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ระหวาง         พันโทมนตรี พิสูจนสอน            ผูรอง
  
        

 นายประยุทธ หรือศุภวิชญ สุขระหง                                                          จําเลย 
 
เร่ือง  ความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปน ปลอมและใชเอกสารราชการปลอม  ลหุโทษ  

   คดีสืบเนื่องจากโจทกฟองใหจําเลยรับผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐ จําเลยยื่นคํารองขอปลอยช่ัวคราว 

โดยเสนอท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๕๔๐๙๗  ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อท่ี ๘๐ ตารางวา 

อันเปนกรรมสิทธ์ิของผูรองมาเปนหลักประกัน ศาลอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวตีราคาประกัน ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท ตอมาจําเลยทราบนัดโดยชอบแลวไมมาศาล ถือวานายประกันผิดสัญญา   ศาลส่ังปรับนายประกัน   

  ผูรองยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการประกันตัวจําเลย เนื่องจากผูรองมิไดทําสัญญา

ประกันตัวจําเลย ท้ังมิไดมอบอํานาจใหผูใดทําสัญญาประกันตัวจําเลย โดยเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

ผูรองไดขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๕๔๐๙๗ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อท่ี ๘๐ ตาราง

วา ใหกับพันตรีหญิงสุปรียา เย็นฉ่ํา ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท โดยผูซ้ือขอรับโฉนดท่ีดิน พรอมสําเนา



        

ทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงผูรองมิไดลงลายมือช่ือรับรองไว พรอมกับใบประเมิน

ราคาท่ีดิน ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตกลงไปโอนกรรมสิทธ์ิใน

ภายหลัง  ตอมาวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ พันตรีหญิงสุปรียา เย็นฉ่ํา ไดนําเงินคาท่ีดินจํานวน ๒๐,๐๐๐ 

บาทมาชําระใหกับผูรอง และแจงวาจะไปโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินกันเม่ือพรอม  ตอมา      ราวเดือนมกราคม 

๒๕๕๒ ผูรองไดรับหมายนัดของศาลนี้ ใหชําระคาปรับ ฐานผิดสัญญาประกัน ผูรองไมเคยรูจักหรือมอบ

อํานาจใหนางสาวอัจฉรานันท บุญลาภ ใหมาประกันตัวจําเลยแตอยางใด ผูรองไดรองทุกขดําเนินคดีกับ

นางสาวอัจฉรานันท บุญลาภ ขอใหเพิกถอนการประกันตัวจําเลย  

                      ทางไตสวนผูรองนําสืบวา ผูรองเปนเจาของท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๕๔๐๙๗ ตําบลบางหลวง 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อท่ี ๘๐ ตารางวา  เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ไดตกลงขายท่ีดิน

ดังกลาวใหแกพันตรีหญิงสุปรียา เย็นฉ่ํา โดยสงมอบตนฉบับโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองราคาประเมิน

ท่ีดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงผูรองไดลงลายมือช่ือไว โดยมิไดกรอก

ขอความ ใหกับพันตรีหญิงสุปรียาในวันดังกลาว  ตอมาวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ พันตรีหญิงสุปรียานํา

เงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาทมาชําระราคาท่ีดิน  หลังจากนั้นวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ ไดรับหมายจากศาล

นี้ใหนําเงินไปชําระคาปรับฐานผิดสัญญาปลอยตัวช่ัวคราว  จึงทราบวามีบุคคลปลอมลายมือช่ือผูรองใน

หนังสือมอบอํานาจใหนางสาวอัจฉรานันท บุญลาภ นําท่ีดินดังกลาวมาเปนหลักประกันในการขอปลอย

ช่ัวคราวจําเลย หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดินก็มิใชฉบับท่ีผูรองใหไวแกพันตรีหญิงสุปรียา  วันท่ี ๒๒ 

กันยายน  ๒๕๕๑  ผู รองปฏิบัติหน า ท่ีอยู ท่ีกรมการทหาร ส่ือสาร  ถนนพระราม  ๕  เขตดุ สิต 

กรุงเทพมหานคร มิไดมอบอํานาจใหบุคคลใดมากระทําการดังกลาว จากนั้นผูรองไดสอบถามพันตรีหญิง

สุปรียา แจงวามีบุคคลหลายคนรวมกันปลอมแปลงเอกสารตางๆ ลายมือช่ือ        ท่ีปรากฏในเอกสารท่ียื่น

ขอปลอยช่ัวคราวจําเลย ไมใชลายมือช่ือผูรอง  



        

   พิเคราะหพยานหลักฐานของผูรองแลว  คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุให

เพิกถอนการปลอยช่ัวคราวหรือไม   ผูรองนําสืบวา ไมเคยมอบอํานาจใหบุคคลใดมาทําสัญญาปลอย

