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ผูเ้ สียหาย (มาตรา 2 (4))
“ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้ รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มอี าํ นาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัตไิ ว้ ในมาตรา 4, 5 และ 6
ผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) สามารถแบ่งออกได้ เป็ นสองประเภท คือ
(1) ผู้ได้ รับความเสียหายโดยแท้ จริงตามมาตรา 2 (4) และ
(2) ผู้มอี าํ นาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตรา 4, 5 และ 6
องค์ประกอบของการเป็ นผูเ้ สียหาย
1. ต้องมีการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึง่ ทางอาญาเกิดขึ้ น
ต้ องพิจารณาตามกฎหมายสารบัญญติท่กี าํ หนดว่าการกระทําใดบ้ างที่เป็ นความผิดทางอาญา
เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.จราจรทางบก เป็ นต้ น
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7832/2556 จําเลยกับพวกร่วมกันยักยอกรถยนต์ของผู้เสียหาย
ที่ 1 ซึ่งเป็ นผู้ให้ เช่าซื้อ ขณะอยู่ในความครอบครองของผูเ้ สียหายที่ 2 ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่ าซื้ อ เมื่อ
ในขณะกระทําความผิดผู้เสียหายที่ 2 เป็ นผู้มีสทิ ธิครอบครองใช้ ประโยชน์รถยนต์ท่เี ช่าซื้อดังกล่าว
การกระทําของจํ าเลยกับพวกย่อมทําให้ผูเ้ สียหายที่ 2 ได้รบั ความเสียหายโดยตรง แม้ ผ้ ูเสียหาย
ที่ 2 จะไปแจ้ งความร้ องทุกข์ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากผู้เสียหายที่ 1 แต่กถ็ ือว่าได้ ร้องทุกข์ใน
ฐานะที่ผ้ ูเสียหายที่ 2 เป็ นผู้เสียหายด้ วยเช่นกัน ผูเ้ สียหายที่ 2 จึ งเป็ นผูเ้ สียหายในคดีนี้ และมี
อํานาจในการถอนคําร้องทุกข์
สรุป ผู้เช่าซื้อเป็ นผู้ครอบครองใช้ ประโยชน์รถที่เช่าซื้อ ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐาน
ยักยอก แม้ ผ้ ูเช่าซื้อไปร้ องทุกข์ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากผู้ให้ เช่าซื้อ ก็ถือว่าเป็ นการร้ องทุกข์ใน
นามของตนเองด้ วย ผู้เช่าซื้อจึงถอนคําร้ องทุกข์ได้
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4801/2555 ช. เป็ นผูค้ รอบครองใช้ รถจักรยานยนต์ ได้ มีการ
กระทําความผิดฐานทําให้ เสียทรัพย์ ช. ผู้ครอบครองทรัพย์ของ ส. ในขณะนั้น จะต้ องมีความรับผิด

© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

2
สรุปเตรียมสอบเนติบณ
ั ฑิต กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาภาค 1-2 ข้อ 1-3

ในความเสียหายต่อ ส. ช. จึงเป็ นผู้เสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดนั้นตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2
(4) ที่จะร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ ดาํ เนินคดีน้ ไี ด้
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2555 จําเลยลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 ขณะอยู่
ในความครอบครองของผู้เสียหายที่ 1 ผูเ้ สียหายทั้งสองจึ งเป็ นบุ คคลผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
เนื่องจากการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ เป็ นผู้เสียหายตามความหมายแห่ง ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4)
และมีสทิ ธิเรียกร้ องทรัพย์สนิ คือรถยนต์หรือราคารถยนต์ท่ผี ้ ูเสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทํา
ผิดดังกล่าวคืนได้ แต่ผูร้ อ้ งซึ่ งเป็ นผูร้ บั ประกันภัยรถยนต์ของผูเ้ สียหายที่ 2 มิใช่ผูไ้ ด้รบั ความ
เสียหายเนื่องมาจากการกระทําผิดฐานลักทรัพย์ของจํ าเลยโดยตรง เพียงแต่ อ้างสิทธิในฐานะ
ผู้รับประกันภัยรถยนต์ท่ถี ูกจําเลยลักไป ซึ่งได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหายที่ 2 ผู้รับ
ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและมาใช้ สทิ ธิไล่เบี้ยเอาจากจําเลยเท่านั้น ความเสียหายของผู้ร้องที่
