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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมหมำยท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมำยอำญำ 

 

 กฎหมายอาญาคือบรรดากฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิดและก าหนดโทษไว้ กล่าวคือเป็น
กฎหมายท่ีบัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่
ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องไดรับโทษ 
(เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 2551: 1) อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอื่น  ท่ี
บัญญัติถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดและโทษทางอาญา เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็คฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ พระราชบัญญัติการพนันฯ พระราชบัญญัติป่า
สงวน ฯ เป็นต้น 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งค าว่าประมวลกฎหมายนั้น คือการจัด
รวบรวมกฎหมายท่ีมีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน ไว้ในกฎหมายเล่มเดียวกันเล่มเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ส าหรับประมวลกฎหมายอาญานั้น ประเทศไทยได้มีประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ พุทธศักราช 2500 โดย
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2499 มาตรา 3 บัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2500 เป็นต้นไป และมาตรา 4 ก็ได้บัญญัติให้ยกเลิก
กฎหมายลักษณะอาญาท่ีเคยบังคับใช้เพราะเหตุว่ากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้น ได้มีการบังคับ
ใช้มานานและมีการช าระแก้ไขอยู่หลายครั้งเป็นเหตุให้เนื้อหากระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระบบ 
ประกอบกับภาวะท่ีสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักการ ของ
กฎหมายบางอย่าง และโดยเฉพาะเรื่องการบังคับโทษให้เหมาะสมกับภาวะของสังคมและเศรษฐกิจและ
ปัจจุบันนี้ได้มี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี26) พุทธศักราช 2560 เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม 2560 อันเป็นผลให้มีการแก้ไขเพิ่มโทษทางอาญาให้สูงขึ้นด้วย 

 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมาย ดังนั้น ความส าคัญของ
หลักกฎหมายจึงอยู่ท่ีตัวบทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 

ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ัวไป ภาค 2 ซึ่งเป็นภาคความผิด และภาค 3 ซึ่งเป็นเรื่องของความผิดลหุโทษ โดย
มีบทบัญญัติท้ังหมด 398 มาตรา ในค าบรรยายนี้ ได้มุ่งอธิบายเรียงมาตราตามประมวลกฎหมาย
อาญาภาค 2 ซึ่งเป็นเรื่องของลักษณะของการกระท าความผิด องค์ประกอบความผิดทางอาญา และ
โทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา และถือได้ว่าโทษหรือระยะบังคับโทษนี้ เป็นมาตรการในการ



2 

ป้องปรามของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมอันเป็นภารกิจหลักของรัฐ ดังนั้น จึงกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่ากฎหมายอาญา เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในการ
บริหารราชการปกครอง การบริการรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะโดยเนื้อหาของรัฐประศาสน
ศาตร์แล้วจะเป็นความรู้หลายแขนง เช่น นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรกับ
การบริการสาธารณะ ตลอดจนการคลังและงบประมาณ หรือแม้กระท่ังกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ศาสตร์หนึ่งท่ีมีความส าคัญในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ฉะนั้น กฎหมายอาญา จึงถือเป็นอีก
เครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะน ามาสู่ความงบเรียบร้อยและการบรรลุจุดประสงค์ตาม
ภารกิจในการบริหารงานภาครัฐ  
 

ลักษณะ 1 ควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร 

 

ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดต่อรัฐจึงแยกเป็น 4 หมวด ดังนี้  
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายนอกราชอาณาจักร  
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 

 

หมวด 1 ควำมผิดต่อองคพ์ระมหำกษัตริย์ พระรำชินี รัชทำยำทและผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 
 

ลักษณะความผิดตามหมวด 1 เป็นความผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือช่ือเสียงแต่สถานะ
ผู้ถูกกระท าไม่ใช่คนธรรมดา หากแต่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ โดยบัญญัติให้ผู้ท าผิดต่อบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษหนักกว่ากระท าต่อบุคคลท่ัวไป ความผิดต่อ
องค์พระมหากษัตริย์มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 111 และ
มาตรา 112 ส่วนความผิดต่อ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มีบัญญัติไว้ในมาตรา 
109 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 112 และกฎหมายได้บัญญัติให้ผู้พยายามกระท าผิดต่อบุคคล
เหล่านี้มีความผิดเท่ากับกระท าผิดส าเร็จ ท้ังบัญญัติให้ผู้สนับสนุนการกระท าผิดมีโทษเท่าตัวการ และท่ี
ส าคัญก็คือ กฎหมายหมวดนี้บัญญัติให้ผู้กระท าแม้เพียงตระเตรียมเพื่อกระท าผิด หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท า
ความผิด หรือกระท าการอันเป็นการช่วยปกปิดไว้มีความผิดและต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
 

มำตรำ 107 ควำมผิดฐำนปลงพระชนม์พระมหำกษัตริย์ 
ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต 
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ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์ หรือ รู้ว่ามีผู้จะ
ปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการใด อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 107 วรรคแรก มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. ปลงพระชนม์ 
2. พระมหากษัตริย์ 
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ปลงพระชนม์ หมายความว่า การฆ่า การท าให้ตาย หรือฆ่าตามความหมายในมาตรา 288 

หรือปลงชีวิต ตัดอายุ (สมศักดิ์ สิงหพันธ์, 2515: 7) 
พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งก าลังทรงครองราชย์สมบัติอยู่ในขณะถูก

ปลงพระชนม์ ไม่ได้หมายรวมถึงพระมหากษัตริย์ท่ีทรงสละสมบัติไปแล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องเจตนาตาม มาตรา 59 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมาย
อาญา กล่าวคือ ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท า และขณะเดียวกันผู้กระประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น การกระท าความผิดตามมาตรานี้ ต้องท าโดยเจตนาเท่านั้น ถ้า
หากกระท า โดยประมาทหรือกระท าโดยไม่เจตนาแล้ว เพราะเรื่องการกระท าโดยประมาท หรือไม่
เจตนาในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ผู้กระท าต้องรู้ว่าผู้ท่ีตนกระท าต่อนั้นเป็น
พระมหากษัตริย์ด้วย  

องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 107 วรรคสอง  
 1. พยายามปลงพระชนม ์

2. พระมหากษัตริย์  
3. เจตนา 
การพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 หรือมาตรา 81 แต่มาตรา 107 วรรคสอง 

บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้กระท าต้องรับโทษเท่าผู้กระท าผิดตามวรรคแรก คือเท่ากับกระท าผิดส าเร็จ 
ถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากหลักท่ัวไป 

องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 107 วรรคสาม  
1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
    1.1 กระท าการอันเป็นการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ 
    1.2 รู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
2. เจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ค าว่า การตระเตรียม หมายถึง การกระท าท่ีผู้กระท าได้แสดงกริยาทางกายออกมาภายนอก
แต่ไม่ถึงขั้นลงมือกระท าความผิด ซึ่งค าว่า กระท าการ ในมาตรานี้ หมายความรวมถึงการงดเว้นการ
กระท าเพื่อป้องกันผลนั้นเกิด กล่าวคือ ผู้นั้นมีหน้าท่ีต้องกระท าตามความหมายแห่งมาตรา 59 วรรค
ท้าย (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1270) และเป็นการกระท าท่ีจะท าให้การกระท าความผิดสามารถเกิดขึ้น
ได้หรือให้การกระท าความผิดนั้นสะดวกขึ้น เช่นการจัดหาเครื่องมือในการกระท าความผิด แต่โดย
หลักท่ัวไปแล้ว การจัดเตรียมการกระท าความผิดนั้นยังไม่ถือเป็นความผิด เว้นแต่ กฎหมายบัญญัติไว้
เป็นพิเศษว่าการจัดเตรียมกระท าความผิดอย่างใดเป็นความผิดและต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไว้ เช่นในมาตรานี้ 

ค าว่า รู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการอันใดเป็นการช่วยปกปิด
ไว้หมายความว่า เมื่อผู้ใดรู้ถึงการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ แล้วท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิด
คือการช่วยปกปิดนั้น ต้องมีการกระท าท่ีแสดงออกภายนอกอันมีลักษณะเป็นการช่วยปกปิด ถ้ารู้แล้ว
เฉยเสีย เพราะเกรงอันตรายจากผู้กระท าความผิด หรือเหตุใดก็ตาม จะถือเป็นความผิดไม่ได้ เพราะยัง
ไม่มีการกระท าอันเป็นการช่วยปกปิด แต่ถ้าเจ้าพนักงานไปถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผู้จะปลงพระชนม์ผู้ท่ีรู้
เรื่องกลับบ่ายเบ่ียงหรือปฏิเสธว่าไม่รู้เห็น ก็ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการช่วยปกปิด และการช่วย
ปกปิดตามมาตรานี้ ต้องเป็นการกระท าก่อนความผิดตามวรรคแรกผลส าเร็จ ถ้าช่วยปกปิดภายหลัง
การกระท าความผิดตามวรรคแรกส าเร็จแล้ว ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้   

ตัวอย่างเช่น 

มีผู้ลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ท่ีห้องพระบรรทม ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นหน้าท่ีของ ป. เฝ้าอยู่หน้าห้องพระบรรทมนั้น ก่อนจะมีการลอบปลงพระชนม์ ช. มาขอ
เปล่ียนเวรเฝ้ากับ ป. ป. ยอมให้ ช. เข้าเป็นเวรเฝ้าแทนตน ต่อมามีผู้ลอบเข้าปลงพระชนม์ ศาลฎีกา
วินิจฉัย การกระท าของ ป. ท่ียอมเปล่ียนเวรเฝ้ากับ ช. ท้ัง ๆ ท่ีเป็นระยะเวลาท่ีตนต้องอยู่เวรนั้นแสดง
ว่า ป. รู้แล้วว่าจะมี ผู้ลอบปลงพระชนม์ แต่ละท้ิงหน้าท่ีของตนไปเสีย จึงเป็นการกระท าอันเป็นการ
ปกปิดเองท่ีจะมีผู้ ปลงพระชนม์นั้นไว้ ป. ย่อมมีความผิดตามมาตรา 107 วรรคท้าย (ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 1544/2497) 

 

มำตรำ 108 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อพระองค์หรือเสรีภำพขอพระมหำกษัตริย์ 
ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ

ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต  
ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอัน

น่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต  
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ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท าการประทุษร้ายต่อ พระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 108 วรรคแรก  
1. กระท าการประทุษร้าย 

2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
3.โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า กระท าการประทุษร้าย หมายความว่า การท าร้าย นอกจากหมายถึงการประทุษร้ายแก่
กายแล้วยังหมายความรวมถึงการประทุษร้ายแก่ใจด้วย กล่าวคือ เป็นการท าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 295 และการใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามมาตรา 391  

ค าว่า ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ หมายถึง การประทุษร้ายนั้นได้กระท าต่อ
พระองค์พระมหากษัตริย์ หรือต่อเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 309 และมาตรา 310 เช่น 
ข่มขืนใจให้กระท าการใด หรือจ ายอมต่อส่ิงใดโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ต่อชีวิต ร่างกายเสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือหน่วยหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือกระท าด้วยประการใดให้ปราศจากเสรีภาพ เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้กระท าได้
กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท า และขณะเดียวกันผู้กระประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการ
กระท านั้น เช่น ต้องรู้ว่าผู้ท่ีตนกระท าต่อนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ด้วย ถ้ากระท าโดยประมาทไม่ผิด
ตามมาตรานี้ 

องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 108 วรรคสอง  
1. พยายามกระท าการประทุษร้าย  
2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์  
3. เจตนา 
ในวรรคสองนี้ หมายถึงการพยายามประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 

ตามมาตรา 80 หรือมาตรา 81 แต่มาตรา 108 วรรคสองนี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ให้ผู้กระท าต้องรับโทษ
เท่ากับกระท าความผิดส าเร็จ 

  องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 108 วรรคสาม  
1. กระท าการหรือพยายามกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหา 

กษัตริย์  
2. การกระท านั้นมีลักษณะน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์  
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3. เจตนา 
ค าว่า การกระท านั้นหมายถึงการจะท าการประทุษร้ายหรือพยายามกระท าการประทุษร้าย

ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของมหากษัตริย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง 
การกระท าความผิดตามวรรคสามนี้ ถ้ามีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนม์มีโทษ

สถานเดียวคือ ประหารชีวิต ถ้าการกระท าไม่มีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนม์ ก็มีความผิด
และโทษตามวรรคแรก หรือวรรคสอง วรรคสามนี้ใช้ค าว่า น่าจะเป็นอันตราย ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไปว่าน่าจะเป็นอันตรายหรือไม่  

เจตนา ผู้กระท าไม่จ าต้องมีเจตนาท่ีจะให้การกระท า ของตนมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตราย
ต่อพระชนม์มี มีเพียงแต่เจตนาการท าการประทุษร้าย แต่การประทุษร้ายนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็น
อันตรายต่อพระชนม์ 

องค์ประกอบควำมผิด ตามมาตรา 108 วรรคส่ี  
1. การกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
   1.1 การกระท าอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของ

พระมหากษัตริย์ 
   1.2 รู้ว่ามีผู้จะท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ กระท าการ

ใดอันเป็นช่วยปกปิดไว้ 
2. เจตนา 

    ในการกระท าความผิดตามมาตรา 108 วรรคส่ี นี้ได้บัญญัติไว้ท านองเดียวกันกับมาตรา 
107 วรรคสาม 

 

มำตรำ 109 ควำมผิดฐำนปลงพระชนม์พระรำชินีหรือรัชทำยำทหรือฆ่ำผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ 

ผู้ใดปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง
โทษประหารชีวิต  

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  
ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนม์พระราชินี หรือรัชทายาท หรือเพื่อ

ฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาทหรือจะฆ่า
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบ
สองปีถึงยี่สิบปี  

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ปลงพระชนม์หรือฆ่า 
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2. พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ว่า ปลงพระชนม์หรือฆ่า หมายถึง การฆ่า การท าให้ตาย หรือฆ่าตามความหมายในมาตรา 
288 หรือปลงชีวิต ตัดอายุ 