ช่ัวคราวตอศาล หนังสือมอบอํานาจใหทําสัญญาปลอยช่ัวคราวเปนเอกสารปลอม  เห็นวาผูรองมาเบิก

ความยืนยันวาไมเคยมอบอํานาจใหบุคคลใดนําท่ีดินพิพาทมาใชเปนหลักประกัน ลายมือช่ือในหนังสือ

มอบอํานาจ,สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน เอกสารหมาย ร.๗ และ ร.๑๐ ไมใช

ลายมือช่ือผูรอง  หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน เอกสารหมาย ร.๑๑ เปนเอกสารปลอม โดยมีนางสาว

อัจฉรานันท บุญลาภ ภรรยาจําเลยในขณะนั้นมาเบิกความวา ไดรับคําแนะนําจากเจาพนักงานตํารวจให

รูจักกับนางขวัญ หรือนางธนิดา เพ่ือติดตอขอหลักประกันในการขอปลอยตัวช่ัวคราวจําเลย เม่ือวันท่ี   

๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ นางอัจฉรานันทเดินทางไปยังศาลนี้ ไดพบกับนางขวัญและผูพันกอย หรือพันตรี

หญิงสุปรียา เย็นฉ่ํา ซ่ึงมีตนฉบับโฉนดท่ีดิน หนังสือมอบอํานาจ ใบรับรองประเมินราคาท่ีดิน และเรียก

คาใชจายจากนางอัจฉรานันทเปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท นางอัจฉรานันทตกลงดวย มอบเงินใหเรียบรอย  แต

ผูรองกลับไมนําพันตรีหญิงสุปรียา เย็นฉ่ํา ซ่ึงอางวาเปนผูซ้ือท่ีดินดังกลาวไปมาเบิกความเปนพยานวา 

เหตุใดจึงไดนําท่ีดินดังกลาวมาเปนหลักประกันในการขอปลอยตัวช่ัวคราวจําเลย และใบมอบอํานาจและ

เอกสารตางๆท่ีใชประกอบคํารองขอปลอยช่ัวคราวเปนเอกสารท่ีแทจริงหรือไม และเหตุใดจึงมอบโฉนด

ท่ีดินไวเปนประกัน รวมท้ังผูรองก็มิไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับพันตรีหญิง   สุปรียา เย็นฉ่ํา ซ่ึงเปน

ผูรับเอกสารดังกลาวไปจากผูรอง พยานผูรองจึงไมมีน้ําหนักใหรับฟง  อีกท้ังหากขอเท็จจริงจะเปนไป

ตามท่ีผูรองกลาวอางวา เอกสารตางๆเปนเอกสารปลอม  แตการกระทําของผูรองท่ีสงมอบโฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๕๔๐๙๗ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พรอมใบมอบอํานาจ สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ใหแกผูซ้ือเพ่ือใหผูซ้ือไปดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิทางทะเบียน

ในภายหลัง  ยอมเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอของผูรอง ซ่ึงเปนการยอมเส่ียงภัยในการกระทําของ



        

ตน  ดังนั้นเม่ือตอมามีบุคคลอ่ืนปลอมหนังสือมอบอํานาจและเอกสารท่ีผูรองมอบใหแลว นําไปเปน

หลักประกันในการขอปลอยตัวจําเลยตอศาล แลวจําเลยไดหลบหนีไป ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอ

กระบวนการยุติธรรม และเปนชองทางใหเกิดการทุจริตได  ซ่ึงความเสียหายดังกลาวก็เกิดจากความ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูรอง  ดังนั้นการท่ีผูรองยื่นคํารองนี้จึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต  

กรณีจึงไมมีเหตุใหเพิกถอนการประกันตัวจําเลย 

จึงมีคําส่ังใหยกคํารอง./ 

   

นายพรชัย  แสงชัยสุคนธกิจ 

 

นายปฐม สมบูรณ 

 

 

หมายเหต ุ
    ศาลไดวินิจฉัยวางหลักกรณีนําหลักทรัพยมาเปนหลักประกันในการยื่นคํารองขอ
ปลอยช่ัวคราวจําเลยไวทํานองวา  เปนการยอมเสี่ยงภัยในการกระทําของตน  และไดปรับใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  5  ที่บัญญัติวา  “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี  ในการ
ชําระหนี้ก็ด ี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต”     วินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีนี้  โดยมีสุภาษิต
กฎหมายที่วา  “สุจริตดวยกันผูประมาทเลินเลอยอมเสียเปรียบ”  เจือสมสนับสนุน 
 

นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
    10  สิงหาคม  2552 

 

 

 

 