อ้ างว่าได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไปนั้นจึงเกิดขึ้นจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัย มิใช่เกิดจาก
การกระทําผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็ นการกระทําละเมิดของจํ าเลย สิทธิเรียกร้ องความเสียหายจึง
มิใช่เป็ นการเรียกร้ องในมูลหนี้ละเมิดเช่นเดียวกันกับผู้เสียหายทั้งสองตามที่ผ้ ูร้องฎีกา
ข้อสังเกต เรื่องนี้ ศาลมีคาํ พิพากษาให้ คืนหรือใช้ ราคารถยนต์แก่ผ้ ูเสียหายทั้งสอง ผู้ร้องซึ่ง
เป็ นบริษัทรับประกันภัยยื่นคําร้ องว่า ผู้ร้องได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ ผ้ ูเสียหายที่ 2 แล้ ว ขอรับ
ช่วงสิทธิของผู้เสียหายทั้งสองขอให้ บังคับจําเลยชดใช้ ราคารถ ศาลฎีกาเห็นว่าสิทธิของผู้เสียหายที่จะ
เรี ย กเอาค่ า สิน ไหมทดแทนดัง กล่ า ว เป็ นสิ ท ธิ เ ฉพาะตัว โดยแท้ข องผู เ้ สี ย หายหรื อ ผู ม้ ี อํ า นาจ
จัดการแทนเท่านั้น ดังนี้ ผู้เสียหายที่จะถือเป็ นเจ้ าหนี้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 50 จึงหมายถึงผู้เสียหาย
ในคดีอาญาเท่านั้น ผู้ร้องไม่อาจรับช่วงสิทธิของผู้เสียหายเป็ นเจ้ าหนี้ในคดีน้ ไี ด้
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2555 ผู้เสียหายในความผิดฐานลักทรัพย์ไม่จาํ ต้ องเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ท่ถี ูกกลับไป บุคคลที่เป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์ที่ถูกลักไปก็เป็ นผูเ้ สียหาย
ได้ คดีนี้ได้ ความว่ามีคนร้ ายเอายางพาราแผ่นที่โจทก์ร่วมขายให้ แก่บริษัท ม. และอยู่ระหว่างนํา
ยางพาราแผ่นนั้นไปส่งให้ บริษัทดังกล่าว โดยการซื้อขายยางพาราแผ่นระหว่างโจทก์ร่วมกับบริษัทมี
ข้ อตกลงว่าในระยะเวลาครึ่งเดือนจะมีการคิดหักกลบทางบัญชีกนั ครั้งหนึ่งและยางพาราที่นาํ มาส่งที่
บริษัทจะต้องชัง่ นํ้าหนักเพือ่ คิดคํานวณราคา แสดงว่ายางพาราแผ่นที่โจทก์ร่วมส่งขายให้ แก่บริษัท
ม. ยังไม่ได้ บ่งตัวทรัพย์สนิ เป็ นทรัพย์เฉพาะสิ่ง เนื่องจากจะต้ องมีการชั่งนํา้ หนักเสียก่อนจึงจะมาคิด
หักลบทางบัญชีกนั ได้ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในยางพาราจึ งยังเป็ นของโจทก์ร่วม เมื่อยางพาราแผ่นถูก
คนร้ ายลักไประหว่างขนส่ง บริษัท ม. ก็มิได้ ชาํ ระราคาให้ แก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมย่อมได้ รับความ

© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

3
สรุปเตรียมสอบเนติบณ
ั ฑิต กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาภาค 1-2 ข้อ 1-3

เสียหายจากการที่ถูกคนร้ ายลักยางพาราแผ่นไป โจทก์ร่วมจึงมีฐานะเป็ นผู้เสียหายในคดีน้ ีและขอเข้ า
เป็ นโจทก์ร่วมได้
สรุป คําว่า "ผู้เสียหาย" ในความผิดฐานลักทรัพย์ไม่จาํ ต้ องเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ท่ี
ถูกลักไป บุคคลที่เป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์ที่ถูกลักไปก็เป็ นผูเ้ สียหายได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
5855/2550 วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
*คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 6969/2555 (ออกข้อสอบอัยการสนามใหญ่ พ.ศ.2557)
จํ าเลยพู ดหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรือปกปิ ดข้อความจริงซึ่ งควรบอกให้
แจ้งต่อโจทก์ร่วมที่ 1 จนโจทก์ร่วมที่ 1 หลงเชื่อส่งมอบเงินให้ แก่จาํ เลย แม้ เงินบางส่วนเป็ นเงิน
ของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่โอนมาให้ ในบัญชีของโจทก์ร่วมที่ 1 เพื่อให้ ส่งมอบแก่จาํ เลย เนือ่ งจากเมื่อ
โจทก์ร่วมที่ 1 หลงเชื่อตามคําหลอกลวงของจํ าเลยแล้วได้เล่าให้โจทก์ร่วมที่ 2 ฟัง โจทก์ร่วมที่ 2
หลงเชื่อว่าเป็ นความจริงวจึงร่วมลงทุนด้ วย แต่การพูดหลอกลวงของจําเลยเป็ นการพูดเพื่อให้ มีผล
ต่อโจทก์ร่วมที่ 1 และได้ ทรัพย์สนิ จากโจทก์ร่วมที่ 1 เท่านั้น จํ าเลยมิได้หลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 2
