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ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพยของนายจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖/๒๕๔๔
จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ นําสายไฟฟาเกาของผูเสียหายที่วางอยูตามพื้นในโรงงานมาวางบน
เหล็กรอน ทําใหเปลือกสายไฟฟาไหมละลายหมดเหลือแตลวดทองแดงที่เปนซากของสายไฟฟา
เพื่อความสะดวกในการเอาทรัพยนั้นไปขายก็มิใชแปรสภาพไปเปนของอื่น ถือวา จําเลยที่ ๒
และที่ ๓ เริ่มลงมือกระทําความผิดฐานลักทรัพยนบั แตที่นําสายไฟฟาไปวางบนเหล็กรอนและ
เปนความผิดตอเนื่องกันมาจนกระทั่งขนยายลวดทองแดงออกจากโรงงานไปขึ้นรถจักรยานยนต
ของจําเลยที่ ๑ ที่นอกรั้วโรงงาน แตจําเลยที่ ๑ รออยูหางจากจุดที่จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ โยน
ทรัพยออกมาประมาณ ๑๐๐ เมตร ไมอาจชวยเหลือกันไดทันทวงที ไมใชแบงหนาที่กันทําใน
สวนที่เปนการกระทําความผิด จําเลยที่ ๑ จึงไมมีความผิดฐานเปนตัวการ คงมีความผิดฐานเปน
ผูสนับสนุนการกระทําความผิดของจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ เทานั้น
การที่จําเลยทั้งสามคบคิดกันลักลวดทองแดงของผูเสียหายซึ่งเปนนายจางโดยใหจําเลยที่
๑ ขับรถจักรยานยนตมารออยูใกลโรงงานเพื่อบรรทุกทรัพยไปยอมเล็งเห็นเจตนาไดวา ประสงค
จะใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะเพื่อการพาทรัพยนั้นไป จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงมีความผิด
ฐานรวมกันลักทรัพยนายจางในเวลากลางคืนโดยใชยานพาหนะตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๖ ทวิ
สวนจําเลยที่ ๑ มีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนการลักทรัพยดังกลาว
สายไฟฟาของผูเสียหายที่ถูกจําเลยลักนําไปเผาลอกเอาเปลือกออกยังคงเหลือซากที่เปน
ลวดทองแดงอยู มิไดถูกทําลายสูญหายไปทั้งหมดหรือแปรสภาพไปเปนของอื่น เมื่อผูเสียหาย
ไดรับลวดทองแดงคืนแลว พนักงานอัยการโจทกจะขอใหคืนหรือใชราคาเต็มของสายไฟฟาแก
ผูเสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓ อีกไมได แมผูเสียหายจะไดรับความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําความผิดของจําเลยเนื่องจากนําสายไฟฟาไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไมได ก็
เปนเรื่องที่ผูเสียหายจะตองไปวากลาวเรียกคาเสียหายจากจําเลยเอาเองเปนคดีใหม
จําเลยที่ ๑ ขับรถจักรยานยนตมารออยูใกลทเี่ กิดเหตุเพื่อจะใชเปนพาหนะบรรทุก
ลวดทองแดงที่จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลักไป จําเลยที่ ๑ ไมไดใชรถจักรยานยนตเปนเครื่องมือหรือ
สวนหนึ่งในการลักทรัพยโดยตรง จึงถือไมไดวารถจักรยานยนตเปนทรัพยสินที่ใชในการกระทํา
ความผิดอันจะพึงริบ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ (๑)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๒๒/๒๕๔๓
แมวาเงินที่จําเลยที่ ๑ รวมกับจําเลยที่ ๒ ลักมาจะเปนเงินของโจทกรวมซึ่งเปนนายจาง
ของจําเลยที่ ๑ แตจําเลยที่ ๒ มิไดเปนลูกจางของโจทกรวมดวย จําเลยที่ ๒ จึงไมอาจรวมกับ
จําเลยที่ ๑ กระทําความผิดฐานลักทรัพยของนายจางได
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๖๔/๒๕๔๓
