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ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ควำมรู้  กฎหมำยที่ควรรู้ส ำหรับใช้ในกำรแยกแยะฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เร่งรัด ยกระดับคุณภำพ และขยำยกำรให้บริกำรแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ประชำชนทั่วไป 

เหตุผลที่เลือกองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีกำรประชุมโดยให้บุคคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำ ร
วิเครำะห์สภำพปัญหำข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์เกิดเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งถ้ำดูอย่ำงผิวเผินอำจแยก
ประเด็นค่อนข้ำงยำกว่ำ เป็นควำมผิดฐำนใดในประมวลกฎหมำยอำญำ แต่ถ้ำวิเครำะห์เหตุกำรณ์เป็นแต่ละ
ประเด็นก็จะทรำบถึงควำมแตกต่ำงและสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยไปประยุกต์ใช้ในกำรแนะน ำสหกรณ์ 
ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควรมีควำมรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมำยอำญำ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรก ำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

องค์ควำมรู้ที่ได้ 
 สำมำรถแยกตำมเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ได้แก่ ควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 
ควำมผิดฐำนยักยอก ควำมผิดฐำนฉ้อโกง และควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชน ซึ่งเป็นควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ สรุปรำยละเอียดไดด้ังนี้ 

1. ควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 
 มำตรำ 334 ผู้ใดเอำทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท ำ

ควำมผิดฐำนลักทรัพย์ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี และปรับไม่เกินหกพันบำท 
 นัยตำมมำตรำ 335 ผู้ใดลักทรัพย์   
 (11) ที่เป็นของนำยจ้ำงหรือท่ีอยู่ในควำมครอบครองของนำยจ้ำง 
 ......ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปี และปรับตั้งแต่สองพันบำท ถึงหนึ่งหมื่นบำท 
 หมำยเหตุ ควำมผิดอำญำฐำนลักทรัพย์ของผู้อื่น ย่อมเป็นควำมผิดอำญำต่อแผ่นดินไม่อำจ

ยอมควำมกันได้ เว้นแต่ ถ้ำเป็นกำรกระท ำที่สำมี กระท ำต่อภริยำหรือภริยำกระท ำต่อสำมี ผู้กระท ำไม่ต้องรับ
โทษควำมผิดดังระบุมำนี้ ถ้ำเป็นกำรกระท ำที่ผู้บุพกำรีกระท ำต่อผู้สืบ สันดำน ผู้สืบสันดำน กระท ำต่อผู้บุพกำรี 
หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน กระท ำต่อกัน แม้กฎหมำยมิได้บัญญัติให้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้  
ก็ให้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ และนอกจำกนั้น ศำลจะลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำย ก ำหนดไว้ส ำหรับ
ควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้   

 1.1 ตัวอย่ำงคดีทั่วไป 
  ตัวอย่ำงที่ 1 นำย ก ขโมยเงินมำรดำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1.2 ล้ำนบำท เอำไปให้ VJ สำว

ต่อมำมำรดำจับได้จึงแจ้งควำมเอำผิดกับลูกชำยตนเองฐำนลักทรัพย์ ต่อมำนำย ก ได้รับเงินคืนจำก VJ สำว 
และได้เลิกติดต่อกันตำมควำมประสงค์ของมำรดำแล้ว มำรดำจึงไม่ติดใจเอำควำมและยอมควำมได้ในที่สุด เป็นต้น 