ค าว่า พระราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือคู่อภิเสกสมรสของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงครองราชย์อยู่ 
ค าว่า รัชทายาท หมายถึง พระบรมราชวงศ์ท่ีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อเป็นผู้
สืบราชสันติวงศ์ตามท่ีตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 

ค าว่า ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หมายถึง ผู้ท่ีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังให้เป็น
ผู้บริหารราชการแผ่นดินในพระปรมาภิไธย อันเนื่องมาจากกพระมหากษัตริย์ ทรงไม่อาจบริหารพระ
ราชกิจได้ หรือไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศหรือ ประชวร หรือพระมหากษัตริย์ทรงยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ท่ีตน
กระท าต่อนั้นเป็นพระราชินีหรือรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 109 วรรคสองและวรรคท้าย มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
มาตรา 107 วรรคสองและวรรคสาม  

 

 มำตรำ 110 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อพระองค์หรือเสรีภำพของพระรำชินีหรือรัชทำยำท
หรือต่อร่ำงกำยหรือเสรีภำพของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค ์

ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพ ของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อ
ร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่
สิบหกปีถึงยี่สิบปี  

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  
ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระท าต้องระวาง

โทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต  

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระ
ราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะ
ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษร้ายต่อร่างกายหรือ
เสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ สิบสองปีถึงยี่สิบปี 
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องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 110 วรรคแรก  
1. การท าการประทุษร้าย 

2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

3. โดยเจตนา 
การกระท าความผิดตามมาตรา 110 นี้ทุกวรรคมีความหมายท านองเดียวกันกับท่ีกล่าว

มาแล้วในมาตรา 108 แตกต่างกันเฉพาะตัวบุคคลผู้ถูกกระท า 

 

มำตรำ 111 ควำมผิดฐำนเป็นผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 107 ถึง มำตรำ 110 
ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตาม มาตรา 107 ถึงมาตรา 110 ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

ค ำอธิบำย 

การเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิดนั้น มาตรา 86 วางหลักเรื่องผู้สนับสนุนไว้ว่า การ
กระท าใด ๆ เป็นอันช่วยเหลือหรือความสะดวกในการผู้อื่นกระท าความผิดก่อนในขณะการกระท า
ความผิดและผู้กระท าความผิดมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน
การกระท าความผิดต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดสนับสนุนนั้น 
และจากบทบัญญัติดังกล่าว ปกติผู้สนับสนุนการกระท าความผิดมีโทษ 2 ใน 3 ของโทษท่ีก าหนดไว้
ส าหรับความผิดท่ีผู้สนับสนุน แต่มาตรา 111 นี้ บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด
ตามมาตรา 107 ถึงมาตรา 110 ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

มำตรำ 112 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยพระมหำ 
กษัตริย์พระรำชินี รัชทำยำท หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัช
ทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

2. พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า หมิ่นประมาท  หมายถึง การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีน่าจะท าให้
ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ตามนัยแห่งมาตรา 326  
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ว่า ดูหมิ่น หมายถึง ดูถูก เหยียดหยาม ด่าแช่ง หรือการสบประมาท เช่น กลุ่มผู้อภิปรายปิด
อภิปรายแล้ว เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีประชาชนยืนตรง จ าเลยกล่าวว่าให้เปิดเพลงอะไรเว้ยฟังไม่
รู้เรื่องและไม่ยืนตรงการกระท าของจ าเลยดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1294/2521) 

ค าว่า แสดงความอาฆาตมาดร้าย  หมายถึง การขู่เข็ญโดยแสดงออกด้วยวาจาหรือกิริยา
ท่าทางท่ีแสดงถึงความุ่งร้ายว่าจะท าให้เสียหายว่าจะท าอันตรายแก่ชีวิต เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือ
ทรัพย์สินในขณะนั้นหรือในอนาคต ไม่ว่าจะมีเจตนากระท าตามท่ีขู่หรือไม่  เช่น ขู่ว่าจะปลงพระชนม์
พระมหากษัตริย์ (หยุด แสงอุทัย, 2538: 22)  

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่า
บุคคลท่ีตนกระท าต่อนั้นเป็น พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ เช่น จ าเลยกล่าวถ้อยค าอันเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในท่ีประชุมสาธารณะ จะ
ยกกฎหมายอาญา มาตรา 329 (4) มาแก้ตัวให้พ้นผิดไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 51/2503)  

อนึ่ง ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 112 นี้จะมีความแตกต่างจากความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามาตรา 326 คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 112 จะไม่มีข้อแก้ตัวให้หลุดพ้น
ความผิดได้และ ไม่จ าต้องมีเหตุจูงใจท่ีจะท าให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียด
ชัง เช่นความผิดตามมาตรา 326 อีกท้ังยังไม่จ าเป็นต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วย (รชฏ เจริญฉ่ า , 

รวมค าบรรยายภาคหนึ่งของส านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2539: 28) 
 
 หมวด 2 ควำมผิดต่อควำมม่ันคงของรัฐภำยในรำชอำณำจักร 
 

 ความผิดในหมมวดนี้เป็นฐานความผิดท่ีมีเจตนารมณ์ในการป้องกันการยึดอ านาจ การก่อ
ความไม่สงบ การกระท าท่ีเป็นบ่อนท าลายชาติ การดูหมิ่นเกียรติศักด์ิศรีของชาติ โดยรัฐเองเป็น
ผู้เสียหายโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 113 ถึง มาตรา 118 

 

มำตรำ 113 ควำมผิดฐำนเป็นกบฏ 

ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายเพื่อ  
(1) ล้มล้างหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ 

(2) ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้
อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ  

(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใด แห่งราชอาณาจักรผู้นั้น
กระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จ าคุกตลอดชีวิต 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 

2. โดยเจตนา 
   2.1 ล้มล้างหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ 

   2.2 ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้
อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ 

   2.3 แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการปะทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่
ว่าท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใด และการประทุษร้ายนี้ให้ความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่ง
เป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยา ท าให้มึนเมา สะกดจิต
หรือ ใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้มีดแทง ใช้เท้าเตะ ปืนยิง วางยาสลบให้มึนเมา เป็นต้น 

ค าว่า ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การแสดงออกให้เห็นว่า ผู้กระท าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือขู่ว่าจะมีการใช้ก าลังประทุษร้าย ถ้าไม่ย่อมกระท าตามวัตถุประสงค์ของผู้ขู่เข็ญ โดยการ
ขู่เข็ญนี้ จะแสดงออกด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น ผู้ขู่เข็ญพูดว่า ถ้าไม่ท าตามประสงค์ก็จะฆ่าหรือท าร้ายร่างกาย 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือผู้กระท ารู้ส านึกใน
การท่ีกระท าและขณะเดียวกันผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น และนอกจากนี้ผู้กระท าต้องมี
เจตนาพิเศษ เพื่อความมุ่งหมายตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 

ค าว่า เพื่อล้มล้างหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการยกเลิก
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับ หรือท าให้รัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ หรือเป็นการกระท าท่ีท าให้รัฐธรรมนูญบังคับใช้
ไม่ได้โดยปริยาย หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขบางส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับท่ีใช้อยู่เดิม โดยไม่ท าให้รัฐธรรมนูญ
นั้นยกเลิก เช่น การยึดอ านาจหรือการปฏิวัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศยึดอ านาจแล้ว
ประกาศยุบสถาบันทางการเมือง เป็นต้น 

ค าว่า ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ หมายถึง ยกเลิกหรือยุบสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  
ค าว่า ล้มล้างอ านาจบริหาร หมายถึง ยกเลิกคณะรัฐมนตรีท้ังคณะ 

ค าว่า ล้มล้างอ านาจตุลาการ หมายถึง ยกเลิกอ านาจศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ 

ค าว่า ให้ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หมายถึงขัดขวางมิให้ใช้อ านาจ แต่ไม่ถึงขนาดล้มล้าง
อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการ เช่น การขัดขวางมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
รัฐเข้าไปประชุมสภาหรือลงมมติในการประชุมเพื่อตรากฎหมาย เป็นต้น 
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ค าว่า แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 
หมายถึง แบ่งแยกดินแดนของราชอาณาจักรไทยไปเป็นรัฐใหม่ หรือน าไปรวมกับรัฐอื่น 

ค าว่า ยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร หมายถึง ยึดพื้นท่ีส่วนใดส่วน
หนึ่งของประเทศไทยแล้วด าเนินการปกครองเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือเป็นการตัดอ านาจ
การปกครองจากรัฐบาล แล้วด าเนินการปกครองเสียเองไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทย แต่ไม่ได้ต้ังรัฐใหม่ 
เช่น ยึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วปกครองตนเอง ไม่ข้ึนกับการปกครองของรัฐบาลไทย 

 ในมาตรานี้มีข้อพิจารณาว่า ในการยึดอ านาจการปกปกครองประเทศไว้ให้ส าเร็จแล้วนั้น จะ
มีค าแถลงของคณะยึดอ านาจ โดยเรียกคณะตนว่า คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูปหรือคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติหรือช่ืออย่างอื่น โดยรัฐบาลเดิมรวมทั้งรัฐธรรมนูญเดิมจะถูกยกเลิกไป และจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม โดยบัญญัติขึ้นว่าการกระท าใด ๆ ก็ตามในการปฏิวัติหรือการรัฐ
ประประหาร หรือการกบฏนั้น แม้จะเป็นความผิด ก็ให้ถือเสมือนว่าไม่เป็นความผิด เช่น การล้มล้าง
รัฐบาลเก่าเป็นรัฐบาลขึ้นใหม่ โดยใช้ก าลังนั้นในตอนต้น อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายกบฏ จนกว่า
ประชาชนจะได้ยอมรับนับถือแล้ว เมื่อเป็นรัฐบาลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง คือความหมายว่า
ประชาชนได้ยอมรับนับถือแล้ว ก็เป็นรัฐบาลท่ีชอบ ผู้ก่อการกบฏล้มล้างรัฐบาลดังกล่าวย่อมมี
ความผิดฐานเป็นกบฏ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1153 - 1150 4/2495) 

ในความผิดฐานเป็นกบฏนั้น ต้องมีการใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งใน 3 ประการ ท่ีระบุไว้ข้างต้น และเป็นความผิดส าเร็จทันที โดยไม่
ต้องกระท าจนส าเร็จตามเจตนาพิเศษนั้น (สมชัย ทรัพยวณิช, 2529: 45) 
 

มำตรำ 114 ควำมผิดฐำนตระเตรียมกำรเป็นกบฏ 

 ผู้ใดสะสมก าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ หรือกระท า
ความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการ เพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็น
กบฏแล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
การกระท าตามมาตรานี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นกบฏแต่เป็นการกระท าท่ีน าไปสู่ความผิดฐานเป็นกบฏ
กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
 โดยการกระท าตามมาตรานี้ แยกออกเป็น 6 ความผิด ดังนี้ 

1. สะสมก าลังพลหรืออาวุธเพื่อเป็นกบฏ 

2. ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อเป็นกบฏ  
3. สมคบการเพื่อเป็นกบฏ  
4. กระท าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ 
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5. ยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ 

6. รู้ว่ามีผู้เป็นกบฏแล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
ควำมผิดที่ 1 มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. สะสมก าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ 

2. โดยเจตนาเพื่อเป็นกบฏ 

ควำมผิดที่ 2 มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. กระท าความผิดใดๆ 

2. ความผิดนั้นเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ 

3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่ 3 มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. ยุยงราษฎร 

2.ให้เป็นกบฏ 

3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่ 4 มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. รู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ 

2. กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า สะสมก าลังพลหรือก าลังอาวุธ หมายถึง รวบรวมบุคคล ก าลังพล หรืออาวุธ เพื่อเป็น
กบฏ 

ค าว่า ตระเตรียมการอื่นใด หมายความว่า การกระท าใด ๆ ก่อนลงมือกระท าความผิด หรือ
การตระเตรียมส่ิงอื่นใด นอกจากก าลังคนและอาวุธ เช่น จัดหายานพาหนะ เป็นต้น 

ค าว่า สมคบกัน หมายถึง การตกลงของบุคคล ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีเจตนาร่วมกันว่าจะ
เป็นกบฏ แม้จะยังมิได้ตระเตรียมการเพื่อเป็นกบฏก็มีความผิดแล้ว 

ค าว่า กระท าความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หมายความว่า ความผิดข้อนี้
เป็นการจัดเตรียมเพื่อเป็นกบฏและการกระท านั้นต้องเป็นความผิดในตัวเองด้วย ซึ่งความผิดนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อเป็นกบฏ เช่น บุกรุกเข้าไปเพื่อท าลายทรัพย์สินในสถานท่ีราชการ ซึ่ง เป็น
ความผิดอาญา 

ค าว่า ยุยงราษฎร หมายถึง กระท าโดยวิธีการใด ซึ่งเป็นการชักชวนหรือจูงใจราษฎรเพื่อให้
บุคคลนั้นเป็นกบฏ เช่น พูดชักชวนแจกใบปลิว แม้ตัวบทจะใช้ค าว่ายุยงราษฎร แต่ในท่ีนี้หมายถึง
ราษฎรธรรมดา คือ ประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร หรือต ารวจด้วย 
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ค าว่า รู้ว่ามีผู้ท่ีจะเป็นกบฏแล้วกระท าการใดๆ อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ หมายความว่า 
ผู้กระท ารู้ว่าจะมีผู้กระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ตามมาตรา 113 เมื่อรู้แล้วผู้นั้นได้กระท าการใด ๆ 
อันเป็นการช่วยปกปิดการกระท านั้นไว้ การท่ีรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแต่เฉยเสีย ไม่แจ้งความต่อเจ้า
พนักงาน ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรานี้ ข้อนี้ให้ดูค าอธิบายในมาตรา 107 วรรคท้าย 

ตัวอย่างเช่น 

ความผิดฐานเป็นกบฏนั้นกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษวางขอบเขตแห่งความผิดไว้กว้างขวาง
กว่าความผิดฐานอื่นตามหลักธรรมดากฎหมายจะลงโทษผู้ใดในฐานเป็นตัวการในการกระท าความผิด
ฐานใดก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ลงมือกระท าความผิด แต่ในความผิดฐานเป็นกบฏ กฎหมายบัญญัติเอา
เป็นความผิดต้ังแต่สะสมก าลังพลหรืออาวุธหรือตระเตรียมการ หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยง
ให้ราษฎรเป็นกบฏหรือเมื่อรู้แล้วว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ก็เป็น
ความผิดส าเร็จแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1512-1515/2497) 