โจทกขับรถยนตของโจทกลงจากอาคารจอดรถของจําเลยแลวแสดงบัตรจอดรถที่มีตรา
ประทับวาบริการแผนกจัดเลี้ยง ๑๔ ตอนาย น. พนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งทําหนาที่เก็บ
คาบริการจอดรถ โจทกจึงไมเสียคาจอดรถแกจําเลย
โจทกทราบดีวาจําเลยซึ่งเปนนายจางมีขอหามมิใหพนักงานนํารถขึ้นไปจอดบนอาคาร
จอดรถ และโจทกทราบอยูแ ลววาวันเกิดเหตุมีการนํารถขึ้นไปจอดโดยไมมีสิทธิและไมไดรับการ
ยกเวน และโจทกควรจะแจงความจริงดังกลาวให น.ทราบขณะยื่นบัตรจอดรถนั้น มิใชกรณีที่ทาํ
ใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ แตเปนความผิดตาม ป.อ.มาตรา
๓๔๑ ตอนแรก เพราะกรณีจะตองไดความวาผูกระทําผิดไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง
โจทกแสดงบัตรจอดรถที่มีตราประทับวาบริการแผนกจัดเลี้ยง ๑๔ ตอ น.เพื่อจอดรถโดยไมตอง
เสียคาจอดรถเทานั้น โจทกไดรับผลเพียงการบริการจอดรถจากจําเลย โจทกหาไดไปซึ่ง
ทรัพยสินจากจําเลยไม การกระทําของโจทกจึงไมเปนความผิดอาญาฐานฉอโกงและมิไดเปน
การจงใจทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๒๓/๒๕๔๓
โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตาม ป.อ.มาตรา ๒๖๔, ๒๖๘,๓๓๕, ๙๑ ใหจําเลยคืนหรือ
ใชราคาธนาณัติรวม ๓ ฉบับ มูลคา ๗,๖๔๐ บาท ทีย่ ังไมไดคืนแกผูเสียหาย จําเลยใหการรับ
สารภาพ ขอเท็จจริงจึงฟงไดดังฟองของโจทก จําเลยจะมาโตเถียงในชั้นฎีกาวา จําเลยไมมี
เจตนากระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดหาไดไม เพราะเปนการโตเถียง
ขอเท็จจริงที่จําเลยใหการรับสารภาพแลว ทั้งยังเปนการยกขอเท็จจริงขึ้นอางใหมในชั้นฎีกาซึ่ง
เปนขอที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณอีกดวย
ฎีกาที่ไมชอบดวย ป.วิ.พ.มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบดวยป.วิ.อ.มาตรา ๑๕ แมผู
พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตนอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ศาลฎีกาก็ไมรับวินิจฉัย
แมตามคําบรรยายฟองของโจทกในสวนทีเ่ กีย่ วกับการกระทําความผิดฐานลักทรัพย
ธนาณัติของโจทกรวมและฐานปลอมลายมือชื่อของโจทกรวมลงในชองผูมอบฉันทะใหรับเงินจาก
ที่ทําการไปรษณียโทรเลขแทนโจทกรวมจะบรรยายใหเห็นถึงการกระทําของจําเลยแยกเปนขอ
ๆ ก็ตาม แตจากพฤติการณแหงการกระทําของจําเลยในสวนการลักธนาณัตขิ องโจทกรวมไป
แลวปลอมลายมือชื่อของโจทกรวมในชองผูมอบฉันทะใหรับเงินแทนและนําธนาณัติไปใชยื่นตอ
พนักงานของที่ทําการไปรษณียโทรเลขเพื่อใหจายเงินตามธนาณัติ เปนการทีจ่ ําเลยไดกระทํา
การทั้งหลายอยางตอเนื่องกัน
โดยจําเลยมีเจตนาอยางเดียวคือใหพนักงานของที่ทําการ
ไปรษณียโทรเลขหลงเชื่อวาเอกสารตาง ๆ ที่จําเลยไดทําปลอมขึน้ เปนเอกสารที่แทจริงเพื่อจะ
ไดจายเงินตามจํานวนในธนาณัติใหแกจําเลยเทานั้น การกระทําของจําเลยในสวนทีเ่ กี่ยวกับ
ความผิดฐานลักทรัพยธนาณัติของโจทกรวมกับฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมโดย
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จําเลยเปนผูปลอมเอกสารเองซึ่งตองลงโทษฐานใชเอกสารปลอมแตกระทงเดียว เปนการกระทํา
กรรมเดียวแตผิดตอกฎหมายหลายบท ตองลงโทษฐานลักทรัพยทเี่ ปนของนายจางตาม ป.อ.