  ตัวอย่ำงที่ 2 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 9871/2551 
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  จ ำเลยเป็นพนักงำนของโจทก์ร่วม ต ำแหน่งหัวหน้ำแผนกจัดเก็บเงินและวำงบิล มีหน้ำที่น ำส่ง
ใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้ำ รับเงินหรือเช็คที่ลูกค้ำสั่งจ่ำยช ำระค่ำสินค้ำ เมื่อจ ำเลยรับเช็คจำกลูกค้ำแล้วจะต้องถ่ำย
ส ำเนำเช็คดังกล่ำวส่งให้แผนกรับเช็ค เพ่ือบันทึกรำยกำรและตัดยอดบัญชีลูกค้ำ แล้วมอบเช็คแก่แผนกบัญชี
ของโจทก์ร่วมเพ่ือเรียกเก็บเงินเข้ำบัญชีโจทก์ร่วม แต่ปรำกฏว่ำเมื่อจ ำเลยรับเช็คจ ำนวน 10 ฉบับ ซึ่งลูกค้ำ
สั่งจ่ำยช ำระค่ำสินค้ำแก่โจทก์ร่วม จ ำเลยได้ถ่ำยส ำเนำเช็คดังกล่ำวส่งให้แผนกรับเช็คเพ่ือบันทึกรำยกำรและ
ตัดยอดบัญชีลูกค้ำแล้วแต่ไม่ได้น ำเช็คจ ำนวน 10 ฉบับ นั้น ไปส่งแผนกบัญชีของโจทก์ร่วม กลับน ำเช็คดังกล่ำว
ไปเรียกเก็บเงินตำมเช็คโดยเข้ำบัญชีเงินฝำกของจ ำเลย  

  ดังนี้ เห็นว่ำ กำรที่จ ำเลยรับเช็คของลูกค้ำของโจทก์ร่วมที่ช ำระค่ำสินค้ำแก่โจทก์ร่วมนั้น 
เป็นกำรรับในฐำนะที่จ ำเลยเป็นพนักงำนของโจทก์ร่วม ซึ่งจ ำเลยมีหน้ำที่ต้องน ำเช็คดังกล่ำวไปให้แผนกบัญชี
ของโจทก์ร่วมเพ่ือเรียกเก็บเงินตำมเช็คนั้น กำรที่เช็คจ ำนวน 10 ฉบับ มำอยู่ที่จ ำเลยจึงเป็นเรื่องที่จ ำเลยยึดถือ
เช็คดังกล่ำวเพ่ือโจทก์ร่วมเท่ำ นั้นเพรำะสิทธิครอบครองในเช็คดังกล่ำวอยู่ที่โจทก์ร่วมแล้ว เมื่อจ ำเลยน ำเช็ค
ดังกล่ำวไปเข้ำบัญชีเงินฝำกของจ ำเลยจึงเป็นกำรเอำไปเสีย ซึ่งเช็คของโจทก์ร่วมโดยเจตนำทุจริต กำรกระท ำ
ของจ ำเลยจึงเป็นควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 

1.2 ตัวอย่ำงคดีลักทรัพย์ท่ีเกิดกับสหกรณ์ 
  คืนเกิดเหตุเวลำประมำณ 3 นำฬิกำ ของวันที่ 10 มีนำคม 2552 หลังจำกนำง ก ผู้เสียหำย

ที่ 1 เจ้ำหน้ำที่กำรบัญชีและกำรเงินของสถำนีบริกำรน้ ำมันสหกรณ์กำรเกษตร A จ ำกัด ผู้เสียหำยที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่
หมู่ที่....... ต ำบล........ อ ำเภอ....... จังหวัด...... ปิดห้องท ำงำนโดยเก็บรถจักรยำนยนต์หมำยเลขทะเบียน xxx 
ของสำมีที่ขับมำท ำงำนไว้ในห้องแล้ว ได้เข้ำนอนที่ห้องพักเวรห่ำงออกไปประมำณ 10 เมตร ต่อมำเวลำ
ประมำณ 5 นำฬิกำ เมื่อคนงำนมำท ำงำนตอนเช้ำ พบว่ำห้องท ำงำนถูกงัดรถจักรยำนยนต์ที่ผู้เสียหำยที่ 1 จอดไว้ 
และสินค้ำบำงอย่ำง คือ น้ ำมันเครื่องรถจักรยำนยนต์ 2 กระประมวลกฎหมำยอำญำเครื่องคิดเลข 1 
เครื่อง วิทยุ 1 เครื่อง หำยไป  ดังนี้  ผู้ที่น ำทรัพย์ของสหกรณ์ไปเป็นของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยที่เจ้ำของทรัพย์
ไม่ได้ยินยอมหรือรู้ตัวขณะเอำทรัพย์ไปจึงมีควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 

