
2500 ค ำ 

ประเดน็แรก กำรทีจ่ ำเลยที ่1 และ 2 ไดเ้ผยแพร่ขอ้ควำมว่ำผูร้่วมเล่นแชรจ์ะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรประมลูเงนิ
แชรข์องสมำชกิไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ของเงนิลงทุนในแต่ละเดอืน แต่กลบัไม่สง่มอบเงนิ 200,000 บำทโดยอำ้งว่ำเป็นเงนิค่ำ
บริหำรจัดกำร แม้เรื่องดังกล่ำวจะเป็นกฎในกำรเล่นแชร์ที่ถูกระบุไว้ในกลุ่ม Facebook ให้โจทก์มีโอกำสรับทรำบถึง
กฎเกณฑ์ดังกล่ำวได้ แต่กำรก ำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่ำวย่อมไม่สำมำรถท ำให้โจทก์ที่เป็นหนึ่งในสมำชิกวงแชร์ได้รบั
ผลประโยชน์รอ้ยละ 10 ของเงนิลงทุนในแต่ละเดอืนตำมทีจ่ ำเลยที่ 1 และ 2 ไดป้ระกำศโฆษณำไวอ้ย่ำงแจง้ชดั นอกจำกน้ี 
กำรก ำหนดกฎดงักล่ำวย่อมแสดงใหเ้หน็ว่ำจ ำเลยทัง้สองไดรู้ถ้งึกำรไม่สำมำรถหำเงนิตอบแทนใหแ้ก่สมำชกิวงแชรไ์ด้ตัง้แต่
แรก กำรทีจ่ ำเลยที ่1 และ 2 ประกำศโฆษณำขำ้งตน้ และได้เงนิจ ำนวน 200,000 บำทของโจทก์ จงึเป็นกำรแสดงขอ้ควำม
อนัเป็นเทจ็ทีไ่ดก้ระท ำลงไปดว้ยเจตนำฉ้อโกงตัง้แต่แรก หำใช่เพยีงกำรมเีจตนำจะท ำตำมสญัญำ1 กรณีนี้หำใช่เพยีงกำรผดิ
สญัญำทำงแพ่งเท่ำนัน้ไม่ แต่เป็นกรณีนี้โจทกห์ลงเชื่อแลว้เขำ้ท ำสญัญำโดยหวงัค่ำตอบแทนจำกกำรหลอกลวงของจ ำเลย 
หำใช่เขำ้ท ำโดยสมคัรใจของโจทกเ์องไม่2  จ ำเลยที ่1 และ 2 จงึมคีวำมผดิฉ้อโกง 

นอกจำกนี้ กำรทีจ่ ำเลยทัง้สองไดแ้สดงขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ในพืน้ทีข่องเพจ Facebook บำ้นแชรแ์ม่มณีซึง่มจี ำนวน
คนถึง 1,500 คน โดยไม่ได้มีเจตนำที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะเจำะจง แต่คำดหมำยที่จะท ำกำรฉ้อโกงกับ
ประชำชนทุกคนทีไ่ดร้บัสำร และหลงเชื่อในขอ้ควำมของตนกย็่อมเป็นกำรกระท ำควำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนแลว้ แมว้่ำ
กำรกระท ำดงักล่ำวจะไดก้ระท ำลงในพืน้ทีเ่ฉพำะกลุ่ม Facebook ของตนเอง กเ็ป็นเพยีงกลลวงที่หลอกล่อใหเ้ชื่อว่ำตนมี
เจตนำจะหลอกลวงบุคคลบำงกลุ่มทีต่นไดเ้จำะจงเพื่อหลกีเลีย่งไม่ใหต้นต้องไดร้บัโทษทีส่งูขึน้จำกควำมผดิดงักล่ำวเท่ำนัน้ 
จ ำเลยที ่1 และ 2 จงึมคีวำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนทัง้วงแชรท์ี ่1 และ 2  