หรือเจตนาให้ได้ทรัพย์สินจากโจทก์ร่วมที่ 2 จึ งไม่อาจถือได้ว่าการที่โจทก์ร่วมที่ 2 รับฟั ง
เรื่องราวจากโจทก์ร่วมที่ 1 แล้วหลงเชื่อว่าเป็ นความจริงและประสงค์ร่วมลงทุนกับโจทก์ร่วมที่
1 ด้วย จึ งได้โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีโจทก์ร่วมที่ 1 เพือ่ ส่งมอบให้แก่จําเลยเกิดจากการ
กระทําความผิดทางอาญาของจํ าเลยต่อโจทก์ร่วมที่ 2 และส่งผลให้ โจทก์ร่วมที่ 2 เป็ นผู้เสียหาย
โจทก์ร่วมที่ 2 จึ งไม่ใช่ผูเ้ สียหาย
*คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 14793/2555 โจทก์ฟ้ องว่ า จํา เลยปลอมเอกสาร เอกสาร
ราชการ และเอกสารสิทธิอันเป็ นเอกสารราชการ โดยลงลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมและทําขึ้น
ใหม่ท้งั ฉบับ แล้ วนําเอกสารปลอมดังกล่ าวไปใช้ ต่อเจ้ าพนักงานที่ดินเพื่อขายฝาก ไถ่ถอนการขาย
ฝาก และขายที่ดินของโจทก์ร่วม 2 แปลง ทําให้ โจทก์ร่วมได้ รับความเสียหาย แม้ ฟ้องโจทก์จะไม่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ต้ังที่ดินของโจทก์ร่วมและไม่ได้ แนบสําเนาโฉนดที่ดินก็ตาม แต่โจทก์ร่วมก็
เป็ นบุคคลผู้ได้ รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร เอกสารราชการ
และเอกสารสิทธิอันเป็ นเอกสารราชการ และใช้ เอกสารปลอมดังกล่ าว โจทก์ร่วมจึงเป็ นผู้เสียหาย
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) และมีสทิ ธิย่ ืนคําร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 30
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 9948/2555 (ประชุ ม ใหญ่ ) ฎี ก านี้ ตั ด สิน ในประเด็น เรื่ อ ง
ผู้ เสีย หาย ซึ่ งมีข้ อเท็จจริ งว่ า ดํา และแดงร่ วมกันจัด ตั้งห้ างหุ้ นส่ วนสามัญไม่ จ ดทะเบีย น โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน และมีขาวเป็ นลูกจ้ าง ทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์และเป็ น
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หั ว หน้ า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ขาวได้ เ บี ย ดบั ง เอาเงิน ที่ เหลื อ ง (นั ก เรี ย น) ได้ ฝ ากชํา ระให้ แ ก่
โรงเรียน
ประเด็น คือ เหลืองไปร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกง และยักยอก แต่ต่อมาได้ถอนคํา
ร้องทุกข์ หลังจากนั้นดําเพียงคนเดียวร้องทุกข์ดาํ เนินคดีกบั เหลืองข้อหายักยอก
ศาลฎีกาตัดสินว่าขาวเป็ นอาจารย์ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายผู้สอน เหลืองสามารถฝากเงินแก่ขาว
ไปชําระแก่โรงเรียนได้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ าเหลืองได้ ชาํ ระให้ โรงเรียนแล้ ว จึงถือได้ ว่าขาวได้ รับ
มอบหมายโดยปริยายจากโรงเรียนให้ มีหน้ าที่รับเงินแทนได้ และเมื่อขาวรับเงินแล้ วเงินย่อมตกเป็ น
ของโรงเรียน เหลืองจึ งไม่ใช่ผูเ้ สียหายในความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกง เพราะเงินดังกล่าวตก
เป็ นของโรงเรียนแล้ว เหลืองจึ งไม่มีอํานาจร้องทุกข์ดําเนินคดีกบั ขาว แม้ เหลืองจะไปแจ้ งความ
ร้ องทุ กข์ดําเนินคดีกับขาวและถอนคําร้ องทุ กข์ แต่ เมื่อถือไม่ ได้ว่าเหลื องเป็ นผู เ้ สี ยหายที่จะมี
อํ านาจถอนคําร้องทุกข์ในข้อหายักยอกสิทธิ นําคดีอาญามาฟ้ องจึ งยังไม่ ระงับไปตามป.วิ .อ.
มาตรา 39 (2)
ประเด็นต่อมา การที่ไปดําไปร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกบั ขาวในข้อหายักยอกที่ขาวกระทํา
ต่อห้างหุน้ ส่วนสามัญ (โรงเรียน) สามารถทําได้หรือไม่
คําตอบ คือ ได้ เพราะป.พ.พ.มาตรา 1033 วรรคหนึ่ง กําหนดว่าถ้ าไม่มีการตกลงกัน ผู้เป็ น
หุ้นส่วนย่อมจัดการห้ างหุ้นส่วนนั้นได้ ทุกคน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5611/2554 ทายาทผูไ้ ม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผูต้ าย มิใช่
ผูเ้ สียหายตามป.วิ.อ.มาตรา 2(4) ที่จะมีอาํ นาจฟ้ องผู้ทาํ พินัยกรรมปลอมในความผิดตามป.อ.