2. ควำมผิดฐำนยักยอก 
 นัยตำมมำตรำ 352 มำตรำ 353 มำตรำ 354 และมำตรำ 356 
 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ หรือได้รับมอบหมำยให้จัดกำรทรัพย์ของผู้อ่ืน แต่ได้กระท ำกำรโดยทุจริต  

“เบียดบัง” เอำทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สำม ต้องระวำงโทษสูงสุด จ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ (ควำมผิดฐำนยักยอกนี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้) 

 2.1 ตัวอย่ำงคดีทั่วไป 
  ตัวอย่ำงที ่1  
  เช่นลืมเสื้อไว้บ้ำนเพ่ือน หำกคนในบ้ำนเอำไปโดยทุจริตถือเป็นลักทรัพย์ เพรำะเสื้อยังอยู่ใน

ควำมครอบครองของเพ่ือน แต่ถ้ำเพ่ือนที่เป็นเจ้ำของบ้ำนเอำไปเป็นยักยอกทรัพย์ เป็นต้น 
  ตัวอย่ำงท่ี 2 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6901/2551 
  กำรที่จ ำเลยปลอมใบน ำฝำกเงินและใบเสร็จรับเงินของธนำคำร ก็โดยเจตนำเพ่ือใช้เป็น

หลักฐำนแสดงว่ำจ ำเลยน ำเงินและเช็คที่ได้รับมอบจำก โจทก์ร่วมไปเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโจทก์ ร่วม 
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือปกปิดกำรกระท ำของจ ำเลยที่ได้ยักยอกเงินที่ได้รับมอบจำกโจทก์ ร่วมและที่จ ำเลยเบิก
ตำมเช็คของโจทก์ร่วมไปบำงส่วนหรือทั้งหมด แม้กำรปลอมเอกสำรดังกล่ำวจะกระท ำภำยหลังที่จ ำเลยยักยอก
เงินไปแล้วก็ตำม แต่ก็เป็นกำรกระท ำที่เกี่ยวเนื่องกับที่จ ำเลยยักยอกเงินของโจทก์ร่วมไป โดยจ ำเลยมีเจตนำ
ที่จะใช้เอกสำรที่ท ำขึ้นเป็นหลักฐำนเพ่ือยักยอกเงินของโจทก์ ร่วมนั้นเอง ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรสิทธิและ
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ใช้เอกสำรสิทธิปลอมกับควำมผิดฐำนยักยอก จึงเป็นกำรกระท ำโดยมีเจตนำเดียวกันเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมำยหลำยบท 

 
 2.2 ตัวอยำ่งคดียักยอกทรัพย์ที่เกิดกับสหกรณ์  
  ตัวอย่ำงท่ี 1 
  นำย ก ท ำงำนอยู่สหกรณ์แห่งหนึ่งเป็นพนักงำนกำรตลำดทำงนำยจ้ำงมอบหมำยให้ดูแล

ท ำหน้ำที่ดูแลปั้มน้ ำมันและคอยเก็บเงินส่งบัญชีคือวันนี้ขำยน้ ำมันได้ 50,000 บำท แต่นำย ก น ำเงินส่งไม่หมด 
โดยได้น ำเงินออกมำใช้ส่วนตัวประมำณ 20,000 บำท ส่งบัญชีแค่สำมหมื่นบำทท ำแบบนี้มำจนยอดเงินสูงถึง 
1.5 ล้ำนบำท ดังนั้น นำย ก มีควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์ เนื่องจำก นำย ก ได้รับมอบหมำยหน้ำที่จำกทำง
สหกรณ์ในกำรดูแลปั้มน้ ำมันและคอยเก็บเงินส่งบัญชี แต่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนในกำรเอำทรัพย์ของนำยจ้ำงไป 

  ตัวอย่ำงที่ 2 
  เมื่อวันที่ 9 เม.ย.56 สหกรณ์ B จ ำกัด จัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2555 และ

