


จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอเกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

และกรณีตัวอยางการกระทำผิดวินัย ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ

กลุ มเสร ิมสร างว ิน ัยและระบบคุณธรรม และดาวนโหลดขอมูลได ท ี่ 

https://discipline-ops.moph.go.th/

กรณีตัวอยางการกระทำความผิดวินัย

 นายบุญทิ้ง ขาราชการ ปฏิบัติหนาที่ที ่งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารจัดซื้อยาและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของกับยาทั้งหมด โดยพบวา

ในระหวางเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ นายบุญทิ้งไมไดลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ

และไม ม ีใบลาตามระเบ ียบของทางราชการ รวมจำนวน ๓๓ ว ัน ด ังน ี ้  เด ือนมกราคม ๒๕๖๓ ว ันที ่ 

๒,๓,๑๐,๑๓,๒๐,๒๓,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐ รวมจำนวน ๑๐ วัน เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ วันที ่ ๗,๑๗,๑๘,๒๘ 

รวมจำนวน ๔ วัน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๒,3,๔,๑๐,๑๒,๑๓,๒๕,๒๖,๒๗,๓๐,๓๑ รวมจำนวน ๑1 วัน 

และเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑,๒,๓,๑๕,๑๖,๒๐,๒๑,๒๒ รวมจำนวน ๘ วัน จากกรณีดังกลาวเพื่อนรวมงาน

ไดใหการวาในวันที่ไมไดลงเวลามาทำงานนั้นไดพบเห็นนายบุญทิ้ง มาปฏิบัติงานบางและบางวันก็มาปฏิบัติงานสาย

แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงไมมีหลักฐานใดมาสนับสนุนคำใหการของเพื่อนรวมงาน 

 พฤติการณของ นายบุญทิ ้ง เปนการกระทำผิดวิน ัยอยางไมร ายแรง ฐานละทิ ้งหนาที ่ราชการ

ตามมาตรา 82 (5) และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษ

ตัดเงินเดือน ในอัตรารอยละ ๔ เปนเวลาสองเดือน และใหเรียกคืนเงินเดือนจากนายบุญทิ้ง ในวันที่ละทิ้งหนาที่

ราชการตามนัยมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

1.ไมไดลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ผิดวินัยหรือไม



ประมาณ ๗ - ๘ หมื่นบาท ซึ่งผูปวยตกลงเขารับการรักษาตามโครงการดังกลาว และมีการคืนเงินจำนวนดังกลาว

ใหนางสุดสวาท หลังจากนั้นนางสุดสวาท ไดรองเรียนตอผูอำนวยการโรงพยาบาลวา นางสมจริงหลอกลวงเรียกรับ

เงิน ๔0,000 บาท โดยตกลงวาจะนำไปใหแพทยที่ผาตัดเพื่อใหชวยลัดคิวผาตัดใหเร็วขึ้น ตอมาทางโรงพยาบาล

ไดเรียกนางสมจริง มารับทราบขอรองเรียนและใหชี้แจงขอเท็จจริง แลวนางสมจริง ไดใชโทรศัพทถายภาพหนังสือ

รองเรียนแลวสงใหนางสาวสุดสวย ทางแอปพลิเคชันไลน

2. เรียกรับเงิน เพื่อลัดคิวผาตัด ผิดวินัยหรือไม

 นางสมจริง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ปฏิบัติ

หนาที่เปนหัวหนาหอผูปวยเคมีบำบัด เปนเพื่อนกับนางสาวสุดสวย 

และนางสุดสวาท ตอมานางสาวสุดสวย ไดพานางสุดสวาท ไปหา

นางสมจริง เพื่อใหชวยเหลือสามีนางสุดสวาท ที่ปวยดวยโรคกระดูก

ทับเสนและตองไดร ับการผาตัดโดยเร็ว ถาปลอยทิ ้งไว ม ีโอกาส

เปนอัมพฤกษ อัมพาตได แลวนางสุดสวาท ตองการใหสามีของตน

ไดรับการผาตัดโดยเร็วที ่โรงพยาบาลแหงนี ้ จึงไดนำเงิน จำนวน 

40,000 บาท มาใหนางสมจริง เพื่อนำไปใหแพทยเปนคาฝากพิเศษ

ชวยลัดคิวผาตัดใหเร็วขึ้น ระหวางที่นางสมจริง หาขอมูลเกี่ยวกับการ

ฝากพิเศษ แพทยไดแนะนำใหผู ปวยเขารวมโครงการคลินิกพิเศษ

เฉพาะทางนอกเวลา (Special Medical Clinic : SMC) ที่มีคาใชจาย

พฤติการณของนางสมจริง เปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนง

หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย และฐานไมรักษาความลับของ

ทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๑๐) (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษลดเงินเดือนในอัตรารอยละ ๔

