการพนันโดยไม่ได้ รับอนุญาตกับจําเลยทั้ง
สองกับพวกอันเป็ นความผิดตามกฎหมาย ผูเ้ สียหายจึ งมิใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตินยั แม้ ผ้ ูเสียหายจะร้ องทุกข์
ไว้ ย่อมเท่ากับไม่มีการร้ องทุกข์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นผลห้ ามมิให้ ทาํ การสอบสวนต่อไป ดังนั้น การสอบสวน
ที่ดาํ เนินต่อมาจึงไม่ก่อสิทธิเกิดอํานาจแก่พนักงานอัยการยื่นฟ้ องคดี โจทก์จึงไม่มีอาํ นาจฟ้ องคดีน้ ี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7832/2556 จําเลยกับพวกร่วมกันยักยอกรถยนต์ของผู้เสียหายที่ 1
ซึ่งเป็ นผู้ให้ เช่าซื้อ ขณะอยู่ในความครอบครองของผูเ้ สียหายที่ 2 ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าซื้ อ เมื่อในขณะกระทํา
ความผิดผู้เสียหายที่ 2 เป็ นผู้มีสิทธิครอบครองใช้ ประโยชน์รถยนต์ท่เี ช่าซื้อดังกล่าว การกระทําของ
จํ าเลยกับพวกย่อมทําให้ผูเ้ สียหายที่ 2 ได้รบั ความเสียหายโดยตรง แม้ ผ้ ูเสียหายที่ 2 จะไปแจ้ งความ
ร้ องทุกข์ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากผู้เสียหายที่ 1 แต่กถ็ ือว่าได้ ร้องทุกข์ในฐานะที่ผ้ ูเสียหายที่ 2 เป็ น
ผู้เสียหายด้ วยเช่นกัน ผูเ้ สียหายที่ 2 จึ งเป็ นผูเ้ สียหายในคดีนี้ และมีอํานาจในการถอนคําร้องทุกข์
คํ าพิพ ากษาศาลฎี กาที่ 2367/2556 โจทก์ฟ้ องขอให้ ล งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290 จําเลยให้ การปฏิเสธ คดีน้ ีศาลชั้นต้ นฟังข้ อเท็จจริงว่า นาย ป. ผู้ตายเป็ นฝ่ ายก่อเหตุทาํ ร้ าย
จําเลยก่อน การกระทําของจําเลยจึงเป็ นการกระทําเพราะถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ ายแรงด้ วยเหตุอนั ไม่เป็ น
ธรรม เป็ นการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ และพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290 วรรคแรก ประกอบมาตรา 72 โจทก์รวมทั้งสองไม่อุทธรณ์ในปัญหาที่ว่าการกระทํา
ของจําเลยเป็ นการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะหรือไม่ ข้อเท็จจริงจึ งรับฟังเป็ นยุติว่าผูต้ ายเป็ นผูก้ ่อ
ให้จํ า เลยกระทํ า ความผิ ด ดัง นี้ ผู ต้ ายจึ ง ไม่ ใ ช่ ผู เ้ สี ย หายโดยนิ ติ น ยั สํา หรั บ ความผิ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 290 ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมทั้ง
สองซึ่งเป็ นบิดาละมารดาของผูต้ าย ย่อมไม่มีอํานาจจัดการแทนผูต้ ายได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 5 (2) และไม่มีอํานาจเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการตาม
© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

-2นิติศาสตร์ ดอท คอม
เก็งฎีการายข้อกลุ่ม วิ.อาญา ภาค 2 สมัย 67
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 และไม่มียืน่ คําร้องขอให้บงั คับจํ าเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 กับไม่มีสิทธิอุทธรณ์
และฎีกาว่าการกระทําของจํ าเลยเป็ นความผิดฐานฆ่าผูอ้ ื่น และขอให้บงั คับจํ าเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ที่ศาลชั้นต้ นอนุญาตให้ นาย ภ. และ นาง ว. เข้ าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการ และศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาให้ จาํ เลยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง จึงไม่ชอบ ปั ญหาดังกล่าวเป็ นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ ไม่มีคู่ความฝ่ ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอาํ นาจยกขึ้นวินิจฉัยได้
ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 17584/2555 วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาฎีกาที่ 8929/2556 มีปัญหาต้ องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยในปัญหาข้ อกฎหมาย
ว่า โจทก์มิใช้ ผ้ ูเสียหายจึงไม่มีอาํ นาจฟ้ องหรือไม่ เห็นว่ านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจําเลยตามหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงิน โจทก์มีฐานะเป็ นเพียงเจ้าหนี้ สามัญของจํ าเลย การที่จาํ เลยมอบโฉนดที่ดินให้ แก่โจทก์
เพื่อยึดถือไว้ เป็ นประกันการกู้ยืมเงิน แม้ทําให้โจทก์มีสิทธิในอันที่จะยึดโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะได้รบั
ชําระหนี้ จากจํ าเลยสิ้ นเชิง แต่มิได้ก่อให้เกิดสิทะแก่โจทก์ที่จะฟ้ องบังคับเอาแก่ที่ดินหรือบังคับอย่าง
ใด ๆ ต่อโฉนดทีด่ ินทีจ่ ํ าเลยวางเป็ นประกันได้เลยไม่ว่าในทางใด โจทก์คงมีสทิ ทธิฟ้องบังคับจําเลยได้
ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอย่ างเจ้ าหนี้สามัญเท่านั้น ดังนี้ การที่จําเลยไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐมว่าโฉนดทีด่ ินสูญหายไปเพือ่ ขอออกใบแทนโแนดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งข้อความ
อันเป็ นเท็จหรือไม่ ย่อมมิได้กระทบต่ อสิทธิ อย่างใด ๆ ของโจทก์ในอันที่จะบังคับชําระหนี้ เอาแก่
จํ าเลยตามหนังสือสัญญากูย้ ืมเงิน สิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ สามัญมีอยู่อย่างไรคงมีอยู่เพียงนั้น
มิได้ลดน้อยถอยลงไป ทั้งในการแจ้ งแก่เจ้ าพนักงานที่ดินโดยเฉพาะไม่เกีย่ วกับโจทก์ เพราะจํ าเลยมิได้
กล่าวพาดพิงเจาะจงถึงโจทก์ในอันจะถือว่าทําให้โจทก์ได้รบั ความเสียหายจากการกระของจํ าเลย
โจทก์ไม่ใช่ผูเ้ สียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) โจทก์จึงไม่มีอาํ นาจ
ฟ้ องจําเลยในความผิดฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ าพนักงาน ตามป.อ.มาตรา 137
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4801/2555 ช. เป็ นผูค้ รอบครองใช้ รถจักรยานยนต์ ได้ มีการกระทํา
ความผิดฐานทําให้ เสียทรัพย์ ช. ผู้ครอบครองทรัพย์ของ ส. ในขณะนั้น จะต้ องมีความรับผิดในความ
เสียหายต่อ ส. ช. จึงเป็ นผู้เสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดนั้นตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) ที่จะร้ อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ ดาํ เนินคดีน้ ีได้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 19287/2555 จําเลยเป็ นเพียงผู้มีช่ ือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทน
โจทก์ การที่จําเลยรู อ้ ยู่ แล้วว่ าโฉนดที่ดิ นพิพาทอยู่ ในความครอบครองของโจทก์มิได้สูญหาย แต่
กลับไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าโฉนดที่ดินพิพาทสูญหาย แล้ วนําบันทึกคําแจ้ งความไปขอออก
ใบแทนโฉนดที่ดินแล้ วโอนขายที่ดินพิพาทให้ บุคคลภายนอก เป็ นความผิดฐานแจ้ งความเท็จตาม ป.อ.
