ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 52/2553
ป.อ. มำตรำ 269/5, 269/7
ป.วิ.อ. มำตรำ 43
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐำนนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เบิกถอนเงินสดจำนวน 100,000
บำท ของผูเ้ สียหำยที่ 2 ไป อันเป็ นควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 269/5 และมำตรำ 269/7 เมื่อตำมคำฟ้อง
โจทก์ได้กล่ำวบรรยำยว่ ำ จำเลยได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ซ. ซึง่ ได้ออกให้แก่ ผเู ้ สียหำยที่ 2
อันเป็ นทรัพย์ส่วนหนึ่งที่จำเลยได้ลกั ไปเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเบิกถอนเงินสด ถอนเงินสดจำนวน
100,000 บำท ไปจำกวงเงินเครดิตของผูเ้ สียหำยที่ 2 โดยมิชอบ ก่ อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผเู ้ สียหำย
และธนำคำร ซ. และยังมีคำขอท้ำยฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่ำวด้วย ดังนัน้ ย่ อมแปลคำ
ฟ้องของโจทก์ได้ว่ำ โจทก์มุ่งประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยฐำนลักเงินของผูเ้ สียหำยที่ 2 อยู่ ดว้ ย เพียงแต่
วิธกี ำรลักเงินดังกล่ำวก็โดยกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสดผ่ำนเครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัต ิ
นัน่ เอง จึงเป็ นควำมผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และควำมผิดฐำนลักทรัพย์ดว้ ยแล้ว ซึง่ ตำม ป.วิ.อ.
มำตรำ 43 บัญญัตใิ ห้พนักงำนอัยกำรมีอำนำจขอให้เรียกทรัพย์สนิ หรือใช้รำคำแทนผูเ้ สียหำยที่ 2 โจทก์
จึงมีอำนำจขอให้จำเลยคืนหรือใช้รำคำทรัพย์แทนผูเ้ สียหำยที่ 2 ได้
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 335 (3) (8), 336 ทวิ, 269/5,
269/7, 91 และให้จำเลยคืนทรัพย์ที่ลกั ไปแก่ ผเู ้ สียหำยทัง้ สอง หำกคืนไม่ได้ให้ใช้เงิน 64,200 บำท และ
คืนเงิน 100,000 บำท แก่ ผเู ้ สียหำยที่ 2 นับโทษจำคุกจำเลยต่อจำกโทษจำคุกในคดีอำญำหมำยเลขดำที่
1111/2550 ของศำลชัน้ ต้น
จำเลยให้กำรรับสำรภำพ และรับว่ ำเป็ นบุ คคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ
ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำว่ ำ จำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 335 (3) (8) วรรค
สอง, 336 ทวิ, 269/5, 269/7 เป็ นควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยกรรมต่ำงกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 91 ฐำนลักทรัพย์ในเคหสถำนโดยทำอันตรำยสิง่ กีดกัน้ สำหรับคุม้ ครอง
บุ คคลและทรัพย์โดยใช้ยำนพำหนะ จำคุก 6 ปี ฐำนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ ่นื ที่ออกให้เ พื่อ ใช้เงิน
เบิกถอนเงินสด จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็ นประโยชน์แก่ กำรพิจำรณำ กรณี
มีเหตุบรรเทำโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 78 คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน ให้
จำเลยคืนทรัพย์ตำมบัญชีทรัพย์ถูกประทุ ษร้ำย หำกคืนไม่ได้ให้ชดใช้เงิน 64,200 บำท แก่ ผเู ้ สียหำยทัง้
สองและเงินสดอีกจำนวน 100,000 บำท แก่ ผเู ้ สียหำยที่ 2 ส่วนคำขอที่ให้นับโทษต่อนัน้ ได้ควำมว่ ำคดี
ดังกล่ำวศำลยังไม่มคี ำพิพำกษำ จึงไม่อำจนับโทษต่อได้ ให้ยกคำขอในส่วนนี้
จำเลยอุทธรณ์

ศำลอุทธรณ์ภำค 1 พิพำกษำแก้เป็ นว่ ำ ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้คนื เงินจำนวน 100,000
บำท ให้แก่ ผเู ้ สียหำยที่ 2 นอกจำกที่แก้ให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำศำลชัน้ ต้น

โจทก์ฎีกำ
ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ ำ ที่โจทก์ฎีกำว่ ำ โจทก์มอี ำนำจขอให้จำเลยคืนหรือใช้รำคำทรัพย์แทน
ผูเ้ สียหำยที่ 2 จำนวน 100,000 บำท ได้หรือไม่ ซึง่ ศำลอุทธรณ์ภำค 1 ยกคำขอโจทก์ในส่วนนี้โดยให้