มาตรา ๓๓๕ (๑๑) วรรคแรก ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ.มาตรา ๙๐
แมวาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟองโจทก ก็เปนการรับสารภาพวาไดกระทําการตาง
ๆ ดังที่โจทกฟอง สวนจําเลยจะมีความผิดตามบทกฎหมายใดหรือไม เปนอํานาจของศาลจะ
พิจารณาวินิจฉัย
จําเลยกระทําความผิดฐานลักทรัพย
ฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมเกี่ยวกับ
ธนาณัติของโจทกรวมรวม ๓ ฉบับ ซึ่งแตละฉบับจําเลยไดกระทําการตาง ๆ ตางวันเวลากันและ
เปนความผิดสําเร็จแตละฉบับตางวันเวลากัน การกระทําของจําเลยในสวนนี้จึงเปนความผิด ๓
กรรมตางกัน ตองลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม ป.อ.มาตรา ๙๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๘๕/๒๕๔๓
จําเลยที่ ๒ เปนผูจ ัดการสาขามีหนาที่ดูแลงานของธนาคารจําเลยที่ ๑ สาขาดังกลาว
ทุกๆ ดาน มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานทุกคนในสาขาตองคอยควบคุมดูแลให
พนักงานทุกคนทํางานดวยความเรียบรอยและถูกตอง
มิใหเกิดความเสียหายแกลูกคาและ
บุคคลภายนอก ไมอาจปดความรับผิดชอบใหจําเลยรวมซึ่งเปนพนักงานและพนักงานคนอื่น
การที่ปลอยใหจําเลยรวมนําเช็คพิพาททีห่ ามเปลี่ยนมือและขีดฆาคําวาผูถือออก ซึ่งโจทกออกให
เพื่อชําระหนี้แกบุคคลอื่นเรียกเก็บเงินและนําเขาบัญชีเงินฝากของตนโดยผิดขั้นตอน ไมเปนไป
ตามระเบียบแลวเปนผูรับเงินและเบิกจายเงินไป โดยจําเลยที่ ๒ ไมไดนําสืบใหเห็นวาตนใช
ความระมัดระวังควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหนาที่ของจําเลยรวมและพนักงานที่เกี่ยวของตามสมควร
แลว
ตองถือวาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอเปนการละเมิดตอโจทก
จําเลยที่ ๑ ผูเปนนายจางตองรวมรับผิดดวย
สวนการที่จําเลยรวมและ น. รวมกันนําเช็คของโจทกหลายฉบับ รวมทั้งเช็คพิพาทไป
เรียกเก็บเงินจากธนาคารซึ่งโจทกไดดําเนินคดีอาญาแกบุคคลทั้งสองฐานฉอโกงและยักยอก
แลวตอมาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อระงับขอพิพาทในทางอาญา
ก็เปนเรื่อง
เฉพาะตัวของจําเลยรวมและ น. หามีผลถึงความรับผิดของจําเลยทั้งสองซึ่งมีมูลจากการละเมิด
และไมไดรวมตกลงประนีประนอมยอมความดวยไม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๐๑/๒๕๔๓
จําเลยทั้งสองเปนนายจางลูกจางกัน จําเลยที่ ๑ ผสมเมทแอมเฟตามีน โดยจําเลยที่ ๒
ชวยสงถังน้ําและหยิบของในถุงสงให ประกอบกับเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางทีย่ ึด
ไดมีทั้งที่ผลิตสําเร็จอัดเปนเม็ดแลวยังเปนผลึกและยังเปนของเหลวอยู ฟงไดวาจําเลยทั้งสอง
รวมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลาง
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เมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางที่จําเลยมีไวในครอบครองมีจํานวนมาก ซึ่งไดมา
จากการผลิตดวยเครื่องจักรทันสมัย และมีที่เปนเม็ดแลวและที่เปนผลึกและน้ํายาตกผลึก เจา
พนักงานตํารวจจับจําเลยกําลังผสมเปนของเหลวอีกประกอบกับจําเลยมีซองพลาสติกกับ
ถุงพลาสติกใสขนาดตาง ๆ ที่จําเลยมีไวสําหรับบรรจุเมทแอมเฟตามีนออกขาย จึงฟงไดโดย
ปราศจากขอสงสัยวาจําเลยมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางไวเพื่อขาย
ลูกระเบิดซอมขวางของกลางอยูในสภาพที่ใชการได แมไมมีอานุภาพทําลายลาง ไม
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ก็เปนเครื่องกระสุนปนตามความหมายของ พ.ร.บ.อาวุธ
ปนฯ มาตรา ๔(๒)
ความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิต์ อจิตและประสาทกับความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธ
ปนฯ มีวัตถุแหงการกระทําความผิดแตกตางกัน กฎหมายบัญญัติเปนความผิดไวคนละฉบับ
การมีเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ
มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสอง สวนการมีเครือ่ งกระสุนปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได
ไวในครอบครองเปนความผิดตามมาตรา ๕๕,๗๘ วรรคหนึ่ง ยอมเห็นเจตนารมณของกฎหมาย
ไดวา มีความประสงคจะแยกความผิดสองฐานนี้ออกจากกัน และการกระทําความผิดสองฐาน
ดังกลาวแยกออกไดจากการกระทําความผิดฐานผลิตกับมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไวใน
ครอบครองเพื่อขาย แมจําเลยจะมีเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองในเวลาเดียวกัน และพรอม
กับที่จําเลยผลิตและมีเมทแอมเฟตามีนกับอีเฟดรีนไวในครอบครองเพื่อขาย
ก็เปนความผิด
หลายกรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๖๔/๒๕๔๒
จําเลยเปนพนักงานของธนาคารผูเ สียหาย มีหนาที่รับจายเงินสดแทนผูเสียหาย จําเลยมี
อํานาจยึดถือเงินสดของผูเสียหายไวเพียงชั่วระยะเวลาทําการพฤติการณเชนนี้ เปนการที่จําเลย
ยึดถือเงินสดเพื่อผูเสียหาย ผูเสียหายหาไดสงมอบเงินสดใหอยูในความครอบครองของจําเลยไม
เมื่อจําเลยเอาเงินสดนั้นไปเปนของตนโดยไมมีสิทธิ อันเปนการทุจริต จําเลยจึงมีความผิดฐาน
ลักทรัพยนายจางตาม ป.อ.มาตรา ๓๓๕ (๑๑)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๑/๒๕๔๑
เลื่อยฉลุไฟฟาและเครื่องหินเจียไฟฟาที่จําเลยนําไปจํานําเปนของโจทกรวม และขณะ
นําไปจํานําจําเลยยังเปนลูกจางโจทกรวม การที่จําเลยนําเลื่อยฉลุไฟฟาและเครื่องหินเจียไฟฟา
ของโจทกรวมไปจํานําแลวนําเงินที่ไดรับมาใชประโยชนสวนตัวนั้น ถาจําเลยไมไถคืนภายใน
เวลาที่กําหนดผูรับจํานํามีสิทธินําไปขายทอดตลาดได และทําใหโจทกรวมไดรับความเสียหาย
การกระทําของจําเลยถือไดวาจําเลยมีเจตนาทุจริตโดยแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเอง จึงเปนความผิดฐานลักทรัพยที่เปนของนายจางตามป.อ.มาตรา ๓๓๕
(๑๑) วรรคแรก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๘/๒๕๔๑
ขณะเกิดเหตุ โรงแรมจําเลยกําลังมีงานจัดเลี้ยงภายในบริเวณโรงแรม โจทกซึ่งเปน
ลูกจางจําเลยดื่มสุราจนมึนเมาภายในบริเวณโรงแรมเมื่อพนเวลาปฏิบัติหนาที่ไปแลวสามชัว่ โมง
แตโจทกยังอยูในชุดทํางานและมิไดตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน โจทกลมนอนหงายเทาถีบตูกระจก
แสดงสินคาของลูกคาโรงแรมจําเลยแตกเสียหาย ดังนี้ เมื่อตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
จําเลยที่ระบุวา