มาตรา 137 และโจทก์ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายเป็ นพิเศษในการกระทําความผิดดังกล่าว มีอาํ นาจฟ้ องคดีได้
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2555 ผู้เสียหายในความผิดฐานลักทรัพย์ไม่จาํ ต้ องเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ท่ถี ูกกลับไป บุคคลที่เป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์ที่ถูกลักไปก็เป็ นผูเ้ สียหายได้ คดีนี้ได้
ความว่ามีคนร้ ายเอายางพาราแผ่นที่โจทก์ร่วมขายให้ แก่บริษัท ม. และอยู่ระหว่างนํายางพาราแผ่นนั้นไป
ส่งให้ บริษัทดังกล่าว โดยการซื้อขายยางพาราแผ่นระหว่างโจทก์ร่วมกับบริษัทมีข้อตกลงว่าในระยะเวลา
ครึ่งเดือนจะมีการคิดหักกลบทางบัญชีกนั ครั้งหนึ่งและยางพาราที่นาํ มาส่งที่บริษัทจะต้องชัง่ นํ้าหนักเพือ่
คิดคํานวณราคา แสดงว่ายางพาราแผ่นที่โจทก์ร่วมส่งขายให้ แก่บริษัท ม. ยังไม่ได้ บ่งตัวทรัพย์สนิ เป็ น
ทรั พ ย์ เ ฉพาะสิ่ง เนื่ อ งจากจะต้ อ งมี ก ารชั่ ง นํ้า หนั ก เสีย ก่ อ นจึ ง จะมาคิ ด หั ก ลบทางบั ญ ชี กัน ได้ ดัง นั้น
กรรมสิทธิ์ในยางพาราจึ งยังเป็ นของโจทก์ร่วม เมื่อยางพาราแผ่นถูกคนร้ ายลักไประหว่างขนส่ง บริษัท
ม. ก็มิได้ ชาํ ระราคาให้ แก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมย่อมได้ รับความเสียหายจากการที่ถูกคนร้ ายลักยางพารา
แผ่นไป โจทก์ร่วมจึงมีฐานะเป็ นผู้เสียหายในคดีน้ ีและขอเข้ าเป็ นโจทก์ร่วมได้
คําพิพากษาฎีกาที่ 14793/2555 โจทก์ฟ้องว่า จําเลยปลอมเอกสาร เอกสารราชการ และ
เอกสารสิทธิอันเป็ นเอกสารราชการ โดยลงลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมและทําขึ้นใหม่ท้งั ฉบับ แล้ ว
นําเอกสารปลอมดังกล่ าวไปใช้ ต่อเจ้ าพนักงานที่ดินเพื่อขายฝาก ไถ่ถอนการขายฝาก และขายที่ดินของ
โจทก์ร่วม 2 แปลง ทําให้ โจทก์ร่วมได้ รับความเสียหาย แม้ ฟ้องโจทก์จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ต้ัง
ที่ดินของโจทก์ร่วมและไม่ได้ แนบสําเนาโฉนดที่ดินก็ตาม แต่โจทก์ร่วมก็เป็ นบุคคลผู้ได้ รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร เอกสารราชการ และเอกสารสิทธิอนั เป็ นเอกสารราชการ
และใช้ เอกสารปลอมดังกล่าว โจทก์ร่วมจึงเป็ นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) และมีสทิ ธิย่ ืนคําร้ อง
ขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 30
คําพิพากษาฎีกาที่ 16640/2555 แม้ ความผิดฐานซ่องโจรกฎหมายไม่ได้ บัญญัติว่าเป็ นการ
กระทําความผิดต่อรัฐและรัฐเป็ นความเสียหาย แต่กเ็ ป็ นความผิดตาม ป.อ. ลักษณะ 5 อันเป็ นความผิด
เกกความสงบสุขของประชาชน ซึ่งบัญญัติไว้ เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสังคม ความสงบสุขและ
ความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่บัญญัติไว้ เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงเป็ น
ส่วนตัว ดังนั้น ความผิดฐานซ่ องโจรถือว่าเป็ นการกระทําต่อรัฐโดยตรง รัฐเท่านั้นเป็ นผู้เสียหายโดย
นิตินัย โจทก์ซ่ึ งเป็ นราษฎรจึ งไม่ ใช่ บุคคลผู้ ได้ รับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรงมิ ใช่
ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอาํ นาจฟ้ องคดีได้ เอง
คํ าพิพากษาฎี กาที่ 10510/2555 (บทบรรณาธิ การเล่ ม 6 สมัย 67) ผู้ เสียหายซึ่ งเป็ น
นักข่าวได้ รับการร้ องเรียนถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงขายเหล็กไหลจากผู้ชมรายการของ
ผู้เสียหาย จึงวางแผนพิสจู น์การกระทําของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ มีการจับกุมมาลงโทษ หลังจากที่มี
การติดต่อกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจนทราบแน่ชัดว่ามีพฤติกรรมในการหลอกลวงจริงจึงประสานงานกับเจ้ า
พนักงานตํารวจเพื่อจับกุมโดยผู้เสียหายนําเงินที่จะต้ องวางประกันในการทําสัญญาจะซื้อจะขายเล็กไหล
ไปลงบันทึกประจําวันไว้ เป็ นหลักฐานก็เพื่อจะได้ เป็ นหลักฐานของการกระทําความผิด พฤติการณ์แห่งคดี
ดังกล่าวมาจึ งเป็ นเรื่องที่ผูเ้ สียหายดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง โดยการหลอกล่อ
กลุ่ม บุ คคลดังกล่ าวซึ่ งก็ คือ จํ า เลยทั้งห้ามากระทําความผิด อันเป็ นการก่ อให้จําเลยทั้งห้ากระทํ า
© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

-4นิติศาสตร์ ดอท คอม
เก็งฎีการายข้อกลุ่ม วิ.อาญา ภาค 2 สมัย 67
ความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้ อง มิใช่ เพราะจําเลยทั้งห้ ามีเจตนาจะฉ้ อโกงผู้เสียหายมาตั้งแต่ ต้น กรณี
ดังกล่าวจึ งไม่อาจถือได้ว่าผูเ้ สียหายเป็ นผูเ้ สียหายตามกฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 6079/2555 ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) ประกอบมาตรา 2 (7) กําหนดให้
ผูเ้ สียหายเท่านั้นที่จะมีอํานาจร้องทุกข์เพือ่ ดําเนินคดีแก่ผูก้ ระทําความผิดได้ คดีความผิดตามที่โจทก์