ประเดน็ท่ีสอง ต่อเนื่องจำกประเดน็แรก เมื่อจ ำเลยที ่1 และ 2 ต่ำงมคีวำมผดิในฐำนฉ้อโกงประชำชนในวงแชรท์ี ่
1 โดยเกดิจำกกำรแสดงขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ ไม่ใช่กรณีกำรไม่เปิดเผยขอ้เทจ็จรงิทีค่วรจะบอก ขอ้ควำมทัง้หลำยทีจ่ ำเลยทัง้
สองได้เผยแพร่ลงสู่ระบบคอมพวิเตอร์จงึเป็นขอ้ควำมที่ไม่ตรงกบัควำมเป็นจรงิ หรอื เป็นเทจ็นัน้เอง และเมื่อกำรแสดง
ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ดงักล่ำวไดน้ ำมำซึ่งกำรฉ้อโกงประชำชน จงึแสดงใหเ้หน็ว่ำกำรลงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ขำ้งต้นได้สรำ้ง
ควำมเสยีหำยแก่ประชำชน โดยเป็นไปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ทรพัยส์นิดงัทีก่ล่ำวในประกำรแรกอนัเป็นเจตนำทุจรติ และเมื่อกรณี
ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) จ ำเลยที ่1 และ 2 จงึมคีวำมผดิฐำนกำรน ำ
ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็เขำ้สูร่ะบบคอมพวิเตอรต์ำมมำตรำ 14 วรรคแรก (1) 

ประเดน็ถดัมา กำรทีศ่ำลยกฟ้องควำมผดิตำมพระรำชก ำหนดกูย้มืเงนิอนัเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน (พ.ร.ก. กูย้มื
เงนิฯ) เน่ืองจำกโจทกไ์ม่เป็นผูเ้สยีหำย โจทกไ์ม่เหน็พอ้งดว้ย ดว้ยเหตุทีฝ่ำ่ยโจทกไ์ดร้บัควำมเสยีหำยพเิศษจำกกำรกระท ำ
ควำมผดิของจ ำเลยที ่1 และ 2 ทีป่กปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรแจง้ถงึกฎว่ำดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรเล่น และตัง้ใจแต่แรทีไ่ม่คนืเงนิ
จ ำนวนดงักล่ำวให้กบัโจทก ์โจทกจ์งึเป็นผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำยในทำงขอ้เทจ็จรงิ และโจทกจ์งึเป็นผูเ้สยีหำยทีม่อี ำนำจฟ้อง
ตำมควำมผดิดงักล่ำว3 ขำ้พเจ้ำไม่อำจยอมรบักำรตีควำมของศำลที่มองว่ำควำมผดิตำมกฎหมำยฉบบัดงักล่ำวได้ให้รัฐ
เท่ำนัน้เป็นผูเ้สยีหำย เพรำะมนัย่อมเป็นกำรใชอ้ ำนำจตุลำกำรมำจ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยุตธิรรมของโจทกอ์นั
ขดัต่อรฐัธรรมนูญ มำตรำ 25 ซึง่ท ำใหผู้ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยไม่ไดร้บักำรเยยีวยำในแง่มุมของกฎหมำยอำญำ อนัจะน ำไปสู่
สงัคมที่ประชำชนอำศยักระบวนกำรระงบัข้อพิพำทด้วยตนเอง และระบบกฎหมำยไม่ได้รบัควำมเชื่อมัน่ไปในท้ำยที่สุด  
กำรจ ำกดัสทิธดิงักล่ำวโดยปรำศจำกกำรบญัญตัขิองกฎหมำยอย่ำงแจง้ชดัจงึไม่ใช่สิง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำย และแมว้่ำหมำย
                                                           
1 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่1201-1203/2498, ค ำพพิำกษำศำลอำญำ คดหีมำยเลขด ำที ่7423/2528  
2 ค ำพพิำกษำศำลแขวงล ำปำง คดหีมำยเลขแดงที ่อ.1334/2562 
3 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่2583/2522 และ 2625/2536 