ดื่มเครื่องดองของเมาในขณะปฏิบตั ิหนาที่หรือภายในบริเวณบริษัทฯและมา
ทํางานในขณะที่มีอาการมึนเมา หรือมึนเมาจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายได
เนื่องจากเสพเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดใหโทษอื่น ๆ ซึ่งหมายความวา ดื่มเครื่องดองของ
เมาหรือมึนเมาในขณะปฏิบตั ิหนาที่หรือขณะทํางานหรือมึนเมาจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
แตกรณีของโจทกเปนเรื่องมึนเมาสุราหลังจากพนเวลาปฏิบัติหนาทีห่ รือการทํางานแลว จึงไม
เปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขอนี้
สวนการที่โจทกดื่มสุราจนเมาลมลงเทาถีบตูกระจกของลูกคาจําเลยแตกเสียหายนั้น เมื่อ
ไมใชเรื่องโจทกเจตนาทําลายทรัพยสิน ชื่อเสียงและความมั่นคงของจําเลย แมจะมีการจัดเลี้ยง
อยูในบริเวณโรงแรมจําเลยแตบริเวณที่โจทกเมาสุรา และลมลงเทาถีบตูกระจกลูกคาจําเลยแตก
นั้นไมปรากฏวาเปนบริเวณที่จัดเลี้ยง จึงไมเปนเหตุใหจําเลยเสียชื่อเสียงและความมั่นคงของ
จําเลย ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ระบุ ความผิดประเภท ง ทีว่ า
"เจตนาทําลายทรัพยสิน ชือ่ เสียง และความมั่นคงของบริษัทฯ" การกระทําของโจทกไมเปนการ
ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานประเภทนี้เชนเดียวกัน
สําหรับความผิดประเภท ข ที่ระบุวา "อยูภายในบริเวณบริษัทฯ หลังจากพนเวลาปฏิบัติ
หนาที่แลว หรือกลับเขามาในบริเวณบริษัทฯขณะที่ไมตองปฏิบัติหนาที่หรือในขณะทีล่ าหยุด
โดยไมมีเหตุอันสมควรพนักงานทุกคนตองออกจากบริเวณบริษทั ฯ ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากที่
พนเวลาปฏิบตั ิหนาที่แลว (พนักงานระดับบริหาร และหัวหนาแผนกตาง ๆถือวาปฏิบัติงานอยู
ตลอดเวลาในขณะที่อยูในบริเวณบริษัทฯ)"
เมื่อการกระทําผิดในขอนี้ตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยไดกําหนดโทษสําหรับความผิดประเภทนี้ไวถึง ๓ ขั้น คือ
ความผิดครั้งที่หนึ่งออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร ความผิดครั้งที่สอง ออกหนังสือเตือน
เปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย ความผิดครั้งที่สาม ปลดออกจากงานโดยไมจายคาชดเชย
กรณีจึงมิใชเปนเรื่องรายแรงที่จําเลยอาจเลิกจางไดทันทีโดยไมตองจายคาชดเชยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ ๔๗ (๔) การทีโ่ จทกซึ่งมิใชพนักงานระดับ
บริหารหรือหัวหนาแผนกเลิกงานแลว แตยังอยูในบริเวณโรงแรมจําเลยโดยมิไดออกไปภายใน
ครึ่งชั่วโมงตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย จึงเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือขัดคําสั่งจําเลยที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมในกรณีที่ไมรายแรงเทานั้น เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกจําเลยจึงตองจายคาชดเชยแกโจทก
โจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรมแลว
แมเปนขอที่ไมรายแรงแตก็ถือไดวาโจทกจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