มาตรา 264, 266 และมาตรา 268
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 9663/2554 ผู้ เ สี ย หายไม่ ไ ด้ ม อบหมายให้ จํา เลยเบิ ก เงิ น
490,000 บาท จากบัญชีของผู้เสียหายที่เปิ ดไว้ ท่ธี นาคาร แต่เป็ นเจตนาของจําเลยที่ต้องการได้ เงิน
โดยมิชอบและหาวิธีการโดยการปลอมใบถอนเงินนําไปหลอกลวงเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
เงินจํานวนดังกล่ าว ดังนั้น เงินที่จําเลยได้มาตามฟ้ อง แม้จะเป็ นเงินที่เจ้าหน้าที่ธนาคารทําพิธี
การทางบัญชี ของธนาคารหักจากบัญชี ของผู เ้ สียหายก็ ตาม แต่ เป็ นเพราะจํ าเลยนําเอกสาร
ปลอมไปหลอกลวงจนกระทัง่ เจ้าหน้าที่ของธนาคารหลงเชื่อ เงินที่จําเลยได้ไปจึ งเป็ นเงินของ
ธนาคาร มิใช่เงินของผูเ้ สียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672 จําเลยจึงไม่มีความผิดฐานยักยอกเงิน
ผู้เสียหาย แต่เป็ นความผิดฐานฉ้ อโกงธนาคาร

© Copyrights www.Nitisart.com: Friend for Law Student.

5
สรุปเตรียมสอบเนติบณ
ั ฑิต กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาภาค 1-2 ข้อ 1-3

โจทก์ฟ้องว่าจําเลยยักยอกเงินของผู้เสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณา
ฟั ง ไม่ ไ ด้ว่ า จํ า เลยยัก ยอกเงิ น ผู เ้ สี ย หาย แต่ ฟั ง ได้ ว่ า จํา เลยฉ้ อ โกงธนาคารจึ ง เป็ นความผิด ต่ อ
ผู้เสียหายต่างคนจากที่โจทก์บรรยายในฟ้ อง ถือเป็ นข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่กล่าวในฟ้ องในข้อที่
เป็ นสาระสําคัญ ไม่อาจลงโทษจําเลยฐานฉ้ อโกงได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง และไม่อาจ
สั่งให้ จาํ เลยคืนเงินแก่ผ้ ูเสียหายได้ เช่นกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2926/2554 การเล่าแชร์หมายถึงว่าเท้ าแชร์จะเก็บเงินไว้ แล้ วถึง
เวลาก็จะนําเงินที่เก็บไปให้ ผ้ ูท่เี ปี ยแชร์ได้ เจ้ ามือแชร์ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งในการที่จะคืนเงินให้
ผู้ทเี ปี ยแชร์ได้ ในฐานะเจ้ ามือแชร์ เจ้ ามือแชร์ต้องรับผิดในทางแพ่งแต่ไม่มคี วามผิดฐานยักยอก
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 5883/2552 ส. ซึ่งเป็ นลูกวงแชร์ประมูลแชร์ได้ จําเลยซึ่งเป็ น
นายวงแชร์ได้ รับเช็คตามฟ้ องจากลูกวงแชร์ท่ยี ังประมูลไม่ได้ เพื่อนําไปมอบให้ แก่ ส. แต่จาํ เลยมิได้
นําไปมอบให้ ส. กลับนําเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินในบัญชีของตนเองและถอนเงินไป ดังนี้ จํ าเลย
ในฐานะนายวงแชร์มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อตกลงการเล่นแชร์ว่าเมื่อจําเลยได้ เช็คจากลูกวงแชร์
แล้ วจะต้ องนําเช็คไปมอบให้ ส. ซึ่งประมูลแชร์ได้ การที่จําเลยรับเช็ คตามฟ้ องจึ งเป็ นการรับไว้
แทน ส. เมื่อจํ าเลยนําเช็คไปเรียกเก็บเงินและถอนเงินออกจากบัญชี จึ งเป็ นการครอบครองเงิน
ของ ส.แล้วเบียดบังเอาเงินนั้นไป ส. จึ งเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานยักยอกเงินตามเช็ค
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4823/2552 โจทก์ประกอบกิจการให้ เช่ าซื้อรถแท็กซี่ มีเจ้ าของ
รถแท็กซี่นาํ รถมาร่วมกิจการกับโจทก์โดยใช้ ช่ ือโจทก์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์รถและมอบให้ โจทก์นาํ รถ
แท็กซี่ออกให้ เช่าซื้อ แต่สัญญาเช่าซื้อทํากันระหว่างเจ้ าของรถแท็กซี่กบั ผู้เช่าซื้อ กําหนดชําระค่าเช่า
ซื้อเป็ นรายวัน ในการนี้ โจทก์ว่าจ้างจํ าเลยที่ 1 เป็ นผูเ้ ก็บค่าเช่าซื้ อแทน จํ าเลยที่ 1 เก็บค่าเช่า
ซื้ อไว้แล้วไม่ส่งให้โจทก์ เบียดบังเอาเงินค่าเช่ าซื้ อที่รบั ไว้แทนโจทก์ไปโดยทุจริต จึงมีความผิด
ฐานยักยอก และแม้เงินดังกล่าวจะมิใช่ ของโจทก์ แต่โจทก์ตอ้ งส่งเงินดังกล่าวให้แก่เจ้าของรถ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายของโจทก์แล้ว โจทก์จึงอยู่ในฐานะผูเ้ สียหาย มีอาํ นาจฟ้ องจําเลยทั้งสอง
2. ผูเ้ สียหายต้องเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
บุคคลที่จะเป็ นผู้เสียหายในคดีอาญานั้น อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลก็ได้
สําหรับบุ คคลธรรมดา ต้ องมีสภาพบุคคลอยู่ ในขณะที่มีการกระทําผิดอาญา ซึ่งการเริ่ ม