ที่ประชุมมีมติเลือกนำย ก เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ชุดที่ 29 อยู่ในต ำแหน่ง 2 ปี ต่อมำนำย
ทะเบียนสหกรณ์ได้ตรวจสอบพบว่ำ กำรเรียกประชุมใหญ่ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับ และกฎหมำย นำยทะเบียน 
จึงมีหนังสือลงวันที่ 23 เม.ย.56 ไม่รับรองต ำแหน่งประธำนกรรมกำร จำกกำรประชุมดังกล่ำว ต่อมำสหกรณ์ B 
ได้ประชุมใหญ่วิสำมัญและมีมติให้กำรรับรองนำย ก เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์อีกครั้ง และยัง
เปิดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 2 สมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/ 2556 และมีมติแต่งตั้งนำย ก จ ำเลย ปฏิบัติ
หน้ำที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ อีกต ำแหน่งด้วย กระทั่งวันที่ 10 เม.ย. – 8 ต.ค.56 จ ำเลย ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ B ได้กระท ำกำรทุจริต โดยให้เจ้ำหน้ำที่บัญชี เบิกเงินสดของสหกรณ์ ผู้เสียหำย หลำยครั้งหลำยหน
รวม 8 ครั้งๆ ละระหว่ำง 184,000 บำท - 6 ล้ำนบำท รวม 22,132,000 บำทเข้ำบัญชีของจ ำเลยหรือบุคคลที่ 
3 โดยทุจริต ดังนั้น นำย ก จึงมีควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์เนื่องจำกใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยทุจริตในกำรน ำเงินไป
เป็นของตนหรือบุคคลอื่น 

3. ควำมผิดฐำนฉ้อโกง 
 นัยตำมมำตรำ 341 และมำตรำ 342 
 ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่น โดยกำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกแจ้งได้ไป

ซึ่งทรัพย์สินจำกผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำมโดยทุจริต ต้องระวำงโทษสูงสุดจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ (ควำมผิดฐำนฉ้อโกงนี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้) 

 หมำยเหตุ มำตรำ 96 ควำมผิดอันยอมควำมได้ ผู้เสียหำยต้องร้องทุกข์แจ้งควำมภำยใน 3 เดือน 
นับแต่วันรู้เรื่องควำมผิดและรู้ตัวผู้กระท ำควำมผิด  มิฉะนั้นเป็นอันขำดอำยุควำม 

 3.1 ตัวอย่ำงคดีทั่วไป 
  ตัวอย่ำงที่ 1 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4005/2551  
  กำรที่จ ำเลยหลอกลวงโจทก์ร่วมโดยกล่ำวเท็จชักชวนโจทก์ร่วมให้น ำเงินไปซื้อเบี้ย เลี้ยงทหำร

ล่วงหน้ำรำยละ 2,000 บำท จำกยอดเบี้ยเลี้ยงทหำรที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้จริงรำยละ 2,600 บำท ซึ่งควำมจริง
จ ำเลยไม่สำมำรถน ำเงินไปซื้อเบี้ยเลี้ยงทหำรและมิได้มีส่วน เกี่ยวข้อ งกับกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงแต่อย่ำงใด 
เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อตกลงซื้อเบี้ยเลี้ยงทหำรรวม 118 รำย และมอบเงินรวม 236,000 บำท ให้แก่
จ ำเลยไป กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดฐำนฉ้อโกงตำม ป.อ.มำตรำ 341 

  เมื่อไม่ปรำกฏว่ำมีข้อห้ำมกำรซื้อขำยเบี้ยเลี้ยงทหำร ดังนั้น กำรซื้อขำยเบี้ยเลี้ยงทหำรที่จ ำเลย
หลอกโจทก์ร่วมจึงไม่ใช่กิจกำรที่มีวัตถุ ประสงค์เป็นกำรต้องห้ำมแต่เป็นเพียงข้ออ้ำงของจ ำเลยเพ่ือจูงใจให้
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โจทก์ร่วมหลงเชื่อและยินยอมมอบเงินให้จ ำเลย ซึ่งโจทก์ร่วมได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของจ ำเลย 
โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหำยโดยนิตินัย 

  กำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยไม่สุจริตมุ่งเอำประโยชน์ในทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็น เงินจ ำนวนมำก 
โดยจ ำเลยไม่ได้กระท ำกำรใดที่แสดงว่ำส ำนึกผิดและมีเหตุอันควรปรำนี แม้จ ำเลยจะไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก
มำก่อนและมีภำระต้องเลี้ยงดูครอบครัวก็ไม่มี เหตุสมควรรอกำรลงโทษจ ำคุก 