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จําเลยซึ่งเปนนายจาง ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓ จําเลยจึงเลิกจางโจทกไดโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนาและไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกโจทก
เมื่อโจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรมแลว แมเปนขอที่ไมรายแรงก็ตาม แตการที่จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมมีชื่อเสียง
เปนที่ไววางใจจากคนเดินทางหรือแขกที่มาพัก
ในวันเกิดเหตุโจทกเลิกงานแลวยังอยูในชุด
ทํางาน และเมาสุราลมลงนอนหงายเทาถีบตูกระจกของลูกคาจําเลยเสียหายเชนนีน้ ับวาจําเลยมี
เหตุอันสมควรที่จะเลิกจางโจทกได กรณีมิใชเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จําเลยจึงไมตองรับผิดจาย
คาเสียหายแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๖/๒๕๓๙
ความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕(๑๑) วรรคแรกนัน้
ขึ้นอยูกับตัวทรัพยที่ลักวาเปนของนายจางหรืออยูในความครอบครองของนายจางหรือไม หาได
จํากัดวาตองเปนการลักทรัพยที่นายจางมอบหมายใหลูกจางครอบครองดูแลรับผิดชอบเทานัน้
ดังที่จําเลยฎีกาแตอยางใดไม ดังนั้น แมจําเลยซึ่งเปนลูกจางจะไมมีหนาที่เกี่ยวกับทรัพยของ
กลางที่จําเลยลักไปรวมทั้งทรัพยสินใด ๆ ในคลังสินคาของผูเสียหายซึ่งเปนนายจางของจําเลย
การกระทําของจําเลยก็เปนความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕
(๑๑) วรรคแรก
ศาลฎีกาเห็นวา การที่จะถือวาผูใดกระทําความผิดฐานลักทรัพยโดยใชยานพาหนะซึ่ง
จะตองรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๖ ทวินั้น จะตองดูที่เจตนาของ
ผูกระทําความผิดเปนสําคัญวาตองการใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําผิดหรือการพา
ทรัพยนั้นไป หรือเพื่อใหพนการจับกุมหรือไม สวนยานพาหนะที่ใชในการกระทําความผิดนั้นจะ
เปนของผูใดหาใชขอสําคัญไม เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้ไดความวาจําเลยเปนลูกจางของผูเสียหาย
มีหนาที่ขับรถลักเอาน้ํามันพืช ๒๔ ขวด และปลากระปอง ๑๐๐ กระปอง จากคลังสินคาของ
ผูเสียหายไปแลวนําไปวางไวบนรถยนตกระบะของผูเสียหายขับออกไปจากที่เกิดเหตุ เชนนี้ยอม
เห็นเจตนาของจําเลยไดชัดแจงวาจําเลยมีเจตนาใชรถยนตกระบะคันดังกลาวเพื่อสะดวกแกการ
พาทรัพยนั้นไป กรณีหาใชเปนเรื่องทีจ่ ําเลยลักทรัพยของผูเสียหายขณะที่บรรทุกอยูบนรถซึ่ง
จําเลยมีหนาที่ขับบรรทุกขนสงแตอยางใดไม การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานลักทรัพย
โดยใชยานพาหนะซึ่งตองรับโทษหนักขึน้ ตาม ป.อ.มาตรา ๓๓๖ ทวิ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๑๓/๒๕๓๘
แมการกระทําของเจาหนาที่จําเลยที่ ๒ กระทําดวยความประมาทเลินเลอโดยเปดบัญชี
ออมทรัพยให ว.ในนามของโจทกที่ ๑ โดยดูแตเพียงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของโจทกที่
๑ มิไดดูตนฉบับบัตรประจําตัวประชาชนของโจทกที่ ๑ และเปรียบเทียบรูปถายในบัตรประจําตัว
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ประชาชนของโจทกที่ ๑ กับ ว.เปนเหตุให ว.ถอนเงินที่ ช.ซึ่งเปนตัวแทนของโจทกในการขาย