2500 ค ำ 

เหตุของ พ.ร.ก. กู้ยมืเงนิฯ จะระบุว่ำกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดดงักล่ำวเป็นหน้ำที่ของรฐั แต่หมำยเหตุกไ็ม่มี
สถำนะเป็นบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยทีส่ำมำรถจ ำกดัสทิธไิดต้ำมหลกันิตริฐั และถงึไม่มกีำรบญัญตักิฎหมำยรองรบัสทิธติำม
รฐัธรรมนูญดงักล่ำว ศำลกไ็ดถู้กผูกพนัที่จะต้องตคีวำมเพื่อคุม้ครองสทิธิดงักล่ำว4 อกีทัง้ขอ้ควำมดงักล่ำวกเ็ป็นเพยีงกำร
สร้ำงควำมประจกัษ์ชดัถึงควำมจริงจงัของรฐัที่จะท ำหน้ำที่ดงักล่ำวเท่ำนั ้น ดงันัน้โจทก์ที่เป็นประชำชนจึงสำมำรถเป็น
ผูเ้สยีหำยตำม พ.ร.ก. กูย้มืเงนิฯ ได ้ 

ความผิดในวงท่ีสอง พิจำรณำได้ว่ำกำรระดมทุนผ่ำนกำรเล่นแชร์แบบปีรำมิด5ของจ ำเลยนัน้เป็นกำรกู้ยืม6  
ในประเดน็ต่อมำ จำกขอ้เทจ็จรงิ จ ำเลยที ่1 มลีกัษณะเป็นผูกู้ท้ ี่ไดกู้ย้มืเงนิจำกผูใ้หกู้ย้มืเงนิเกนิสบิคนซึง่มจี ำนวนเงนิกูย้มื
รวมกนัตัง้แต่ 5,000,000 บำทขึน้ไป อนัมใิช่กำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถำบนักำรเงนิ เนื่องจำกปรำกฎตำมขอ้เทจ็จรงิว่ำวงที ่2 มสีมำชกิวงแชรถ์งึ 25 คน เล่นกนั 10 เดอืน เดอืนละ 250,000 
บำท และมกีำรกูเ้งนิรวมกนัเป็นกองกลำงถึง 6,000,000 บำท7 และจ ำเลยสญัญำว่ำจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ในแต่ละ
เดอืน (รอ้ยละ 120 ต่อปี) ซึง่เกนิกว่ำอตัรำดอกเบีย้ของธนำคำรแห่งประเทศไทยทีก่ำหนดไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 28 ต่อปี8 โดย
กำรกระท ำดงักล่ำวยงัมผีลใหจ้ ำเลยได้เงนิจำกโจทก์ทีจ่่ำยเขำ้ไปในวงแชรอ์กี จ ำเลยจงึมคีวำมผดิตำม พ.ร.ก. กู้ยมืเงนิฯ 
มำตรำ 5 ประกอบมำตรำ 12 ขอใหศ้ำลงโทษจ ำเลยที ่1 ในอตัรำโทษสงูสดุ 

ขอ้เทจ็จรงิปรำกฎต่อมำว่ำ นอกจำกจ ำเลยที ่1 เป็นนำยวงแชรท์ีโ่จทกเ์ล่น จ ำเลยยงัเล่นแชรพ์รอ้มกนัถงึครัง้ละ 10 
วง โดยแต่ละวงยงัเล่นดว้ยวงเงนิทีส่งู จงึเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ ำเลยที ่1 จะสำมำรถบรหิำรวงแชรโ์ดยกำรน ำเงนิมำคนืจนครบ
จ ำนวนวงแชรไ์ดต้ำมก ำหนด อกีทัง้ ในส่วนค ำกล่ำวอำ้งของจ ำเลยที่ 1 ทีม่อียู่ว่ำเหตุทีจ่ ำเลยน ำเงนิมำคนืใหไ้ม่ทนันัน้ เกดิ
จำกกำรทีส่มำชกิในวงแชรข์องจ ำเลยนัน้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรน ำเงนิมำคนื ดว้ยเหตุผลในทำงเศรษฐกจิจำกควำมผนั
แปรของค่ำเงนิตำมอตัรำแลกเปลีย่น ย่อมฟงัไม่ขึน้ เน่ืองจำกไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ ำเลยไม่อำจคำดหมำยได ้เพรำะตำมปกติ
ธรรมดำในทำงธุรกจิหรอืในทำงกำรเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นนัน้ย่อมผนัผวนตำมสถำนกำรณ์ และยงัไม่ปรำกฎควำมผนัเปลีย่น
ของค่ำเงนิตำมขอ้เทจ็จรงิทีม่ลีกัษณะเปลีย่นแปลงไปโดยฉับพลนั จ ำเลยจงึไม่อำจอำ้งเหตุดงักล่ำวเพื่อปฏิเสธควำมผดิได9้ 
กรณีจงึมใิช่เหตุทีจ่ ำเลยจะสำมำรถกล่ำวอำ้งเรื่องสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกจิทีผ่ดิปกตอินัไม่อำจคำดหมำยได ้ 

อำศยัเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิขำ้งตน้ จ ำเลยที ่1 ยงัมคีวำมผดิ ตำมมำตรำ 4 พ.ร.ก. กูย้มืเงนิฯ ทัง้ในวงที ่1 และ 2 
เพรำะมกีระท ำกำรร่วมกนัประกำศแก่ประชำชนโดยกำรแชรข์อ้ควำมในกลุ่ม Facebook ทีม่คีนอยู่ถงึ 1500 คน มำกกว่ำสบิ
คน และมขีอ้สญัญำว่ำจะใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใหต้ำมพฤตกิำรณ์แห่งกำรกูย้มืเงนิในอตัรำทีส่งูกว่ำอตัรำดอกเบีย้สงูสุดที่
สถำบนักำรเงนิตำมกฎหมำย คอื รอ้ยละ 120 ต่อปีโดยทีต่นรูห้รอืควรรูอ้ยู่แลว้ว่ำตนหรอืบุคคลนัน้จะน ำเงนิจำกผูใ้หกู้ย้มืเงนิ
รำยนัน้หรอืรำยอื่นมำจ่ำยหมุนเวยีนให้แก่ผู้ให้กู้ยมืเงิน เพรำะจำกขอ้เทจ็จริงจ ำเลยที่ 1 เปิดวงแชร์ถึง 10 วงพร้อมกนั 
พฤตกิำรณ์ย่อมชดัเจนว่ำจ ำเลยจะน ำเงนิจำกวงอื่นมำหมุนเวยีนจ่ำยให ้เพรำะไม่ปรำกฏว่ำจ ำเลยที ่1 ไดป้ระกอบอำชพีใดที่