ฟ้ องเป็ นความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนจะมีอาํ นาจสอบสวนก็ต่อเมื่อมี
คําร้ องทุกข์ตามระเบียบตามมาตรา 121 วรรคสอง และโจทก์จะมีอาํ นาจฟ้ องก็ต่อเมื่อมีการสอบสวนใน
ความผิดนั้นก่อนเช่นกันตามมาตรา 120
คดีน้ ีโจทก์บรรยายฟ้ องว่า ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา
ใดไม่ปรากฏชัดต่อเนื่องกัน จําเลยทั้งสี่ร่วมกันครอบครองเงินที่ได้ จากการขายที่ดินและขายสิทธิการเช่าที่
ราชพัสดุของ ฮ. และเบียดบังยักยอกเอาเงินจํานวนดังกล่าวไป เมื่อ ฮ. ถึงแก่ความตายวันที่ 20 มีนาคม
2546 การกระทําที่โจทก์กล่าวหาในขณะที่ ฮ. ยังมีชีวิตอยู่ จึ งเป็ นการกระทําความผิดต่อ ฮ. ผูเ้ ป็ น
เจ้าของทรัพย์ ฮ. จึ งเป็ นผูเ้ สียหายตามมาตรา 2 (4) และมีอํานาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา 3 (1)
ประกอบมาตรา 2 (7) แม้ ฮ. จะพิการเดินไม่ได้ เพราะเป็ นอัมพาต และศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางมีคําสังให้
่ เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ แต่ ฮ. ก็ยงั สามารถดําเนินคดีแก่จําเลยที่ 1 และที่ 2
เหมือนเช่นบุคคลทัว่ ไป โดยมิตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากจําเลยที่ 1 และ 2 ผูพ้ ทิ กั ษ์ก่อน ดังที่บัญญัติ
ไว้ ในมาตรา 35 แห่ง ป.พ.พ. ประกอบกับ ฮ. มิได้ถูกจํ าเลยทั้งสีท่ ําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็ บจนไม่
สามารถจัดการเองได้อนั จะทําให้โจทก์ร่วมในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของ ฮ. มีอํานาจจัดการแทน ฮ. ได้
ตามมาตรา 5 (2) เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งไม่ได้ เป็ นผู้เสียหายเป็ นผู้ร้องทุกข์ให้ ดาํ เนินคดีแก่จาํ เลยทั้งสี่ใน
ความผิดฐานยักยอกตาม ป.อ. มาตรา 352 และ 354 ซึ่งเป็ นความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดต่อ
ส่วนตัวตามมาตรา 356 จึงถือไม่ได้ ว่าคดีน้ ีมีคาํ ร้ องทุกข์ตามระเบียบที่จะทําให้ พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจ
สอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวได้ และถือเท่ากับว่ ายังไม่ ได้ มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อนย่อม
ส่งผลให้ โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ องตามมาตรา 120
จําเลยที่ 2 นําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสลากออมสินจํานวน 1,000,000 บาทเศษ ในนามของจําเลยที่
2 คนเดียวโดยมีการเบิกเงินออกจากบัญชีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 จํานวนเงิน 1,200,000 บาท
ย่อมเป็ นความผิดสําเร็จก่อน ฮ. ถึงแก่ความตายถึง 4 ปี เศษ การที่โจทก์ร่วมเป็ นผู้จัดการมรดกของ
ฮ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 โจทก์ร่วมอ้ างว่าเพิ่งทราบและมาแจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ก็ไม่ทาํ ให้ การกระทําของจําเลยที่ 2 เป็ นการกระทําต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2547 โจทก์ร่วมจึ งไม่เป็ นผูเ้ สียหาย ถือไม่ได้ว่าคดีนี้มีคําร้องทุกข์ตามระเบียบที่จะทําให้
พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนในความผิดต่ อส่วนตัวได้ ถือเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการสอบสวน
ย่อมส่งผลให้โจทก์ไม่มีอํานาจฟ้ องตามมาตรา 120 เช่นกัน ที่ศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งอนุญาตให้ โจทก์ร่วม
เข้ าร่ วมเป็ นโจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมมาจึงเป็ นการไม่ ชอบปั ญหาดัง
กล่ าวเป็ นปั ญหาข้ อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้ อย ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้ วยมาตรา 225
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6969/2555 จํ าเลยพูดหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ
หรือปกปิ ดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อโจทก์ร่วมที่ 1 จนโจทก์ร่วมที่ 1 หลงเชื่อส่งมอบเงิน
ให้ แก่จาํ เลย แม้ เงินบางส่วนเป็ นเงินของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่โอนมาให้ ในบัญชีของโจทก์ร่วมที่ 1 เพื่อให้ ส่ง
มอบแก่จาํ เลย เนือ่ งจากเมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 หลงเชื่อตามคําหลอกลวงของจํ าเลยแล้วได้เล่าให้โจทก์
ร่วมที่ 2 ฟัง โจทก์ร่วมที่ 2 หลงเชื่อว่าเป็ นความจริงวจึงร่วมลงทุนด้ วย แต่การพูดหลอกลวงของจําเลย
เป็ นการพูดเพื่อให้ มีผลต่ อโจทก์ร่วมที่ 1 และได้ ทรัพย์สินจากโจทก์ร่วมที่ 1
เท่านั้น จํ าเลยมิได้
หลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 2 หรือเจตนาให้ได้ทรัพย์สินจากโจทก์ร่วมที่ 2 จึ งไม่อาจถือได้ว่าการที่โจทก์