 

มำตรำ 115 ควำมผิดฐำนยุยงทหำรหรือต ำรวจให้หนีรำชกำร  หรือละเลยไม่ กระท ำกำรตำมหน้ำที่ 
ผู้ใดยุยงทหารหรือต ารวจให้หนีราชการ ให้ละเลย ไม่กระท าการตามหน้าท่ี หรือให้ก่อการ

ก าเริบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหาร

หรือต ารวจเส่ือมทรามลง ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ยุยงทหารหรือต ารวจ 

2. ให้หนีราชการ ให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าท่ี หรือให้ก่อการก าเริบ 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า ยุยง หมายถึง ชักชวน จูงใจ หรือใช้อุบายหลอกลวง จะกระท าด้วยวาจา กิริยาท่าทาง
หรือด้วยหนังสือก็ได้ ถ้าภรรยายุยงสามีซึ่งเป็นทหารท่ีก าลังอยู่ในการปฏิบัติราชการให้หนีไปค้างแรม
กับตนจะไม่อยู่ในความหมายของมาตรานี้  

ค าว่า ทหารหรือต ารวจ หมายถึง ทหารหรือต ารวจท่ีประจ าการและไม่รวมถึงข้าราชการพล
เรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ค าว่า ให้หนีราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี เช่น ทหารมีหน้าท่ีเข้าเวร
ประจ าการ แต่กลับหลบหนีออกจากกรมทหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

ค าว่า ละเลยไม่กระท าตามหน้าท่ี หมายถึง ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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ค าว่า ให้ก่อการก าเริบ ไม่อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เช่ือฟังการบังคับบัญชา ไม่ยอมรับนับถืออ านาจ
บังคับบัญชาหรือก่อความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นหรือการไม่ย าเกรงต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ศาลทหารเคยวินิจฉัย
ว่าการกระท าของทหารท่ีเป็นการทนงองอาจไม่มีความย าเกรงต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นการกระท าให้
เส่ือมเสียวินัยทหาร เป็นการยุยงทหารให้กรอบการก าเริบและการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 1874/2558 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการยุยง ตามมาตรา 59 วรรคสอง และ
ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาพิเศษเพื่อให้ทหารหรือต ารวจหนีราชการ หรือละเลยไม่กระท าการตาม
หน้าท่ีหรือก่อการก าเริบ และต้องรู้ว่าผู้ท่ีตนยุยงเป็นทหารหรือต ารวจประจ าการ 

องค์ประกอบควำมผิด  
ตามมาตรา 115 วรรคสอง บัญญัติถึงลักษณะฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามวรรคแรก 

โดยมีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. กระท าความผิดตามมาตรา 115 วรรคเรก 

2. โดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยละสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือต ารวจเส่ือมทรามลง 
ค ำอธิบำย 

 ในวรรคนี้มุ่งหมายจะแสดงให้เห็นว่าต้องมีเจตนาพิเศษด้วย กล่าวคือ ผู้กระท าการยุยงนั้น
นอกจากจะต้องมีเจตนาธรรมดาตามมาตรา 59  แล้วยังจะต้องมีเจตนาพิเศษ โดยมุ่งหมายจะบ่อนให้
วินัยและสมรรถภาพ ของกรมทหารหรือต ารวจเส่ือมลงด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2500 
จ าเลยยุยงทหารให้ก่อการก าเริบโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารเส่ือม
ทรามลง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 115 วรรคสองจ าเลยจะอ้างว่าการ
กระท าของจ าเลยอยู่ในข่ายแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหารราข
การแผ่นดินเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2500 หาได้ไม่ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ใช้แก่ผู้กระท าการ
ยึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2500 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 304/2503)  

 
มำตรำ 116 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ปรำกฏแก่ประชำชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมำย 
ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระท า

ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ มิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  
 (1) เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้
ก าลังประทุษร้าย 

(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่
สงบข้ึนในราชอาณาจักร หรือ  
 (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. การกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใด  
2. อันมิใช่เป็นการกระท า ดังต่อไปนี้ 
   2.1 กระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ  

    2.2 เพื่อความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

3. เพื่อ 

   3.1 ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้ 
ก าลังประทุษร้าย  

   3.2 ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเด่ือง ในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่
สงบใน ราชอาณาจักร  
     3.3 ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน  

4. เจตนา  
ค ำอธิบำย 

ค าว่า กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือด้วยวิธีอื่นใด  หมายถึง การ
โฆษณาหรือเปิดเผยแก่ประชาชนโดยท่ัวไป ไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใด ซึ่งเป็น
การกระท าด้วยการพูดในท่ีสาธารณะหรือท่ีชุมชน การแจกจ่ายเอกสาร หรือฉายภาพยนตร์  แจก
ใบปลิว เป็นต้น 

กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือด้วยวิธีอื่นใด ดังกล่าว มีข้อยกเว้น ถือ
ว่าไม่มีควมผิด อันได้แก่ กระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น สมาชิกผู้แทนราษฎร ร่าง
บัญญัติ ไม่ไว้วางใจรัฐบาล (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 456/2478) และข้อยกเว้นอีกประการ คือ การกระท า
ใด ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  

การกระท าตามาตรานี้ ต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษ เพื่อประสงค์จะให้เกิดการกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใดใน 3 ประการ อันได้แก่  

1. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้ก าลัง
ประทุษร้าย  

   ค าว่า รัฐบาล คือ องค์การปกครองบ้านเมือง หรือรัฐบาลท่ีมีอ านาจมาโดยการปฏิวัตินั้น 
ถ้าหากปกครองบ้านเมืองโดยความเรียบร้อยจนประชาชนยอมรับนับถือกันท่ัวแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาล
อันชอบด้วยกฎหมายตามความเป็นจริง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1512 -1515/ 2497) 
     ค าว่า กฎหมายแผ่นดิน หมายถึง รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น  
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2. เพื่อให้เกิดความป่ันป่วนหรือกระด้างกระเด่ือง ในหมู่ประชาชนถึงขนาดก่อความไม่สงบข้ึน
ในราชอาณาจักร  

   การท่ีจะพิจารณาว่าการกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชน แค่ไหนจึงเรียกว่าถึงขนาดท่ีจะก่อ
ความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจักรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเรื่อง ๆ ไป ตัวอย่างเช่น 

   การกระท าอันจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงกับจะก่อ
ความไม่สงบข้ึนในแผ่นดินหรือจะเป็นการยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินหรือไม่นั้น ต้อง
แล้วแต่ค าพูดของผู้กล่าวและต้องค านึงถึงกาลเทศะด้วย(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 290/2484) 

   ป. และ จ. จ าเลยท้ังสองเป็นผู้มีส่วนชักชวนประชาชนมาชุมนุมกัน กล่าวโจมตีขับไล่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด จัดต้ังหน่วยฟันเฟืองขึ้นจากผู้ชุมนุม จนคนเหล่านั้นรวมตัวกันหลายพันคน ก่อให้เกิด
ความวุ่นวาย มีการขว้างปาและเผาจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้การกระท าของจ าเลยท้ังสองเป็นการ
กระท าให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบข้ึนใน
ราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามมาตรา 116 แล้ว นอกจากนั้นการกระท าดังกล่าวยังเป็นความผิด
ฐานมั่วสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตามมาตรา 215 อีกด้วย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2034-2041/2527)   

   การกระท าโดยเจตนาตามมาตรานี้ หากไม่มีเจตนาพิเศษ ก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้  เช่น 
คนเมาด่ารัฐบาลว่าโคตรแม่รัฐบาล แม่ท าสุราให้กูกินจนเมา ท าให้ต ารวจจับกู ค ากล่าวแค่นี้ยังไม่มี
ความผิดตามมาตรานี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1688 / 2479 ) 

3. เพื่อให้ประชาชนละเมิดกฎหมายแผ่นดิน 

   การละเมิดกฎหมายแผ่นดินนั้น ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายอาญาเท่านั้น ยังรวมถึงกฎหมาย
เอกชนด้วยโดยเฉพาะท่ีเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช่นกฎหมายแพ่ง  

ตัวอย่าง  
จ าเลยกล่าวยุยงราษฎรไม่ให้ไปรับเกณฑ์ทหารโดยแค่พูดไปท่ัวว่าทหารมีเมืองน่านไปขี่เรือ

เหาะท่ีกรุงเทพ ตกลงมาตายหลายพันคนถ้าใครเป็นทหารต้องตกเรือเหาะตายเป็นเหตุให้ผู้มารับ
เกณฑ์ทหารแล้วไม่กล้ามารับการตรวจเลือกทหารจ าเลยมีความผิด (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 586/2462) 
   ค าว่า เจตนา นอกจากจะต้องเป็นเจตนาตาม มาตรา 59 วรรคสองแล้ว จะเป็นความผิดตาม
มาตรานี้ได้ต้องมีเจตนาพิเศษการกระท าโดยเจตนาตามมาตรานี้  หากไม่มีเจตนาพิเศษ ก็ไม่มีความผิด
ตามมาตรานี้  
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มำตรำ 117 ควำมผิดฐำนยุยงหรือจัดให้เกิดกำรหยุดงำน ปิดงำนไม่ยอมค้ำขำย หรือ
ติดติอทำงธุรกิจ 

ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกัน ปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอม
ค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับ
รัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการ ร่วมกันหยุดงาน การ
ร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือ ติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้นต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่า จะใช้ก าลังประทุษร้าย
หรือท าให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคล เข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงานการ
ร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือ การร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้นต้องระวาง
โทษ จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 117 วรรคแรก 
1. ยุยงหรือจัดให้เกิด 

2. การร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อ
ทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ 

3.โดยเจตนา 

4.เพื่อ 

   4.1 ให้เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายแผ่นดิน 

   4.2 บังคับรัฐบาล 

   4.3 ข่มขู่ประชาชน 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า ยุยง ดูค าอธิบายค านี้ในมาตรา 115 

ค าว่า จัดให้เกิด หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการจัดการเพื่อให้ผู้อื่นกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2  

ค าว่า ร่วมกันหยุดงาน หมายถึง มีเจตนาร่วมกันในการไม่ยอมท างาน 

ค าว่า ร่วมกันปิดงานงดจ้าง หมายถึง นายจ้างปิดกิจการและงดจ้างลูกจ้าง 

ค าว่า ร่วมกันไม่ยอมค้าขาย หมายถึง ผู้ประกอบการหรือร้านค้าร่วมกันไม่ยอมค้าขายตามปกติ 

ร่วมกันไม่ติดต่อธุรกิจกับบุคคลใดๆ หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันไม่ยอมติดต่อธุรกิจกับ
บุคคลท่ัวไป 



18 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 4 อันได้แก่ 

1. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน หมายถึง เพื่อให้มีการเปล่ียนแปลง
กฎหมายท้ังหมดหรือบางส่วนหรือยกเลิกกฎหมายฉบับใด 

2. เพื่อบังคับรัฐบาล หมายถึง บังคับให้รัฐบาลจ ายอมกระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใด 

3. เพื่อข่มขู่ประชาชน หมายถึง ท าให้ประชาชนหวาดกลัวว่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ 

องค์ประกอบควำมผิด  
มาตรา 117 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิด ดังนี ้
1. เข้าไปมีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดบังงานงดจ้างหรือการร่วมกัน

ไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ 

2. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

มาตรา 117 วรรคสอง นี้บัญญัติเอาผิดแก่บุคคลท่ีเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยผู้กระท าผิดตามวรรค
แรกโดยเจตนาและโดยทราบถึงความมุ่งหมายของผู้กระท าความผิดตามวรรคแรก 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 117 วรรคท้ายมีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
1. ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือท าให้หวาดกลัวด้วยประการใดๆ 

2. โดยเจตนา 

3. เพื่อให้บุคคลมีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือร่วม 
กันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ 

ค าว่า ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการปะทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่
ว่าท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใด และการประทุษร้ายนี้ให้ความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็น
เหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยา ท าให้มึนเมาสะกดจิตหรือ ใช้
วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้มีดแทง ใช้เท้าเตะ ปืนยิง วางยาสลบให้มึนเมา 

ค าว่า ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การแสดงออกให้เห็นว่า ผู้กระท าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือขู่ว่าจะมีการใช้ก าลังประทุษร้าย ถ้าไม่ย่อมกระท าตามวัตถุประสงค์ของผู้ขู่เข็ญโดยการขู่
เข็ญนี้ จะแสดงออกด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น ผู้ขู่เข็ญพูดว่า ถ้าไม่ท าตามประสงค์ก็จะฆ่าหรือท าร้ายร่างกายท า
ให้หวาดกลัวด้วยประการใดๆ หมายถึง ท าให้กลัวว่าจะเกิดความสียหายหรืออันตรายใดๆ 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
เพื่อให้เกิดการกระท าใดๆตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 ด้วย นอกจากนั้นผู้กระท ายังต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดินเพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชนอีกด้วย 
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มำตรำ 118 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อธงหรือเคร่ืองหมำยแห่งรัฐ 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียดหยาม
ประเทศชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. การกระท าใดๆ 

2. ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีเครื่องหมายถึงรัฐ  
3. เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ  
4. เจตนา 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า กระท าการใด ๆ นั้น กฎหมายมิได้จ ากัดวิธีการการกระท าไว้ อาจมีการฉีกท้ิง ใช้รองนั่ง 
เหยียบย่ า หรือเผาไฟก็ได้ และไม่ได้จ ากัดด้วยว่าต้องเป็นคนไทย และการกระท านั้น เป็นการกระท า
ต่อธง ซึ่งได้แก่ ธงชาติไทย อัยหมายถึง เครื่องหมายอันมีความหมายถึงรัฐ หรือ เครื่องหมายใด ๆ ท่ี
หมายถึงประเทศไทย เช่น เช่น ตราแผ่นดิน เนื้อเพลงชาติไทย หรือป้ายช่ือประเทศไทย  

