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ปญหาเรื่องความแตกตางความผิดฐานปลอมเอกสารกับความผิดฐานทําเอกสารเท็จ
ผูที่สนใจและศึกษากฎหมายอาญามักจะประสบปญหาในการทําความเขาใจในกฎหมายอาญา
เรื่อง ความผิดฐานปลอมเอกสาร และทําเอกสารเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๖๑,๑๖๒,
และมาตรา ๒๖๔ ทั้งนี้ ผูเขียนจึงขอกลาวถึงองคประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารในมาตรา ๒๖๔
และแยกความแตกตางกับการทําเอกสารเท็จดังนี้
มาตรา ๒๖๔ ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ
หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทํา
เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมได
รับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชใน
กิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน

ความผิดตามมาตรานี้เกี่ยวพันกับความผิดตาม มาตรา ๑๖๑ , ๑๖๒ , ๑๘๘ และมีความยุงยาก
มากพอสมควร องคประกอบความผิดตามมาตรานี้อาจแยกไดสามตอน คือ
(๑) ทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือ
แกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสาร
(๒) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
(๓) กระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง
ขอพิจารณาประการแรก ซึ่งมีปญหาคอนขางมากก็คือ คําวา “เอกสาร” ตาม มาตรา ๑ (๗)
หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผน
แบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพหรือวิธีอื่นใดอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น
“วัตถุอื่นใด” เชน เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่พานทายปน เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่
ครั่งปดปากไหสุรา และที่กระดาษปดขวดสุรา หลักเขตที่ดิน ปายทะเบียนรถยนต และเลขหมายที่เครื่อง
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ของรถยนต ทอนโลหะหลอมบอกน้ําหนัก เลขเครื่องหมายของโรงงานประจําเครื่องยนต เครื่องหมายที่
ทําไวที่ตัวสัตว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๓๐/๒๕๒๒ จําเลยเอาภาพถายผูอื่นที่รับปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะมาปดภาพถายเฉพาะใบหนาของจําเลย ลงไปแทน แกเลข พ.ศ.๒๕๐๖
เปน ๒๕๐๔ แลวถายเปนภาพใหม ดูแลวเปนภาพจําเลยรับปริญญามีตัวอักษรวา มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร พ.ศ.๒๕๐๔ ดังนี้ เปนภาพถายที่ไมไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง
หรือแผนแบบอยางอื่น ๆ ตามความหมายของ มาตรา ๑ (๗) สวนตัวเลข พ.ศ. ก็ไมปรากฏความหมายใน
ตัวเอง ไมเปนเอกสารปลอมและใชเอกสารปลอม
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา ภาพถายคดีนี้มีความหมายแสดงชัดแจงวา ไดรับ
พระราชทานปริญญาบัตร เปนแพทยศาสตรบัณฑิต โดยการสวมครุยถายรูป จึงชัดแจงเปนความหมาย
ทําใหปรากฏโดยภาพถาย สวนตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอื่น ก็ถือวารอยเสนที่ปรากฏเปน
ภาพจําเลยในรูปถายภาพเปนแผนแบบที่แสดงความหมายใหปรากฏเปนหลักฐาน ถือเปนเอกสารที่ทํา
ขึ้นดวยวิธีถายภาพ การรับและสวมครุยปริญญา ถายภาพก็แสดงใหใคร ๆ รูวา ตนเปนบัณฑิตผูไดรับ
ปริญญา ตัวเลข พ.ศ. ก็บอกอยูในตัววาไดรับเมื่อใด ไมเปนเอกสารไมได
ขอสําคัญในคดีนี้คือ เอกสารดังกลาวเปนเอกสารปลอมหรือเอกสารโกหก จําเลยทําเอกสารขึ้น
แมจะเอาภาพถายของผูอื่นมาเปลี่ยนแปลงเปนภาพหนาจําเลย จําเลยก็ไมไดทําใหใครเขาใจวาภาพนั้น
เปนภาพคนอื่น คือ ไมไดทําใหเขาใจวาขอความในเอกสารวาเปนขอความของคนอื่น แตเปนขอความ
ของจําเลยเอง ซึ่งหลอกผูไดเห็นภาพวา จําเลยเปนบัณฑิต เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ เทานั้น เชนเดียวกับเอา
เอกสารสัญญากูที่คนหนึ่งทําไวมาเปลี่ยนลายมือชื่อผูกูลงในเอกสารเปนลายมือชื่อจําเลย ถาทําโดยไม
ประสงคใหเขาใจผิดวาแทนที่จะเปนผูกูเดิม กลายเปนจําเลยกู ก็เปนเอกสารเท็จ ใครจะเปนผูกูเดิมไมมี
ความหมายอันใด แตถาทําดวยความประสงคใหเขาใจผิดวา ผูกูไมใชจําเลย อันเปนความหมาย
แสดงออกในเอกสารนั้น เปนเอกสารปลอม คดีนี้ใครจะเปนเจาของภาพเดิมไมมีความหมาย ในการ
เปลี่ยนภาพใบหนา จําเลยอาศัยกระดาษเติมใสภาพหนาจําเลยลงไปเทานั้น เหตุผลในแงที่ไมเปน
ความผิด (ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัย นาจะเปนวา) ภาพถายเดิมเปนแตภาพที่ระลึก ไมประสงคเปนหลักฐาน
แหงความหมายใด ๆ ผูทําปลอมแปลงก็ทําเพื่อแสดงวาตนเองไดรับปริญญา ไมเปนเอกสารของผูอื่นทํา