ร่วมที่ 2 รับฟั งเรื่องราวจากโจทก์ร่วมที่ 1 แล้วหลงเชื่อว่าเป็ นความจริงและประสงค์ร่วมลงทุนกับ
โจทก์ร่วมที่ 1 ด้วย จึ งได้โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีโจทก์ร่วมที่ 1 เพือ่ ส่งมอบให้แก่จําเลยเกิด
จากการกระทําความผิดทางอาญาของจํ าเลยต่อโจทก์ร่วมที่ 2 และส่งผลให้ โจทก์ร่วมที่ 2 เป็ น
ผู้เสียหาย โจทก์ร่วมที่ 2 จึ งไม่ใช่ผูเ้ สียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5612/2556 โจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษจําเลยทั้งสองในความผิดฐาน
ร่วมกันฉ้ อโกงตาม ป.อ. มาตรา 341, 83 โดยโจทก์บรรยายฟ้ องว่าจําเลยทั้งสองกับพวกร่ วมกัน
หลอกลวง ส. ผู้เสียหาย ให้ ผ้ ูเสียหายนําเงินมาร่วมลงทุนกับจําเลยที่ 1 และพวกเล่นการพนันเพื่อเอาเงิน
จากจําเลยที่ 2 ซึ่งมีเงินเป็ นจํานวนมาก ผู้เสียหายถูกหลอกนําเงิน 3,000,000 บาท มาร่วมลงทุนเล่น
การพนันโดยจําเลยทั้งสองกับพวกมิได้ มีเจตนาที่จะเล่นการพนันเอาทรัพย์สนิ กัน แต่การพนันเป็ นเพียง
แผนการที่จําเลยทั้งสองกับพวกร่วมกับสร้างขึ้ นมาเพือ่ หลอกเอาเงินของผูเ้ สียหายให้แนบเนียน ทั้ง
ผูเ้ สียหายก็ไมมีเจตนาจะร่วมเล่นการพนันกับพวกจํ าเลยทั้งสองมาตั้งแต่ตน้ การที่ผ้ ูเสียหายมอบเงิน
ให้ แก่จาํ เลยทั้งสองกับพวกเพื่อเล่ นการพนันเป็ นกรตกหลุมพางที่วางไว้ ถือไม่ได้ว่าผูเ้ สียหายเข้าร่วม
เล่นการพนันกับพวกจํ าเลยทั้งสอง ทั้งถือไม่ได้ ว่าผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดฐานฉ้ อโกง
จึ งถือไม่ได้ว่าผูเ้ สียหายร่วมเล่นการพนันกับจํ าเลยทั้งสองโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตอันจะเป็ นการร่วมกับ
จํ าเลยทั้งสองกระทําผิด ผูเ้ สียหายจึ งเป็ นผูเ้ สียหายโดยนิตินยั มีอาํ นาจร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ในความผิดฐานร่วมกันฉ้ อโกง และพนักงานอัยการโจทก์มีอาํ นาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9276/2555 ถ้าการกระทําของจํ าเลยเป็ นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู ต้ ายก็ไม่ใช่ ผูเ้ สียหายโดยนิตินยั ซึ่งจากกรณีเป็ นเรื่ องที่ผ้ ูตายทําร้ ายจําเลยก่อน ทายาท
ผู้ตายจึงไม่ใช่ผ้ ูเสียหายโดยนิตินัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9663/2554 ผู้เสียหายไม่ได้ มอบหมายให้ จาํ เลยเบิกเงิน 490,000 บาท
จากบัญชีของผู้เสียหายที่เปิ ดไว้ ท่ธี นาคาร แต่เป็ นเจตนาของจําเลยที่ต้องการได้ เงินโดยมิชอบและหาวิธกี าร
โดยการปลอมใบถอนเงินนําไปหลอกลวงเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินจํานวนดังกล่าว ดังนั้น เงินที่
จํ าเลยได้มาตามฟ้ อง แม้จะเป็ นเงินที่เจ้าหน้าที่ธนาคารทําพิธีการทางบัญชีของธนาคารหักจากบัญชี
ของผูเ้ สียหายก็ตาม แต่เป็ นเพราะจํ าเลยนําเอกสารปลอมไปหลอกลวงจนกระทัง่ เจ้าหน้าทีข่ องธนาคาร
หลงเชื่อ เงินที่จําเลยได้ไปจึ งเป็ นเงินของธนาคาร มิใช่ เงินของผู เ้ สียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672
จําเลยจึงไม่มีความผิดฐานยักยอกเงินผู้เสียหาย แต่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกงธนาคาร
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โจทก์ฟ้องว่ าจําเลยยักยอกเงินของผู้เสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาฟั ง
ไม่ได้ว่าจํ าเลยยักยอกเงินผูเ้ สียหาย แต่ฟังได้ ว่าจําเลยฉ้ อโกงธนาคารจึงเป็ นความผิดต่อผู้เสียหายต่าง
คนจากที่โจทก์บรรยายในฟ้ อง ถือเป็ นข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่กล่าวในฟ้ องในข้อที่เป็ นสาระสําคัญ
ไม่อาจลงโทษจําเลยฐานฉ้ อโกงได้ ตามป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคสอง และไม่อาจสั่งให้ จาํ เลยคืนเงินแก่
ผู้เสียหายได้ เช่นกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2926/2554 การเล่าแชร์หมายถึงว่าเท้ าแชร์จะเก็บเงินไว้ แล้ วถึงเวลาก็
จะนําเงินที่เก็บไปให้ ผ้ ูท่เี ปี ยแชร์ได้ เจ้ ามือแชร์ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งในการที่จะคืนเงินให้ ผ้ ูทเี ปี ยแชร์
ได้ ในฐานะเจ้ ามือแชร์ เจ้ามือแชร์ตอ้ งรับผิดในทางแพ่งแต่ไม่มีความผิดฐานยักยอก
คํ าพิพ ากษาศาลฎี กาที่ 5611/2554 ทายาทผู ไ้ ม่ มีสิท ธิ ในทรัพย์ม รดกของผู ต้ าย มิ ใ ช่
ผูเ้ สียหายตามป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) ที่จะมีอาํ นาจฟ้ องผู้ทาํ พินัยกรรมปลอมในความผิดตามป.อ.มาตรา
264, 266 และมาตรา 268
นอกจากนี้ ยังมีคําพิพากษาศาลฎี กาที่ 9948/2555 (ประชุมใหญ่ )1 (เนติ ฯ ตอนที่ 12
หน้า 3301) ประเด็นเรื่องผู้เสียหาย ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ดํา และแดงร่ วมกันจัดตั้งห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่
จดทะเบียน โดยมีวัตุประสงค์ คือ ดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน และมีขาวเป็ นลูกจ้ าง ทําหน้ าที่เป็ น