เหตุผลว่ ำ โจทก์ไม่ได้ฟ้องว่ ำจำเลยลักเงินจำนวนดังกล่ำวจำกผูเ้ สียหำยที่ 2 หรือกระทำควำมผิดฐำนใด
ฐำนหนึ่งดังที่ระบุ ไว้ในประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ มำตรำ 43 โจทก์จงึ ไม่อำจขอให้จำเลย
คืนหรือใช้รำคำทรัพย์แทนผูเ้ สียหำยได้ เห็นว่ ำ ตำมคำฟ้องโจทก์ได้กล่ำวบรรยำยว่ ำจำเลยได้ใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรซิตแี้ บงก์ซงึ่ ได้ออกให้แก่ นำงสำวสุรมี ำศ ผูเ้ สียหำยที่ 2 ซึง่ เป็ นทรัพย์ส่วนหนึ่ง
ที่จำเลยได้ลกั ไปเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเบิกถอนเงินสด ถอนเงินสดจำนวน 100,000 บำท ไปจำกวงเงิน
เครดิตของผูเ้ สียหำยที่ 2 โดยมิชอบก่ อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผูเ้ สียหำยและธนำคำรซิตแี้ บงก์ ดังนัน้ คำ
ฟ้องโจทก์ได้บรรยำยถึงกำรนำเอำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรซิตแี้ บงก์ซงึ่ ธนำคำรออกให้แก่
ผูเ้ สียหำยที่ 2 ที่จำเลยลักไปจำกผูเ้ สียหำยที่ 2 ไปทำกำรถอนเงินสดจำนวน 100,000 บำท และยังมีคำ
ขอท้ำยฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 100,000 บำท ด้วย ย่ อมแปลคำฟ้องของโจทก์ได้ว่ำ โจทก์
มุ่งประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยฐำนลักเงินของผูเ้ สียหำยที่ 2 อยู่ ดว้ ย เพียงแต่วิธกี ำรลักเงินดังกล่ำวก็
โดยกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสดผ่ำนเครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัตนิ ั น่ เอง จึงเป็ นควำมผิด
เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และควำมผิดฐำนลักทรัพย์ดว้ ยแล้ว ซึง่ ตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ 43 บัญญัตใิ ห้พนักงำนอัยกำรมีอำนำจขอให้เรียกทรัพย์สนิ หรือใช้รำคำทรัพ ย์แทน
ผูเ้ สียหำยที่ 2 โจทก์จงึ มีอำนำจขอให้จำเลยคืนหรือใช้รำคำทรัพย์แทนผูเ้ สียหำยที่ 2 ได้ ที่ศำลอุทธรณ์
ภำค 1 พิพำกษำมำนัน้ ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำโจทก์ฟงั ขึ้น
พิพำกษำแก้เป็ นว่ ำ ให้จำเลยคืนหรือใช้รำคำทรัพย์จำนวน 100,000 บำท แก่ ผเู ้ สียหำยที่ 2 ด้วย
นอกจำกที่แก้คงให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค 1.

หมายเหตุ
กำรที่ลูกค้ำมีเงินฝำกในธนำคำรแล้ว ขอใช้บริกำรบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรไปถอนเงินสดจำก
เครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัต ิ หรือกรณีขอสินเชื่อโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสดจำกเครื่อง
ฝำก-ถอนเงินอัตโนมัต ิ มีข้อวินิจฉัยว่ ำหำกบุ คคลอื่นเอำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำไปเบิกถอนเงินจำก
เครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัตเิ อำเงินไป ใครจะเป็ นผูเ้ สีย หำย ระหว่ ำงธนำคำรกับเจ้ำของบัตร ซึง่ จะมีผล
ต่อเนื่องไปถึงเรื่องขอคืนหรือชำระเงินคืนว่ ำ จะให้คนื แก่ บุคคลใดหรือหำกไม่มกี ำรขอคืนบุ คคลใดจะมี
อำนำจฟ้องเรียกคืนจำกผูเ้ อำเงินสดไป เพรำะจะมีเพียงบุ คคลเดียวเท่ ำนัน้ ที่มอี ำนำจฟ้อง ในกรณีที่ทงั ้
ธนำคำรและลูกค้ำยื่นฟ้อง ศำลจะพิพำกษำให้ชำระเงินคืนแก่ บุคคลใดในสองคนนี้ จะเห็นได้ว่ำเงินสดใน
เครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัตเิ ป็ นของธนำคำร หำกมีบุคคลใดลักไป ธนำคำรย่ อมเป็ นผูเ้ สียหำย จึงแยก
พิจำรณำดังนี้

1. กรณีเจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่มสี ่วนรูเ้ ห็นในกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิก ส์ไปถอนเงินสดต้อง
ถือว่ ำเกิดควำมเสียหำยต่อธนำคำรผูเ้ ป็ นเจ้ำของเงิน เจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์หำใช่ ผเู ้ สียหำยแต่อย่ ำง
ใด
2. กรณีเจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์รเู ้ ห็นในกำรถอนเงินสด เจ้ำ ของบัตรจะเป็ นผูเ้ สียหำยจะต้อง
รับผิดชอบต่อธนำคำร ธนำคำรไม่ใช่ ผเู ้ สียหำยที่อำจเรียกคืนจำกคนลักไป เช่ น