 3.2 ตัวอย่ำงคดีฉ้อโกงท่ีเกิดกับสหกรณ์ 
  ชำวบ้ำนเข้ำให้ปำกค ำเจ้ำหน้ำที่ในคดีถูกแอบอ้ำงชื่อกู้เงินสหกรณ์ A จ ำกัด โดยนำง ก อำยุ 

54 ปี อยู่บ้ำนเลขที่... หมู่ที่...... ต............. อ................ จ............. เปิดเผยว่ำ ตน มีรำยชื่อกำรกู้เงินสหกรณ์
ไม่ต่ ำกว่ำ 5 แสนบำท ทั้งท่ีไม่ได้ไปท ำเรื่องกู้เงินจำกสหกรณ์เลย จึงอยำกให้ทำงสหกรณ์ช่วยตรวจสอบให้ว่ำใคร
ที่ท ำเรื่องไปกู้เงินจำกสหกรณ์ และท ำไมถึงได้มีรำยชื่อตนไปกู้เงิน แม้แต่เอกสำรก็ไม่มีอะไรกันเลย ท ำไมทำง
สหกรณ์ถึงปล่อยให้กู้ไปง่ำยเหลือเกิน ยกตัวอย่ำงเช่นกับตนเองที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป บ้ำนหลังคำก็รั่ว 
เงินจะกินยังไม่ค่อยจะมีกิน แล้วจะเอำปัญญำที่ไหนไปท ำเรื่องกู้เงินตั้ง 5 แสนบำท ดังนี้ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่
จัดท ำเอกสำรเท็จและน ำเงินออกไปเป็นของตนหรือบุคคลอื่นจึงมีควำมผิดฐำนฉ้อโกง 

4. ควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชน 
 นัยตำมมำตรำ 343 และมำตรำ 348 
 ผู้ใดฉ้อโกงด้วยกำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จต่อประชำชน หรือด้วยกำรปกปิดควำมจริงซึ่งควรบอก

ให้แจ้งแก่ประชำชน  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   
(ควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชนนี้เป็นควำมผิดที่ยอมควำมไม่ได้) 

 4.1 ตัวอย่ำงคดีทั่วไป 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6364/2551 
           พ.ร.ก. กำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชนฯ มำตรำ 4 วรรคแรก บัญญัติว่ำ "ผู้ใดโฆษณำ

หรือประกำศให้ปรำกฏต่อประชำชน หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้ปรำกฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่ำ 
ในกำรกู้ยืนเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ำยหรืออำจจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้ตำม พฤติกำรณ์แห่งกำรกู้ยืม
เงิน ในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดที่สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วย ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบัน
กำรเงินจะพึงจ่ำยได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำ ตนหรือบุคคลนั้นจะน ำเงินจำกผู้ให้กู้ยืมเงินรำยนั้นหรือรำย
อ่ืนมำจ่ำยหมุน เวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำ ตนหรือบุคคลนั้นไม่สำมำรถ
ประกอบกิจกำรใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมำย ที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ำมำจ่ำยในอัตรำนั้น
ได้ และในกำรนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชน" กำรโฆษณำหรือประกำศให้ปรำกฏต่อประชำชนหรือกำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้ปรำกฏแก่
บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป อันจะท ำให้เป็นควำมผิดส ำเร็จฐำนกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชนนั้น เพียงแต่
จ ำเลยแสดงข้อควำมดังกล่ำวให้ปรำกฏแก่ผู้เสียหำยบำงคน แล้วเป็นผลให้ประชำชนหลงเชื่อและน ำเงินมำ
ให้จ ำเลยกู้ยืม ก็ถือว่ำเป็นควำมผิดส ำเร็จแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำจ ำเลยไปชักชวนผู้เสียหำยแต่ละคน 
คนละหลำยครั้ง 