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ
เพื่อเหยียดหยามประเทศไทย แสดงความไม่เคารพเอาธงชาติไทยมากระทืบเล่น แต่ถ้าผู้กระท ามิได้มี
เจตนาดังกล่าวก็ย่อมไม่ผิดตามมาตรานี้ ยกตัวอย่างเช่น จ าเลยเมาสุรา ใช้ปืนยิงธงชาติไทยเนื่องด้วย
ฤทธิ์สุรา มิได้เจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ จ าเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
118 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 588/2509) 
 

 หมวด 3 ควำมผิดต่อควำมม่ันคงของรัฐภำยนอกรำชอำณำจักร 
  

ความผิดในหมวดนี้เป็นฐานความผิดท่ีมีลักษณะเป็นการกระท าการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร 
หรือกระท าการเพื่อให้เอกราชของรัฐเส่ือมเสีย การกระท าท่ีเกี่ยวกับความลับของประเทศ ความผิดท่ี
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ และความผิดท่ีกระท าให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา 119 ถึง มาตรา 129 

 

มำตรำ 119 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อใหเ้อกรำชของรัฐเสื่อมเสียไป 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อให้ราชอาณาจักรหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้
อ านาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเส่ือมเสียไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต 
หรือ จ าคุกตลอดชีวิต  
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใดๆ 

2. โดยเจตนา 
   2.1 เพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อ านาจ

อธิปไตยของรัฐต่างประเทศ  
   2.2 เพื่อให้เอกราชของรัฐเส่ือมเสียไป 

ค ำอธิบำย 

การท าการใดๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยววิธีการใดก็ได้ 

 โดยเจตนา หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
หรือมูลเหตุจูงใจอย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบด้วย อันได้แก่ 

1. เพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐต่างประเทศ หมายถึง เพื่อให้อ านาจอธิบไตยของประเทศไทยสูญส้ินไป หรือโดยการแยก
ดินแดนบางส่วนไปรวมกับประเทศอื่น เป็นต้น 

2. เพื่อให้เอกราชของรัฐเส่ือมเสียไป หมายถึง เพื่อให้อ านาจอิสระของรัฐลดน้อยลง ไม่ว่า
ในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางศาล เอกราชคืออ านาจอิสระของรับท่ีจะปฏิบัติการใดๆก็ได้
ตามใจสมัคร เหตุนี้การท่ีรัฐบาลยอมรับความช่วยเหลือของต่างประเทศหรือยอมรับข้อมูลผูกพันโดย
สมัครใจจึงไม่ใช่การจ ากัดเอกราชรัฐ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1303)  
 

มำตรำ 120 ควำมผิดฐำนคบคิดกับบุคคลซ่ึงกระท ำกำรเพื่อประโยชน์ของรัฐต่ำงประเทศ 

ผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระท าการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ต่างประเทศ ด้วยความประสงค์ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐ หรือ ในทางอื่นท่ีเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่ สิบปีถึงยี่สิบปี  

องค์ประกอบควำมคิด 

 1. คบคิด 

2. กับบุคคลซึ่งกระท าการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ 

3. ด้วยความประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นท่ีเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ 
 4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย    
คบคิด หมายถึง การร่วมคิดกับผู้อื่นหรือร่วมกระท ากับนิติบุคคล โดยผู้คบคิดได้แสดงออก

อย่างหนึ่งอย่างใดด้วย โดยในมาตรานี้มุ่งเอาผิดกับบุคคลท่ีไปคบคิดกับผู้อื่น กล่าวคือ มีผู้อื่นคิดจะกระ
เพื่อท าประโยชน์ของรัฐต่างประเทศอยู่แล้ว และผู้นั้นได้เข้าไปคบคิดหาช่องทางแนะน าวิธีการกับผู้ท่ี
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กระท าการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ ในมาตรานี้ความผิดส าเร็จเมื่อมีการคบคิด ซึ่งอาจเป็น
การติดต่อกันทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือส่ือออนไลน์อื่น ๆ  

ค าว่า กับบุคคลซึ่งกระท าการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ หมายถึง บุคคลไม่ว่าสัญชาติ
ใดท่ีกระท าการใดเพื่อประโยชน์ของประเทศอื่น  

ค าว่า ด้วยความประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นท่ีเป็นปรปักษ์
ต่อรัฐ หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรา 120 นี้ต้องมีเจตนาพิเศษ โดยประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการรบ
กับประเทศไทยหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในทาง
เศรษฐกิจ หรือการทหาร หรือทางอื่น กล่าวคือว่า ต้องเป็นจุดประสงค์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย หากไม่
ทราบจุดประสงค์ของอีกฝ่ายก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดต่อมาตรานี้ 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ
หรือมีเหตุจูงใจด้วย 

 

มำตรำ 121 ควำมผิดฐำนคนไทยท ำกำรรบต่อประเทศ 

คนไทยคนใดกระท าการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. คนไทย 

2. ท าการรบต่อประเทศไทยหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ 

 3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มาตรานี้มุ่งเอาผิดเฉพาะคนไทยเท่านั้น  คนไทย หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
รวมท้ังคนไทยท่ีมีสัญชาติอื่นด้วย กรณีเป็นบุคคลหลายสัญชาติ หากมีคนสัญญชาติอื่นร่วมกระท าผิด
ด้วย อาจจะผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ 

  ค าว่า ท าการรบต่อประเทศ หมายถึง ท าการรบกับประเทศไทยในสงครามซึ่งมีการประกาศ
หรือไม่ก็ตาม และได้เข้าร่วมรบเป็นข้าศึกของประเทศ หรือมีการกระท าท่ีเป็นปรกษ์ต่อประเทศ เช่น 
มีหน้าท่ีเป็นฝ่ายจัดหาล าเลียงอาวุธท่ีใช้ในการรบให้แก่ข้าศึก เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง 
 

มำตรำ 122 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรอุปกำระแก่กำรรบหรือกำรตระเตรียมกำรรบของข้ำศึก 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่ออุปการะแก่การด าเนินการ รบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง สิบห้าปี 
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ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ  
(1) ท าให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม ส่ิงท่ีใช้ในการส่ือสาร 

ยุทธภัณฑ์ เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือส่ิงอื่นใด ส าหรับใช้เพื่อการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไป
อยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก  

(2) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าท่ี ก่อการก าเริบหนี ราชการหรือละเมิดวินัย  
(3) กระท าจารกรรม น าหรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ  
(4) กระท าโดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด 

2. เพื่ออุปการะแก่การด าเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า การกระท าการใดๆ นั้น กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้ 
และไม่จ ากัดว่าต้องเป็นคนไทย ความส าคัญของมาตรานี้มุ่งนั้นเอาผิดท่ีผู้กระท าต้องมีมูลเหตุจูงใจ 

ค าว่า อุปการะ หมายถึง การช่วยเหลือ อุดหนุน เช่น หาอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือบอกแหล่ง
เสบียงอาหารให้ เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
เพื่อท่ีจะอุปการะแก่การด าเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึกด้วย  

ความผิดตามมาตรา 122 วรรคสอง นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าการ
อุปการะนั้นเป็นการกระท าเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอนุมาตรา 1 ถึง 4 

กระท าจารกรรม หมายถึง การสอดแนม การสืบหาข่าวสาร สืบหาความลับทางทหาร ให้แก่
ข้าศึกไม่ว่าในทางใดๆ  
 

มำตรำ 123 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้ได้มำซ่ึงควำมลับส ำหรับควำมปลอดภัยของ
ประเทศ 

  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสาร หรือส่ิงใด ๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับ
ส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด ๆ 



23 

2. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความ
ปลอดภัยของประเทศ 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

กระท าการใดๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ หมายถึง 
ข่าวสาร บันทึกการประชุม แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ อันปกปิดไว้ส าหรับความปลอดภัยของประเทศด้วย มาตรานี้
ผู้กระท าเพียงแต่เพื่อตนเองได้รับรู้ความลับนั้นก็เพียงพอต่อความรับผิดแล้ว แม้ตนจะไม่ประสงค์น า
ความลับนั้นไปบอกผู้อื่นก็ตาม  
 

มำตรำ 124 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้ผูอ้ืน่ล่วงรู้หรือได้ไปซ่ึงควำมลับของประเทศ 

ผู้ใดกระท าการใด เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆอันปกปิดไว้เป็น
ความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  

ถ้าความผิดนั้นได้กระท าในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการ สงครามผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  

ถ้าความผิดดังกล่าวมาในสองวรรคก่อนได้กระท าเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. กระท าการใด ๆ 

2. เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆอันปกปิดไว้เป็น
ความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ 

 3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดตามวรรคแรกของมาตรา 124 นี้เป็นการกระท าเพื่อให้ผู่อื่นได้รู้ความลับหรือได้
ความลับไป โดยผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ความลับนั้นด้วย ถ้าหากผู้กระท ารู้ความลับนั้นด้วย ก็จะมี
ความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างกัน คือ มีความผิดตามมาตรา 123 ด้วย 

มาตรา 124 วรรคสองและวรรคสามนี้ เป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นหากผู้กระท า
ได้กระท าความผิดระหว่างการรบหรือการสงครามหรือได้กระท าเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ 
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มำตรำ 125 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อเอกสำรหรือแบบใด ๆ อันเก่ียวกับส่วนได้เสียของรัฐ 

ผู้ใดปลอม ท าเทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญ
หายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร หรือแบบใด ๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ปลอม ท าเทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญ

หายหรือไร้ประโยชน์ 
2. ซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ปลอม หมายถึง การปลอมเอกสารตามมาตรา 264 ไม่ว่าจะมีเอกสารท่ีแท้จริงหรือไม่ คือเป็น
การปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือปลอมเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด การเติม ตัดทอนข้อความ เป็นต้น 

ท าเทียม หมายถึง การท าเอกสารหรือแบบใด ๆ ขึ้นโดยลอกเลียนแบบจากอันแท้จริง หรือ
การท าเอกสารให้คล้ายคลึง หรือเลียนแบบเอกสารหรือแบบใด ๆ ท่ีคล้ายคลึง 

กักไว้ หมายถึง รับไว้ เก็บไว้ไม่ด าเนินการต่อไปตามหน้าท่ี 

ซ้อนเร้น หมายถึง เก็บไว้ในท่ีมิดชิด หรือการเอาไปเก็บไว้ในท่ียากต่อการค้นพบ 

ปิดบัง หมายถึง ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือไม่แจ้งให้ผู้ท่ีควรทราบได้ทราบ 

ยักย้าย หมายถึง เคล่ือนจากท่ีเดิม 

ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ หมายความว่า ท าให้ช ารุดใช้ไม่ได้
หรือใช้ไม่ได้ตามท่ีต้องการ และเป็นการท าลายต่อเอกสารหรือแบบใด ๆ ท่ีเป็นของแท้จริง 

เอกสารหรือแบบใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ หมายถึง เอกสาร
หรือแบบใดท่ีติดต่อกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ และเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในทาง
เศรษฐกิจหรือความมั่นคง เป็นต้น 

เอกสาร หมายถึง เอกสารตามความหมายในมาตรา 1 (7) 
แบบใด ๆ หมายถึง เอกสารใด ๆ ก็ได้ กฎหมายมิได้ก าหนดแบบไว้ เช่น แผนผัง หรือ

แบบจ าลอง 
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง 
การกระท าความผิดตามมาตรานี้มีหลายประการด้วยกันการปลอมซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ

หมายถึงการปลอมเอกสารตามความหมายในมาตรา 264 ท าเทียมขึ้นหมายถึงการท าเอกสารหรือ
แบบใดๆ ขึ้นโดยลอกเลียนแบบจากอันแท้จริง ส่วนค าว่ากักเก็บซ่อนเร้นปิดบังยักย้ายท าให้เสียท าลาย
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หรือให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์อันมีความหมายในตัวแล้วเป็นการท าลายต่อเอกสารหรือแบบใดๆ ท่ี
เป็นของแท้จริง 

เอกสารหรือแบบใด ๆ นั้นต้องเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในระหว่างประเทศ ค าว่าส่วนได้เสีย
ของรัฐในระหว่างประเทศ หมายความว่า ประโยชน์ ในการท่ีรัฐจะได้หรือเสียเนื่องจากการติดต่อ
ระหว่างรัฐกับประเทศอื่น เช่น ปลอมเอกสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐบาลต่างประเทศท่ีจะให้แก่
รัฐบาลไทยถือว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับส่วนได้ ยกตัวอย่างเช่น โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยปลอมหนังสือเดินทาง
ของรัฐบาลโปรตุเกสอันเป็น เอกสารเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศโจทก์สืบพยาน
ได้ 2 ปากศาลช้ันต้นส่ังงดสืบพยานโจทก์จ าเลยแล้ววินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าต่อเอกสารของรัฐบาล
โปรตุเกสไม่ใช่ ของรัฐบาลไทย ไม่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐบาลไทยโดยตรงพิพากษายกฟ้องโจทก์  
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1093/2520) 
 

มำตรำ 126 ควำมผิดฐำนกระท ำกิจกำรที่รัฐบำลมอบหมำยให้กระท ำกับรัฐบำล
ต่ำงประเทศโดยทุจริต 

ผู้ใดได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ ถ้าและโดย
ทุจริตไม่ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ 

2. ไม่ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. โดยทุจริต 

  4. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยนั้นจะเป็นใครก็ได้ ไม่หมายความเฉพาะแต่ข้าราชการหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยนั้น รัฐบาลอาจจะต้ังคนธรรมดาหรือชาวต่างประเทศก็ได้ โดยมอบหมาย
ให้กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่า กิจการท่ีได้กระท านั้นต้องเป็นกิจการ
ของรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจการทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือทางใดๆ    

ค าว่า ไม่ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายเลยหรือมี
การปฏิบัติ แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน  

โดยทุจริต หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

เจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องกระท าโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ดังนั้น การไม่
ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควาได้โดยชอบด้วย
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กฎหมายด้วย หากผู้กระท าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลไทย ก็อาจมีความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ
ได้ด้วย 

 