2.1 มอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ไป
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 671/2539 กำรที่จำเลยรับอำสำว่ ำจะนำบัตรบริกำรเงินด่วนของ
ผูเ้ สียหำยไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชี เงินฝำกแต่กลับนำบัตรบริกำรเงินด่วนดังกล่ำวไปเบิกถอนเงิน
จำกตูเ้ อ.ที.เอ็ม.ของธนำคำรเป็ นพฤติกำรณ์ที่ถอื ได้ว่ำจำเลยหลอกลวงเอำบัตรบริกำรเงินด่วนของ
ผูเ้ สียหำยเพื่อนำไปใช้เบิกถอนเอำเงินจำกตูเ้ อ.ที.เอ็ม.และกำรที่จำเลยใช้บัตรบริกำรเงินด่วนของ
ผูเ้ สียหำยเบิกถอนเงินถือได้ว่ำเงินที่จำเลยเบิกถอนจำกตูเ้ อ.ที.เอ็ม.เป็ นเงินของผูเ้ สียหำย กำรกระทำ
ของจำเลยจึงเป็ นควำมผิดฐำนฉ้อโกง แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในควำมผิดฐำนลักทรัพย์แต่
ทำงพิจำรณำได้ควำมว่ ำกำรกระทำของจำเลยเป็ นควำมผิดฐำนฉ้อโกงศำลก็ลงโทษจำเลยฐำนฉ้ อโกงได้
ตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำมำตรำ192 วรรคสำม
2.2 ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วลืมไว้เป็ นเหตุให้มผี ถู ้ อนเงินไป
ตัวอย่ ำงเช่ น กรณีผเู ้ สียหำยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เบิกถอนเงินผ่ำนเครื่องฝำก-ถอนเงิน
อัตโนมัตแิ ล้วลืมรับบัตรจำกเครื่องกลับไป จำเลยสบโอกำสจึงลักบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำวไปใช้ในกำร
ลักทรัพย์เบิกถอนโอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกของผูเ้ สียหำยโดยทุ จริตในประกำรที่น่ ำจะเกิดควำม
เสียหำยแก่ ผเู ้ สียหำย ธนำคำร ก. ผูอ้ ่นื และประชำชน ในกรณีเช่ นนี้เจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็ น
ผูเ้ สียหำยในควำมผิดฐำนลักทรัพย์โดยกำรเบิกถอนเงินผ่ำนเครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัต ิ เนื่องจำกเหตุ
แห่ งกำรลักทรัพย์โดยกำรเบิกถอนเงินดังกล่ำวมิได้เกิดจำกควำมผิดของธนำคำร หำกแต่เกิดจำกควำม
ประมำทเลินเล่อของผูเ้ สียหำยที่ลมื บัตรอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ที่เครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัต ิ เจ้ำของบัตร
อิเล็กทรอนิกส์จงึ เป็ นผูเ้ สียหำยในคดีนี้ (ตำมนัยของคำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2512/2550)
2.3 ให้คนอื่นรูร้ หัสบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หำกบุ คคลนัน้ ลักบัตรไปถอนเงินสด
ตัวอย่ ำงเช่ น กรณีเจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เคยใช้บุคคลใกล้ชิดไปเบิกถอนเงินผ่ำนเครื่อง
ฝำก-ถอนเงินอัตโนมัตโิ ดยกำรบอกรหัสบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ บุคคลดังกล่ำว ต่อมำบุ คคลนัน้ ได้ลกั
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เบิกถอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกของเจ้ำของบัตรไปโดยทุ จริต กรณีเช่ นนี้
เจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผูเ้ สียหำยในควำมผิดฐำนลักทรัพย์โดยกำรเบิก ถอนเงินผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงินอัตโนมัต ิ เนื่องจำกเป็ นควำมประมำทเลินเล่อของเจ้ำของบัตรที่ให้บุคคลอื่นทรำบรหัสบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ เป็ นข้อมูลสำคัญ ที่ไม่ควรแจ้งให้บุคคลอื่นทรำบ ควำมเสียหำยดังกล่ำวมิได้เกิดจำก
ควำมผิดพลำดของธนำคำร ธนำคำรจึงมิใช่ ผเู ้ สียหำยที่มอี ำนำจฟ้อง เป็ นต้น
คำพิพำกษำศำลฎีกำฉบับที่หมำยเหตุนี้ จำเลยเข้ำไปลักบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำ
(ผูเ้ สียหำยที่ 2) แล้วเอำไปเบิกถอนเงินสดไปจำกวงเงินเครดิตของลูกค้ำ กรณีนี้มไิ ด้เกิดจำกควำมผิด
ของลูกค้ำ ดังนัน้ ลูกค้ำจึง มิได้เป็ นผูเ้ สียหำย หำกแต่ธนำคำรซึง่ เป็ นเจ้ำของเงินเป็ นผูเ้ สียหำยจำกกำร
เบิกถอนเงิน จึงต้องคืนให้แก่ ธนำคำรหำใช่ คนื แก่ ลูกค้ำไม่
ศิรชิ ัย วัฒนโยธิน