อาจารย์และเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมการศึกษา ขาวได้ เบียดบังเอาเงินที่เหลือง (นักเรียน) ได้ ฝากชําระ
ให้ แก่โรงเรียน
ประเด็น คือ เหลืองไปร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกง และยักยอก แต่ต่อมาได้ถอนคําร้อง
ทุกข์ หลังจากนั้นดําเพียงคนเดียวร้องทุกข์ดําเนินคดีกบั ขาวข้อหายักยอก
ศาลฎีกาตัดสินว่ าขาวเป็ นอาจารย์ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายผู้สอน เหลืองสามารถฝากเงินแก่ขาวไป
ชําระแก่โรงเรียนได้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเหลืองได้ ชาํ ระให้ โรงเรียนแล้ ว จึงถือได้ ว่าขาวได้ รับมอบหมาย
1

คําพิพากษาฎีกาที่ 9948/2555 เรื่องมีอยู่ว่า นักเรียนเอาเงินค่าเทอมไปจ่ายให้ ครูประจําชั้น ซึ่งไม่ใช่เป็ นครู
ฝ่ ายการเงินและไม่มีหน้ าที่รับเงินจากนักเรียน ครูได้ เงินมาก็เลยเอาไปหมุน ภายหลังเด็กเข้ าแจ้ งความเอาผิดครูฐานฉ้ อโกง
ครูเอาเงินมาคืน เด็กถอนคําร้ องทุกข์ โรงเรียนรู้เข้ าจึงเข้ าร้ องทุกข์ในความผิดฐานยักยอก คุณครูบอกว่าสิทธินาํ คดีอาญามา
ฟ้ องระงับแล้ ว
ศาลเห็นว่า จําเลยเป็ นอาจารย์ฝ่ายทะเบียนและเป็ นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ แม้ ไม่มีหน้ าที่โดยตรงในการรับเงิน
จากนักเรียน แต่นักเรียนก็สามารถฝากเงินแก่จาํ เลยนําไปชําระให้ แก่โรงเรียนได้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่านักเรียนชําระให้ แก่
โรงเรี ยนแล้ ว และจําเลยมีหน้ าที่นําเงิ นดังกล่ าวไปมอบให้ ฝ่ายการเงิ น ถือได้ ว่าจําเลยได้ รับมอบหมายโดยปริ ยายจาก
โรงเรียนให้ มีหน้ าที่รับเงินจากนักเรียนแทนโรงเรียนได้ ซึ่งเมื่อจําเลยรับเงินจากนักเรียนแล้ ว เงินย่อมตกเป็ นของโรงเรียน
ซึ่งเป็ นกิจการห้ างหุ้นส่วนสามัญยังมิได้ จดทะเบียน ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า โจทก์ร่วมในฐานะหุ้นส่วนของห้ าง
หุ้ นส่วนสามัญยังไม่ได้ จดทะเบียน ย่อมเป็ นผู้เสียหายมีอาํ นาจร้ องทุกข์ เป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้ าร่ วมเป็ นโจทก์กับ
พนักงานอัยการได้ และถือได้ ว่าเงินที่จาํ เลยรับจากนักเรียนย่อมตกเป็ นของโรงเรียนแล้ วไม่ได้ เป็ นของนักเรียนอีกต่อไป
นักเรียนจึงไม่ใช่ผ้ ูเสียหาย แม้ จะร้ องทุกข์และถอนคําร้ องทุกข์ ก็ถือไม่ได้ ว่านักเรียนเป็ นผู้เสียหายอันทําให้ สิทธินาํ ตดีอาญา
มาฟ้ องระงั บตาม ป.วิ .อ. มาตรา 39 (2) แต่ โจทก์ร่วมซึ่ ง เป็ นผู้ เ สียหายฐานยักยอก จึง มี อาํ นาจร้ องทุ กข์ได้ โ ดยชอบ
พนักงานสอบสวนจึงมีอาํ นาจสอบสวน และโจทก์มีอาํ นาจฟ้ อง
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โดยปริยายจากโรงเรียนให้ มีหน้ าที่รับเงินแทนได้ และเมื่อขาวรับเงินแล้ วเงินย่อมตกเป็ นของโรงเรียน
เหลืองจึ งไม่ใช่ผูเ้ สียหายในความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกง เพราะเงินดังกล่าวตกเป็ นของโรงเรียน
แล้ว เหลืองจึ งไม่มีอํานาจร้องทุกข์ดําเนินคดีกบั ขาว แม้ เหลืองจะไปแจ้ งความร้ องทุกข์ดาํ เนินคดีกับ
ขาวและถอนคําร้ องทุกข์ แต่เมือ่ ถือไม่ได้ว่าเหลืองเป็ นผูเ้ สียหายที่จะมีอํานาจถอนคําร้องทุกข์ในข้อหา
ยักยอกสิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ องจึ งยังไม่ระงับไปตามป.วิ.อ.มาตรา 39 (2)
ประเด็นต่ อมา การที่ไปดําไปร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกบั ขาวในข้อหายักยอกที่ขาวกระทําต่ อ
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ (โรงเรียน) สามารถทําได้หรือไม่
คําตอบ คือ ได้ เพราะป.พ.พ.มาตรา 1033 วรรคหนึ่ง กําหนดว่าถ้ าไม่มีการตกลงกัน ผู้เป็ น
หุ้นส่วนย่อมจัดการห้ างหุ้นส่วนนั้นได้ ทุกคน
คําพิพากษาฎีกาที่ 9948/2555 (ประชุมใหญ่) (บทบรรณาธิการเล่ม 7 สมัย 67) โจทก์
ร่ วมและผู้เสียหายที่ 2 เข้ าร่ วมเป็ นหุ้ นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนกับบริษัท อ. เพื่อดําเนินกิจการของ
โรงเรียน อันมีโจทก์ร่วมและผู้เสียหายที่ 2 เป็ นหุ้นส่วน เมื่อไม่ปรากฏว่าผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนตกลงกันไว้ใน
กระบวนการห้างหุน้ ส่วน ผู้เป็ นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้ างหุ้นส่วนนั้นได้ ทุกคนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1033
วรรคหนึ่ง โจทก์ร่วมในฐานะหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วนสามัญยังมิได้จดทะเบียน ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายมี
อํานาจร้องทุกข์เป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้ าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการได้
คําพิพากษาฎีกาที่ 287 - 288/2554 เมื่อพิจารณาคําเบิกความพยานโจทก์ประกอบกับรอย
ห้ ามล้ อยาวถึง 20.30 เมตร และความเสียหายของรถยนต์ท่จี าํ เลยขับซึ่งได้ รับความเสียหายตรงบริเวณ