                                                           
4 บรรเจดิ สงิคะเนต,ิ หลกักฎหมำยมหำชน หลกันิตธิรรม/นิตริฐั, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ: ส ำนกัพมิพว์ญิญชูน, 2561), น. 95 – 96 และ 133 – 134. 
5 วรีะพงษ์ บุญโญภำส, อำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ Economic Crime, พมิพ์ครัง้ที ่6 (กรุงเทพฯ: ส ำนกัพมิพน์ิตธิรรม, 2552), น. 209 - 211. 
6 ปรำกฎตำมหมำยเหตุทำ้ยพระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชก ำหนดกำรกูย้มืเงนิทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน ทีม่กีำรแกไ้ขขึน้เพือ่
ปรำบปรำมกำรกำรเล่นแชรท์ีม่ผีลกระทบเป็นวงกวำ้ง 
7 วรีะพงษ์ บุญโญภำส, อำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ Economic Crime, พมิพ์ครัง้ที ่6 (กรุงเทพฯ: ส ำนกัพมิพน์ิตธิรรม, 2552), น. 206 และ 207.  
8 ค ำพพิำกษำศำลจงัหวดัหล่มสกั คดหีมำยเลขแดงที ่1248-1249/2561 และ ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย สบืคน้จำก  
https://www.bot.or.th/app/feerate/Internal.aspx?PageNo=15 
9 ปำรวี พิสิฐ เสนำกุ ล , "หลัก  clausula rebus sic stantibus ในสัญญำทำงปกครอง ," (วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต  คณะนิติศำสตร์  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2553), น. 12 – 17 และ พุทธำงกูร หุ่นสะด,ี "กำรปรบัใชห้ลกั Rebus Sic Stantibus ในกฎหมำยระหว่ำงประเทศ : 
ศกึษำกรณกีำรป้องกนัตนเองล่วงหน้ำ," (วทิยำนิพนธม์หำบณัฑติ คณะนิตศิำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, 2556), น. 53 - 54 และ 68 - 71 
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จะมรีำยไดม้ำพอช ำระค่ำแชรใ์นแต่ละงวดได้10 อกีทัง้เมื่อพจิำรณำต่อมำ นอกจำกทีจ่ ำเลยที ่1 เป็นนำยวงแชรท์ีโ่จทกเ์ล่น 
จ ำเลยยงัเล่นแชร์พร้อมกนัถึงครัง้ละ 10 วง โดยแต่ละวงนัน้ยงัเล่นด้วยวงเงนิที่สูง จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จ ำเลยที่ 1 จะ
สำมำรถบรหิำรวงแชรโ์ดยกำรน ำเงนิมำคนืจนครบจ ำนวนวงแชรไ์ดต้ำมก ำหนด โดยกำรกระท ำดงักล่ำวท ำใหจ้ ำเลยไดร้บั
เงนิกูจ้ำกโจทกท์ัง้จำกวงที1่ และ 2 จ ำเลยที ่2 รบัผดิฐำนเป็นตวักำรในควำมผดิดงักล่ำวดว้ย เนื่องจำกมเีจตนำร่วมกนักบั
จ ำเลยที1่ และมกีำรแบ่งหน้ำทีก่นัท ำกบัจ ำเลยที1่ ทัง้กำรเผยแพร่ขอ้ควำม ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูร้บัเงนิของจ ำเลยที ่111 

โดยแม้จ ำเลยที่1 และ 2 จะมคีวำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนแล้ว กย็งัมคีวำมผดิฐำนกู้ยมืเงนิอนัเป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชนในอกีกรรมหนึ่งต่ำงหำก เป็นกรณีควำมผดิหลำยกรรม12 

ส ำหรับกรณีพระรำชบญัญตักิำรเล่นแชร ์(พ.ร.บ. แชรฯ์) นัน้ ศำลฎกีำกเ็คยวำงแนวกำรตคีวำมเองว่ำ พ.ร.บ. แชรฯ์ 
ไดแ้ยกกำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิของนิตบิุคคล และบุคคลธรรมดำในกำรเป็นนำยวงแชร ์หรอืผูจ้ดัใหม้กีำรเล่นแชร์ออกจำก
กนั โดยไดใ้หส้ทิธฟ้ิองคดอีำญำต่อกรณีทีบุ่คคลธรรมดำเป็นนำยวงแชร ์หรอืผูจ้ดัใหม้กีำรเล่นแชร ์และสงวนใหร้ฐัเป็นผู้มี
อ ำนำจฟ้องแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกรณีทีนิ่ตบิุคคลเป็นผูก้ระท ำควำมผดิเท่ำนัน้13 ดว้ยเหตุนี้ โจทกจ์งึเป็นผูเ้สยีหำยตำมควำมผดิ
ใน พ.ร.บ. แชรฯ์ อกีดว้ย กำรทีศ่ำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำยกฟ้องต่อควำมผดิ พ.ร.บ. แชรฯ์ จงึคลำดเคลื่อนไปจำกแนวกำร
ตคีวำมของศำลทีม่อียู่ และไม่ชอบดว้ยกฎหมำย   