   ดังนั้น กำรที่ผู้เสียหำยแต่ละคนน ำเงินมำให้กู้ยืมและจ ำเลยรับไว้ ถือว่ำเป็นควำมผิดส ำเร็จ
ส ำหรับผู้เสียหำยแต่ละคน จึงเป็นควำมผิดหลำยกรรมตำมจ ำนวนผู้เสียหำย คือ 14 กรรม ปัญหำดังกล่ำวเป็น
ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดยกขึ้นฎีกำ ศำลฎีกำมีอ ำนำจยกขึ้นแก้ไขให้
ถูกต้องได้ แต่เนื่องจำกโจทก์มิได้ฎีกำขอให้ลงโทษจ ำเลยหลำยกรรม ศำลฎีกำไม่อำจแก้ไขเรื่องโทษได้ เพรำะ
เป็นกำรพิพำกษำเพ่ิมเติมโทษจ ำเลย 
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 4.2 ตัวอย่ำงคดีฉ้อโกงประชำชนที่เกิดกับสหกรณ์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ A จ ำกัด และสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ บ. B จ ำกัด 

มีนำย ก น ำเงินของสหกรณ์ฯ ไปใช้ในกิจกำรค้ำขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล และสลำกพิเศษกำรกุศล เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์อันมิชอบโดยทุจริตขำยสลำกเกินรำคำ 

            จำกกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนของ ปปง.พบว่ำ บ. B ไม่ใช่คู่สัญญำและไม่ได้รับโควตำสลำก
จำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเลย แต่ได้ท ำสัญญำซื้อขำยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ C จ ำกัด จ ำนวน 3 สัญญำ 
รวมเป็น 25,000 เล่ม ท ำสัญญำซื้อขำยสลำกกับสหกรณ์ออมทรัพย์  A จ ำกัด มีสลำกฯ 20,000 เล่ม และ
ท ำสัญญำกับสหกรณ์กำรเกษตร D จ ำกัด อีก 5,000 เล่ม แต่ บ.B มีนำย ก กับพวก ไม่สำมำรถหำสลำกได้
ตำมท่ีสัญญำไว้ ท ำให้ไม่เพียงพอจะส่งมอบแก่สหกรณ์ต่ำงๆ จึงเกิดกำรหมุนเวียนส่งผลกำรรับซื้อมีรำคำแพงขึ้น 

  เมื่อไม่มีสลำกไปมอบให้สหกรณ์ต่ำงๆ ตำมที่สัญญำเอำไว้ท ำให้ บ.B ขำดสภำพคล่องทำง
กำรเงิน จึงโฆษณำระดมทุนจำกประชำชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนซื้อสลำกมำจ ำหน่ำย โดยอ้ำงว่ำรับโควตำสลำก
จำกกรุงเทพฯ เป็นจ ำนวนมำก และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเงินส่วนต่ำงให้แก่ผู้ร่วมลงทุน อัตรำฉบับละ 
10 บำท ปรำกฏว่ำมีผู้หลงเชื่อจ ำนวนมำก ต่อมำเมื่อสลำกไม่เพียงพอ บ.เทวำสิทธิยังได้ไปท ำสัญญำกับสหกรณ์
อ่ืนเพื่อน ำเงินมำหมุนเวียนในระบบ โดยสหกรณ์ต่ำงๆ ไม่เคยได้รับสลำกแต่อย่ำงใด 

  พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระท ำฉ้อโกงประชำชน  เพรำะท ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดโดยกำร
โฆษณำชวนเชื่อให้ประชำชนหลงผิดน ำเงินมำลงทุนกับพวกตนแล้วกระท ำกำรทุจริตน ำเงินนั้นไปเสีย 
  ทั้งนี้ ในควำมเป็นสหกรณ์ที่ต้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ไม่ว่ำจะเป็นสมำชิก ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรด ำเนินงำน ผู้ตรวจสอบกิจกำร ฝ่ำยจัดกำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด ถ้ำได้เข้ำใจในบทบำทของตนและ
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังตำมหลักธรรมำภิบำลแล้วเชื่อเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมำตรกำรทำงกฎหมำยก็ไม่ใช่สิ่งที่
จ ำเป็น 
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