กันชนด้ านขวามือผู้ขับยุบไปค่อนข้ างมากแล้ ว เชื่อว่าจําเลยขับรถด้ วยความเร็วสูงเกินสมควรซึ่งการขับรถ
ด้ วยความเร็วสูงมาถึงทางร่ วมทางแยกก็มิได้ ลดหรือชะลอความเร็วของรถให้ ช้าลง เป็ นการขับรถโดย
ประมาทอย่างหนึ่ง แต่เหตุท่จี าํ เลยห้ ามล้ อไม่น่าจะเกิดจากการที่จาํ เลยหักหลบหลุมตรงบริเวณปากทาง
แยกเป็ นสําคัญ เพราะตามภาพถ่ายหมาย จ.5 สํานวนหลัง เห็นได้ ชัดว่ าหลุมดังกล่ าวลํา้ เข้ ามาในผิว
จราจรของช่องเดินรถที่จาํ เลยขับเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องหลบหลุมถึงขนาดลํา้ เข้ า
ไปในช่องเดินรถสวน เชื่อว่ าเหตุท่จี าํ เลยขับลํา้ เข้ าไปในช่องเดินรถสวนเพราะหักหลบรถจักรยานยนต์ท่ี
ผู้ ต ายขับ ตั ด หน้ า จุ ด ชนอยู่ ต รง ๆ กับ ปากทางแยก ชนถู ก รถจั ก รยานยนต์ ท่ีผ้ ู ต ายขั บ ตรงฝาครอบ
แบตเตอรี่ขวามือผู้ตาย น่าเชื่อว่าผู้ตายยังมิได้ ต้งั ลํารถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถที่ตนจะเข้ าไป ทั้งตามคํา
เบิกความของ อ. ก็ได้ ความว่า เมื่อ อ. และผู้ตายขับรถมาถึงปากทางแยก อ. เห็นรถยนต์ท่จี าํ เลยขับแล่น
มาอยู่ห่างรถที่ อ. ขับ 30 ถึง 40 เมตร อ. จึงหยุดตรงปากทางแยก ไม่ขับออกไปในถนนที่เกิดเหตุ แต่
ผู้ตายขับออกไปจึงถูกรถยนต์ท่จี าํ เลยขับมาชน เห็นได้ ว่าถ้ าผู้ตายระมัดระวังโดยยังไม่ขับออกไปเหมือน
อ. ก็จะไม่ถูกจําเลยขับรถยนต์ชน ยิ่งกว่านั้นตามคําเบิกความของ ถ. จ. และ ท. พยานโจทก์ท้งั สองที่เบิก
ความว่าผู้ตายขับในลักษณะพุ่งออกไปอันเป็ นลักษณะของการขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อจําเลยเห็น
จึงห้ ามล้ อตั้งแต่อยู่ห่าง 20 ถึง 30 เมตร พฤติการณ์เช่นนี้ แม้ จุดชนอยู่ห่างจากเส้ นแบ่งช่องเดินรถ
ประมาณ 1.40 เมตร ดังที่โจทก์ท้งั สองฎีกา ก็ไม่เป็ นข้ อบ่งชี้ว่า ผู้ตายมิได้ ประมาทที่ศาลล่างทั้งสองเห็น
ว่าทั้งผู้ตายและจําเลยต่างขับรถโดยประมาท ศาลฎีกาเห็นพ้ องด้ วย เมื่อผู้ตายก็เป็ นผู้ขับรถโดยประมาท
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ผู้ตายจึงไม่ใช่ผ้ ูเสียหายโดยนิตินัย โจทก์ท่ี 2 ซึ่งเป็ นบิดาผู้ตายย่อมไม่มีอาํ นาจจัดการแทนผู้ตายและไม่มี
อํานาจฟ้ องซึ่งรวมทั้งไม่มีอาํ นาจฟ้ องอุทธรณ์ฎีกาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4), 5 (2) และ 3 (2) เมื่อไม่มี
อํานาจฟ้ องฎีกา ก็ไม่อาจขอให้ ไม่รอการลงโทษดังที่ฎีกาขึ้นมาด้ วย
คําพิพากษาฎีกาที่ 2172/2554 การที่จาํ เลยถูกฟ้ องว่าขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ มีผ้ ูอ่นื ถึง
แก่ความตายและได้ รับอันตรายสาหัส แม้ พนักงานสอบสวนจะมีความเห็นว่า ผู้ตายมีส่วนประมาทร่วมอยู่
ด้ วย แต่ผ้ ูตายถึงแก่ความตายไปก่อน ก็เป็ นเพียงความเห็นของพนักงานสอบสวนเท่านั้น ไม่ เป็ นเหตุท่ี
ต้ องห้ ามมิให้ ภริยาของผู้ตายจะขอเข้ าเป็ นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการไม่ ได้ คําสั่งอนุ ญาตขอเข้ าเป็ น
โจทก์ร่วมของศาลชั้นต้ นชอบแล้ ว
คําพิพากษาฎีกาที่ 661/2554 จําเลยเรียกและรับเงินจากผู้เสียหายทั้งสองเพื่อเป็ นการตอบ
แทนในการที่จะจูงใจเจ้ าพนักงานในตําแหน่งพนักงานอัยการ โดยวิธอี นั ทุจริตผิดกฎหมาย เพื่อให้ กระทํา
การในหน้ าที่โดยการช่ วยเหลือในทางคดีให้ ส่ังไม่ ฟ้องคดีแก่บุคคลที่ถูกดําเนินคดีอาญา แม้ พนักงาน
อัยการจะมิได้ เป็ นเจ้ าของสํานวนในคดีน้ันและจําเลยยังมิได้ ให้ เงินก็ตาม ก็ถือว่าพนักงานอัยการนั้นเป็ น
เจ้ าพนักงานที่จาํ เลยจะจูงใจให้ กระทําการในหน้ าที่อนั เป็ นคุณแก่บุคคลที่จาํ เลยจะให้ ช่วยเหลือแล้ ว การ
กระทําของจําเลยครบองค์ประกอบแห่ งความผิดตาม ป.อ.มาตรา 143 แล้ ว และเป็ นความผิดต่อรัฐ
โดยตรง โจทก์ร่วมทั้งสองจึ งไม่ใช่ผูเ้ สียหายตามกฎหมายไม่อาจเข้าร่วมเป็ นโจทก์ได้
คําพิพากษาฎีกาที่ 2869/2553 ก่อนเกิดเหตุจาํ เลยขับรถยนต์กระบะแซงรถจักรยานยนต์ของ
ป. ลํา้ เส้ นแบ่งกึ่งกลางถนนเข้ าไปในช่ องเดินรถของผู้ตาย ขณะเดียวกันผู้ตายก็ขับรถจักรยานยนต์ลาํ้ เส้ น
แบ่งกึ่งกลางถนนเข้ าไปในช่องเดินรถของจําเลยประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นเหตุให้ รถชนกันเช่นนี้ จําเลย
จึงขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื ได้ รับความเสียหายและผู้อ่นื ถึงแก่ความตาย แม้ผูต้ ายมี
ส่ วนประมาทด้วยก็ ไม่ ทํ าให้จํ าเลยพ้นความรับผิ ดไปได้ แต่ ผู ต้ ายมี ส่ วนประมาทอยู่ ด ว้ ยจึ งไม่ ใช่
ผูเ้ สียหายโดยนิตินยั สําหรับความผิดตาม ป.อ. มาตรา 291 ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) มารดาของ
ผูต้ ายย่อมไม่มีอํานาจจัดการแทนผูต้ ายได้ตามป.วิ.อ.มาตรา 5 (2) และไม่มีอํานาจเข้าร่วมเป็ นโจทก์
กับพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มาตรา 30 ปัญหาดังกล่าวเป็ นข้ อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้ อย
