
ความผิดฐานผู้ที่ละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
 
1.การทุจริตต่อหน้าที่มาตรา 3แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตฯ ได้นิยามค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่”หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืนจากนิยามข้างต้น การทุจริตต่อ
หน้าที่ อาจจ าแนกได้ 3ลักษณะ ได้แก่  การกระท าโดยทุจริต การกระท าที่เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
และการกระท าที่ เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมเนื่องจากบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ คือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้น 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหารระดบัสูง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ด ารงต าแหน่งต ากว่าผู้อ านวยการ
กอง ซึ่งอาจมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้  ดังนั้น ในส่วนที่เป็นการ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการและการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมจึงมีหลักเกณฑ์
ตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่ผู้กระท าเป็นเจ้าพนักงาน และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502ในกรณีที่ผู้กระท าเป็นพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐส าหรับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่มิได้กระท าการในฐานะ “เจ้าพนักงาน”หรือ “พนักงาน”ย่อมมีการ
กระท าความผิดได้ในลักษณะเดียว คือ การกระท าโดยทุจริตการกระท าโดยทุจริต มีลักษณะเป็นการกระท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ได้แก่  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่51นั้น 
หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนจะ
เห็นได้ว่าการกระท าโดยทุจริตตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ มีลักษณะเช่นเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องการให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการกระท าทุจริต การบัญญัติ
กฎหมายจึงต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการกระท าโดยทุจริตกับมาตรา 157แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ผลจึงไม่ต่างกับการเปรียบเทียบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯกับมาตรา  157แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วแต่อย่างใด 

2.การประพฤติมิชอบมาตรา 3  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ได้นิยามค าว่า “ประพฤติมิชอบ”หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็น



การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้
เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินจากนิยามข้างต้น การประพฤติมิชอบต้องเป็นการกระท าความผิดโดยการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่รักษาประโยชน์ของรัฐในทางทรัพย์สิน
เท่านั้น โดยกฎหมายและระเบียบค าสั่งของทางราชการในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ กฎหมาย
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ฯลฯ และระเบียบค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
97แต่หากเป็นการใช้อ านาจใน 
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ต าแหน่งหน้าที่ซึ่งท าให้รัฐเสียประโยชน์อันไม่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินแล้ว ย่อมมิใช่การประพฤติมิ

ชอบตามความหมายนี้อนึ่ง การประพฤติมิชอบเป็นการพิจารณาที่มุ่งเน้นการกระท าอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ 

หรือค าสั่งของทางราชการ จึงอาจเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ก็ได้ หากการประพฤติมิชอบกระท าไปโดยมี

เจตนาโดยทุจริต กรณีย่อมเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 157แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

ในฐานะที่ระบบราชการมีผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายทุกคนจึงถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายเมื่อเกิดมีการกระท าความผิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วเกิดความเสียหายขึ้น“เจ้า
พนักงาน” หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางการรัฐไทย และให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทย  ไม่ว่าจะเป็นการ
ประจานหรือชั่วคราวก็ได้กล่าวคือ  

1. ต้องมีการแต่งตั้ง และ 
2.ต้องแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ดังนั้นถ้าไม่มีการแต่งตั้งแม้จะได้ปฏิบัติราชการก็ไม่เป็นเจ้าพนักงาน 

นั่นก็หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในเรื่ อง
นั้นๆ หากเป็นในระบบราชการเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆแล้ว ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ต้องถูก
ด าเนินการทางวินัยส่วนหนึ่งแล้วยังต้องถูกด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา อีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วยแต่จะ
เป็นความผิดทางอาญาเรื่องใด มาตราใด ก็แล้วแต่ฐานความผิดที่ได้กระท าไป แต่คราวนี้จะกล่าวถึง ความผิดอัน
เป็นความผิดตามาตรา 157ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157บัญญัติว่า "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
การที่บุคคลในต าแหน่งหน้าที่ใด ได้กระท าการในต าแหน่งหน้าที่ แต่กระท าลงไปโดยไม่มีอ านาจ แม้อ้างว่าเมื่อไม่มี
อ านาจก็ไม่มีหน้าที่ ก็เป็นความผิดตามมาตรา 157 ได้การใดที่เป็นการปฏิบัติในฐานะเจ้าพนักงาน แต่ได้ปฏิบัติใน
ต าแหน่งหน้าที่เลยขอบเขต ของต าแหน่งหน้าที่ที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดตาม
มาตรา 157 ได้สรุปสั้นๆว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมาตรา 157 เป็นการกระท า ในต าแหน่งที่ได้รับ
การแตง่ตั้งในฐานะเจ้าพนักงาน ที่มิใช่เป็นการกระท าในเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือต าแหน่งหน้าที่ เมื่อกระท าตาม
ต าแหน่งหน้าที่แล้วแม้ว่าจะเป็นการกระท าล้ าออกนอกขอบเขตของกฎหมายในต าแหน่งหน้าที่นั้น หรือท าโดย



ปราศจากอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของบุคคลในต าแหน่งนั้นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นความผิดตามมาตรา 157 แบ่งได้เป็น  2  ฐาน 
1. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
2.ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทั้งสองฐานความผิดนี้ต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการคือ 
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
3. ต้องมีเจตนาพิเศษด้วย (คือ ต้องเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด )เมื่อไม่มีอ านาจก็ไม่มี
หน้าที่ ก็ไม่ผิดมาตราตัวอย่างขอบเขตและความหมายค าว่า "ปฏิบัติหน้าที่" ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย
อาญาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติว่า "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ" 
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ความผิดตามมาตรา157แบ่งได้2ฐานคือ 
1. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
2. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ทั้งสองฐานความผิดจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญคือ  
1. เป็นเจ้าพนักงาน และ 2.ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 

มีปัญหาว่าการกระท าในขอบเขตเพียงใดถือว่าเป็นการ "ปฏิบัติหน้าที่" ที่จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 157 

โดยแนวค าพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่า "จะต้องเป็นกรณีที่ปฏิบัติในหน้าที่เท่านั้น ถึงจะมีความผิดตาม
มาตรา 157 หากเป็นการกระท านอกหน้าที่ไม่มีความผิดตามมาตรานี้ค าพิพากษาฎีกาที่ 3135/2535 ความผิดตาม 
ป.อ. มาตรา 157 จะต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติซึ่งอยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  นั้นเองโดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต ถ้าเป็นการกระท านอกหน้าที่ไม่ผิดมาตรานี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟัง
เป็นอันยุติได้ว่าจ าเลยที่ 2 ไม่มีอ านาจหรือหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับคดีที่คนร้ายลักกระบือของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 
กับการปล่อยคืนรถยนต์ให้แก่ผู้เสียหายที่ 1 ดังนั้น การที่จ าเลยที่ 2 เป็นตัวการในการเรียกและรับเงินจาก
ผู้เสียหายที่ 1 จึงเป็นเรื่องปฏิบัตินอกหน้าที่ ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157มีปัญหาให้พิจารณา"การปฏิบัติ
นอกหน้าที่" มีความหมายและขอบเขตเพียงใดเมื่อพิจารณาจากความหมายของค าว่า ผู้ใดเป็นเจ้าำพนักงาน 
ประกอบค าว่า ปฏิบัติหน้าที่ จะเห็นได้ว่า การปฏิบัตินอกหน้าที่ คือ "มิได้กระท าหรือปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้า
พนักงาน" เช่น เจ้าพนักงานต ารวจไปเบิกความต่อศาล (ฎีกาที่ 1033/2533), เจ้าพนักงานต ารวจจับกุมคนร้าน
แล้วเรียกเงินเพ่ือเงินจากคนร้านหรือผู้เสีย หาย (ฎีกาที่ 3135/2535,1749/2545), เจ้าพนักงานต ารวจร่วมเล่น
การพนัน (ฎีกาท่ี 7836-7837/2544) เจ้าพนักงานต ารวจท าร้ายร่ายกายผู้ต้องหา (ฎีกาที่ 364/2531) จะเห็นได้ว่า 



การกระำท าดังกล่าวมิได้กระท าในฐานะเจ้าพนักงาน ในเรื่องที่กระท าเลย แต่กระท าในบานะตัวส่วนโดยแท้ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือไปจากต าแหนงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก้ไม่ำผิดมาตรา 157 เช่น ต าแหน่งหน้าที่ธุรการ แต่
กระท ามิชอบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ที่ไม่ใช่งานของตน ไม่ผิดมาตรา 157 (ำำกาท่ี 1072/2532) 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1033/2533 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตอันจะเป็นความ 
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น หมายถึงหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้หรือได้ รับมอบหมายให้มีหน้าที่นั้น ๆ เท่านั้น ถ้าไม่เกี่ยวกับหน้าที่โดยตรงแล้ว ย่อมไม่เป็นความผิดตาม
มาตรานี้ การที่จ าเลยเบิกความเป็นพยานที่ศาลไม่ใช่หน้าที่ราชการหรือหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมายโดยตรงของ
จ าเลย จ าเลยจึงไม่มีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว  

แต่ว่าบุคคลที่มิได้เป็นเจ้าพนักงานเลย แต่กลับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานกระท าการในหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
หรือเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งหน้าที่หนึ่ง แต่กลับไปใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าทีของเจ้าพนักงานอ่ืนดังนี้ก็จะเป็น
ความ ผิดตามมาตรา 145 หรือที่เรียกว่า "การแย่งชิงอ านาจ" ของเจ้าพนักงาน (มาตรา 145 "ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้า
พนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น ต้องระวางโทษ
...." 