คืนพันธบัตรรัฐบาลและโอนเงินที่ขายไดตามเช็คขีดครอมที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งจายแก
โจทกทั้งสองมาเขาบัญชีออมทรัพยดังกลาวไป อันเปนการละเมิดตอโจทกทั้งสอง และจําเลยที่
๒ ผูเปนนายจางจะตองรับผิดตอโจทกทั้งสองก็ตาม แตเนื่องจาก ช.ซึ่งเปนตัวแทนของโจทกทั้ง
สอง นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของโจทกที่ ๑ ให ว.ไปขอเปดบัญชีออมทรัพยกับจําเลยที่
๒ ได ถือไดวาความเสียหายไดเกิดขึ้นเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของโจทกทั้งสองซึ่งเปน
ตัวการประกอบดวยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๒ จึงใหจําเลยที่ ๒ รับ
ผิดตอโจทกทั้งสองเพียงกึ่งหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๘๐/๒๕๓๕
แมจําเลยเปนผูเขียนใบเบิกสินคาทั้ง ๕ รายการ และเบิกสินคาโดยไมมีใบสั่งซื้อ ๒
รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย อันเปนการลงมือกระทําความผิดฐานลักทรัพยแลวก็ตาม แต
เมื่อสินคานั้นยังคงอยูในความครอบครองของผูเสียหาย การกระทําของจําเลยดังกลาว จึงเปน
เพียงการลงมือกระทําผิดฐานลักทรัพยแลว แตกระทําไปไมตลอดเทานั้น อันเปนความผิดฐาน
พยายามลักทรัพยของผูเสียหายซึ่งเปนนายจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๒/๒๕๓๕
จําเลยที่ ๑ รวมกับจําเลยอื่นสูบถายน้ํามันเบนซินชนิดพิเศษจากรถยนตบรรทุกน้ํามัน
ของหางหุนสวนจํากัด ก. ที่จําเลยที่ ๑ เปนคนขับ อันเปนความผิดฐานลักทรัพยนายจาง และ
เมื่อจําเลยที่ ๑ เปนผูควบคุมยานพาหนะบรรทุกน้ํามันของหางหุนสวนจํากัด ก. การกระทําของ
จําเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานสูบถายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไมมีเหตุอันสมควร ตามพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๑๖ มาตรา ๓, ๔,๘ ประกอบคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ ๑/๒๕๒๒ ขอ ๑๕ (๑) อีกบทหนึ่งดวย พฤติการณของจําเลยที่ ๑ ที่ทําการสูบ
ถายน้ํามันดังกลาวชีช้ ัดวาเปนความตองการเดียวกันกับเอาน้ํามันของหางหุนสวนจํากัด ก.ไป
และโดยลักษณะของการกระทํา คือ การสูบถายน้ํามันไปดังกลาวนั้น ยอมเปนการเอาน้ํามันไป
ดวยในตัว จึงเปนการกระทําโดยมีเจตนาเดียวกัน หาไดมีเจตนาใหมีผลแยกตางหากจากกันไม
การกระทําของจําเลยที่ ๑ จึงเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
เมื่อศาลฎีกาเห็นวา
ศาลลางทั้งสองกําหนดโทษจําเลยไวหนักไปศาลฎีกามีอํานาจ
กําหนดโทษใหเบาลงได และเปนเหตุในลักษณะคดีใหมีผลตลอดถึงจําเลยอื่นซึ่งมิไดฎีกาดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๒๒/๒๕๓๓
การที่จําเลยทั้งสองซึง่ เปนลูกจางของโจทกรวม ไดรวมกันปลอมเอกสารใบรับสินคาอัน
เปนเอกสารสิทธิของบริษัท ก. แลวปลอมลายมือชื่อบุคคลในราน ฟ. ลงในชองผูรับสินคาเพื่อ
แสดงเปนหลักฐานวาราน ฟ. ไดรับสินคาดังกลาวแลว นําเอกสารที่ปลอมขึ้นไปแสดงตอโจทก
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รวมซึ่งเปนนายจางเพื่อใหหลงเชื่อวาราน ฟ.ไดรับสินคาที่ทางโจทกรวมรับขนสงจากบริษัท ก.