แม้ ไม่ มีคู่ความฝ่ ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสอง
ประกอบด้ วยมาตรา 225
คําพิพากษาฎีกาที่ 4992/2553 คดีน้ ีโจทก์บรรยายฟ้ องว่า จําเลยขับรถยนต์บรรทุกหกล้ อโดย
เห็นอยู่แล้ วว่าในช่องเดินรถด้ านหน้ าช่องเดินรถเดียวกับจําเลยมีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ ายทะเบียน ซึ่ง
มี ส. เป็ นผู้ขับ กําลังขับสวนทางมา จําเลยยังคงขับรถด้ วยความเร็วสูงเกินสมควรโดยไม่ชะลอความเร็วของ
รถให้ ช้าลง เป็ นเหตุให้ รถที่จาํ เลยขับพุ่งเข้ าเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ท่ี ส. ขับจนล้ มลง รถทั้งสองคันได้ รับ
ความเสียหายและ ส. ถึงแก่ความตายทันที ฟ้ องของโจทก์ไม่ได้ บรรยายว่า ผู้ตายมีส่วนในการกระทําผิดทาง
อาญาด้ วย ดังนั้น ตามฟ้ องของโจทก์ถือว่ า ผู้ตายเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัยตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) ข.
โจทก์ร่วมซึ่งเป็ นบุตรของผู้ตายจึงมีอาํ นาจจัดการแทนผู้ตายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5 (2) และมีสทิ ธิขอเข้ าร่วม
เป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มาตรา 3 (2)
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คําพิพากษาฎีกาที่ 10552/2553 คดีน้ ีโจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษจําเลยข้ อหาฉ้ อโกงตาม ป.อ.
มาตรา 341 แม้ ตามคําฟ้ องของโจทก์จะบรรยายว่าจําเลยโดยเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายที่ 2 ด้ วยการ
แสดงข้ อความอันเป็ นเท็จและด้ วยการแสดงตนเป็ นบุคคลอื่นเพื่อขอกู้เงินจากผู้เสียหายที่ 2 แต่ตามทาง
พิจารณาได้ ความว่าเป็ นเรื่องหลอกลวงมารดาผู้เสียหายที่ 2 มิใช่หลอกลวงผู้เสียหายที่ 2 ก็ตาม แต่เมื่อ
ผู้เสียหายที่ 2 เป็ นเจ้ าของเงินที่ให้ ก้ ูและเป็ นผู้ทาํ สัญญากู้ในฐานะผู้ให้ ก้ ูเงิน ซึ่งจําเลยผู้ก้ ูนาํ โฉนดที่ดินของ
บุคคลอื่นมาหลอกลวง เพื่อให้ ได้ เงินที่ก้ ูยืมไป ดังนั้น ผู้เสียหายที่ 2 ได้ รับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา
ความผิดของจําเลยแล้ ว จึ งเป็ นผู เ้ สียหายในคดีฉอ้ โกงด้วยคนหนึ่ง ข้ อแตกต่ างดังกล่ าวนี้จึงไม่ ใช่ ข้อ
สาระสําคัญ ทั้งจําเลยมิได้ หลงต่อสู้ จึงฟังลงโทษจําเลยได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2553 ข้อหากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์
พ.ศ.2505 มาตรา 12 (9) บัญญัติห้ามมิให้ ธนาคารพาณิชย์กระทําการใดๆ อันก่อให้ เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือประโยชน์ของประชาชนหรือเป็ นการเอาเปรียบลูกค้ าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
อย่ างไม่ เป็ นธรรม... เป็ นการบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมและกํากับการประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิชย์
เพือ่ ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ กับเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนเป็ น
ส่วนรวม อันเป็ นความผิดทีร่ ฐั เท่านั้นเป็ นผูเ้ สียหาย โจทก์ท้ งั สองเป็ นเอกชน จึ งไม่มีอํานาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 7819/2552 การที่พนักงานธนาคารหรือธนาคารเบิกถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะเงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
ธนาคารมีหน้ าที่เพียงคืนเงินเท่าจํานวนที่ลูกค้ าฝากเท่านั้น โดยไม่จาํ ต้ องเป็ นตัวเงินที่ลูกค้ านํามาฝาก
ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ ฯ มาตรา 12 (9) บัญญัติห้ามมิให้ ธนาคาร
พาณิชย์กระทําการใด ๆ อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือแก่ประโยชน์ของ
ประชาชน หรือเป็ นการเอาเปรียบลูกค้ าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างไม่เป็ นธรรม หรือเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาหรือต่อการแข่งขันในระบบสถาบันการเงิน หรือเป็ นการผูกขาดหรือจํากัดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
เป็ นการบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมและกํากับการประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ และเพื่อคุ ม้ ครอง
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นส่วนรวม อันเป็ นความผิดที่รฐั เท่านั้นเป็ นผูเ้ สียหาย โจทก์ท้งั สองซึ่งเป็ น
เอกชนไม่ ใช่ ผ้ ู เสียหายในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์กระทําความผิด ตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ ฯ
มาตรา 12 (9) จึงไม่มีอาํ นาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3254/2552 จําเลยยักยอกรถที่เช่าซื้อขณะอยู่ในความครอบครองใช้
ประโยชน์ของผูเ้ ช่าซื้ อ ผูเ้ ช่าซื้ อจึ งเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการกระทําของจํ าเลยโดยตรง ดังนั้น