สภาพบุคคลและการสิ้นสภาพบุคคลต้ องพิจารณาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ซึ่ง
บัญญัตวิ ่า “สภาพบุคคลนั้นเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้ วอยู่รอดเป็ นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” เช่น
- ทารกในครรภ์มารดา ยังไม่อาจมีสภาพบุคคลที่จะเป็ นผู้เสียหายได้
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- หมิ่นประมาทคนตาย ผู้เสียหาย คือ คนเป็ น คนตายแล้ วจะมาเป็ นผู้เสียหายไม่ได้
- ฆ่าเจ้ าของทรัพย์แล้ วเอาทรัพย์ไป ผู้เสียหาย คือ ทายาทเจ้ าของทรัพย์
สําหรับนิติบุคคล อาจจะเป็ นนิตบิ ุคคลตามป.พ.พ. ได้ แก่ สมาคม มูลนิธิ ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้ างหุ้ นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด หรือจะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ซึ่งได้ มีการ
กําหนดให้ องค์กร หรือคณะบุคคลใดเป็ นนิติบุคคล เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 7
3. บุคคลนั้นเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายเนือ่ งจากการกระทําความผิดนั้น
บุคคลใดจะถือเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ต้ องพิจารณา
ว่าเหตุผลในการบัญญติกฎหมายแต่ละฐานความผิด กฎหมายต้ องการที่จะคุ้มครองใคร หากเป็ น
การกําหนด จํากัด หรือการกระทําใดๆ เพื่อประโยชน์ในทางปกครอง กฎหมายก็จะมุ่งคุ้มครองรัฐ
เท่านั้น ซึ่งรัฐเท่านั้นจะเป็ นผู้เสียหาย เอกชนคนใดคนหนึ่งไม่อาจเป็ นผู้เสียหายได้ เช่น
- ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฎีกาที่ 1141/2531, 1949/2542)
- ความผิดตามพ.ร.บ.เล่นแชร์ฯ
- ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปื นฯ (ฎีกาที่ 191/2531)
- ความผิ ด ตามพ.ร.ก.การกู้ ยื ม เงิ น ที่ เ ป็ นการฉ้ อโกงประชาชน (ฎี ก าที่
3447/2530, ฎีกาที่ 8883/2550)
- ความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรฯ (ฎีกาที่ 3797/2540)
- ความผิดตามพ.ร.บ.ให้ บําเหน็จในการปราบปรามผู้ ก ระทําความผิดฯ (ฎี ก าที่
3797/2540)
- ความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร (ฎีกาที่ 6513/2546)
- ความผิดตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ (ฎีกาที่ 624/2553, 7819/2552)
- ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ (ฎีกาที่ 2768/2522)
- การที่เอกชนคนใดคนหนึ่งไม่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร เอกชนด้ วยกันคนใด
คนหนึ่งก็ไม่ใช่ผ้ ูเสียหาย
ในกรณีท่คี ดีบางเรื่องจําเลยกระทําความผิดหลายฐานต่อเนื่องกัน และความผิดในแต่ละฐาน
ที่จาํ เลยกระทํานั้น ในความผิดบางฐานกฎหมายมิได้ประสงค์เพียงคุม้ ครองบุคคลใดบุคคลหนึง่
เท่านั้น ในกรณีเช่ นนี้ ผูเ้ สียหายในความผิดฐานต่างๆ ย่อมมิใช่ มีเพียงคนเดียว แต่อาจจะเป็ น
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บุคคลหลายคนแตกต่างกันแล้วแต่ความผิดที่จําเลยกระทํา ซึ่งผู้เสียหายจะเป็ นโจทก์หรือเข้ าเป็ น
โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ เฉพาะข้ อหาที่เป็ นผู้เสียหายเท่านั้น โดยพิจารณาการเป็ นผู้เสียหาย
ตามความผิดแต่ ละฐานในขณะที่ความผิดเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะสิทธิของการเป็ นผู้เสียหายเป็ นสิทธิ
เฉพาะตัว ไม่อาจโอนสิทธิความเป็ นผู้เสียหายไปยังบุคคลอื่น และไม่อาจเป็ นมรดกตกทอดไปยัง
ทายาทได้ ดังนั้น ขณะที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น บุคคลใดกันที่จะได้ รับความเสียหายเนื่องจาก
การกระทําความผิดฐานนั้น ต้องพิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน
นั้นๆ ว่ ามุ่งคุม้ ครองผู ใ้ ดเป็ นหลัก หาใช่ พิจารณาจากความเสียหายในทางพฤติ นยั หรือความ
เป็ นจริงแต่เพียงอย่างเดียวไม่ เพราะบุคคลผู้ได้ รับความเสียหายในทางพฤตินัยหรือตามความเป็ น
จริงนั้น อาจมิใช่ผ้ ูเสียหายตามกฎหมายดังที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในมาตรา 2 (4) ก็ได้
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 16640/2555 แม้ ความผิดฐานซ่องโจรกฎหมายไม่ได้ บัญญัติว่า
เป็ นการกระทําความผิดต่อรัฐและรัฐเป็ นความเสียหาย แต่กเ็ ป็ นความผิดตาม ป.อ. ลักษณะ 5 อัน