มำตรำ 127 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อใหเ้กิดเหตุร้ำยแก่ประเทศจำกภำยนอก 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ  เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศ จากภายนอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีถ้า
เหตุร้ายเกิดขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก ตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่สองปีถึง
ยี่สิบปี 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด ๆ 

2. เพื่อให้เกิดเหตุร้ายจากภายนอก 

3. โดยเจตนา 
  ค ำอธิบำย 

กระท าการใดๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้  เพื่อให้เกิด
เหตุร้ายจากภายนอกประเทศไทย จนเป็นเหตุร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องเป็นเหตุร้ายท่ีมาจาก
ต่างประเทศ เช่น ท าให้ต่างประเทศรุกรานประเทศไทยโดยส่งการข่าวให้ต่างประเทศทราบท้ังนี้
ผู้กระท าต้องกระท าโดย เจตนา ซึ่งหมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมี
เจตนาพิเศษ  

ส่วนในมาตรา 127 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการกระท า
ตามวรรคแรก เป็นเหตุให้เหตุร้ายเกิดขึ้น เหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเหตุร้ายท่ีประสงค์จะให้
เกิดขึ้นตามมูลเหตุชักจูงใจ เพียงแต่มีเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ของ
ความผิดในวรรคนี้แล้ว 

 

มำตรำ 128 ควำมผิดฐำนตระเตรียมหรือพยำยำมกระท ำควำมผิดตำมำตรำ 119 ถึง 
มำตรำ 127 

ผู้ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ค ำอธิบำย 

โดยหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาแล้ว การตระเตรียมการเพื่อจะกระท าความผิดยังไม่ถือว่า
เป็นการกระท าความผิด จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อลงมือกระท าถึงขั้นตอนพยายามแล้ว ซึ่งการพยายาม
กระท าความผิดตาม มาตรา 80 ผู้กระท าต้องระวางโทษ 2 ใน 3 และการพยายามกระท าความผิด
ตามมาตรา 81 ผู้กระท าต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง แต่มาตรา 128 นี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษเอาผิดกับ
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ผู้กระท าแม้เพียงตระเตรียมการหรือพยายามกระท าความผิด ต้องระวางโทษเท่ากับความผิดส าเร็จ
ตามมาตรานั้น ๆ 

 

มำตรำ 129 ควำมผิดฐำนเป็นผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 119 ถึง
มำตรำ 127 

ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
ในความผิดนั้น  

องค์ประกอบควำมผิด 

 1. เป็นผู้สนับสนุน 

 2. การกระท าความผิด ในความผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127 

 3. เจตนา 
ค ำอธิบำย  

 สนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนตามมาตรา 86 ซึ่งตามหลักท่ัวไป ผู้สนับสนุนการการกระท าผิด
มีโทษ 2 ใน 3 ของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ แต่มาตรา 129 นี้บัญญั ติไว้ เป็นพิ เศษให้
ผู้สนับสนุนการกระท าผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

 หมวด 4 ควำมผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่ำงประเทศ 

 

 ในหมวดนี้เป็นความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามุ่ง
คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง ของประมุขของรัฐหรือผู้แทนประมุขของรัฐต่างประเทศด้วย 
เช่นการมุ่งคุ้มครองจากการประทุษร้าย หรือการหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ 
การเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ โดยได้บัญญัตไว้ในมาตรา 130 ถึง มาตรา 135 

 

มำตรำ 130 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยหรือเสรีภำพของประมุขแห่งรัฐต่ำงประเทศ 

ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือ
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. ท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ 

2. ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี 
3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ท าร้ายร่างกาย หมายความว่า ท าร้ายจนเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ ผู้กระท ามีเพียง
เจตนาท าร้ายเท่านั้น ส่วนผลของการท าร้ายนั้น จะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย ผู้กระท าผิดก็รับผิดตามมาตรานี้เท่านั้น ประทุษร้ายต่อเสรีภาพ ได้แก่ ความผิดต่อ
เสรีภาพ ตามมาตรา 309 มาตรา 310 

มาตรานี้ต้องเป็นการท าต่อ บุคคลตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 และต้องเป็นบุคคลของ
ประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย 

 ราชาธิบดี หมายถึง กษัตริย์ของต่างประเทศท่ียังครองราชย์อยู่จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ 

ราชินี หมายถึง พระมเหสีหรือคู่อภิเสกสมรสของกษัตริย์ท่ียังครองราชย์อยู่  
  ราชสามี หมายถึง สามีหรือคู่อภิเสกสมรสของกษัตริย์ท่ีเป็นหญิง  

รัชทายาท หมายถึง ผู้สืบราชสันติวงศ์ของพระราชาธิบดีต่างประเทศ  
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ หมายถึง ประมุขของประเทศท่ีไม่มีกษัตริย์ เช่น ประธานาธิบดี

หรือนายกรัฐมนตรีหรือเรียกช่ืออีกอย่างอื่น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือ มีเจตนาในการท า
ร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ และต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยว่า เป็นบุคคลท่ีระบุไว้ในมาตรานี้ 

ส่วนในวรรสอง บัญญัติคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ไว้เป็นพิเศษโดยบัญญัติให้ผู้พยายามกระท า
ความผิด ตามวรรคแรกมีโทษเท่ากระท าผิดส าเร็จ ซึ่งเป็นบทบัญญัติบกเว้นหลักท่ัวไป 

 

มำตรำ 131 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยหรือเสรีภำพ 

ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มา
สู่พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  องค์ประกอบวำมผิด  
1. ท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ 

2. ผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มาสู่พระราชส านัก 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มาตรานี้เป็นการท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ ท านองเดียวกันกับมาตรา 130 การ
กระท าความผิดตามาตรา 131 มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรา 130 แต่งต่างกันท่ีตัวบุคคลผู้ถูกกระท า
เป็นผู้แทนรัฐต่างประทศซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มาสู่ราชส านักซึ่งหมายถึงผู้แทนทางการทูตต้ังแต่อุปทูตถึง
เอกอัครราชทูตท่ีรัฐต่างประเทศแต่งต้ังมาประจ าในประเทศไทยท้ังนี ้ไม่หมายรวมถึงบุคคลอื่นท่ีมาในคณะ 
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ท่ีได้รับแต่งต้ังมา จะหมายรวมเฉพาะบุคคลผู้เป็นหัวหน้าท่ีถูกแต่งต้ังมาเท่านั้น 

ในวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ท านองเดียวกับมาตรา 130 วรรคสอง คือ บัญญัติให้ผู้พยายามกระ 
ท าความผิดตามวรรคแรกมีโทษเท่ากระท าผิดส าเร็จ 

 

มำตรำ 132 ควำมผิดฐำนฆ่ำหรือพยำยำมฆ่ำประมุขแห่งรัฐต่ำงประเทศหรือผู้แทนรัฐต่ำง 
ประเทศ 

  ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 ต้อง
ระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ฆ่าหรือพยายามฆ่า 
2. บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 

3. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรา มาตรา 132 นี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าการฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลตามมาตรา 130 หรือ
มาตรา 131 คือ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายยาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธ ไมตรี 
หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังมาสู่พระราชส านัก มีโทษอย่างเดียวกันละสูงกว่าการฆ่าหรือ
พยายามฆ่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตท้ังนี้ ผู้กระท าจะต้องมี
เจตนาตามมาตรา 59 และรู้ข้อเท็จจริงถึงสถานภาพของบุคคลเหล่านี้ด้วยและผู้กระท าผิดต้องเจตนาฆ่า
ไม่ใช่เจตนาท าร้ายถ้ามีเจตนาท าร้ายต้องบังคับตามมาตรา 130 หรือมาตรา 131 แล้วแต่กรณี ยกตัวออย่าง
เช่นกรณี ความผิดฐานพยายามฆ่าประมุขแห่งรัฐต่างประเทศท่ีมีสัมพันธไมตรีตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 132 ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต แม้จะยับยั้งเสียเองไม่กระท าให้ตลอดก็ไม่ได้
รับการยกเว้นโทษ ตามมาตรา 82 เพราะการพยายามฆ่าประมุขแห่งรัฐต่างประเทศท่ีมีสัมพันธไมตรีนั้น ถือ
ว่าความผิดส าเร็จบริบูรณ์มีโทษตามมาตรา 132 แล้วจึงต้องรับโทษส าหรับความผิดอันส าเร็จบริบูรณ์แล้ว
นั้น ตามความในตอนท้ายของมาตรา 82 ท่ีว่าถ้าการท่ีได้กระท าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายท่ีบัญญัติเป็น
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้นๆ ในการท่ีเป็นความผิดนี้ ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จบริบูรณ์ มี
โทษตามมาตรา 132 แล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1765/2521) 
 

มำตรำ 133 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยประมุขแห่ง
รัฐต่ำงประเทศ 

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือ
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือ ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง 
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แสนส่ีหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

2. ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 

3. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

การกระท าความผิดตามมาตรา 133 มีองค์ประกอบท านองเดียวกันกับการกระท าผิดตาม
มาตรา 112 และบุคคลท่ีผู้กระท าได้กระท าต่อ คือ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุข
แห่งรัฐต่างประเทศ และผู้กระท าต้องกนะท าโดยเจตนา ซึ่งหมายถึง เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง
และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรคสามด้วย 

 

มำตรำ 134 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยผู้แทนรัฐ
ต่ำงประเทศ 

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้มาสู่พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

2. ผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มาสู่พระราชส านัก 

3. เจตนา 
ค ำอธิบำย  

  มาตรานี้มีความหมายท านองเดียวกันกับมาตรา 133 แต่บุคคลท่ีถูกกระท าคือผู้แทนรัฐ
ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มาสู่พระราชส านัก เช่นกรณี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์กล่าวถึง
การกระท าท้ังหลายท่ีอ้างว่าจ าเลยได้กระท าข้อเท็จจริงและรายละเอียด ฯลฯ อีกท้ังบุคคล และส่ิงของท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงข้อเขียนของจ าเลยท่ีหาว่าดูหมิน ป. ผู้แทน รัฐต่างประเทศก็ได้คัดลงมาไว้โดย
บริบูรณ์ ซึ่งข้อเขียนของจ าเลยดังกล่าวนี้เมื่อได้อ่านโดยตลอดแล้วนั้น คงพอท่ีจะให้สามัญชนเข้าใจดีว่า 
เป็นการว่า ป. เป็นกุ๊ยซึ่งโจทก์หาว่าเป็นการดูหมิ่นผู้แทนรัฐต่างประเทศ ฉะนั้นต้องถือว่าการท่ีโจทก์
บรรยายมานั้นพอสมควรท่ีจะท าให้จ าเลยเข้าใจข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 134 ได้ดีแล้ว 
จึงเป็นฟ้องท่ีสมบูรณ์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 795/2501) 
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มำตรำ 135 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อธงหรือเคร่ืองหมำยแห่งรับต่ำงประเทศ 

ผู้ใดกระท าการใดๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมี
สัมพันธไมตรี เพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด ๆ 

2. ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี 
3. เพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น 

4. โดยเจตนา 
  ค ำอธิบำย 

  ความผิดตามมาตรานี้ เป็นการกระท าอย่างเดียวกับมาตรา 118 แต่ผู้กระท าได้กระท าต่อ ธง
หรือเครื่องหมายอื่นใดอันเป็นของรัฐอื่นซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย 

 

ลักษณะ 1/1 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย 

  

ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันเป็นการก่อการร้าย ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากความผิด
ท่ัวไป กล่าวคือ ผู้กระท าไม่ได้มีความประสงค์ต่อชีวิตและทรัพย์สินใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการกระท า
ท่ีใช้ความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยมุ่งหมายให้เกิดความโกลาหลปั่นป่วนให้เกิดความกลัวใน
สังคมโดยรวม โดยลักษณะของความผิดเป็นการกระท าท่ีเป็นการก่อการร้าย ขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย เป็น
ผู้สนับสนุน หรือเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 135/1 ถึง มาตรา 135/4 

 

มำตรำ 135/1 ควำมผิดฐำนก่อกำรร้ำย 

ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ อันตรายอย่าง

ร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 

(2) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบ
โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(3) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด
หรือต่อส่ิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส าคัญ 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาล ต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความ เสียหายอย่าง



32 

ร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานก่อการร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก ต้ังแต่สามปีถึงยี่สิบปี และ
ปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐ
ช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระท า
ความผิดฐานก่อการร้าย 

องค์ประกอบควำมผิด  
ความผิดฐานก่อการร้ายตามมาตรา 135/1 มี 3 ความผิดด้วยกันตามมาตรา 135/1 (1) 

มาตรา 135/1 (2) และมาตรา 135/1 (3) 

ควำมผิดที่ 1 ตามมาตรา 135/1 (1) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้  
1. ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่าง

ร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 

2. โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  
   2.1 เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้

กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

   2.2 เพื่อสร้างความป่ันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  
3.  โดยเจตนา 
ควำมผิดที่ 2 ตามมาตรา 135/1 (2) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้  
1. กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะระบบ

โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  
2. โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  
   2.1 เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้

กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ร้ายแรง หรือ 

   2.2 เพื่อสร้างความป่ันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  
 3. โดยเจตนา 

ควำมผิดที่ 3 ตามมาตรา 135/1 (3) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้  
1. กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด 
หรือต่อส่ิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส าคัญ  
2. โดยเจตนา  
3. โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  
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   3.1 เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้
กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

   3.2 เพื่อสร้างความป่ันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

ค ำอธิบำย 

ใช้ก าลังประทุษร้ายหมายถึงการกระท าการปะทุร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าท าด้วย
ใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดแล้วให้หมายความรวมถึงการกระท าใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่
ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือ ใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกันตาม
มาตรา 1 (6) 

กระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายหรือเสรีภาพ
ของบุคคลใดๆ หมายความว่า ผู้กระท ากระท าการใดๆ โดยไม่จ ากัดวิธีการ และการกระท านั้น
ก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือ อันตรายต่อเสรีภาพของบุคคล  

เจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย  

ค าว่า ขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระ 
ท าการหรือไม่กระท าการใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หมายความว่า นอกจาก
ผู้กระท าได้กระท าตามองค์ประกอบความผิดข้อ 1 ของแต่ละความผิดแล้ว และได้กระท าไปโดยเจตนา
ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 ผู้กระท าแต่ละความผิดยังต้องได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายตาม
องค์ประกอบความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 2 ข้อ ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย  

