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ATM เออรัก เออเร่อ 

 กับการยักยอกทรัพย ์



 เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยุ สภ.เมือง
ระนอง รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี ว่าระบบตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
ระนอง ถนนท่าเมือง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง เกิดปัญหาเงินทะลัก
ออกจากตู้เอทีเอ็ม จ านวนมากกว่าเงินที่ต้องการกดจริง 
 ในส่วนของประชาชนพลเมืองดีชาวระนอง ท่ีมาใช้บริการในคราว
แรกได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองระนอง เพื่อมาท าการลงบันทึกประจ าวันถึงสาเหตุท่ี
เกิดข้ึน และเกรงจะได้รับความเสียหาย จึงขอลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 
โดยทุกคนได้กดเงินออกจาตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาระนอง เมื่อช่วงค่ า
ท่ีผ่านมา มียอดเงินแตกต่างกัน บางคนกด 2,700 บาท ได้เงินมา 27,000 บาท 
อีกคนกดถอนเงิน 1,200 บาท ตู้เอทีเอ็มจ่ายเงินออกมา 12,000 บาท 
 โดยข้อเท็จจริงจากผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนอง กล่าว
ว่า ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากวันนี้ที่ช่างธนาคารมาซ่อมตู้เอทีเอ็ม แต่ตั้งระบบอ่าน
ค่าธนบัตรผิด ส่งผลให้บางคนกด 300 ได้มา 3,000 กด 500 ได้มา 5,000 กดมา 
3,000 เงินออกมา 30,000 

เกดิเหตุตู้ ATM เออเร่อ 



 จากกรณีดังกล่าวผู้ที่ได้รับเงินไปแลว้ไม่คืนอาจ 
เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 

มาตรา 352  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่

ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 
 ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผดิ เพราะผู้อื่นส่ง
มอบให้โดยส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง 



องค์ประกอบความรับผิด มาตรา 352 

 องค์ประกอบภายนอก 
 1. ครอบครอง 
  หลักคือ ต้องพิจารณาว่าผู้กระท าครอบครองทรัพย์นั้นหรือไม่ 
ตัวอย่างเช่น การให้เช่า - ยืม มอบรถให้อู่ซ่อม มอบเงินให้ไปซ้ือของ 
มอบอ านาจให้ไปรับช าระหนี้แทน (รวมกดเงินแทน) เป็นต้น 
 ฎีกาที่ 5838/2548 รถยนต์ที่ผู้เสียหายมอบให้จ าเลยซ่อมได้อยู่กับจ าเลย
นานถึง 1 ปีเศษ ถือได้ว่าผู้เสียหายมอบหมายให้จ าเลยครอบครองทรัพย์น้ันไว้ 
จ าเลยถอดอะไหล่และเครื่องเสียงในรถยนต์ให้บุคคลอ่ืนหรือน าไปขาย จึงเป็นการ
เบียดบังเอาทรัพย์ดังกล่าวเป็นของตนและบุคคลที่สามโดยทุจริต เป็นความผิดฐาน
ยักยอกตามมาตรา 352 
  



องค์ประกอบความรับผิด มาตรา 352 

 องค์ประกอบภายนอก 
 2. ทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
 3. เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม  
 “เบียดบัง” หมายถึงการแสดงว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์ 
 ฎีกาที่ 4181/2542 จ าเลยเป็นลูกจ้างผู้เสียหายมีหน้าทีจ่ าหน่ายสินค้า ให้แก่
ลูกค้าแล้ว น าเงินมามอบให้ผู้เสียหาย จ าเลยรับสินค้าไปจากผู้เสียหายแล้ว มิไดน้ าไป
จ าหน่ายแก่ลูกค้า แตน่ าไปจ าน าและขายฝาก เป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นที่อยู่ใน
ความครอบครอง ของจ าเลยโดยทุจริต 
 



องค์ประกอบความรับผิด มาตรา 352 

  องค์ประกอบภายใน 
  1. เจตนาธรรมดา  
ประมวลกฎหมายอาญา 
          มาตรา 59 วรรค 2 กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท า
โดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า

ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าน้ัน  
  2. เจตนาพิเศษ โดยทุจริต 
 ประมวลกฎหมายอาญา 
          มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายส าหรบั
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

https://wichianlaw.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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  องค์ประกอบภายใน 
  1. เจตนาธรรมดา  
ประมวลกฎหมายอาญา 
          มาตรา 59 วรรค 2 กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท า
โดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า

ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าน้ัน  
  2. เจตนาพิเศษ โดยทุจริต 
 ประมวลกฎหมายอาญา 
          มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายส าหรบั
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

https://wichianlaw.blogspot.com/p/blog-page_21.html


 องค์ประกอบภายนอก 
ครอบครอง (ได้เงินจากตู้ ATM ไปไว้ในครอบครอง) 
ทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อื่น หรือซ่ึงผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่

ด้วย (เงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ธนาคารถือ
กรรมสิทธิ์ในเงินตามสัญญาฝากทรัพย์) 

เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม  
(มีการเอาเงินดังกล่าวนั้นไปเป็นของตนเอง) 

องค์ประกอบภายใน 
 เจตนาประสงค์ต่อผล 
 เจตนาโดยทุจริต (แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้) 
 

 ข้อเท็จจริง X ข้อกฎหมาย 



 ข้อเท็จจริง X ข้อกฎหมาย 

 เปรียบเทียบฎีกาที่ 2135/2539 เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้เสียหายได้น าเงินฝาก
จ านวน 60,000 บาท ของลูกค้ารายอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของจ าเลยโดยผิดพลาดและจ าเลยรู้
แล้ว การที่จ าเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินดังกล่าวออกไปจากบัญชีของจ าเลยเป็นการเบียดบังเอา
เงินนั้นไปโดยทุจริตจึงเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 
วรรคสอง 
 
 ดังนั้นจากกรณีตู้ ATM เออเร่อดังกล่าว หากผู้ท่ีได้รับเงินไปไม่น าเงินมาคืนเป็น
กรณีที่ผู้อื่นส่งมอบโดยส าคัญผิดตาม มาตรา 352 วรรคสอง จึงเป็นความผิดฐานยักยอกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง 
 



Thank you 