เป็ นความผิดเกกความสงบสุขของประชาชน ซึ่งบัญญัติไว้ เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสังคม
ความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่บัญญัติไว้ เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจงเป็ นส่วนตัว ดังนั้น ความผิดฐานซ่ องโจรถือว่าเป็ นการกระทําต่อรัฐโดยตรง รัฐ
เท่านั้นเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ซ่ึงเป็ นราษฎรจึงไม่ ใช่ บุคคลผู้ได้ รับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดโดยตรงมิใช่ผ้ ูเสียหายโดยนิตนิ ัย ไม่มอี าํ นาจฟ้ องคดีได้ เอง
คํ าพิพากษาศาลฎี ก าที่ 624/2553 ข้อหากระทํ าความผิ ดตาม พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 12 (9) บัญญัตหิ ้ ามมิให้ ธนาคารพาณิชย์กระทําการใดๆ อันก่อให้ เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือประโยชน์ของประชาชนหรือเป็ นการเอาเปรียบลูกค้ า
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างไม่เป็ นธรรม... เป็ นการบัญญัติขึ้นเพือ่ ควบคุมและกํากับการประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพือ่ ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ กับเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นส่วนรวม อันเป็ นความผิดที่รฐั เท่านั้นเป็ นผูเ้ สียหาย โจทก์ท้ งั สองเป็ น
เอกชน จึ งไม่มีอํานาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7819/2552 การที่พนักงานธนาคารหรือธนาคารเบิกถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะเงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์
ของธนาคาร ธนาคารมีหน้ าที่เพียงคืนเงินเท่าจํานวนที่ลูกค้ าฝากเท่านั้น โดยไม่จาํ ต้ องเป็ นตัวเงินที่
ลูกค้ านํามาฝาก
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ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ ฯ มาตรา 12 (9) บัญญัติห้ามมิให้
ธนาคารพาณิชย์กระทําการใด ๆ อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือแก่
ประโยชน์ของประชาชน หรือเป็ นการเอาเปรียบลูกค้ าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างไม่เป็ นธรรม หรือ
เป็ นอุปสรรคต่ อการพั ฒนาหรือต่ อการแข่ งขันในระบบสถาบันการเงิน หรื อเป็ นการผู กขาดหรื อ
จํากัดตัดตอนทางเศรษฐกิจ เป็ นการบัญญัติขึ้นเพือ่ ควบคุมและกํากับการประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ และเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนเป็ นส่วนรวม อันเป็ นความผิดที่รฐั เท่านั้นเป็ น
ผูเ้ สียหาย โจทก์ท้งั สองซึ่งเป็ นเอกชนไม่ใช่ผ้ ูเสียหายในกรณีท่ธี นาคารพาณิชย์กระทําความผิด ตาม
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ ฯ มาตรา 12 (9) จึงไม่มอี าํ นาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1510/2551 จํ าเลยเป็ นนายอําเภอสองพี่น้องมีหน้ าที่กาํ กับดูแล
การปฏิบั ติห น้ า ที่ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบางตาเถรให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้ อบังคับของทางราชการ แต่ จําเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามคําสัง่ ของผู ว้ ่ าราชการจังหวัดสุพรรณบุ รีที่มี
คําสัง่ ให้ดําเนินการสอบสวนคุณสมบัติของ ก. ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดังกล่ าว และมิได้ ดาํ เนินคดีอาญาและคดีแพ่ งแก่ ก. ที่ได้ ทาํ การแก้ ไขและสอดแทรก
โครงการในร่ างข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2543
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางตาเถรโดยไม่มีอาํ นาจเป็ นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการอันเป็ นผลเสียหาย
แก่ รฐั มิได้ก่อให้เกิ ดความเสียหายหรื อกระทบกระเทื อนต่ อสิทธิ และหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็ น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางตาเถรโดยตรง โจทก์จึงมิใช่ผูเ้ สียหาย
ข้อสังเกต
- ข้อหาความผิดเรื่องแจ้งความเท็จตามป.อ.มาตรา 137 แม้เป็ นความผิดต่อรัฐ แต่
หากการแจ้งแท็จมีผลกระทบกระทัง่ ต่อสิทธิตามกฎหมายของเอกชนคนใดคนหนึง่ เอกชนผูน้ ้ นั