ขึ้น เปนแตเอกสารเท็จ ไมใชเอกสารปลอม
ขอพิจารณาประการที่สอง การทําปลอมเอกสารทั้งฉบับนั้น มีปญหาสับสน
คอนขางมาก เพราะหากเปนเพียงการทําเอกสารเท็จแลวก็จะไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร ดังนี้จึง
ตองแยกวาอะไรเปนเอกสารเท็จและเอกสารปลอมเสียกอน
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ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายคําวา “ทําเอกสารปลอม” ตางกับคําวา “ทําปลอมขึ้น”
ในเรื่องปลอมเงินตรา ปลอมดวงตรา ปลอมแสตมป หรือปลอมตั๋ว เพราะการทําเอกสารปลอมขึ้นไม
จําตองมีเอกสารที่แทจริง สวนคําวา “ทําเอกสารปลอม” หมายความวา ทําเอกสารขึ้นใหมแสดงวา
เอกสารนี้มาจากผูอื่น ไมใชผูที่ทําเอกสารนั้น “ผูอื่น” จะมีตัวตนหรือไมก็ได
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายทํานองเดียวกันวา การปลอมเอกสารไมตองมีเอกสารที่
แทจริงอยูกอน และไมตองทําใหเหมือนของจริงก็เปนปลอมเอกสาร
เหตุที่ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา ไมตองทําใหเหมือนของจริง ก็เปนเอกสาร
ปลอมได ก็เพราะเอกสารปลอมเปนเรื่องของ “ขอความ” ในเอกสาร ไมใชแบบฟอรมวามีรูปรางอยางไร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๓๓/๒๕๑๔ จําเลยทําเอกสารมีขอความเท็จทั้งสิ้น แลวลงนาม
รับรองวา เปนสําเนาถูกตอง แมตนฉบับที่แทจริงไมมี ก็เทากับปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับ เพื่อใหเห็นวาตน
คัดมาจากตนฉบับที่แทจริง ถือวาเปนปลอมเอกสาร
คําวา “เอกสารที่แทจริง” ในมาตรานี้ ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา คําวา “แทจริง”
ไมไดหมายความถึง “เท็จหรือจริง” ไมไดหมายความวา ความหมายของเอกสารอันแทจริงนั้นเปนจริง
“เอกสารปลอม” ตางกับ “เอกสารเท็จ” เอกสารแทจริงอาจมีขอความเปนเท็จก็ได เอกสารปลอมอาจมี
ขอความตรงกับความจริงก็ได เอกสารมิไดเกิดขึ้นไดเองตองมีผูทําขึ้น และตัวเอกสารนั้นเองยอมแสดง
วาผูใดทําขึ้น จึงเพงเล็งถึงผูทําเอกสาร คือ เอกสารนั้นในตัวของมันเองดูแลวเห็นไดวาผูใดทําขึ้นและ
ความจริงผูนั้นทําขึ้นจริงหรือไม
คําวา “เอกสารที่แทจริง” ตามมาตรานี้ อาจอธิบายไดวา หมายถึง เอกสารตนฉบับ การปลอม
เอกสารขึ้นทั้งฉบับ นั้น หมายความวา ปลอมขึ้น เพื่อใหคนที่เห็นเอกสารนั้นเขาใจวา เอกสารนั้นเปน
เอกสารตนฉบับ ซึ่งความจริงแลวจะมีเอกสารตนฉบับ หรือไมก็ไมสําคัญ และเอกสารที่ปลอมขึ้นทั้ง
ฉบับนั้น จะมีขอความตรงกับความจริงหรือไม ไมสําคัญ เชน ทําพินัยกรรมปลอมขึ้นทั้งฉบับ จะเห็นได
วาแมไมมีตนฉบับพินัยกรรมอยูจริง ๆ เลย แตถาการปลอมทําใหผูที่เห็นพินัยกรรมหลงเชื่อวาเปน
พินัยกรรมที่แทจริง ซึ่งเจามรดกไดทําขึ้น ก็เปนความผิดฐานปลอมเอกสารได หรือปลอมจดหมายของ
บุคคลอื่นขึ้นทั้งฉบับ แมความจริงไมมีตนฉบับอยู และขอความในจดหมายนั้นตรงกับความจริงก็ตาม
หากทําใหผูที่เห็นจดหมายนั้นหลงเชื่อวา เปนจดหมายที่บุคคลอื่นเขียนขึ้น และนาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่นหรือประชาชนแลว ก็เปนความผิดตามมาตรานี้ได
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ผูเขียนขอยกคําพิพากษาฎีกาตอไปนี้ เพื่ออธิบายวา อะไรคือเอกสารเท็จ อะไรคือเอกสารปลอม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๐/๒๔๗๒ , ๓๓๓/๒๔๗๖ , ๗๓๖/๒๔๗๘ ปลัดอําเภอวานคนถอเรือไป
ราชการ แลวทําใบสําคัญวาไดจางถอเรือใหคนที่ถอเรือ ลงลายมือชื่อจริง เพื่อนําไปเบิกเงิน เปนแตเพียง
เอกสารเท็จ ไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๐/๒๔๗๙ อ ป ท และ ข ทําสัญญาใชชางรับจางลากไมโดยหลอกวาชื่อ ม
บ ส และ จ และมีชาง ๖ เชือก แลวรับเงินลวงหนาไป ความจริงชางไมมี และในสัญญาลงลายมือชื่อ ม
บ ส หรือ จ ดังนี้ เปนหนังสือของผูทําเอกสารเองแมไมมีชื่อจริงก็ไมเปนความผิด
ขอใหสังเกตวา การที่ อ บ ท และ ข ทําสัญญาใชชางรับจาง โดยลงชื่อวา ม บ ส และ จ นั้น เปน
การทําปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับ และลงลายมือชื่อปลอม แตเหตุที่ศาลฎีกาเห็นวา จําเลยทั้งสี่ไมมี
ความผิดฐานปลอมเอกสาร เพราะศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยขอเท็จจริงวา การกระทําของจําเลยทั้งสี่เปน
การปลอมตัว เพื่อไปทําสัญญาฉอโกงทรัพย มิใชเรื่องจําเลยทั้งสี่มีเจตนาปลอมหนังสือ ทั้งหนังสือนี้ก็
เปนหนังสือของจําเลยทั้งสี่ ตั้งใจทําเปนของจําเลยทั้งสี่เอง เปนแตจําเลยทั้งสี่ ไมเซ็นชื่ออันแทจริงของ
จําเลยทั้งสี่เทานั้น คําวา “มิใชเรื่องจําเลยทั้งสี่ มีเจตนาปลอมหนังสือ” ก็ดี และคําวา “ทั้งหนังสือนี้ ก็เปน