ในวงที ่1 และวงที ่2 ขอใหศ้ำลลงโทษจ ำเลยที ่1 และ2 ตำมำตรำ 6 ประกอบมำตรำ 17 ฐำนร่วมกนั เป็นเจำ้วง
แชรท์ีม่จี ำนวนสมำชกิวงแชรร์วมกนัทุกวงมำกกว่ำ 30 คน คอื มผีูเ้ล่นรวมกนักว่ำ 300 คน และ มทีุนกองกลำงต่อหนึ่งงวด
รวมกนัทุกวงเป็นมลูค่ำมำกกว่ำจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง ทีก่ ำหนดขัน้ต ่ำไว ้300,000 บำท เนื่องจำกแมจ้ ำเลยที ่2 
จะไม่ไดป็้นผูช้กัชวนแต่จะเหน็ไดจ้ำกขอ้เทจ็จรงิทีจ่ ำเลยที ่2 จะเป็นผูร้บัเงนิค่ำวงแชรโ์ดยตลอด จงึมลีกัษณะเป็นกำรแบ่ง
หน้ำทีก่นัท ำ อกีทัง้ยงัมเีจตนำร่วมกนั คอื จ ำเลยที ่2 รูอ้ยู่แลว้ถงึกำรกระท ำของจ ำเลยที1่ และยงัปรำกฎว่ำจ ำเลยที ่2 ไดร้บั
ประโยชน์เป็นค่ำแรงในฐำนะลกูจำ้ง  

ประเดน็ท่ีส่ี กำรทีศ่ำลยกฟ้องจ ำเลยที ่3 ดว้ยเหตุทีพ่จิำรณำว่ำจ ำเลยดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำช่วยเหลอืหรอืใหค้วำม
สะดวกแก่จ ำเลยที่ 1 และ 2 เพรำะกำรเผยแพร่ภำพที่จ ำเลยที่ 3 ได้ถ่ำยรูปร่วมกบัจ ำเลยที่ 1 และ 2 เกิดขึ้นในวนัที่ 1 
มนีำคม 2562 ย่อมไม่ชอบด้วยเหตุผล เนื่องจำกขอ้เท็จจรงิได้ปรำกฏชดัว่ำจ ำเลยที่ 3 กไ็ด้มพีฤติกรรมที่มกัจะถ่ำยภำพ
ร่วมกบัจ ำเลยที ่1 และ 2 ในงำนเปิดตวัธุรกจิใหม่เป็นประจ ำตัง้แต่ก่อนวนัดงักล่ำวแลว้ พฤตกิรรมของจ ำเลยที ่3 ทีไ่ดแ้สดง
ใหเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธด์งักล่ำวจงึเพยีงพอแลว้ทีจ่ะโน้มน้ำวใหโ้จทกม์อบควำมไว้เนื้อเชื่อใจต่อกำรเล่นแชร์กบัจ ำเลยที ่1 
และ 2 ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมกีำรเผยแพร่ภำพในวนัที ่1 มนีำคม 2562 ซึง่กส็งัเกตไดจ้ำกกำรทีโ่จทกย์อมช ำระค่ำแชรใ์นวงที ่1 
ตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2561 และควำมไวเ้นื้อเชื่อใจดงักล่ำวยงัสะทอ้นอย่ำงประจกัษ์ชดัจำกกำรจ่ำยค่ำแชร๋ในวงที ่2 
ทัง้หมดในงวดเดียวที่มีจ ำนวนถึง 2,500,000 บำทซึ่งตำมปรกติประเพณีของกำรเล่นแชร์ กำรช ำระเงินงวดเดียวครบ 
ทุกมอืเช่นนี้ย่อมไม่อำจเกดิขึน้ได้เลยหำกปรำศจำกควำมไว้เนื้ อเชื่อใจอย่ำงถึงที่สุด และเมื่อขอ้เทจ็จรงิที่ยุติได้กล่ำวว่ำ
จ ำเลยที ่3 ไดท้รำบดวี่ำจ ำเลยทัง้สองก ำลงัเปิดเล่นแชรโ์ดยจะอำศยัชื่อเสยีงของตน กรณีนี้จงึแสดงใหเ้หน็ชดัว่ำจ ำเลยที ่3 มี
เจตนำช่วยเหลอืตัง้แต่ขณะทีจ่ ำเลยทัง้สองก ำลงักระท ำควำมผดิ หำใช่มกีำรกระท ำลงในภำยหลงัจำกควำมผดิไดส้ ำเรจ็ลง
แล้วตำมที่ศำลชัน้ต้นได้พจิำรณำ จ ำเลยที่ 3 จงึเป็นผู้สนับสนุนจ ำเลยที่ 1 และ 2 ในควำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชน ตำม