ก็สามารถเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานนี้ ได้ เช่น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2625/2536 การที่จาํ เลยแจ้ งความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับความผิด
อาญาจนโจทก์ถูกดําเนินคดีในความผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็คฯ
และการที่จาํ เลยเบิกความเท็จอันเป็ นข้ อสําคัญในคดีดังกล่ าวย่อมทําให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย
โดยตรง โจทก์จึงเป็ นผูเ้ สียหายตามกฎหมายและมีอํานาจฟ้ องจําเลยในความผิดฐานแจ้ งความ
เท็จและฐานเบิกความเท็จได้
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คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 2583/2522 สามีจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นโดยที่ยังไม่ ขาด
จากภริยาเดิมที่ได้ จดทะเบียนสมรสไว้ แต่อ้างกับเจ้ าหน้ าที่จดทะเบียนว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสมา
ก่อน ภริยาเดิมเป็ นผูเ้ สียหายฟ้ องสามีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137 ได้
- การที่ลูกหนี้ มอบเอกสารสิทธิ ให้เจ้าหนี้ ยึดถือไว้ หากมิได้เข้าลักษณะเป็ นการคํ้ า
ประกัน จํ านํา จํ านอง ตามหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการประกันแห่ งหนี้ เจ้าหนี้ ก็ไม่ถือว่าเป็ นผู ้
ได้รบั ความเสียหายเป็ นพิเศษในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8929/2556 จําเลยมอบโฉนดที่ดินให้ แก่โจทก์เพื่อยึดถือไว้ เป็ น
ประกันการกู้ยืมเงิน แม้ ทาํ ให้ โจทก์มีสิทธิในอันที่จะยึดโฉนดที่ดินไว้ จนกว่ าจะได้ รับชําระหนี้จาก
จําเลยสิ้นเชิง แต่มิได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้ องบังคับเอาแก่ที่ดินหรือบังคับอย่างใดๆ ต่อ
โฉนดที่ดินที่จําเลยวางเป็ นประกันได้เลยไม่ว่าในทางใด โจทก์คงมีสิทธิฟ้องบังคับจําเลยได้ ตาม
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินอย่ างเจ้ าหนี้สามัญเท่านั้น ดังนี้ การที่จําเลยไปแจ้งแก่ เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐมว่ า โฉนดที่ดินสู ญหายไปเพื่อขอออกใบแทนโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็ นการแจ้ง
ข้อความอันเป็ นเท็จหรือไม่ ย่อมมิได้กระทบต่อสิทธิอย่างใดๆ ของโจทก์ในอันที่จะบังคับชําระ
หนี้ เอาแก่จําเลยตามหนังสือสัญญากูย้ ืมเงิน สิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้ าหนี้สามัญมีอยู่อย่างไรคงมี
อยู่อย่างนั้น มิได้ ลดน้ อยถอยลงไป ทั้งในการแจ้ งแก่เจ้ าพนักงานก็เป็ นการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานที่ดิน
โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับโจทก์ เพราะจํ าเลยมิได้กล่าวพาดพิงเจาะจงถึงโจทก์ในอันที่จะถือว่าทําให้
โจทก์ได้รบั ความเสียหายจากการกระทําของจํ าเลย โจทก์ไม่ใช่ผ้ ูเสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2
(4) โจทก์จึงไม่มีอาํ นาจฟ้ องจําเลยในความผิดฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 (ฎี กาที่ 6858/2541, 2071/2532, 1261/2517
วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)
- แต่อย่างไรก็ตามถ้าการแจ้งความเท็จว่าเอกสารสูญหายไปกระทบสิทธิของเอกชนคน
ใดคนหนึง่ เป็ นพิเศษ ผูน้ ้นั ก็ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
*คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 19287/2555 จําเลยเป็ นเพียงผู้มีช่ ือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทแทนโจทก์ การที่จําเลยรูอ้ ยู่แล้วว่าโฉนดที่ดินพิพาทอยู่ในความครอบครองของโจทก์มิได้
สูญหาย แต่กลับไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าโฉนดที่ดินพิพาทสูญหาย แล้ วนําบันทึกคํา
แจ้ งความไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้ วโอนขายที่ดินพิพาทให้ บุคคลภายนอก เป็ นความผิดฐาน
แจ้ งความเท็จตาม ป.อ. มาตรา 137 และโจทก์ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายเป็ นพิเศษในการกระทําความผิด
ดังกล่าว มีอาํ นาจฟ้ องคดีได้
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 145/2536 เมื่อ ท.ถึงแก่กรรมสิทธิครอบครองที่ดินส.ค.1ของท.