ไวแลวการกระทําของจําเลยทั้งสองลวนแตเปนวิธีการเพื่อผลในการเอาทรัพยสินไป ดังนั้น แม
การปลอมเอกสารกับการใชหรืออางเอกสารปลอมตางเปนความผิดสําเร็จก็ตาม
แตก็เปน
ความผิดหลายบทตอเนื่องโดยมุงเจตนาในความสําเร็จของความผิดฐานลักทรัพย จําเลยจึงมี
ความผิดหลายบท ตองลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๔๑/๒๕๓๐
จําเลยเปนลูกจางของผูเสียหายเอาบุหรี่ของผูเสียหายซึ่งเก็บไวที่ชั้นเก็บของบนชั้นที่ ๒
ของราน บรรจุลงไวในกลองกระดาษสําหรับบรรจุขาวเกรียบกุงปดฝากลองใชกระดาษกาวปด
ทับแลวนําไปวางไวบนชั้นที่ ๓ เพื่อเตรียมขนยายไปจากรานผูเสียหาย เปนการเอาทรัพยไป
จากการครอบครองของผูเสียหายแลวจําเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพยนายจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๑/๒๕๒๖
แมการลงหมายเลขสมาชิกสหกรณในใบเสร็จรับเงินสด
จะมีผลใหพี่สาวโจทกเจาของ
หมายเลขสมาชิกไดรับเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืน แตเงินดังกลาวไมใชทรัพยสินของบริษัท
จําเลย บริษทั จําเลยไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินนี้ เพราะไมไดเปนสมาชิกสหกรณ ของที่ซื้อจากราน
สหกรณก็ไดนําไปใชในบริษทั จําเลยทั้งสิ้น ไมมีผูใดนําไปใชสว นตัว ทั้งมีราคาถูกกวาทองตลาด
ทั่วไปไมทําให บริษัทจําเลยเสียหายจากการซื้อสินคานั้น ดังนั้น การที่บริษทั จําเลย ใหโจทก
ออกจากงานเพราะเหตุดังกลาวจึงเปนการเลิกจางโดยโจทกไมมีความผิด เปนการเลิกจางโดย
ไมเปนธรรม
การที่นายจางเลิกจางลูกจางนั้นหาเปนการละเมิดตามกฎหมายไม หากแตเปนสิทธิของ
นายจางที่จะกระทําไดโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๒ การกระทํา
ละเมิดอันจะอยูในอํานาจพิจารณาของศาลแรงงานนั้นตองสืบเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงานหรือ
เกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน คดีนี้ไมปรากฏวาจําเลยกระทําการอยางใดอันจะเปน
การละเมิดเกีย่ วกับการทํางานของโจทก ฉะนั้น ศาลแรงงานกลางจึงไมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาตามมาตรา ๘(๕) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ
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