ขู่เข็ญหรือบังคับ ประมวลกฎหมายอาญามิได้นิยามค าว่า ขู่เข็ญ และ ค าว่า บังคับไว้ ดังนั้น 
จึงต้องเทียบความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ท่ีให้นิยามของค าว่า ขู่
เข็ญ ว่าหมายถึง ท าให้กลัวโดยบังคับ และนิยามค าว่า บังคับ หมายความว่า ใช้อ านาจส่ังให้ท าหรือให้
ปฏิบัติให้จ าต้องท า ดังนั้น องค์ประกอบความผิดข้อ 3.1 จึงหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าการตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 1 ของแต่ละความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้รัฐบาลไทย รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการใด อันจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง โดยผู้กระท าใช้วิธีขู่เข็ญคือท าให้กลัวโดยบังคับให้องค์กรเหล่านี้จ าต้องกระท า
การหรือไม่กระท าการใดโดยฝืนใจ   

สร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน หมายความว่าผู้  กระท าได้
กระท าการตามองค์ประกอบความผิดของแต่ละความผิดโดยเจตนาและโดยมีความมุ่งหมายตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3.1 หรือตามข้อ 3.2 คือ เพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัว
ในหมู่ประชาชน ท าให้ประชาชนจ านวนมากเกิดความหวาดกลัวอันตรายถึงขั้นเกิดความปั่นป่วนใน
การประกอบธุรกิจหรือการด ารงชีพ 
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มาตรา 135/1 วรรคท้าย ได้บัญญัติถึงการกระท าซึ่งกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดฐาน
ก่อการร้าย อันได้แก่ 

1. การกระท าดังต่อไปนี้ คือ 

   1.1 การเดินขบวน  
    1.2 การชุมนุม 

   1.3 การประท้วง  
   1.4 การโต้แย้ง หรือ 

   1.5 การเคล่ือนไหว  
2. เพื่อ 

   2.1 เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ หรือ 

   2.2 ให้ได้รับความเป็นธรรม อันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 

มำตรำ 135/2 ควำมผิดฐำนขู่เข็ญว่ำจะกระท ำกำรก่อกำรร้ำย สะสมก ำลังพล หรือรู้ว่ำมี
ผู้จะก่อกำรร้ำยแล้วกระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยปกปิดไว้ 

ผู้ใด 

(1) ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนั้นจะ กระท า
การตามท่ีขู่เข็ญจริง หรือ 

(2) สะสมก าลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึก การก่อการร้าย 
ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระท าความผิดใด  ๆ อันเป็นส่วนของ
แผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้าย
แล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
ควำมผิดที่ 1 ตามมาตรา 135/2 (1)  

1. ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย  
2. โดยมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนั้นจะกระท าตามท่ีขู่เข็ญจริง  
3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่ 2 ความผิดตามมาตรา 135/2 (2)  

1. ผู้ใด 

   1.1 สะสมก าลังพลหรืออาวุธ 

   1.2 จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน  
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   1.3 ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย  
   1.4 ตระเตรียมการอื่นใด  
   1.5 สมคบกัน  
   1.6 กระท าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย  

    1.7 ยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย 

    1.8 รู้ว่าจะมีการก่อการร้าย แล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้  
2. เพื่อก่อการร้าย 

3. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

 ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้ายหมายความว่ากระท าการใดด้วยวาจา ท่าทางหรือลายลักษณ์
อักษรโดยวิธีท าให้กลัว โดยบังคับว่าจะท าการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าบุคคลนั้นจะ
กระท าตามท่ีขู่เข็ญจริงและผู้กระท าจะมีความผิดตามาตรานี้ต้องได้กระท าการรวบรวมบุคคลหรือรวบรวม
อาวุธ หรือได้จัดหาเงินหรือจัดหารวบรวมทรัพย์สินอื่นใดหรือผู้กระท าเป็นผู้ฝึกการก่อการร้ายให้แก่บุคคล
อื่น หรือผู้กระท าไปรับการฝึกการก่อการร้ายจากผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นการตระเตรียมการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
ก่อการร้ายโดยตกลงร่วมกันว่าจะก่อการร้ายหรือกระท าความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการ
ร้ายหรือยุยงชักชวงหรือจูงใจประชาชน เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นเข้ามีส่วนในการก่อการร้ายหรือผู้กระท า
รู้ว่าจะมีผู้ก่อการร้ายแต่ผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นการช่วยปกปิดการกระท านั้น เช่น การรู้แล้วนิ่งเสีย  

การกระท าความผิดต้องได้กระท าโดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 
59 วรรคสอง  
 

มำตรำ 135/3 ควำมผิดฐำนสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 135/1 หรือมำตรำ 
135/2 

ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 

2. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดมาตรานี้ผู้กระท าจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อเป็นผู้สนับสนุนให้กระท าความผิดตามมาตรา
135/1 หรือมาตรา 135/2 ซึ่งการสนับสนุนหมายถึง การกระท าตามมาตรา 86 ซึ่งปกติผู้สนับสนุน
การกระท าความผิดมีโทษ 2 ใน 3 ของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดท่ีผู้นั้นสนับสนุน แต่มาตรา 
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135/3 บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 

ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ 

 

มำตรำ 135/4 ควำมผิดฐำนเป็นสมำชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติ หรือประกำศภำยใต้คณะ
มนตรีควำมม่ันคงแห่งสหประชำชำติก ำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีกำรกระท ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย 

ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาลได้
ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้วผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน เจ็ดปี
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นสมาชิกของคณะบุคคล  
2. ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็น

คณะบุคคลท่ีมีการกระท าเป็นการก่อการร้าย และ  
3. รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว  
4.โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นสมาชิกของคณะบุคคลหมายความว่าผู้กระท าผิดตามมาตรา 135/4 นี้จะต้องเป็นสมาชิก
ของคณะบุคคลซึ่งจัดต้ังขึ้นในลักษณะถาวร จะเป็นกลุ่มบุคคลประเภท ใดก็ได้ ซึ่งมีการกระท าเป็น
การก่อการร้าย ผู้กระท าต้องรู้ถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย หมายความว่าไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกโดย
การถูกหลอกให้เข้าร่วม เป็นต้น 

ค าว่า ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็น
คณะบุคคลท่ีมีการกระท าเป็นการก่อการร้าย หมายความว่า คณะบุคคลท่ีผู้กระท าเป็นสมาชิกนั้น คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติหรือประกาศให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าเป็นการก่อการ
ร้าย กล่าวคือ คณะบุคคลนั้นมีการกระท าการอันเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 135/1 นั่นเอง 

รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว หมายความว่า 
รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศของคณะมนตรีความ แห่งสหประชาชาติแล้วว่า 
คณะบุคคลท่ีผู้กระท าเป็นสมาชิกนั้นเป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา 
135/1 ด้วยแล้ว 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะเข้าเป็น
สมาชิกของคณะบุคคล และต้องรู้ด้วยว่าคณะบุคคลนั้น คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติได้
มีมติหรือประกาศให้คณะบุคคลนั้นเป็นคณะบุคคลท่ีมีการ กระท าอันเป็นการก่อการร้ายด้วย 
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ค ำถำมท้ำยบท 

1. อย่างไรเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ 
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

2. การกระท าอย่างไรจึงถือได้ว่าเป็นความผิดฐานกบฏ 

3. นายโรนัลโด้เขียนจดหมายปิดผนึกไปถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังเข้าสู่
ราชส านักว่าเอกอัครราชทูตเป็นคนไม่ดีทุจริตคดโกงต่อประเทศของตนเอง จงวินัจฉัยว่า นายโรนัลโด้
มีความผิดอาญาหรือไม่ อย่างไร 

4. นาย ก ด่ืมสุราฉลองวันปีใหม่ ด้วยฤทธิ์สุราจึงยิงปืนใส่ธงชาติไทยขาดและหลุดลงมาบน
พื้นดินจงวินิจฉัยว่า นาย ก มีความผิดอาญาหรือไม่ อย่างไร 

5. นาย ก คิดจะฆ่าเอกอัครราชทูตประเทศลาว จึงซื้อปืนมาดักซุ่มยิงเอกอัครราชทูตประเทศ
ลาวขณะขับรถยนต์เข้าไปในสถานทูต แต่ในขณะท่ีรอการซุ่มยิงนั้น ต ารวจได้พบ นาย ก มีอาวุธปืนอยู่ 
ก็เลยท าการจับกุมเสียก่อน ดังนี้ จงวินัจฉัยว่า นาย ก มีความผิดอาญาหรือไม่ อย่างไร  
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บทที่ 2 

ลักษณะ 2 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปกครอง 
 

ลักษณะ 2 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปกครอง 

 

 ภารกิจส าคัญของรัฐคือการปกครอง ดังนั้น ในการปกครอง รัฐจึงมีเจ้าพนักงานเป็นผู้บริหาร
ตามสายงานจึงต้องก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดให้มี
ความคุ้มครองเจ้าพนักงานแตกต่างจากกฎหมายท่ัวไป โดยบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้
ส าหรับผู้ท่ีกระท าผิดต่อเจ้าพนักงาน และขณะเดียวกันเมื่อสร้างพนักงานกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีเจ้าพนักงานก็ได้รับผิดยิ่งกว่าประชาชนท่ัวไปกระท าผิด ประมวลกฎหมายอาญาได้แยกความผิด
ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครองเป็น 2 หมวด ได้แก่ 1. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน  2. ความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 136 ถึง มาตรา 205 

 

 หมวด 1 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำน 

 

เจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนในงบประมาณ
แผ่นดินตามกฎหมายและบุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน จากความหมายดังกล่าว จึง
แยกประเภทของเจ้าพนักงานได้ 2 ประเภท 

1. บุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นเจ้าพนักงาน เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช 2496 มาตรา 44 บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ถือว่านายกเทศมนตรี เทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา  และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ได้บัญญัติให้ เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงาน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี เป็นต้น  

2. บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับเงินเดือนตอบแทนหรือไม่ ดังนั้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน รัฐสภา อัยการ ครู ตุลาการ ทหาร ต ารวจย่อม
เป็นเจ้าพนักงานแต่ลูกจ้างของทางราชการ แม้จะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณก็ไม่ใช่เจ้าพนักงาน 
แต่บุคคลธรรมดาท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มีหน้าท่ีในกิจการใดตาม
พระบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ พ.ศ. 2482 ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแม้ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
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มำตรำ 136 ควำมผิดฐำนดูหม่ินเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าท่ี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ดูหมิ่น  
2. เจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าท่ี  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาท ท าให้อับอาย หรือ ด่าแช่ง โดยการดู
หมิ่น อาจเป็นการแสดงออกด้วยกริยา ด้วยวาจา หรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ จะเป็นการกระท าต่อ
หน้าหรือลับหลังก็ได้ การดูหมิ่นซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 136 นี้จะต้องเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
และได้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะเจ้าพนักงานผู้นั้นกระท าการตามหน้าท่ีหรือเพราะเจ้าพนักงานผู้นั้นได้
กระท าการตามหน้าท่ีมาแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ท่ีตนดู
หมิ่นนั้นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าท่ีด้วย  

ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจ าเลยกล่าวต่อ ข. เจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ีว่า “แน่จริงมึงถอดเส้ือมาต่อย
กับกูเลย” เป็นการกล่าวท้าทายให้ ข. ออกมาต่อสู้กับจ าเลย เป็นเพียงค ากล่าวท่ีไม่สุภาพและไม่
สมควรเท่านั้น ยังไม่ท าให้พอท่ีจะให้เข้าใจว่าจ าเลยมีความมุ่งหมายท่ีจะด่า ดูถูกเหยียดหยาม หรือสบ
ประมาท ข. ให้อับอายแต่อย่างใด การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 136 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4327/2540) 

จ าเลยช้ีหน้าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติตามหน้าท่ี ปลัดนิกรนี้จะเป็นบ้าหรืออย่างไร มากีดขวาง
กล่ันแกล้งจ าเลยท างานไปโดยเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไม่ให้ความเป็นธรรม พยายามกล่ันแกล้งจ าเลยคน
เดียว พยายามกล่ันแกล้งมาหลายครั้งแล้ว ถ้อยค าและกิริยาเช่นนี้ เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานมิใช่เป็น
การกล่าวในลักษณะต่อว่าด้วยความสุจริต (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 623 /2508) 

ถ้อยค าบางนั้นแม้ว่าเป็นค าไม่สุภาพ ค าหยาบ ไม่สมควรจะกล่าวหรือเป็นค าปรารภปรับทุกข์
หรือค าโต้แย้ง ค าติชมตามปกติ หรือไม่ก็ถึงกับดูหมิ่น เช่น กล่าวว่ามึงอย่าไปท ากับมันมึงมันเป็นทาส
ท าไมเป็นค าไม่สุภาพ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 546 /2467 ) 
ความแตกต่างของความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา 136 และความผิด หมิ่นประมาทตาม
มาตรา 326 มีดังนี้ 
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 1. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 หมายถึงการดูถูกเหยียดหยาม ด่า หรือสบประมาท ท าใ ห้
ผู้เสียหายอับอาย หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 หมายถึง ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสามโดย ประการท่ี
น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิน หรือถูกเกลียดชัง 

2. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 ยอมความไม่ได้ แต่หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 ยอมความได้ 

  3. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 ไม่มีการยกเว้นความผิด แต่หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 มีการ
ยกเว้นความผิดตามมาตรา 329 และยกเว้นโทษตามมาตรา 330 

อนึ่ง ถ้าดูหมิ่นบุคคลธรรมดาจะเป็นความผิดตามมาตรา 393 แต่ต้องเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า
การหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน แม้จะเพราะกระท าการตามหน้าท่ีหรือเพราะได้กระท าการตามหน้าท่ี
หรือไม่ก็ตาม เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 เท่านั้น เว้นแต่ถ้อยค าหมิ่นประมาทนั้น
จะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปด้วยในตัวจึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 136 ด้วย อันเป็นเรื่อง
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักคือ 136 (เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 2541: 42) 