หนังสือของจําเลยทั้งสี่ ตั้งใจ ทําเปนของจําเลยทั้งสี่เอง” ก็ดี เห็นไดวาศาลฎีกาวินิจฉัย “เจตนา” จําเลยวา
ไมมีเจตนากระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร อันเปนการกระทําที่ขาดเจตนาตาม มาตรา ๕๙ ศาลฎีกาจึง
ไมลงโทษจําเลยในความผิดฐานนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๒/๒๔๙๑ น ทําใบรับเงินคาจางเท็จโดยลงลายมือชื่อในใบรับ
เปนชื่อ ป เปนการใชชื่อเท็จ (เพราะไมไดลงลายมือชื่อ โดยใหเขาใจวาเปนลายมือชื่อ ป ) ไมเปน
ความผิดฐานปลอมเอกสาร (ดู คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๙/๒๔๗๓)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๑/๒๕๐๗ จําเลยใชชื่อปลอมในการเปดบัญชีฝากเงิน และออก
เช็คเบิกเงินจากบัญชีดังกลาวตามแผนที่วางไวเพื่อฉอโกง ดังนี้ ไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
เพราะเปนการกระทําของตนเอง เปนแตไมใชนามจริงเทานั้น
คดีนี้ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา การที่จําเลยลงลายมือชื่อปลอมในคําขอเปดบัญชีเงินฝาก โดยใชชื่อ
วา นายสมศักดิ์ แซตั้ง ซึ่งไมใชชื่อจริงของจําเลยนั้น จําเลยมิไดปลอมเอกสารของผูใด เปนเรื่องจําเลย
มิไดฝากเงินในนามจริงของจําเลยเทานั้น ซึ่งจําเลยกระทําได ไมไดทําใหธนาคารเสียหาย การกระทํา
ของจําเลยดังกลาวไมเปนความผิด
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่จําเลยลงชื่อในแบบคําขอฝากเงิน และในแบบตัวอยางลายเซ็นในนาม
ของ นายสมศักดิ์ แซตั้ง ซึ่งมิใชนามอันแทจริงของจําเลยเพื่อขอฝากเงินตอธนาคารนั้น จําเลยมิไดปลอม
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ชื่อหรือเอกสารของผูใด เปนเรื่องจําเลยขอเปดบัญชีฝากเงินตอธนาคาร โดยจําเลยไมประสงคจะใชนาม
อันแทจริงของจําเลยเปนผูฝากเทานั้น
โปรดสังเกตวา ศาลฎีกาฟงขอเท็จจริงวา จําเลยลงชื่อวาเปนนายสมศักดิ์ แซตั้ง เพราะไม
ประสงคจะใชนามอันแทจริงของจําเลยเทานั้น ซึ่งเทากับฟงขอเท็จจริงวา จําเลยลงลายมือชื่อวา สมศักดิ์
แซตั้ง โดยเจตนาจะใชเปนชื่อจําเลย ไมไดลงลายมือชื่อวา สมศักดิ์ แซตั้ง เพื่อใหคนอื่นเขาใจวาเปน
ลายมือชื่อนายสมศักดิ์ แซตั้ง จึงไมใชเปนการลงลายมือชื่อปลอม ขาดองคประกอบความผิดตาม มาตรา
๒๖๔ วรรคแรก และศาลอุทธรณวินิจฉัยอางวา จําเลยมีสิทธิกระทําได มิไดทําใหธนาคารเสียหาย ซึ่งก็
ขาดองคประกอบความผิดเชนเดียวกัน (ดู คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓/๒๕๔๐)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕๑/๒๕๑๕ จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ตางลงลายมือชื่อเปน ผูสั่งจายตั๋ว
แลกเงิน ซึ่งเปนแบบพิมพที่องคการเชื้อเพลิงจัดพิมพขึ้น สั่งใหธนาคารโจทกสาขาพระโขนงจายเงินแก
องคการเชื้อเพลิง จําเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อสั่งจายตั๋วแลกเงินตามแบบพิมพของบริษัท ม สั่งใหธนาคาร
โจทกสาขาพระโขนงจายเงินใหแกบริษัท ม และจําเลยที่ ๔ ในฐานผูจัดการธนาคารโจทกสาขาพระ
โขนง ไดลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองตั๋วแลกเงินทั้งหมด แลวจําเลยอื่นนําตั๋วแลกเงินนี้ไปใช
ดังนี้วินิจฉัยวา การที่จําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ออกตั๋วแลกเงินโดยลงลายมือชื่อตนเปนผูสั่งจายในนามของตนเอง
ตั๋วแลกเงินดังกลาวจึงเปนตั๋วแลกเงินอันแทจริงของจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ไมใชทําปลอมในนามของบุคคล
อื่น หรือเจตนาจะใหเขาใจวาเปนตั๋วแลกเงินของบุคคลอื่น ลายมือชื่อผูรับรองตั๋วแลกเงินก็เปนลายมือ
ชื่ออันแทจริงของจําเลยที่ ๔ ซึ่งกระทําในฐานะผูจัดการธนาคารโจทก สาขาพระโขนง ตามอํานาจซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากโจทก ตราที่ประทับก็เปนตราที่แทจริงของธนาคาร แมการกระทําดังกลาวจะผิด
ระเบียบภายในของโจทก เพราะจํานวนเงินที่รับรองนั้นเกินอํานาจ และไมมีสมุหบัญชี หรือผูรักษาเงิน
ลงลายมือชื่อรวมดวย การกระทําของจําเลยทั้งหมดไมเปนความผิดตาม มาตรา ๒๖๔ , ๒๖๕ , ๒๖๖
และ ๒๖๘
ขอใหสังเกตวาศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ไมใชทําปลอมในนามของบุคคลอื่น หรือเจตนาจะใหเขาใจ
วาเปนตั๋วแลกเงินของผูอื่น” เปนการอธิบายวาเหตุที่ไมใชเอกสารปลอมเพราะเมื่ออานเอกสารแลวก็
เขาใจไดวาเอกสารดังกลาว จําเลยเปนผูทําเอง ไมเขาใจวาเปนเอกสารของบุคคลอื่น จึงเปนเอกสารที่
แทจริงของจําเลย เปนเพียงเอกสารที่กระทําขึ้นไมชอบดวยระเบียบภายใน จึงไมเปนเอกสารปลอมและ