3. ปลอมแปลงลายมือชื่อของผูอื่นโดยเจาของลายมือชื่อไมยินยอม

 พฤติการณของ นาย ข เปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ีราชการ

โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ

โดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษไลออกจากราชการ

 นาย ข ตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่ในการจัดซื้อ

จัดจางตามอำนาจหนาท่ี และวิธีการท่ีระเบียบของทางราชการกำหนด 

กระทำการปลอมแปลงลายมือชื่อของผูอื ่นโดยเจาของลายมือชื่อ

ไมยินยอมลงในเอกสารของทางราชการที่ตนเองจัดทำขึ ้น โดยมี

เจตนาเพื ่อนำเอกสารดังกลาวไปใชในการเบิกจายเงินบำรุงของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และจัดทำรายงานทางการเงินและ

บัญชีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต แลวนำเงินไปใชจายสวนตัว 



เกร็ดความรูเก่ียวกับกฎหมาย

1.เช่ือโดยสุจริต!! วาเบิกจายเงินได..เสียหาย ตองรับผิดหรือไม?
 ขอเท็จจริงของเรื ่องมีอยูวา...ขณะที่ผู ฟองคดีดำรงตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ๕ สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงินโครงการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา

ของจังหวัด ก. จำนวน ๒ ฎีกา เปนคาใชจายในการฝกซอมและแขงขันฟุตบอลเพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬา

ของจังหวัด ก. จำนวน ๑๒๑,๒๘๐ บาท 

 ตอมา สำนักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบวาโครงการดังกลาวมีการเบิกจายเงินโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย ผูวาราชการจังหวัดจึงมีคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละมิดและไดมีคำส่ัง

เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให

รับผิดเฉพาะในฎีกาที ่ตนเองไดตรวจสอบในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหายจำนวน ๑๒๑,๒๘o บาท 

คิดเปนเงินท่ีตองชดใชจำนวน ๓๐,๓๒๐ บาท ผูฟองคดีจึงอุทธรณคำส่ังดังกลาว แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ไดพิจารณายกอุทธรณ

 ผูฟองคดีเห็นวาคำส่ังใหชดใชเงินจำนวนดังกลาวและคำวินิจฉัยอุทธรณไมชอบดวยกฎหมายจึงนำคดีมาฟอง

ขอใหศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนของผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีท่ี 1) และเพิกถอน

คำวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูฟองคดีอางเหตุผลวาโครงการ

ดังกลาวนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูอนุมัติโครงการในลำดับสูงสุด โดยอนุมัติสั่งการใหดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุโดยใหฝายพัสดุดำเนินการจัดซื้อตามที่เจาของโครงการและงบประมาณแจงใหดำเนินการ 

ผูฟองคดีอยู ในลำดับชั ้นผู ปฏิบัติงานในกระบวนการเบิกจายเงิน อันเปนลำดับสุดทายของการดำเนินการ

โครงการ การปฏิบัติหนาท่ีของผูฟองคดีมีหัวหนาฝายการเงินและผูอำนวยการกองคลังเปนผูกำกับดูแลและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง

 อีกทั้งผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ไปดวยความเชื่อโดยสุจริตโดยไมทราบวาโครงการดังกลาวไมอยูในอำนาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและไมสามารถเบิกจายได ตามขอ ๖๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงไมถือวาผูฟองคดีกระทำการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง

ที่จะตองรับผิดแตอยางใด  

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เมื ่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการสงเสริม

และพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ก. แลวพบวา มีจุดมุงหมายเพื่อสงนักกีฬาทีมสโมสรฟุตบอล ก. เขารวมการแขงขัน

ฟุตบอลอาชีพไทยแลนด ดิวิชั่น 2 ลีก ๒๐๐๙ ตามตารางการแขงขันเหยา-เยือน รวม ๓0 นัด ซึ่งการแขงขัน

ฟุตบอลตามโครงการดังกลาวมีการเก็บเงินคาผานประตูจากผูเขาชมการแขงขันนัดเหยา-เยือน โดยสโมสรฟุตบอล ก. 