แม้ ผ้ ูเช่าซื้อจะแจ้ งความร้ องทุกข์ให้ ดาํ เนินคดีแก่จาํ เลยในความผิดฐานยักยอกในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากผู้ ให้ เช่ าซื้ อก็ตาม ก็ถือได้ว่าได้รอ้ งทุกข์ในฐานะเป็ นผู เ้ สียหายเองด้วยเช่ นกัน ผู เ้ ช่ าซื้ อย่อมมี
อํานาจถอนคําร้องทุกข์ในฐานะทีเ่ ป็ นผูเ้ สียหายด้วยคนหนึง่ ได้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5883/2552 ส. ซึ่งเป็ นลูกวงแชร์ประมูลแชร์ได้ จําเลยซึ่งเป็ นนายวง
แชร์ได้ รับเช็คตามฟ้ องจากลูกวงแชร์ท่ยี ังประมูลไม่ได้ เพื่อนําไปมอบให้ แก่ ส. แต่จาํ เลยมิได้ นาํ ไปมอบให้
ส. กลับนําเช็คดังกล่ าวไปเรียกเก็บเงินในบัญชีของตนเองและถอนเงินไป ดังนี้ จํ าเลยในฐานะนายวง
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แชร์มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อตกลงการเล่นแชร์ว่า เมื่อจําเลยได้ เช็คจากลูกวงแชร์แล้ วจะต้ องนําเช็ค
ไปมอบให้ ส. ซึ่งประมูลแชร์ได้ การทีจ่ ํ าเลยรับเช็คตามฟ้ องจึ งเป็ นการรับไว้แทน ส. เมือ่ จํ าเลยนําเช็ค
ไปเรียกเก็บเงินและถอนเงินออกจากบัญชี จึ งเป็ นการครอบครองเงินของ ส.แล้วเบียดบังเอาเงินนั้น
ไป ส. จึ งเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานยักยอกเงินตามเช็ค
คําพิพากษาฎี กาที่ 1335/2552 จําเลยทั้งสามกับพวกมิ ไ ด้ มี เจตนาที่จะเล่ นการพนั นเอา
ทรัพย์สนิ กัน แต่เป็ นแผนการหรือกลอุบายอย่างหนึ่งที่จาํ เลยทั้งสามสร้ างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะหลอกลวงเอา
เงินจากโจทก์ร่วม ทั้งโจทก์ร่วมมิได้มีเจตนาที่จะไปร่วมเล่นการพนันกับจํ าเลยทั้งสามมาแต่ตน้ การที่
โจทก์ร่ ว มมอบเงิ น ให้จํ า เลยที่ 2 และที่ 3 กับ พวกเพื่อ เข้า หุ้น เล่ น การพนัน ดัง กล่ า วเป็ นการตก
หลุมพรางที่วางกับดักเอาไว้ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมเข้าร่วมเล่นการพนันกับจํ าเลยทั้งสามโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาต อันจะเป็ นการร่วมกับจําเลยทั้งสามกระทําความผิดฐานฉ้ อโกง โจทก์ร่วมจึ งเป็ นผูเ้ สียหายโดย
นิตินยั ในความผิดฐานฉ้ อโกงเงินของโจทก์ร่วม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5855/2550 คําว่า "ผู้เสียหาย" ในความผิดฐานลักทรัพย์ไม่จาํ ต้ องเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ท่ถี ูกลักไป บุคคลทีเ่ ป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์ทีถ่ ูกลักไปก็เป็ นผูเ้ สียหายได้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7640/2550 ขณะเกิดเหตุเวลา 5.30 นาฬิกา ท้ องฟ้ ายังมือ บริเวณที่
เกิดเหตุมีแสงไฟจากหลอดไฟฟ้ าข้ างฟุตบาทและที่ก่อสร้ างบ่ อบําบัดนํา้ เสียซึ่งอยู่ก่ึงกลางถนนผู้ขับรถ
ผ่านบริเวณนั้นยังต้ องเปิ ดไฟหน้ ารถซึ่งโดยสภาพไม่ น่าจะมอบเห็นเหตุการข้ างหน้ าได้ ไกลเท่ากับเวลา
กลางวัน สภาพของถนนที่มีทางเดินรถฝั่งละ 3 ช่องเดินรถในเวลาเกิดเหตุเป็ นตอนเช้ ามืดของวันเสาร์อนั
เป็ นวันหยุดราชการรถที่แล่นบนต้ องถนนน่ าจะน้ อยกว่ าวันปกติซ่ึงทําให้ ผ้ ูขับรถสามารถขับรถได้ เร็วขึ้น
กว่าวันปกติ ถนนบริเวณเกิดเหตุเป็ นทางตรง การข้ ามถนนไปยังอีกฝั่งหนึ่งต้ องข้ ามถนนถึง 6 ช่องเดินรถ
ซึ่งรถที่แล่นไปมาในขณะนั้นน่าจะใช้ ความเร็วสูงในสภาพเช่นนั้น ดังนั้น ผูต้ ายควรใช้ความระมัดระวัง
เป็ นอย่างยิง่ ในการข้ามถนนเนื่องจากเป็ นถนนใหญ่มีรถแล่นด้วยความเร็วสูงและเป็ นเวลากลางคืน
ซึ่ งผูข้ บั รถอาจไม่เห็ นคนข้ามถนนในระยะไกลที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยได้ ตรงจุ ดที่ผ้ ูตายข้ าม
ถนนมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ของสามีผ้ ูตายบังอยู่ อันอาจทําให้จําเลยไม่สามารถเห็ นผู ต้ ายได้ใน
ระยะไกล แต่เห็ นในระยะกระชั้นชิดจึ งไม่สามารถพักรถหลบหรือหยุดรถได้ทนั เป็ นเหตุให้ชนผูต้ าย
ดังนั้น การที่ผูต้ ายข้ามถนนใต้สะพานลอยคนข้ามจึ งเป็ นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ จึ งนับว่าผูต้ ายมีส่วนประมาทด้วยผูต้ ายจึ ง
มิใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตินยั ในความผิดตาม ป.อ. มาตรา 291 ผูร้ อ้ งจึ งไม่มีอํานาจจัดการแทนผูต้ ายและ
ไม่มีอํานาจเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), 5 (2) และ 3 (2)
ผูม้ ีอํานาจจัดการแทนผูเ้ สียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7212/2555 โจทก์ฟ้องคดีน้ ีโดยเห็นว่าโจทก์ได้ รับความเสียหายเป็ น
พิเศษอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ถือเป็ นการใช้สิทธิส่วนตัวของโจทก์ในฐานะเป็ น
ผู เ้ สี ย หาย มิ ใช่ เป็ นการฟ้ องคดี แ ทนหรื อ ทํ าการแทน อบต.ทุ่ งคลอง ซึ่ งเป็ นนิติ บุคคลโดยอาศั ย
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