การที่จําเลยลงชื่อของตนเอง ก็เห็นเจตนาของจําเลยไดวา ไมไดกระทําโดยเจตนาใหเขาใจวาเปน
เอกสารของคนอื่น ซึ่งขาดองคประกอบความผิดตามกฎหมาย มาตรา ๒๖๔ เชนเดียวกัน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๐/๒๔๘๓ สามีโจทกทําสัญญากูใหจําเลยไป ซึ่งไมเปนความจริง เพื่อให
โจทกซึ่งเปนภริยารับผิดในหนี้สินดวย ตอมาจําเลยฟองสามีโจทกเรียกเงินตามสัญญา แลวทํายอมตอศาลใชเงินให
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จําเลย ตอมาไมใช จึงนํายึดสินบริคณน ดังนี้ สัญญากูเปนสัญญาที่สามีโจทกทําขึ้นจริง แตไมมีการสงมอบเงิน
เทานั้น ไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร

คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๓/๒๔๘๐ ข เขาหุนกับพวกซื้อสลากกินแบงแลว ให ข ถือสลาก
ไว ตอมาถูกรางวัล ข เอาสลากอื่นมาเขียนดานหลังวา คณะสี่หุน เพื่อใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวา เปนสลาก
ที่เขาหุนกันซื้อ และไมถูกรางวัล ดังนี้ ขอความที่ ข เขียนไมไดแสดงวาผูอื่นเปนผูเขียน ไมเปนความผิด
ฐานปลอมเอกสาร
ขอใหสังเกตวา เมื่ออานขอความแลวก็เขาใจไดวา ข เปนผูเขียน ไมใชเชาใจวาเปนเอกสารที่คน
อื่นเขียน จึงไมเปนเอกสารปลอม และการที่ ข มีเจตนาจะใหคนอื่นหลงเชื่อวา สลากดังกลาวเปนสลาก
ที่เขาหุนกันและไมถูกรางวัล ก็เปนเรื่องที่ ข ตองการใหคนอื่นเขาใจผิดเกี่ยวกับตัวสลาก โดยเขียน
ขอความเท็จ เมื่อเอกสารไมเปนเอกสารปลอมเสียแลว จึงขาดองคประกอบความผิด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๗๙/๒๕๒๖ จําเลยเปนพนักงานบัญชีของธนาคาร พิมพตัวเลข
จํานวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ลงในชองการดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร ซึ่งตนมีหนาที่
ควบคุมการดดังกลาว แมความจริงจะไมมีการนําเงินดังกลาวเขาฝากธนาคารเลย ก็เปนการลงขอความ
เท็จ ไมใชเปนการปลอมเอกสาร เพราะไมไดทําปลอมเอกสารอันแทจริงของผูใด
พวกของจําเลยลงชื่อสั่งจายเช็ค แลวจําเลยกรอกวันเดือนป และจํานวนเงินลงในเช็คที่พวก
จําเลยเวนไว โดยความยินยอมของผูสั่งจายเพื่อฉอโกงธนาคาร มิไดปลอมเช็คของผูใด ไมเปนความผิด
ฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอม แตเปนความผิดฐานฉอโกง (ขอใหเปรียบเทียบ คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๓๖๘/๒๕๒๑ ตอไป)
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา คดีนี้ จําเลยมีหนาที่กรอกจํานวนเงินในการดเงินฝาก แม
จําเลยจดจํานวนเงินเท็จลงไป ก็เปนเอกสารที่แสดงวาจําเลยเปนผูกรอกขอความ ไมไดหลอกวาเปน
เอกสารที่ผูอื่นเปนผูทํา จึงเปนเอกสารเท็จไมใชเอกสารปลอม เปนการใชเอกสารเท็จหลอกธนาคาร แต
ผูทําเอกสารอาจปลอมเอกสารที่ตนมีหนาที่ทําก็ได ถาเอกสารนั้นพนจากหนาที่ที่ตนจะกรอกขอความ
แลว ยังไปแกไขหรือกรอกขอความ ทําใหเขาใจวามีมาแตเดิม หรือทําขึ้นมาใหมเพื่อใหเขาใจวาเปน
เอกสารอีกฉบับหนึ่ง ดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๐/๒๔๗๗ , ๖๓๓/๒๔๗๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๔/๒๕๐ จําเลยเปนผูจัดการรานขายรถจักรยาน เขียนใบสงสินคาขึ้นเอง
หรือสั่งใหคนในรานทําขึ้นตามหนาที่ของผูจัดการ ไมไดปลอมลายมือชื่อของผูใด เพียงแตจําเลยทําเปน
หนังสือของจําเลยเอง อันมีขอความเท็จเทานั้น จึงไมผิดฐานปลอมหนังสือ (อาง คําพิพากษาฎีกาที่
๓๙๙/๒๔๘๕ , ๑๔๑๑/๒๔๙๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔/๒๔๙๑ เสมียนทําใบขายสินคาเงินสด ในหนาที่แสดงวารับเงินสดแลว
แตความจริงเอาของไปขาย เปนแตเพียงเอกสารเท็จ ไมเปนปลอมเอกสาร
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙/๒๕๑๘ โจทกยื่นแบบ ภ.บ.ท.๖ โดยลงลายมือชื่อโจทกในชองผูชี้เขต
และผูยื่น จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนผูใหญบานลบชื่อโจทกออก แลวเขียนชื่อจําเลยที่ ๑ ลงไป แลวพิมพ
ลายนิ้วมือจําเลยที่ ๑ เปนจําเลยที่ ๑ เปนผูยื่น ดังนี้ เปนการเปลี่ยนสภาพ ภ.บ.ท.๖ จากโจทกยื่น เปน
จําเลยที่ ๑ ยื่น เมื่อดูเอกสารแลว ไมมีผูใดหลงเชื่อในเรื่องชื่อและลายพิมพนิ้วมือ ก็เปนของจําเลยที่ ๑ จึง
ไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา ตามฎีกาดังกลาวเปนเรื่องทําลายเอกสารเดิม และทํา
เอกสารขึ้นใหมทั้งหมด จึงไมใชเปนการปลอมเอกสาร เมื่อเปลี่ยนชื่อผูยื่นเปนจําเลยที่ ๑ ยื่น แลวก็เปน
เอกสารที่ จําเลยที่ ๑ ทําเอง ไมไดปลอมใหผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริงของผูอื่น ไมใชของ