ดังนี้ การกระท านอกหน้าที่ จึงหมายถึง การกระำท าที่เป็นเหตุตัวส่วนโดยแท้ หรือกระท าการใดที่มิได้ปฏิบัติงาน
ฐานะเจ้าพนักงานตามต าแหน่งหน้าที่หรือตาม ค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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เจ้าพนักงานคนใดกระท าในการในต าแหน่งหน้าที่ แต่ใช้อ านาจในต าแหน่งนั้นเกินขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจ
หรือกระท านอกเขตเขต แห่งอ านาจของตนหรือปราศจากอ านาจ ก็ถือว่าเป็นการกระท าที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับ 
"หน้าที่" อันจะเป็นความผิดฐาน "ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่"  

ตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 7663/2543 อธิบายไว้ชัดแจ้งว่า ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแบ่งได้ 4 ลักษณะ
คือ 
1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระท านอกขอบเขตแห่งอ านาจหรือโดยปราศจากอ านาจ 
2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันเป็นสาระส าคัญที่
ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น 
3.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นการกระท าที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

และค าพิพากษาำำฎีกาทีำ 3509/2549 วินิจฉัยว่า การที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องที่เป็นการใช้ดุลพินิจตาม
อ าเภอใจ จึงเกินล้ าออกนอกขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นที่ชัดแจ้งว่า "กรณีที่กระท าในต าแหน่ง



หน้าที่ แต่ได้กระท าเกินไปกว่ากฎหมายให้อ านาจไว้ หรือนอกเหนือขอบเขตแห่งอ านาจ ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งสิ้น  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 7663/2543 แม้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ มาตรา 27บัญญัติให้เป็น
อ านาจของประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ที่จะเสนอก.อ.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการอัยการ
นอกจาก ต าแหน่งอัยการผู้ช่วยแต่จ าเลยซึ่งเป็นอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดใน  ฐานะผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการอัยการทั่วประเทศในการใช้อ านาจบริหารงาน บุคคลยังมีอ านาจเสนอตารางประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน ก.อ.รวมทั้งมีอ านาจเสนอเรื่องต่อ
ก.อ. ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 การจัดท าตารางประวัติการปฏิบัติราชการเสนอที่ประชุมก.อ.  เพ่ือพิจารณา
แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร อั ย ก า ร  จึ ง เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง จ า เ ล ย 
อ านาจของอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุดในเรื่องนี้มีลักษณะเป็นอ านาจใน เชิงดุลพินิจที่อาจเลือกวินิจฉัยหรือ
เลือกกระท าได้หลายอย่างที่ชอบด้วย กฎหมาย การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรม
อัยการหรือ อัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157นี้ นอกจากหมายถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นการกระท านอกขอบ เขตแห่งอ านาจหรือโดยปราศจากอ านาจประการหนึ่ง ที่เป็นการกระท าฝ่า
ฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเป็นสาระส าคัญที่ ก าหนดไว้ส าหรับการนั้นประการหนึ่ง และที่เป็นการ
กระท าที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกประการหนึ่งแล้ว ยังหมายถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดย มิชอบอีกด้วย 

ค าพิพากษาำำฎีกาทีำ 3509/2549 จ าเลยซึ่งเป็นพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องบริษัท ส. และ ป. ที่ถูกกล่าวหาว่า
หมิ่นประมาทโจทก์ ทั้งที่หนังสือพิมพ์ ด. ซึ่งบริษัท ส. เป็นเจ้าของและ ป. เป็นบรรณาธิการ ลงข้อความใน
หนังสือพิมพ์เป็นความเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจที่มิได้อยู่บนรากฐานของความ
สมเหตุสมผล แต่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ จึงเกินล้ าออกนอกของเขตของความชอบด้วยกฎหมายและใน
ฐานะที่จ าเลยเป็นข้าราชการ อัยการชั้นสูง จ าเลยย่อมทราบดีถึงเกณฑ์วินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการ 
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การใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้ จ าเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้วว่าเป็นการมิชอบและมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสีย 
หายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย อีกท้ังเพ่ือจะช่วยบริษัท ส. และ ป. มิให้ต้องโทษจากการกระท าความผิดของตนอีก
ด้วย จ าเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 และมาตรา 200 วรรคหนึ่ง 