ย่ อมตกเป็ นของโจทก์ซ่ึงเป็ นทายาทในทันที การที่จําเลยแจ้งความเท็จต่ อพนักงานสอบสวนว่ า
ส.ค.1 ดังกล่าวสูญหายไป แล้วไปคัดสําเนา ส.ค.1จากอําเภอและไปดําเนินการขอให้ออกโฉนด
ในที่ดินดังกล่าวย่อมกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงเป็ นผูเ้ สียหาย ที่ศาลชั้นต้ นเห็นว่า
ทนายโจทก์ไม่ป่วยจริงตามคําร้ องขอเลื่อนคดีจึงสั่งให้ ยกคําร้ องและโจทก์ไม่มีพยานมาสืบตามนัด
จึงถือว่าไม่มีพยานมาสืบ ให้ งดสืบพยานโจทก์และนัดสืบพยานจําเลยต่อไปนั้นมิใช่กรณีศาลมีคาํ สั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาตรา 166,181 คําสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญา ผู้
อุทธรณ์ไม่จาํ ต้ องโต้ แย้ งคัดค้ านไว้
- การแจ้งความเท็จทําให้ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดถูกสอบสวนคดี หรือการแจ้งความเท็จทําให้ผูห้ นึง่
ผูใ้ ดถูกเจ้าพนักงานทําตรวจค้น บุคคลนั้นย่อมเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 2415/2535 จําเลยแจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่ า
โจทก์ลักทรัพย์ของจําเลยซึ่งเป็ นความเท็จ ทําให้โจทก์ถูกดําเนินคดีอาญา แม้ความผิดฐานแจ้ง
ความเท็ จ แก่ เ จ้า พนัก งานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 เป็ นความผิ ด ต่ อ เจ้า
พนักงาน ซึ่งปกติรัฐเป็ นผู้เสียหายโดยตรงก็ตาม แต่โจทก์ได้รบั ความเสียหายเป็ นพิเศษจากการ
ร้องทุกข์ของจํ าเลยซึ่งเป็ นเท็จ โจทก์ย่อมเป็ นผู้เสียหายที่แท้ จริงในข้ อหาดังกล่าวและมีอาํ นาจฟ้ อง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1041/2542 โจทก์ท่ี 1 เป็ นเจ้ าของสถานที่ท่จี าํ เลยแจ้ ง โจทก์ท่ี 2
เป็ นกรรมการผู้จัดการผู้ มีอาํ นาจทําการแทนโจทก์ท่ี 1แม้จําเลยจะแจ้งถึงสถานที่ไม่ ได้ระบุ ถึง
โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 แต่สถานที่ไม่มีสถานะเป็ นบุคคลแม้ จะมีบุคคลอื่นอยู่ในสถานที่ นั้นอีก
หลายคน แต่ หากมีสิ่งของผิดกฎหมายซุ กซ่ อนอยู่จริงโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่ งเป็ นผู ้
ครอบครองสถานที่จะต้องรับผิดชอบ โจทก์ท่ี 1 และโจทก์ท่ี 2 จึงเป็ นผู้เสียหายฐานแจ้ งความเท็จ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
ดังนั้น จึ งอาจสรุปได้ว่าความผิดแม้ความผิดบางฐานเป็ นความผิดต่ อเจ้าพนักงาน ซึ่ ง
ปกติรฐั เป็ นผูเ้ สียหายโดยตรง แต่หากกระทําความผิดฐานนั้นไปกระทบสิทธิของเอกชนคนใด
คนหนึง่ เป็ นพิเศษ เอกชนผูน้ ้นั ก็ถอื เป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานนั้นๆได้ เช่น
- ความผิ ด ฐานแจ้ งความเท็ จ มาตรา 137 (ฎี ก าที่ 145/2536, 2415/2535,
1041/2542)
- ความผิดฐานเบิกความเท็จ มาตรา 177 (ฎีกาที่ 2625/2536)
- ความผิดฐานเบิกฟ้ องเท็จ มาตรา 175 (ฎีกาที่ 1007/2524)
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