จําเลยที่ ๑ มาตราที่ควรพิจารณา คือ มาตรา ๑๘๘ ทําลายเอกสารโดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่น
มาตรา ๑๖๑ ผูใดเปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความลงในเอกสารหรือดูแล
รักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น ฯลฯ
มาตรา ๑๖๒ ผูใดเปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกขอความลงใน
เอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ ในการปฏิบัติการตามหนาที่
(๑) รับรองเปนหลักฐาน วาตนไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดขึ้น หรือวาการอยางใดได
กระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ ฯลฯ
ความผิดตามมาตรา ๒๖๔ และความผิดตามมาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ เปนความเกี่ยวพัน
กัน การกระทําที่ไมเปนความผิดตามมาตรา ๒๖๔ หรือมาตรา ๑๖๑ เพราะเปนเพียงการทําเอกสารเท็จ
ไมใชเอกสารปลอม อาจเปนความผิดตามมาตรา ๑๖๒ เพราะความผิดตามมาตราดังกลาว แมเปน
เอกสารเท็จก็เปนความผิด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๑๖/๒๕๒๙ จําเลยเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด มีหนาที่ดูแลรักษาเอกสาร ทําคําสั่งจังหวัดเรื่องแตงตั้งขาราชการโดยไมมีอํานาจ
แลวตัดเอากระดาษไขที่มีลายมือชื่อของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งลงนามไวในคําสั่งฉบับอื่นมาติดไวทาย
คําสั่งที่จําเลยทําขึ้น แลวจําเลยโรเนียวคําสั่งนี้ออกมา เพื่อแสดงใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาเปนคําสั่งที่
แทจริง ดังนี้ เปนการทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ มีความผิดตามมาตรา ๑๖๑ และ ๒๖๕
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ขอใหสังเกตวา กรณีตามคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ ไมใชกรณีกรอกขอความในแผนกระดาษหรือ
วัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่น ตามมาตรา
๒๖๔ วรรคสอง เหตุที่ผิดฐานทําเอกสารปลอมตามมาตรา ๑๖๑ เพราะจําเลยเปนเจาพนักงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๑–๗๖๕/๒๕๐๐ จําเลยเปนปลัดอําเภอรับเงินสินบนแลวออกใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว โดยไมมีอํานาจและขัดระเบียบปฏิบัติ แลวทําหลักฐานเปนเท็จวามีการสอบสวน
แลว ไมเปนความผิดฐานทําเอกสารปลอม เพราะทําหลักฐานขึ้นในนามของตนเอง ไมไดทําปลอมใน
นามของนายอําเภอหรือคนอื่น แตผิดฐานเจาพนักงานเรียกสินบนและเจาพนักงานทําเอกสารเท็จ
(มาตรา ๑๖๒)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๑/๒๕๐๔ จําเลยเปนพนักงานเทศบาล จดหลักฐานการเงินในบัญชีเท็จ
ไมผิดฐานปลอมเอกสาร เพราะลงบัญชีตามหนาที่ของตน แมเปนความเท็จก็เปนขอความที่จําเลยจดเอง
ไมใชแสดงวาเปนเอกสารซึ่งผูอื่นทําหรือทําเปนเอกสารของผูอื่น สวนขอความที่กรอกลงเปนเท็จ เปน
ความผิดตาม มาตรา ๑๖๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๒–๙๘๓/๒๕๐๕ จําเลยเปนปลัดอําเภอ ทําบันทึกการสอบสวนเท็จเพื่อ
ชวยพรรคพวกใหมีสิทธิขอรับบํานาญ ผิดฐานทําเอกสารเท็จตามมาตรา ๑๖๒ (๔) แตไมเปนความผิด
ฐานเจาพนักงานปลอมเอกสารตามมาตรา ๑๖๑ เพราะทําในนามตนเอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๔๕/๒๕๑๕ จําเลยที่ ๔ เปนนายทะเบียนอําเภอมีหนาที่ออกมรณบัตรใน
กรณีที่มีผูถึงแกความตาย จําเลยที่ ๔ ไดออกมรณบัตรใหแกจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีขอความแสดงวา นาย
ท.ราษฎรในตําบลนั้นไดถึงแกความตายแลว ซึ่งเปนความเท็จ ดังนี้ เอกสารที่จําเลยที่ ๔ ออกใหนั้นออก
ใหตามหนาที่ที่เปนนายทะเบียน จึงเปนเอกสารที่แทจริงของจําเลยที่ ๔ แมขอความในเอกสารจะไมตรง
ตอความจริง ก็ไมทําใหเอกสารนั้นกลายเปนเอกสารปลอม จําเลยที่ ๔ ไมมีความผิดตามมาตรา ๑๖๑
(แตอาจเปนความผิดตามมาตรา ๑๖๒)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๘๑/๒๕๓๖ ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คงมีปญหามาสูการวินิจฉัยของศาลฎีกาวา
จําเลยกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก และ ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบ
มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก หรือไม และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๒๖๔ วรรค
แรก และ ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๔ วรรคแรก เปนความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา โจทกรวมประสงคจะฟองนางสมพิศ ฐานความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค และนายสมศักดิ์ฐานฉอโกง กอนเกินเหตุคดีนี้มีผูแนะนําโจทกรวมให