                                                           
10 ค ำพพิำกษำศำลจงัหวดัเชยีงใหม ่คดหีมำยเลขแดงที ่อ 371/2562 
11 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่10330/2557 และ 7317-7318/2555  
12 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่877/2537,4273/2539,8870/2553 
13 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่6060/2541 
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มำตรำ  ป.อ. ควำมผดิตำม พ.ร.ก. กู้ยมืเงนิฯ และควำมผดิตำม พ.ร.บ. แชร์ฯ จงึขอใหศ้ำลอุทธรณ์ลงโทษจ ำเลยที ่3 ใน
อตัรำโทษสงูสดุ 

ประเดน็สุดท้าย กำรทีศ่ำลชัน้ต้นพพิำกษำเฉพำะควำมผดิอำญำ แต่ไม่ตดัสนิในส่วนของค ำขอเรยีกค่ำเสยีหำย
ทำงแพ่งเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผดิอำญำย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพรำะกำรที่จ ำเลยที่ 1 และ 2 ต้องร่วมกนัคนืเงนิ
จ ำนวนสองลำ้นเจด็แสนบำทอนัเป็นคดแีพ่งไดเ้กดิขึน้เนื่องจำกควำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชน และควำมผดิตำม พ.ร.ก. กูย้มื
เงนิฯ กรณีนี้จงึคดแีพ่งประเภทหนึ่งทีม่มีูลควำมรบัผดิมำจำกกำรกระท ำควำมผดิอำญำอนัเป็นคดแีพ่งเกีย่วเนื่องคดอีำญำ
ตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ (ป.ว.ิอ.) 14 และดว้ยเหตุดงักล่ำว ศำลจงึตอ้งมคี ำพพิำกษำทัง้
ในสว่นคดอีำญำ และคดแีพ่ง แมก้ระทัง่ว่ำสว่นคดอีำญำไดถู้กยกฟ้องไป ศำลกย็งัมหีน้ำทีต่อ้งพจิำรณำคดแีพ่งใหเ้สรจ็ไปใน
กระบวนเดยีว ทัง้น้ี ดว้ยเหตุทีเ่มื่อคู่ควำมแห่งคดไีดต้ัง้ประเดน็ขอ้พพิำทเกีย่วกบัค่ำเสยีหำยแลว้ แมว้่ำคู่ควำมอกีฝำ่ยไม่ได้
โต้แย้งในค ำให้กำร คดีดงักล่ำวก็มีประเด็นในเรื่องค่ำเสยีหำยที่ศำลต้องพิจำรณำเสมอตำมแนวค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
นอกจำกนี้ กย็งัปรำกฏแนวกำรพจิำรณำคดขีองศำลฎกีำอยู่ว่ำหำกสว่นของคดแีพ่งไม่ไดร้บักำรพจิำรณำมำตัง้แต่ศำลชัน้ตน้ 
ศำลชัน้อื่นๆ กไ็ม่สมควรทีจ่ะก้ำวล่วงลงไปพจิำรณำ และให้ยอ้นส ำนวนกลบัไปใหศ้ำลชัน้ต้นพจิำรณำสัง่ค ำฟ้องส่วนแพ่ง
ต่อไป15 

ดว้ยเหตุนี้จงึขอใหศ้ำลอุทธรณ์มคี ำสัง่ยอ้นส ำนวนในส่วนของคดแีพ่งใหศ้ำลชัน้ต้นพจิำรณำพพิำกษำคดเีสยีใหม่
ตำมมำตรำ 243 (2) ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่งประกอบมำตรำ 15 ป.ว.ิอ. 

                                                           
14 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่877/2537 
15 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่6549/2560 