บางคนก็โต้แย้งว่า เมื่อกล่าวหาว่า กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจกระท า แต่กระท าการที่นอกเหนือท่ีกฎหมายให้อ านาจ 
ถือว่า เป็นการนอกหน้าที่ จึงไม่เป็นการผิดหน้าที่ กล่าวง่ายๆ ว่า เมื่อไม่มีอ านาจ ก็ไม่มีหน้าที่ จึงไม่ผิดมาตรา 157 
เช่น พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสอบในความผิดมาตรา 157 ของข้าราชการการเมือง แต่ไปการสอบสวน
ผู้ต้องหาในความผิดมาตรา 157 จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 157 ดังนี้ ข้ออ้างดังกล่าวจะฟังข้อหรือไม่ 



ค าพิพิพากษาศาล าำกาแผนคดีอาญาของนักการเมืองที่ อม.1/2547 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกระเบียบจ่าย
ค่าตอบแทนตัวเอง อยัการสูงสุดฟ้องว่า เป็นการออกระเบียบโดยไม่มีอ านาจเพ่ือประดยชนืส าหรับตนเอง 
กรรมการ ป.ป.ช. จ าเลยให้การต่อสู้ประเด็นว่า "เมื่อค าฟ้องระบุว่า เป็นออกระเบียบโดยไม่มีอ านาจ ก้เท่ากับฟ้อง
ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีหน้าที่ เมื่อไม่มีหน้าที่ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157 ศาลฎีกาฯ วินิจฉัยว่า เป็น
การกระท าในต าแหน่งที ่แต่เป็นการกระท าโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนือ านาจของตน จึงผิดมาตรา 157  

ค าอ้างที่ว่า "เป็นการกระำท าเกินเลยขอบเขตอ านาจหน้าที่ จึงไม่เป็นความผิดมาตรา 157" จึงเป็นการบัดเบือน
กฎหมายที่ร้ายแรงมากๆ  

จะเห็นได้ว่า การใดที่เป็นการปฏิบัติฐานะเจ้าพนักงาน แต่ได้ปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ที่เป็นการเกินเลยขอบเขต
ของต าหน่งหน้าที่ก็ ถือว่า เป็น "การปฏิบัติหน้าที่" อันจะเป็นความผิดตามมาตรา 157 ทั้งสิน ซึ่งมีแนวค าพิพากษาำำ
กาจ านวนมากที่วินิจฉัยท านองนี้ (ฎีกา 2205/2532, 1797/2536, 2754/2536, 929/2537,3509/2549) เช่น ค า
พิพากษาฎีกาที่ 929/2537 พนักงานสบสวนเอาไปเสียค าให้การแบับเดิมของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหา มีเจตนา
ช่วยเหลือผู้ต้องหา เป็นความผิดตามมาตรา 157และมาตรา 200 จะเห็นได้ชัดแจ้งว่า หน้าที่ของพนักงาสอบสวน
มิได้มีหน้าที่ใช้การเอาไปเสียซึ่งค าให้การเลย แต่หกลับใช้โอกาสในต าแหน่งหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงาน กระท าการ
เกินเลยขอบเขตของพนักงานสอบสวนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น "ปฏิบัติหน้าที่"  

สรุปสั้นๆ ว่า "การปฏิบัติหน้าที่" ตามความหมายและขอบเขตของมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา 
หมายความว่า เป็นการกระท าในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะเจ้าพนักงานที่กฎหมาย ที่มิใช่เป็นการกระท า
ในเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือต าแหน่งหน้าที่ เมื่อกระท าในต าแหน่งหน้าที่แล้ว แม้จะกระท าล้ าออกนอกขอบเขต
ของกฎหมายในหน้าที่ำำนั้นหรือปราศจากอ านาจของ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวอ านาจหน้าที่ของบุคคลในต าแหน่งนั้น
ก็ตามถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นความผิดตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่ข้าราชการการเมือง (ทั้งข้าราชการเมืองส่วนกลาง และข้าราชการการเมืองท้องถิ่น) คนใด ถูกพนักงาน
สอบสวนมีหมายเรียกให้มาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องที่กระท าผิด ในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นคดีอยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสอบสวน แต่พนักงานสอบสวนระบุว่าตนเองมีอ านาจ
สอบเพราะ การกระท าที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือกระท าการเกินเลย เกินขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157 พนักงานสอบสวนจึงมีอ านาจสอบสวนนั้น ผู้เขียนแนะน าว่า ข้าราชการ
การเมอืงคนนั้น ก็ไม่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา โดยแจ้งให้พนักงานสอบสวนยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ  
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แล้วให้ข้าราชการการเมืองคนนั้น ไปคัดค้านการขอออกหมายจับต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอ านาจว่า พนักงาน
สอบสวนไม่มีอ านาจสอบสวน จึงไม่มีอ านาจขอออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งจะท าให้สังคมได้ข้อยุติโดย



ศาลเป็นผู้ข้อขาดว่า ลักษณะที่กล่าวหานั้นเป็นข้อหาที่เป็นความผิดตามมาตรา 157 หรือไม่ สังคมจะได้หลายข้อ
สงสัย 

 
 