รูจักจําเลย จําเลยบอกโจทกรวมวาจําเลยมีอาชีพทนายความ ตอมาโจทกรวมพบกับจําเลยอีกโจทกรวม
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จึงปรึกษาจําเลยเรื่องจะดําเนินคดีแกนางสมพิศและนายสมศักดิ์ในฐานความผิดดังกลาว จําเลยเรียก
คาจางวาความ ๑๒,๐๐๐ บาท ตอมาโจทกรวมไดมอบสําเนาเช็ค ใบรับเงิน พรอมเอกสารอื่นเกี่ยวกับคดี
และคาจางวาความ ๑๒,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลย หลังจากนั้นประมาณ ๓ เดือน จําเลยโทรศัพทแจงโจทก
รวมวาไดฟองนางสมพิศ และนายสมศักดิ์แลว และนัดโจทกรวมไปพบ เมื่อโจทกรวมไปพบจําเลย
จําเลยไดมอบสําเนาคําฟองนางสมพิศ และนายสมศักดิ์ใหโจทกรวม โจทกรวมตรวจดูสําเนาคําฟองไม
เห็นมีตราประทับของศาล จึงไปปรึกษานายวีระทนายความ หลังจากนั้นโจทกรวมและนายวีระไดไป
ตรวจสอบหลักฐานที่ศาลอาญา ปรากฏวาหมายเลขคดีดําตามสําเนาคําฟองที่จําเลยมอบใหโจทกรว มนัน้
จําเลยเปนบุคคลอื่น ไมใชนางสมพิศและนายสมศักดิ์ สําเนาคําฟองที่จําเลยมอบใหโจทกรวมเปน
เอกสารปลอม และเมื่อโจทกรวมและนายวีระไปตรวจสอบประวัติจําเลยที่สภาทนายความ ปรากฏวา
จําเลยไมไดจดทะเบียนเปนทนายความ ในปญหาวาจําเลยปลอมเอกสารสําเนาคําฟองนางสมพิศและ
นายสมศักดิ์หรือไม ศาลฎีกาวินิจฉัยขอเท็จจริงแลวฟงวา จําเลยปลอมสําเนาคําฟองนางสมพิศและนาง
สมศักดิ์จริง จําเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสาร และเมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยนําเอกสารปลอม
ดังกลาวไปใชแสดงตอโจทกรวม จําเลยจึงตองมีความผิดฐานใชเอกสารปลอมดวย แตการที่จําเลย
ปลอมและใชเอกสารปลอมดังกลาว มีเหตุเกี่ยวเนื่องจากการที่จําเลยรับจะดําเนินคดีใหโจทกรวม แต
จําเลยไมสามารถดําเนินคดีใหโจทกรวมได จําเลยจึงมีเจตนาที่แทจริงคือปลอมเอกสารสําเนาคําฟอง
ดังกลาว เพื่อแสดงใหโจทกรวมเห็นวา จําเลยไดดําเนินการตามที่จําเลยไดหลอกลวงโจทกรวมไว เพื่อ
ฉอโกงเอาเงินของโจทกรวมนั่นเอง แมการกระทําจะตางวาระกันก็ตาม การกระทําความผิดของจําเลย
ดังกลาวเปนความผิดกรรมเดียว แตผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๘–๗๒๙/๒๕๐๑ จําเลยหลอกเอาสินคาไปจากราน โดยอางกับพนักงาน
รานวา มีผูตองการซื้อ แลวทําใบรับของ ใบผัดใชเงินและเช็ค โดยประทับตราลงชื่อหางรานที่สมมติ
ขึ้นมามอบใหไว เปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
ขอใหเปรียบเทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๐/๒๔๗๙ วินิจฉัยวา จําเลยทั้งสี่ในคดีดังกลาวปลอม
ตัวเพื่อฉอโกงทรัพย ไมมีเจตนาปลอมหนังสือ และตั้งใจทําหนังสือเปนของจําเลยเอง แตในคดีนี้
ขอเท็จจริงปรากฏวาจําเลยทําเอกสารขึ้นหลายฉบับ เชน ใบรับของ ใบผัดใชเงินและเช็ค จึงฟงวาจําเลยมี
เจตนาปลอมเอกสาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๔/๒๔๘๑ จําเลยจับมือนายฉันบิดาของตน กดลายพิมพนิ้วมือในใบแตง
ทนายวาตางนายฉันในคดีแพง และในคําแถลงการณยื่นตอศาลในคดีนั้นเอง เพื่อใหยอมใหศาลสั่งวา
นายฉันเปนคนเสมือนไรความสามารถ ในขณะกดลายพิมพนิ้วมือดังกลาวนายฉันวิกลจริต ไมสามารถรู
เรื่องเลย เปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙/๒๕๔๓ การที่จําเลยเอาบัตร เอ.ที.เอ็ม. ไปจากผูเสียหาย แลวนํา บัตร
เอ.ที.เอ็ม. ดังกลาวไปลักเอาเงินของผูเสียหาย โดยผานเครื่อง ฝากถอนเงินนั้น ทรัพยที่จําเลยลักเปน
ทรัพยคนละประเภทและเปนความผิดสําเสร็จในตัวตางกรรมตางวาระ การลักเอาบัตร เอ.ที.เอ็ม. ไป กับ
การลักเงินจึงเปนความผิดหลายกรรม การที่จําเลยลักเอาบัตรเอ.ที.เอ็ม. ของผูเสียหายไปนั้นเปนความผิด
ทั้งฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผูอื่นตาม ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา ๑๘๘ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนัก
กวาความผิดฐานลักทรัพยตามมาตรา ๓๓๔ ตองลง โทษจําเลยตามมาตรา ๑๘๘ บัตร เอ.ที.เอ็ม. ของ
ผูเสียหาย ๒ ใบ เปนบัตรตางธนาคารกัน และ เงินฝากของผูเสียหายที่ถูกลักไปก็เปนเงินฝากในบัญชี
ตางธนาคาร กันดวย เจตนาในการกระทําผิดของจําเลยจึงแยกจากกันไดตาม ความมุงหมายในการใช
บัตรแตละใบ การกระทําของจําเลยที่ใชบัตร เอ.ที.เอ็ม. ๒ ใบ ของผูเสียหายแลวลักเอาเงินฝากของ
ผูเสียหายตาง บัญชีกันแมจะทําตอเนื่องกันก็เปนความผิดสองกรรม
ขอพิจารณาประการที่สาม การปลอมเอกสารอาจทําเอกสารปลอมขึ้นแตสวนหนึ่งสวนใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๙/๒๔๙๘ พิมพแบบพิมพใบอนุญาตประกอบโรคศิลปและพิมพลายมือ
