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ฎีกาตัดสินเกียวกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 4930/2557

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นายนนทพร เข่งเงิน

โจทก์
จําเลย

ป.อ. มาตรา 240, 244
พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.
มาตรา 18
ป.อ. มาตรา 240 บัญญัตวิ า่ "ผูใ้ ดทําปลอมขึนซึงเงินตรา ไม่วา่ จะปลอมขึนเพือให้เป็ นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิง
อืนใดซึงรัฐบาลออกใช้หรือให้อาํ นาจให้ออกใช้ ผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดฐานปลอมเงินตรา" คําว่า "ทําปลอมขึน" หมายความถึงทํา
โดยตังใจให้เหมือนของจริง จึงต้องทําในประการทีจะให้มลี กั ษณะอย่างเดียวกับเงินตราทีรัฐบาลกําหนด เช่น มีลวดลาย สี ขนาด
ลักษณะของกระดาษอย่างเดียวกัน ซึงจะต้องพอทีจะลวงตาให้เห็นว่าเป็ นเงินตรา แต่ไม่จาํ ต้องถึงกับต้องพิจารณาจึงจะรูว้ า่ ปลอม
เพียงแต่ลวงตาซึงถ้าไม่พจิ ารณาให้ดอี าจหลงเข้าใจว่าเป็ นเงินตราได้ ก็ถอื ว่าเป็ นการทําปลอมขึนแล้ว และการทําปลอมย่อมจะ
เหมือนของจริงไปทุกอย่างไม่มผี ดิ กันเลยไม่ได้ ย่อมต้องมีบางสิงบางอย่างผิดจากของจริงบ้างไม่มากก็น้อย ฉะนัน การปลอมจะ
ผิดจากของจริงทีตังใจทําให้เหมือนมากน้อยเพียงใดจึงไม่สาํ คัญ
การทีจําเลยนําธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ซึงเป็ นเงินตราทีรัฐบาลไทยออกใช้จาํ นวน 46 ฉบับ มาตัดออกเป็ น 2 ท่อนทุก
ฉบับ ท่อนหนึงยาวเกินครึงฉบับ อีกท่อนหนึงยาวไม่ถงึ ครึงฉบับ แล้วนําท่อนซ้ายทีสันมาต่อสลับท่อนเข้ากับท่อนขวาทีสันของอีก
ฉบับหนึงด้วยเทปใส ย่อมเป็ นการทําธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ขึนใหม่อกี 23 ฉบับ โดยตังใจให้เหมือนของจริง จึงเป็ นการทํา
ปลอมขึนซึงธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ทีรัฐบาลออกไว้ การทีธนบัตรของกลางเป็ นธนบัตรชํารุดตาม พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.
มาตรา 18 ประเภทต่อท่อนผิด ทําให้ไม่เป็ นเงินทีชําระหนีได้ตามกฎหมาย ไม่ทาํ ให้การกระทําของจําเลยไม่เป็ นความผิดฐาน
ปลอมเงินตรา เพราะหากธนบัตรดังกล่าวเป็ นเงินทีชําระหนีได้ตามกฎหมาย ธนบัตรดังกล่าวย่อมไม่เป็ นของปลอม การทีใช้ชาํ ระ
หนีไม่ได้ตามกฎหมายแสดงว่าเป็ นของปลอม จําเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเงินตราและมีเงินตราปลอมเพือนําออกใช้โดยรูว้ า่ เป็ น
เงินตราปลอมตาม ป.อ. มาตรา 240 และ 244
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 240, 244 ริบของกลาง
จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244 แต่จาํ เลยเป็ นทังผูป้ ลอมเงินตรา
และมีเงินตราปลอมเพือนําออกใช้โดยรูว้ า่ เป็ นเงินตราปลอม จึงให้ลงโทษฐานปลอมเงินตราแต่กระทงเดียว ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 248 จําคุก 12 ปี และปรับ 40,000 บาท ทางนําสืบของจําเลยเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้หนึงในสีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 9 ปี และปรับ 30,000 บาท ไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับ ให้ยกฟ้อง คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ
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โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟงั ว่า จําเลยได้นําธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จํานวน 46 ฉบับ มาตัดออกเป็ น 2 ท่อนทุก
ฉบับ ท่อนหนึงยาวเกินครึงฉบับ อีกท่อนหนึงยาวไม่ถงึ ครึงฉบับ แล้วนําท่อนซ้ายทีสันมาต่อสลับท่อนเข้ากับท่อนขวาทีสันของอีก
ฉบับหนึงด้วยเทปใส จําเลยได้นําธนบัตรของกลางจํานวน 18 ฉบับ ไปชําระหนีการใช้บตั รเครดิตจํานวน 18,000 บาท ทีร้านเซ
เว่น อีเลฟเว่น สาขาศรีดนิ แดง ต่อมาพนักงานร้านดังกล่าวนําธนบัตรไปขอแลกทีธนาคารแห่งประเทศไทย แต่แลกไม่ได้
มีปญั หาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์วา่ การกระทําของจําเลยเป็ นความผิดฐานปลอมเงินตราและมีเงินตราปลอม เพือนํา
ออกใช้โดยรูว้ า่ เป็ นเงินตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 และ 244 ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 240 บัญญัตวิ า่ "ผูใ้ ดทําปลอมขึนซึงเงินตรา ไม่วา่ จะปลอมขึนเพือให้เป็ นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิงอืนใด
ซึงรัฐบาลออกใช้หรือให้อาํ นาจให้ออกใช้ ผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดฐานปลอมเงินตรา " คําว่า "ทําปลอมขึน" หมายความถึงทําโดย
ตังใจให้เหมือนของจริง จึงต้องทําในประการทีจะให้มลี กั ษณะอย่างเดียวกับเงินตราทีรัฐบาลกําหนด เช่น มีลวดลาย สี ขนาด
ลักษณะของกระดาษอย่างเดียวกัน ซึงจะต้องพอทีจะลวงตาให้เห็นว่าเป็ นเงินตรา แต่ไม่จาํ ต้องถึงกับต้องพิจารณาจึงจะรูว้ า่ ปลอม
เพียงแต่ลวงตาซึงถ้าไม่พจิ ารณาให้ดอี าจหลงเข้าใจว่าเป็ นเงินตราได้ ก็ถอื ได้วา่ เป็ นการทําปลอมขึนแล้ว และการทําปลอมย่อมจะ
เหมือนของจริงไปทุกอย่างไม่มผี ดิ กันเลยไม่ได้ ย่อมต้องมีบางสิงบางอย่างผิดจากของจริงบ้างไม่มากก็น้อย ฉะนัน การปลอมจะ
ผิดจากของจริงทีตังใจทําให้เหมือนมากน้อยเพียงใดจึงไม่สาํ คัญ การทีจําเลยนําธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ซึงเป็ นเงินตราที
รัฐบาลไทยออกใช้จาํ นวน 46 ฉบับ มาตัดออกเป็ น 2 ท่อน ทุกฉบับ ท่อนหนึงยาวเกินครึงฉบับ อีกท่อนหนึงยาวไม่ถงึ ครึงฉบับ
แล้วนําท่อนซ้ายทีสันมาต่อสลับท่อนเข้ากับท่อนขวาทีสันของอีกฉบับหนึงด้วยเทปใสตามธนบัตรของกลาง ย่อมเป็ นการทํา
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ขึนใหม่อกี 23 ฉบับ โดยตังใจให้เหมือนของจริง จึงเป็ นการทําปลอมขึนซึงธนบัตรฉบับละ 1,000
บาท ทีรัฐบาลออกไว้ แม้จะมีขนาดสันกว่าปกติกย็ งั คงถือเป็ นการทําปลอม เพราะพอทีจะลวงตาให้เห็นว่าเป็ นเงินตราและของ
ปลอมไม่จาํ ต้องเหมือนของจริงไปทุกอย่างโดยไม่ผดิ กันเลย การทีจําเลยเบิกความตอบคําถามค้านโจทก์วา่ จําเลยรูว้ า่ ธนบัตร
ท่อนยาวเกินครึงฉบับแลกได้เต็มราคาตามกฎกระทรวง แสดงว่าจําเลยมีเจตนาทําให้ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 2 ฉบับ เป็ น
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 3 ฉบับ ท่อนยาว 2 ท่อน แลกคืนได้ 2,000 บาท ส่วนท่อนสัน 2 ท่อน ต่อกันเป็ นฉบับเดียว 1,000
บาท แม้จะแลกคืนไม่ได้ แต่การทีจําเลยนําไปใช้ชาํ ระหนีการใช้บตั รเครดิตย่อมแสดงว่า จําเลยประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จาก
การทําปลอมดังกล่าว หากการกระทําเช่นนีไม่เป็ นความผิดฐานปลอมเงินตราเท่ากับเป็ นการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารทําธนบัตร
โดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจ อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมันคงของประเทศ การทีธนบัตรของกลางเป็ นธนบัตรชํารุดตามพระราช
บัญญัตเิ งินตรา พ.ศ.
มาตรา 18 ประเภทต่อท่อนผิด ทําให้ไม่เป็ นเงินทีชําระหนีได้ตามกฎหมาย ไม่ทาํ ให้การกระทําของ
จําเลยไม่เป็ นความผิดฐานปลอมเงินตรา เพราะหากธนบัตรดังกล่าวเป็ นเงินทีชําระหนีได้ตามกฎหมาย ธนบัตรดังกล่าวย่อมไม่
เป็ นของปลอม การทีใช้ชาํ ระหนีไม่ได้ตามกฎหมายแสดงว่าเป็ นของปลอม จําเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเงินตราและมีเงินตรา
ปลอมเพือนําออกใช้โดยรูว้ า่ เป็ นเงินตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 และ 244 ตามฟ้อง ทีศาลอุทธรณ์
พิพากษามานัน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟงั ขึน
พิพากษากลับเป็ นว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 และ 244 จําเลยเป็ นทังผูป้ ลอมเงินตรา
และมีเงินตราปลอมเพือนําออกใช้โดยรูว้ า่ เป็ นเงินตราปลอม จึงให้ลงโทษฐานปลอมเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
240 แต่กระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 จําคุก 10 ปี ทางนําสืบของจําเลยเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณาและ
จําเลยได้นําเงินไปแลกธนบัตรปลอมคืน อันเป็ นการรูส้ กึ ความผิดและบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนัน นับว่ามีเหตุบรรเทาโทษ จึง
ลดโทษให้กงหนึ
ึ งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 5 ปี ริบของกลาง
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(ชัยสิทธิ ตราชูธรรม-จักร อุตตโม-สมศักดิ ตันติภริ มย์)
ศาลอาญา - นายภุชพงศ์ จรัสทรงกิติ
ศาลอุทธรณ์ - นายวิบลู ย์ แสงชมภู
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
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