เปนผูจัดเก็บ จึงถือเปนโครงการที่มีการจัดหารายไดในลักษณะองคกรเอกชน ซึ่งไมไดเปนไปตามหลักเกณฑ

การแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินใน

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใดและรับฟงไมไดวาเปนการจัดทำบริการสาธารณะ

 การเบิกจายเงินคาใชจ ายในการฝกซอมและการแขงขันฟุตบอลอาชีพใหกับสโมสรฟุตบอล ก.

ตามโครงการดังกลาวจึงเปนการเบิกจายเงินใหแกองคกรเอกชนโดยไมมีระเบียบกฎหมายของทางราชการ

ใหเบิกจายได อีกทั้งไมอยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามมาตรา ๑๗ (๑๘) แหงพระราชบัญญัติกำหนดเผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒



 เมื่อผูฟองคดีในฐานะผูตรวจสอบฎีกามีหนาที่ตองตรวจฎีกาใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงตองใชความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบวาจายคาใชจาย

ในการฝกซอมและการแขงขันฟุตบอลอาชีพซึ่งเปนการสนับสนุนงบประมาณใหแขงขันกีฬาอาชีพสามารถกระทำ

ไดตามระเบียบกฎหมายของทางราชการหรือไม

 การท่ีผูฟองคดีเพียงตรวจเอกสารประกอบการเบิกฎีกาโดยเห็นวากรณีการเบิกจายตามโครงการฯผานข้ันตอน

การตรวจพิจารณาของผูบริหารตามลำดับชั้นแลว แตเมื่อโครงการดังกลาวไมอยูในอำนาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดและไมสามารถเบิกจายได ตามขอ ๖๓ ของระเบียบดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ

 ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีไดลงลายมือช่ือในฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายงายตามโครงการดังกลาวรวม ๒ ฎีกา 

เปนเงินจำนวน ๑๒๑,๒๘o บาท วาไดตรวจเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตองแลว พฤติการณการกระทำดังกลาว

จึงเปนการกระทำดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับความเสียหาย 

จึงเปนการกระทำละเมิดตอองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๔๒0 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๑0 วรรคหนึ่ง 

ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓9

 อยางไรก็ตาม เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีกระทำทุจริตตอหนาท่ี การท่ีผูวาราชการจังหวัดมีคำส่ังเรียกใหผูฟอง

คดีรับผิดเฉพาะในฎีกาท่ีตนเองไดตรวจสอบในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหายจำนวน ๑๒๑,๒๘๐ บาท คิดเปนเงิน

จำนวน ๓๐,๓๒๐ บาท จึงยังไมสอดคลองกับระดับความรายแรงแหงการกระทำ

 การที ่ศาลปกครองชั ้นตนพิพากษาใหผู ฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๑๕

ของความเสียหายจำนวนเงิน ๑๒๑,๒๘0 บาท คิดเปนเงินจำนวน ๑๘,๑9๒ บาท นั้น เหมาะสมกับความรายแรง

แหงการกระทำและความเปนธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว

 ดังนั ้น คำสั่งเฉพาะสวนที่เรียกใหผู ฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจำนวน ๑๘,๑9๒ บาท

จึงไมชอบดวยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคำสั่งของผูวาราชการจังหวัดเฉพาะสวนที่ให

ผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกองคการบริหารสวนจังหวัดเกินกวาจำนวน ๑๘,๑9๒ บาท โดยใหมีผล

ยอนหลังไปต้ังแตวันท่ีมีคำส่ังดังกลาวและใหเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย น้ัน 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖9/๒๕๖๓)

 คดีดังกลาวสรุปไดวา...ในการเบิกจายเงินหลวง เจาหนาที ่ที ่มีหนาที ่ดูแลรับผิดชอบดานการเงิน

และการอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณในทุกตำแหนง จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและใชความ

ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณตามตำแหนงและวิชาชีพของตน หากการปฏิบัติหนาที่ของตนไดกอใหเกิดความ

เสียหายแกหนวยงานของรัฐ ในลักษณะที่เปนการกระทำโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็ไมอาจอางวาได

ปฏิบัติหนาที่ไปดวยความเชื่อโดยสุจริตเพื่อใหหลุดพันจากความรับผิดได แมวาตนจะอยูในลำดับชั้นผูปฏิบัติงาน

ก็ตาม แตทั้งนี้ การที่ไดปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตหรือ ไมไดทุจริตตอหนาที่ ก็อาจถือวาเปนการกระทำที่ไมได

อยูในระดับที่รายแรง ซึ่งอาจทำใหสัดสวนแหงการรับผิดในความเสียหายลดลงไดเชนในคดีนี้

 นอกจากนี้ เจาหนาที่คนอื่นที่มีหนาที่ในเรื่องที่เกิดความเสียหาย หากปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท

เลินเลออยางรายแรง ก็จะตองรับผิดดวยตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดเชนเดียวกัน 
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ป.อ. มาตรา ๑๕๑ , ๑๕๗ (ชั้นพิจารณา) 

คดีหมายเลขดำที่ อท. ๑๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อท. ๓๓/๒๕๖๑ 

ศาลอาญาคดีทุจรติ และประพฤติมิชอบภาค ๖ 

 จำเลยดำรงตำแหนงผ ู อำนวยการสถานพิน ิจและคุ มครองเด ็กและเยาวชน มีอำนาจหนาที ่ 

ในการอนุญาตใหใชรถยนตสวนกลางของสถานพินิจฯ จำเลยจึงเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่จัดการหรือรักษา 

รถยนตสวนกลางซึ่งเปนทรัพยของสถานพินิจฯ การที่จำเลยมีคําสั่งใหพนักงานขับรถใชรถยนตสวนกลางรับสง 

จำเลยระหวางที่พักกับที่ทำงานเปนประจำ และมีคําสั่งใหพนักงานขับรถนํารถยนตสวนกลางพาจำเลยไปทำธุระ 

สวนตัวในวันเสารและอาทิตย จึงเปนการใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกสถานพินิจฯ 

เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และยังเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ 

โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ แตการกระทำของจำเลยเมื่อเปนความผิดตามบทเฉพาะ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ แลวจึงไมจาตองปรับบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

ซึ่งเปนบททั่วไปอีก 

โจทกฟองขอใหลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ , ๑๕๗ 

จำเลยใหการปฏิเสธ 

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ วินิจฉัยวา ขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหนงผูอำนวยการ

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีอำนาจหนาที่ในการอนุญาตใหใชรถยนตสวนกลาง ของสถานพินิจฯ 

จำเลยจึงเปนเจาพนักงานซึ ่งมีหนาที ่จัดการหรือรักษารถยนตสวนกลางซึ ่งเปนทรัพยของ สถานพินิจฯ 

การที่จำเลยมีคําสั่งใหพนักงานขับรถใชรถยนตสวนกลางรับสงจำเลยระหวางที่พักกับที่ทำงานเปน ประจำและ

มีคําสั่งใหพนักงานขับรถนํารถยนตสวนกลางพาจำเลยไปทำธุระสวนตัวในวันเสารและอาทิตย การกระทำของ

จำเลยจึงเปนการใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกสถานพินิจฯ เปน ความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และยังเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดย ทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ แตกํารกระทำของจำเลยเม่ือเปนความผิดตามบทเฉพาะตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๕๑ แลวจึงไมจำตองปรับบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซ่ึงเปน บทท่ัวไปอีก และแมภายหลัง

จำเลยกระทำความผิด ไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่๒๖) พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๑ และใหใชอัตราโทษใหมแทน แตกฎหมายที่แกไขใหมไมเปนคุณ

แกจำเลย จึงตองใชกฎหมายที่ใชในขณะกระทำความผิดบังคับแกจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ 

พิพากษาวา จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) จำคุก ๕ ป
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2.ใชรถยนตของทางราชการ 
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นางสาวชอฟา ปรีดี   นิติกรชํานาญการ
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