ชื่อ ช. และ น. กรรมการและเลขานุการควบคุมการประกอบโรคศิลป ๕๑ ฉบับ แมยังไมไดกรอก
ขอความในชองวันเดือนป ชื่อผูรับอนุญาตเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๕/๒๔๘๑ จําเลยพิมพตั๋วสลากกินแบงปลอมมีรูปลักษณะเปนตั๋วสลาก
สําเร็จแลว แตขาดเลขลําดับ ตราชื่อประธานกรรมการ เลขานุการวินิจฉัยวา เปนการแนวาประชาชนอาจ
ซื้อตั๋วสลากดังกลาว โดยเชื่อวาเปนตั๋วสลากที่แทจริง จึงเปนการกระทําโดยลักษณะที่อาจเสียหายได
เปนความผิดฐานปลอมเอกสาร (ไมใชพยายาม) เพราะเปนเอกสารแลว
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ใหขอสังเกตวา แบบพิมพที่ยังไมไดออกขอความ ไมมี
ความหมาย ยิ่งไปกวากระดาษเปลา ยังไมเปนเอกสาร
ขอพิจารณาประการที่สี่ การทําเอกสารปลอมโดยเติมหรือตัดทอนขอความหรือแกไขดวย
ประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง ถานาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน และถาไดกระทํา
เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ก็เปนความผิดแตถาทําโดยผูมีอํานาจ ไมเปนความผิด
และการกระทําดังกลาวจะตองมีความหมาย ถาไมมีความหมายไมมีความผิด
การเติมหรือตัดทอนขอความหรือแกไขดวยประการใด ๆ จะตองทําความหมายเปลีย่ นแปลงไป
จึงจะเขาองคประกอบที่โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ถาความหมายไมเปลี่ยนแปลง ก็
ไมเปนความผิด เพราะไมนาจะเกิดความเสียหาย
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕/๒๔๘๗ จําเลยเปนกํานัน ทํารายงานเสนอตอพนักงานสอบสวนวา อ. ทํา
ราย ก. และลงประจําวันแลว ตอมาจําเลยขูดลบชื่อ อ. ในรายงานออก รวมทั้งประจําวันดวย แลวจําเลย
เติมชื่อโจทกในคดีนี้ลงแทน ดังนี้ หากการกระทําของจําเลยเปนการแกเพื่อใหเขาใจวา ไดรายงานชื่อ
โจทกมาแตเดิม อาจเปนความผิดฐานปลอมเอกสาร เพราะอาจเกิดความเสียหายแกโจทก โดยตองตก
เปนผูตองหาฐานทํารายรางกาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๘/๒๔๙๘ จําเลยเขียนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวใหนายอําเภอลง
ลายมือชื่อ แลวกลับมาแกไข เปนปลอมเอกสาร
ขอพิจารณาประการสุดทาย การใชตราประทับปลอมหรือลงลายมือชื่อเปนบุคคลอื่น เปนการ
ปลอมเอกสาร มิใชการทําเอกสารเท็จ เพราะเปนการกระทําโดยที่ตนปราศจากอํานาจ หนาที่ของตน
แตขอใหสังเกตในเรื่องการปลอมเอกสารนิดนึงวา การปลอมเอกสารของคนอื่นนั้น คนอื่นไมจําตองมี
ตัวตนอยู ฉะนั้นการปลอมลายมือชื่อของคนอื่น ก็ไมจําเปนตองมีตัวตนอยูจริง เพียงแตวาผูกระทําตอง
มีเจตนาลงลายมือชื่อ เพื่อใหผูที่เห็นเอกสารเขาใจวาลายมือชื่อนั้นเปนของคนอื่น ถาขอเท็จจริงฟงไดวา
จําเลยไมมีเจตนาปลอมหนังสือหรือลายมือชื่อ โดยตั้งใจวาใหเปนชื่อของจําเลย ก็ไมเปนความผิด ดังคํา
พิพากษาฎีกาที่ ๕๒๐/๒๔๗๙ และ ๑๕๑/๒๕๐๗ ขางตน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๙
วรรคสอง บัญญัติวา ลายพิมพนิ้วมือแกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้นที่ทําลง
ในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไวดวยสองคนแลว ใหเสมอกับลง
ลายมือชื่อ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๐) บัญญัติวา ลายมือชื่อหมายความรวมถึง ลายพิมพนิ้ว
มือและเครื่องหมาย ซึ่งบุคคลลงไวแทนลายมือชื่อของตน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๙๐๐ วรรคสอง บัญญัติวา ถาลงเพียงแตเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใด เชน แกงได หรือลายพิมพนิ้วมือ
อางเอาเปนลายมือชื่อในตั๋วเงินไซร แมถึงวาจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ทานวาหาใหผลเปนลงลายมือ
ชื่อในตั๋วเงินไม
คําวา “ลายมือชื่อ” ตามกฎหมาย มาตรา ๒๖๔ วรรค ๑ นี้ตองแปลความตามมาตรา ๑ (๑๐) ซึ่งมี
ความหมายตางกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๙ และมาตรา ๙๐๐ วรรคสอง กลาวคือ แม
ไมมีพยานลงลายมือชื่อรับรองก็เปนลายมือชื่อตามมาตรานี้ การลงลายมือชื่อแทนผูอื่นนั้นมีประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๐๘ บัญญัติวาภายในบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายในประมวล
กฎหมายนี้ เมื่อใดลายมือชื่อในตั๋วเงินเปนลายมือปลอมก็ดี เปนลายมือชื่อลงไว โดยบุคคลซึ่งอางเอาเปน
เจาของลายมือชื่อนั้น มิไดมอบอํานาจใหลง ทานวาลายมือชื่อปลอมหรือลงปราศจากอํานาจ เชนนั้น
เปนอันใชไมไดเลย ใครจะอางอิงอาศัยแสวงสิทธิ ทานวาไมอาจจะทําไดเปนอันขาด ฯลฯ แสดงวาการ
ยินยอมใหลงลายมือชื่อแทนกันในตั๋วเงินเปนการขอบดวยกฎหมาย แตการยินยอมนั้นจะตองยินยอม

12

อยางชัดแจง เพราะความยินยอมไมกอใหเกิดละเมิด (VOLUNTI NON FIT INJURIA) จึงตองชัดแจง
และตองไมนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนจึงจะไมเปนความผิด ถาความยินยอมไมชัด
แจงและโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาขนก็ตองเปนความผิด เพราะเปนการ
กระทําที่เขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๒๖๔
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา การใหไปทํากิจกรรมแทนไมหมายถึงยอมใหลงลายมือ
ชื่อแทนดวย แตถายอมใหทําแทนถึงขนาดลงลายมือชื่อแทนดวย ก็ไมเปนปลอมเอกสาร (เพราะไมอาจ
เสียหายแกผูใด)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๑/๒๕๐๙ จําเลยไมใชนายชวง มาอางวาเปนนายชวง เขาเบิกความใน
ฐานะนายชวง เมื่อศาลจดคําใหการเสร็จแลว ก็ลงชื่อวานายชวง ดังนี้ เปนการลงลายมือชื่อปลอมตาม
มาตรา ๒๖๔ เทานั้น
ไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตามมาตรา ๒๖๕ เพราะศาลเปนผูจดขอความเอง
และผูพิพากษาผูจดก็ลงชื่อไวเอง จําเลยเพียงแตลงชื่อปลอมเทานั้น
ไมเปนความผิดฐานแจงใหเจาพนักงาน (ศาล) ผูมีหนาที่จดขอความเท็จลงในเอกสารตาม
มาตรา ๒๖๗ เพราะเมื่อจําเลยเบิกความ ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจจดขอความตอนใด หรือไมจดก็ได
ไมใชเรื่องพยานแจงใหศาลจดขอความ
ผูเขียนจึงขอสรุปจากคําพิพากษาฎีกา ในการแยกความแตกตางระหวางการปลอมเอกสารและ
ทําเอกสารเท็จเมื่อไดพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๖๑,๑๖๒ และมาตรา ๒๖๔ คือ การ
ปลอมเอกสารตามมาตรา๒๖๔ วาเปนการผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวน ถาไดกระทํา
เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ไมวาขอความในเอกสารนั้นจะตรงตอความจริง
หรือไมก็ตาม หากวาน าจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน โดยที่ผูปลอมไมมีอํ านาจตาม
กฎหมายในการจัดทําเอกสารหรือมีหนาที่ทําเอกสารดังกลาว เชน การยักยอกลายมือชื่อหรือตําแหนง
ของผูอื่น สวนกรณีที่เจาพนักงานปลอมเอกสารตามาตรา ๑๖๑, ความผิดฐานเจาพนักงานปลอมเอกสาร
เพีย งแตต นอาศั ย ว า ไดก ระทํ า โดยขณะที่ต นมีห นา ที่ แต ก ารกระทํา ไม อยูใ นอํ า นาจหน า ที่ของเจ า
พนักงานผูนั้น แตเจาพนักงานแกไขเปลี่ยนแปลงหรือทําเอกสารในนามตนเอง เพราะถาหากการ
กระทําดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานผูนั้นแลว แมเอกสารนั้นไมตรงความจริง การ
กระทําของเจาพนักงานดังกลาวก็ไมเปนความผิดตามมาตรา ๑๖๑ แตเปนความผิดตามมาตรา ๑๖๒ได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑/๔๙๑ จําเลยเปนนายอําเภอ ในวันนั้นจําเลยไปราชการจังหวัด เสมียน
ฝกหัดเจาหนาที่อําเภอจึงไดเขียนชื่อจําเลยลงไวในชองสําหรับลงลายมือชื่อและหมายเหตุวา จําเลยไป
ราชการจังหวัด จําเลยกลับมาขีดชื่อของจําเลยที่เจาหนาที่เขียนไวนั้นออก แลวลงลายมือชื่อจําเลยลงไป
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และเติมขอความในชองมาทํางานวาเวลา ๑๐.๐๐ น. กลับ ๑๕.๐๐ น. และเติมขอความในชองหมายเหตุ
วา กลับจากจังหวัดตอนเย็น เดินทางไปราชการจังหวัดพระนคร เพื่อจะใชเปนหลักฐานวาจําเลยอยู
ทํางานที่อําเภอในวันนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเปนการเติมขอความ เพื่อลวงใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนความ
จริง เปนความผิดฐานปลอมหนังสือ
แต ใ นกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานซึ่ ง มี ห น า ที่ ก ระทํ า การเกี่ ย วกั บ เอกสารนั้ น ถ า เอกสารนั้ น มี ก าร
ดําเนินการจนครบถวนสมบูรณแลวเจาพนักงานผูนั้นเติมขอความเจาไปอาจเปนความผิดตามมาตรา
๑๖๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๗/๒๕๓๖ เมื่อจําเลยที่ 1 เปนเจาพนักงานตํารวจที่ทําการจับกุมโจทก
มีหนาที่กรอกขอความในบันทึกการจับกุม ไดทําและกรอกขอความลงในบันทึกการจับกุมนั้น โดยลง
ลายมือชื่อจําเลยที่ ๑ เปนผูทําบันทึก พรอมทั้งใหโจทกในฐานะผูตองหาลงลายมือชื่อจนเปนเอกสารที่
ครบถวนบริบูรณแลว การที่จําเลยที่ ๑ ไปเติมขอความอีกวาสอบถามผูตองหาแลวใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา ซึ่งไมเปนความจริง จึงเปนการเติมขอความในเอกสารที่แทจริง นาจะเกิดความ
เสียหายแกโจทกอันเปนการปลอมเอกสารบางสวนโดยอาศัยที่ตนมีหนาที่แลว การกระทําของจําเลยที่
๑ จึงเปนความผิดตามมาตรา ๑๖๑
อาจารย วาที่ ร.ต. ตอรัฐ สิงหเรืองเดช
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