 

มำตรำ 137 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
2. แก่เจ้าพนักงาน 

3. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 137 นี้เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานโดยท่ัวไป 

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หมายถึง ท าให้เจ้าพนักงานทราบข้อความท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง
ไม่ว่าจะโดยวิธีใดจะเป็นการพูด เขียน หรือแสดงกิริยาท่าทางใด ๆ หรือการกระท าอย่างใดก็ได้ให้เจ้า
พนักงานทราบความ อาจเป็นการแจ้งด้วยวาจาด้วยหนังสือ หรือการแจ้งด้วยการแสดงกิริยาท่าทาง
อย่างไรก็ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 274 /2484) การแจ้งความเท็จตามาตรานี้ รวมถึงการตอบค าถาม
ด้วยข้อความท่ีเป็นข้อความเท็จหรือข้อความท่ีไม่ตรงต่อความเป็นจริง และแม้ข้อความนั้นจะมีความ
จริงอยู่บ้าง แต่มีส่วนท่ีเป็นเท็จอยู่ด้วย ก็ถือว่าเป็นข้อความอันเป็นเท็จ แต่ถ้าเป็นการให้การในฐานะ
เป็นผู้ต้องหา แม้จะให้การเท็จก็ไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 225/2508)  
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อย่างไรก็ตาม หากเป็นผู้ต้องหา เมื่อเจ้าพนักงานถามช่ือเพื่อบันทึกการจับกุม ไม่ตอบค าถาม
หรือตอบเท็จ แม้ไม่ผิดตามมาตรา 137 แต่ผิดตามมาตรา 367 และถ้าแจ้งความเท็จ เพื่อให้เจ้า
พนักงานจดลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ผู้แจ้งมีความผิดตามมาตรา 267 ด้วย  

แก่เจ้าพนักงาน หมายความว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้น ต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานและ
ต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีแจ้งนั้นด้วยซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหาย หมายความว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนั้นจะต้องอาจท าให้ผู้อื่นหรือ
ประชาชนเสียหายด้วย หากว่าการแจ้งนั้น อาจจะท าให้เกิดความเสียหายผู้กระท าก็มีความผิดแล้ว ไม่
จ าต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริง ๆ ความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายแก่ร่างกาย จิตใจ เกียรติยศ 
ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้แจ้งต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่า
ข้อความท่ีตนแจ้งเป็นเท็จ และรู้ว่าผู้ท่ีตนแจ้งนั้นเป็นเจ้าพนักงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ข้อความท่ีจ าเลยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตรงตามสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

เป็นเรื่องท่ีจ าเลยแจ้งความตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ส่วนการกระท าของโจทก์ท้ังสองจะเป็นความผิด
ต่อกฎหมายตามท่ีจ าเลยแจ้งหรือไม่ ไม่ส าคัญ เพราะการแจ้งความย่อมหมายถึงเฉพาะข้อเท็จจริง ม่
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย แม้ต่อมาพนักงานสอบสวนจะได้ ด าเนินคดีแก่โจทก์ท้ังสองตามท่ีจ าเลยแจ้ง และ
พนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาด ไม่ฟ้องคดีโจทก์ท้ังสองก็ตาม ก็ยังถือไม่ได้ว่าข้อความท่ีจ าเลยแจ้งนั้น
เป็นความเท็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5236/2549) 

จ าเลยท้ังส่ียื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท่ีดินขอรับมรดกท่ีดินมีโฉนด แล้วจ าเลยท้ังส่ีให้ถ้อยค า
และยืนยันรับรองบัญชีเครือ ญาติต่อเจ้าพนักงานท่ีดินท่ีสอบสวนท่ีดินมรดกว่าผู้ตายมีทายาทเพียง 4 
คน คือจ าเลยท้ังส่ี อันเป็นเท็จ ซึ่งความจริงจ าเลยท้ังส่ีต่างทราบดีว่าผู้ตายยังมี บุตรสาวอีก 2 คน เป็น
ทายาทโดยธรรม เจ้าพนักงานท่ีดินจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ท่ีดินให้จ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 4 ตามค าขอ
ของจ าเลยท้ังส่ีท าให้กรมท่ีดิน และบุตรสาวอีก 2 คนของผู้ตายเสียหาย จ าเลยท้ังส่ีย่อมมีความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จในวันท่ีกระท าความผิด
นั้นเอง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2141/2532) 
 

มำตรำ 138 ควำมผิดฐำนต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการ
ตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง 
ประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
1. ต่อสู้หรือขัดขวาง  
2. เจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ต่อสู้ หมายถึง การขัดขวางในลักษณะท่ีรุนแรง (สมศักด์ิ สิงหพันธ์, 2515: 144) การต่อสู้ใน
มาตรานี้ เป็นการใช้ก าลังขัดขืน ซึ่งไม่ถึงกับใช้ก าลังประทุษร้าย เป็นเพียงใช้ก าลังขัดขืนเช่นเจ้าหน้าท่ี   

ขัดขวาง หมายถึง การกระท าท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคหรือเกิดความยากล าบากแก่เจ้าพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ขับรถส่ายไปส่ายมาในขณะท่ีเจ้าพนักงานต ารวจอยู่บนหลังคารถ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 2249 /2515) หรือกรณีต ารวจจับเด็กเร่ร่อนตามหน้าท่ี เด็กขอร้องให้จ าเลยช่วย จ าเลยถามว่า
เป็นอะไรมาจับเด็ก เมื่อต ารวจแสดงตัวว่าเป็นต ารวจ แล้วจ าเลยพูดว่า ขอได้ไหมอย่าจับเด็กนี้เลย 
ต ารวจจึงอธิบายให้ฟังว่าเป็นหน้าท่ี จ าเลยก็ยอมให้เด็กเอาไป ดังนี้ การกระท าของจ าเลยเป็นการ
ขัดขวางเจ้าหน้าท่ีพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าท่ี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 128 /2515)  

เจ้าพนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเจ้าพนักงานและบุคคลท่ี
ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังได้อธิบายไว้แล้ว  

ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลท่ีเจ้าพนักงานเรียกหรือขอให้
ช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานไว้ หรือบุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงาน เช่น สารวัตรก านันเป็นผู้ช่วยก านัน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี หรือ 
ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีพนักงานและปฏิบัติหน้าท่ีนั้นก็ต้องการปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย เช่น 
เจ้าพนักงานมีค าส่ังตามอ านาจหน้าท่ีให้มีการรื้อรั้วท่ีท าขึ้นมาผิดกฎหมายและจ้างคนให้ท าการรื้อ 
โดยอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิด จ าเลยเลยทราบแล้วว่ายังขัดขืนเข้าผลักคนรื้อ 
เพื่อขัดขวางการรื้ ย่อมมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าท่ีพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าท่ี (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 618 /2504) 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าผู้ท่ี
ตนต่อสู้หรือขัดขวางนั้นเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และบุคคลนั้น
ก าลังปฏิบัติการตามหน้าท่ีด้วย 

ในมาตรา138 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามวรรคแรก ถ้ากระท าโดย
ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักขึ้น 

 ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจ าเลยท้ังสองน าคนต่างด้าวสัญชาติลาว 20 คน  โดยสารรถยนต์จากจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อไปส่งท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนต่างด้าวและเข้ามาใน
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ราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย การกระท าของจ าเลยท้ังสองจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคน
เข้าเมืองฯ มาตรา 64 วรรคแรก แล้วการท่ีจ าเลยท้ังสองร่วมกันขับรถหลบหนีเจ้าพนักงานต ารวจและ
พุ่งชนรถของทางราชการจนเกิดการเสียหายนั้น จ าเลยท้ังสองมีเจตนากระท าเพื่อหลบหนีการจับกุม 
ดังนั้น ความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 138 กับความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 จึงเป็นกรรม
เดียวกัน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4045/2545) 

ขณะเกิดเหตุมีเจ้าพนักงานต ารวจท้ังสองอยู่ห่างจากจ าเลยประมาณ 5 เมตร ถ้าจ าเลยถือปืน
จ้องเล็งมายังเจ้าหน้าท่ีต ารวจแล้ว เจ้าพนักงานต ารวจคงไม่ทันร้องบอกให้จ าเลยวางปืนหรือยิงปืนขู่
ก่อน จ าเลยอาจยิงเจ้าพนักงานต ารวจท้ังสอง ให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ทันที แต่ผลการตรวจชันสูตร
บาดแผลท่ีจ าเลยถูกยิงและวิถีกระสุนปืนล้วนแต่เข้าทางด้านหลัง แสดงว่าจ าเลยหันหลังวิ่งหนีและถูก
เจ้าพนักงานต ารวจยิง น่าเช่ือว่าเมื่อจ าเลยเห็นเจ้าพนักงานต ารวจ คงเกิดความกลัวตามสัญชาตญาณ
ของคนร้ายและวิ่งหนีทันที มิใช่ถือปืนจ้องไว้เฉยๆ หรือจ้องจะต่อสู้เจ้าพนักงานต ารวจ พยานหลักฐาน
โจทก์ท่ีน าสืบมาไม่พอฟังลงโทษจ าเลยฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3477/2542) 
 

มำตรำ 139 ควำมผิดฐำนข่มขืนใจเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตาม
หน้าท่ี โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินส่ีปี 
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ข่มขืนใจโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
2. ต่อเจ้าพนักงาน  
3. ให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าท่ี  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ข่มขืนใจ หมายถึง การบังคับใจอันมีผลท าให้เจ้าพนักงานต้องตัดสินใจปฏิบัติการอันมิชอบ
ด้วยหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าท่ีโดยความกลัว เพราะถูกผู้กระท าใช้ก าลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย (หยุด แสงอุทัย, 2538: 62)  

ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่า 
ท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใด แล้วให้ความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใด
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บุคคลหนึ่งอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือ ใช้วิธีอื่นใดอัน
คล้ายคลึงกันตามมาตรา 1 (6) 

ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง กระท าการใดด้วยวาจา ท่าทางหรือลายลักษณ์อักษร 
โดยวิธีท าให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายจากการใช้ก าลังประทุษร้าย เช่น พนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัว
ผู้ต้องหา แล้วไปพูดว่าจะย้ายพนักงานสอบสวนภายใน 24 ช่ัวโมงหรือไม่ก็จะเอาลงหลุมฝัง เป็นต้น 

เจ้าพนักงาน ดูความหมายค านี้ในมาตรา 138  

ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หมายถึง กระท าการอันไม่ถูกต้องด้วยหน้าท่ี เช่นข่มขืนใจเจ้า
พนักงานให้จับกุมคนท่ีมิได้กระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น  

ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าท่ี หมายถึง ไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ให้ไม่จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ท่ีตนข่มขืน
ใจเป็นเจ้าพนักงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

  การท่ีจ าเลยพูดขู่เข็ญว่าจะฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้หากไม่ปล่อยไม้ท่ียึด เป็น
การข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือให้ละเว้นการ
ปฏิบัติการตามหน้าท่ี เป็นการลงมือกระท าความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 139 แล้ว 
แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล เพราะผู้เสียหายไม่เกรงกลัว ไม่ยอมปล่อยไม้ท่ียึด ผู้เสียหายจึงไม่ได้
ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าท่ี  ท่ีจ าเลยข่มขืนใจจ าเลยจึงมี
ความผิดฐานพยายามข่มขืนใจ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 ประกอบด้วย
มาตรา 80 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2989/2537) 

 

มำตรำ 140 เหตุฉกรรจ์ซ่ึงท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 138 วรรคสอง หรือมำตรำ 
139 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

ถ้าความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือช่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
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 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 140 นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตาม
มาตรา 138 วรรคสอง หรือผู้กระท าผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานตามมาตรา 139 ต้องรับโทษหนักขึ้น
เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 140 มี 3 ประการด้วยกัน และมีระวางโทษสูงขึ้นตามล าดับ 

วรรคแรก เป็นกรณีความผิดตามาตรา 138 หรือ มาตรา 139 โดยท่ีผู้กระท าผิดมีหรือใช้อาวุธ 
หรือร่วมกระท าผิดด้วยกันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

วรรคสอง เป็นกรณีท่ีผู้กระท าผิดอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมี
อยู่จริงหรือไม่ก็ตาม 

วรรคสาม เป็นกรณีท่ีผู้กระท าผิดมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 

ตัวอย่างเช่น 

ขณะเกิดเหตุ ต. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เข้าจับกุมจ าเลย เพียงแต่อนุญาตให้ อ. และ ย. ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าท าการจับกุมจ าเลยท้ังหก โดย ต. ไปถึงท่ีเกิดเหตุหลังจากจ าเลยท้ังหกหลบหนีไปแล้ว 
กรณีนี้จึงไม่อาจถือว่า ต. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการหรือกระท าตามหน้าท่ีเพราะ ต. ไม่ได้เข้าจับกุมจ าเลย
ท้ังหก ดังนั้นการท่ี อ. และ ย. เข้าจับกุม จ าเลยท่ี 1 จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการหรือกระท าตามหน้าท่ี ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่เป็นการเข้าจับกุมโดยไม่มี
อ านาจ แม้จ าเลยท้ังหกจะต่อสู้ขัดขวางเป็นเหตุให้ อ. และ ย. ได้รับอันตรายเป็นรอยถลอกและบวมเล็กน้อย
ตามบริเวณแขน ข้อมือ และขมับก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เกินสมควรแก่
เหตุการกระท าของจ าเลยท้ังหก จึงไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและท าร้าย ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีตามมาตรา 140 และมาตรา 296 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 77/2541) 
 

มำตรำ 141 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เสียหำยต่อตรำเคร่ืองหมำยทรัพย์สินหรือเอกสำรอัน
เจ้ำพนักงำนได้ประทับหรือหมำยไว้ 

ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้
ประทับหรือหมายไว้ท่ีส่ิงใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาส่ิง
นั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย  
3. อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีส่ิงใดๆในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเป็น

หลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาส่ิงนั้น ๆ  
4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ถอน หมายถึง การเอาออก หรือการท าให้ตราหรือเครื่องหมายท่ีเจ้าพนักงานได้ประทับหรือ
หมายไว้เคล่ือนท่ีไปจากท่ีเดิมหรือหลุดไปจากท่ีเดิม   

ท าให้เสียหาย หมายถึง ท าให้ตราหรือเครื่องหมายบุบสลายหรือลบเลือนไป  
ท าลาย หมายถึง ท าให้ตราหรือเครื่องหมายนั้นแตกหัก สูญหายหรือสูญส้ินไป 

ท าให้ไร้ประโยชน์ หมายถึง ท าให้หมดประโยชน์หรือใช้ไม่ได้  
ตรา หมายถึง รอยตราหรือรูปรอยท่ีเกิดจากการประทับดวงตรา  
เครื่องหมาย หมายถึง รูปรอยหรือส่ิงใด ๆ ท่ีเจ้าพนักงานได้ท าไว้โดยประทับหรือหมายไว้  

ยึด หมายถึง การเอาไว้ในครอบครองของเจ้าพนักงาน หรือการกระท าอันแสดงให้รู้ว่าส่ิงนั้น ๆ อยู่ใน
ความครอบครองของเจ้าพนักงานแล้ว  

อายัด หมายถึง การห้ามมิให้จ าหน่าย จ่าย โอน หรือกระท าการใด ๆ ต่อทรัพย์ท่ีเจ้าพนักงาน
อายัดไว้แล้ว  

รักษา หมายถึง การครอบครอง ดูแล  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าส่ิงท่ีตน

กระท าต่อนั้นเป็นตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ ในการปฏิบัติการตาม
หน้าท่ีในการยึด อายัด หรือรักษาส่ิงนั้น ๆ ด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

อักษรและเลขทะเบียนปืน อันเป็นเครื่องหมายของนายทะเบียนบนอาวุธปืน ไม่ ใช่
เครื่องหมายเพื่อยึด อายัดหรือรักษาปืน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 116/2466) 

การประทับตราเขตป่าสงวนไว้ที่ต้นไม้ เป็นตราประทับเพื่อบอกเขตป่า ไม่ใช่ตราเพื่อรักษาป่า
การท าลายตราท่ีต้นไม้จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 141 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 544 / 2505) 

 

มำตรำ 142 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เสียหำยต่อทรัพย์สินหรือเอกสำรที่เจ้ำพนักงำนได้ยึด
รักษำไว้ หรือสั่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยำน หลักฐำน 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือส่ังให้ส่งเพื่อเป็นพยาน หลักฐาน หรือ
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือส่ังให้
ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์  
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2. ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ 

3. อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือส่ังให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือส่ังให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่ง
หรือรักษาไว้  

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย ท าลาย และท าให้ไร้ประโยชน์ มีความหมายดังได้อธิบายมาแล้วในมาตรา 141  

ซ่อนเร้น หมายถึง การกระท าอันเป็นการปิดบัง หรือน าไปไว้ในท่ียากแก่การค้นหา  
เอาไปเสีย หมายถึง เอาไปจากท่ีเก็บเดิม  
ท าให้สูญหาย หมายถึง ท าให้ทรัพย์สินหรือเอกสารหาไม่พบ 

ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่างและส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้  ท่ีเจ้า
พนักงานได้ยึดรักษาไว้ 

 เอกสาร หมายถึง เอกสารตามบทนิยามในมาตรา 1 (7) อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือ
ส่ังให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานในคดี เช่น ของกลาง พยานวัตถุ พยานเอกสาร ทรัพย์สินหรือเอกสาร
นี้เจ้าพนักงานจะเป็นผู้รักษาไว้เองหรือส่ังให้ผู้อื่นส่งหรือรักษาก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์สิน
หรือเอกสารนั้นเจ้าพนักงานได้ยึดหรือรักษาไว้ หรือส่ังให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานในคดี หรือเพื่อ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ความผิดฐานนี้ผู้กระท าอาจมีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์หรือ
ลักทรัพย์ด้วยก็ได้แล้วแต่กรณี 

ตัวอย่างเช่น  
การท่ีจ าเลยซึ่งด ารงต าแหน่งป่าไม่อ าเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน 12 ท่อน ท่ีพนักงาน

สอบสวนได้ยึดและรักษาได้ พยานหลักฐานในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การกระท า
จ าเลยเป็นความผิดตามมาตรา 142 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3964/2532) 

แม้ความผิดฐานลักทรัพย์ของตนเองท่ีเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้  จะไม่มีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา แต่การเอาทรัพย์ท่ีเจ้าพนักงานยึดหรือรักษาไว้ไปโดยทุจริตก็เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1528/2503) (ประชุมใหญ่) 

การกระท าให้เสียหายแก่ทรัพย์ท่ีผิดกฎหมายแต่เจ้าพนักงานยังมิได้ยึดรักษาเป็นของกลางใน
คดี หรือยังมิได้ส่ังให้ว่าเป็นของกลางในคดี ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 142 (เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 

2541: 66)  
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มำตรำ 143 ควำมผิดฐำนเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในกำรเป็น
คนกลำงให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการ
ตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด 
หรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการ
หรือไม่กระท าการในหน้าท่ีอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
2. ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
3. เป็นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

4. โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  
5. ใหก้ระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าท่ีอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  
6. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 มาตรานี้เป็นการกระท าของบุคคลธรรมดาท่ัวไป ไม่ใช่เป็นการกระท าในฐานะแก่เจ้าพนักงาน 
กล่าวคือ การกระท าของบุคคลธรรมดาท่ี จะไปติดต่อกับเจ้าพนักงานให้การจะท าหรือจะท าตาม
หน้าท่ีเพื่อเป็นคุณแก่ผู้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ตนเป็นการตอบแทน 

เรียก หมายถึง การเรียกเอาทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น เรียกเงินจากผู้ต้องหาโดยอ้างว่าจะ
น าไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อช่วยผู้ต้องหาให้พ้นคดี ความผิดตามมาตรานี้ส าเร็จเมื่อเรียก โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าผู้ถูกเรียกจะยอมหรือไม่ยอมให้  

รับหรือยอมจะรับ หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากการท่ีมีคนเสนอให้ แล้วบุคคล
นั้นยอมรับเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอให้  
  ประโยชน์อื่นใด หมายถึง ประโยชน์ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สิน เป็นประโยชน์อะไรก็ได้ เช่น ยกลูกสาว
ให้ ไปเป็นคนรับใช้ 

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หมายความว่า การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น
ใดนั้นจะกระท าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ 

การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องเป็นการกระท าเพื่อตอบแทน
ในการท่ีตนจะจูงใจ หรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล 
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การจูงใจ หมายถึง การเกล้ียกล่อมหรือโน้มน้าวจิตใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ การท่ีจะ
จูงใจหรือได้จูงใจให้กระท าหรือไม่กระท านั้นต้องเป็นการกระท าตามหน้าท่ี และการนั้นเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน การจะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน  ท่ีจะเป็นความผิด
ตามมาตรา 143 นี้จะต้องกระท าโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน โดยจะเป็น
อิทธิพลในทางใดก็ได้ไม่จ ากัด อาจเป็นอิทธิพลของการเป็นภรรยา อิทธิพลของเจ้าหนี้ หรืออิทธิพลแม่
ยายท่ีใช้อิทธิพลต่อลูกเขย ค าว่าอิทธิพลจะผิดกฎหมายต่อเมื่อใช้ไปในทางท่ีมิชอบ เช่น ท าให้ผู้อื่นกลัว
ว่าจะถูกกล่ันแกล้ง 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีตนเรียก รับ หรือยอมจะรับนั้น เขาได้ให้ตนเป็นการตอบแทนในการท่ีตนจะจูงใจหรือได้
จูงใจเจ้าพนักงานให้กระท าการ ไม่กระท าการ ตามหน้าท่ีอันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจ าเลยท่ี 2 ร่วมเรียกและรับเงินไปจาก น. เป็นการตอบแทนโดยอ้างว่าจะน าไปใช้จูงใจ
เจ้าพนักงานในต าแหน่งผู้พิพากษาโดยวิธีการอันทุจริต ให้กระท าการในหน้าท่ีพิพากษาคดีโดยรอการ
ลงโทษจ าคุก ให้แก่ น. ในคดีอาญาท่ี น. ถูกฟ้องนั้น ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 แล้ว แม้จ าเลยท้ังสองไม่ได้ไปจูงใจผู้พิพากษาให้กระท าการในหน้าท่ีให้เป็นคุณแก่ 
น. ก็ยังครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แม้ค าเบิกความของ น. 
ไม่ได้ระบุช่ือผู้พิพากษา ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาคดีอาญาท่ี น. ถูกฟ้อง ก็ไม่ท าให้การกระท าของจ าเลยท่ี 2 

ไม่เป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบความผิดไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7695/2543) 

การท่ีจ าเลยเรียกและรับเงิน 1 ล้านบาทไปจากผู้เสียหายเพื่อเป็นส่ิงตอบแทนในการท่ีจะจูง
ใจผู้พิพากษาศาลฎีกา โดยวิธีอันทุจริตให้กระท าการในหน้าท่ี โดยพิพากษาให้เป็นคุณแก่ผู้เสียหายให้
ผู้เสียหายชนะคดีในช้ันศาลฎีกานั้น ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
143 แล้ว จ าเลยจะได้ไปจูงใจผู้พิพากษาศาลฎีกาให้กระท าการในหน้าท่ี  ให้เป็นคุณแก่ผู้เสียหาย
หรือไม่หาใช่องค์ประกอบความผิดไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4846/2536) 

 

มำตรำ 144 ควำมผิดฐำนให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  
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2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
3. แก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล  
4. เพื่อจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการหรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ีโดยเจตนา  
5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ให้ หมายถึง มีการให้และเจ้าพนักงานรับเอา หรือเป็นการยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่เจ้า
พนักงาน  

ขอให้ หมายถึง เสนอท่ีจะมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน 

รับว่าจะให้ หมายถึง ให้ค ามั่นว่าจะมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเจ้าพนักงาน ในมาตรานี้เจ้า
พนักงานเป็นฝ่ายเรียกก่อน แล้วผู้กระท าก็รับปากกับเจ้าพนักงานว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ความผิดเกิดขึ้นนับแต่รับว่าจะให้  

ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้  
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง ประโยชน์ใด ๆ อันนอกจากทรัพย์สิน   
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าบุคคลนั้น

เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หมายความ
ว่านอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้ว ต้องมีเจตนาพิเศษท่ีจะจูงใจให้เจ้าพนักงานกระท าการอันมิชอบ
ด้วยหน้าท่ีด้วย  

มิชอบด้วยหน้าท่ี หมายความว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กฎ
ข้อบังคับหรือค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย, 2538: 75) 

ตัวอย่างเช่น 

บิดาของผู้ต้องหาคดีการพนันขอให้จ าเลยช่วยเหลือ จ าเลยเขียนจดหมายถึงร้อยต ารวจโท ป. 
พนักงานสอบสวนว่าคดีการพนันน้ าเต้าปูปลาถึงแม้จะเสียท่ีศาลหรือเสียท่ีโรงพักก็มีค่าเท่ากันเพราะ
ไม่กี่ร้อยบาท จึงขอความกรุณาใช้ดุลพินิจแบบปรัชญาทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เสียเวลาท้ังสองฝ่าย 
ท้ังหมด 6 คน คนละ 300 = 2,000 บาท เป็นค่าบ ารุงโรงพัก ดังนี้เป็นเพียงขอร้องให้ช่วยเปรียบเทียบ
ปรับให้คดีเสร็จไปในช้ันสถานีต ารวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น จ าเลยไม่มีความผิดฐานให้สินบน
แก่เจ้าพนักงานตามมาตรา 144 หรือฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา 167 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3700/2529) 

การท่ีเจ้าพนักงานต ารวจผู้จับกุมผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ีต้องเบิกความต่อศาลตามความสัจ
จริงในระหว่างเป็นพยานในคดีท่ีผู้กระท าความผิดถูกฟ้องนั้น เป็นหน้าท่ีอย่างเดียวกับประชาชนท่ัวไป 
หาใช่ เป็นหน้าท่ีโดยตรงอันสืบเนื่องมาจากท่ีเป็นเจ้าพนักงานผู้จับกุมผู้กระท าความผิดไม่ หน้าท่ีท่ีต้อง
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เบิกความตามความสัจจริงจึงไม่เป็นการกระท าการ ในหน้าท่ีของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะ แม้จ าเลยท้ัง
สามจะให้และรับว่าจะให้เงิน แก่เจ้าพนักงานต ารวจเพื่อจูงใจให้เบิกความผิดไปจากความจริงก็ไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1262/2547) 

 

มำตรำ 145 ควำมผิดฐำนแสดงตนและกระท ำกำรเป็นเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ี
มีอ านาจกระท าการนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับค าส่ังมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระท าการ
ใดๆในต าแหน่งหน้าท่ีนั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน  
2. โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจกระท าการนั้น  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานหมายถึงการกระท าใดๆ ให้ปรากฏว่าตนเป็นเจ้าพนักงานจะเป็นการ
แสดงออกด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางก็ได้ เช่น แต่งเครื่องแบบต าราจ หรืออ้างว่าเป็นต ารวจนอก
เครื่องแบบ หรือปลอมตัวเป็นเจ้าพนักงานจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน  

กระท าการเป็นเจ้าพนักงานหมายถึงกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงาน
ท่ีผู้กระท าผิดได้แสดงตน เช่น แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานต ารวจเข้าตรวจค้นตัวผู้เสียหาย  

โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจกระท าการนั้น หมายถึง ว่าแม้ผู้แสดงตนจะเป็นเจ้า
พนักงานจริง ๆ แต่ไม่มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะกระท าการตามท่ีกระท าการเป็นพนักงานออกไปนั้น ก็เป็น
ความผิดฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน เช่น จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแต่ไปแสดงตนเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันก็มีความผิดตามมาตรานี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาท่ีจะแสดง
ตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานท่ีแสดงตนนั้นด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด ตามวรรคสอง  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ได้รับค าส่ังมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่อไปแล้ว  
3. ยังฝ่าฝืนกระท าการใดในต าแหน่งหน้าท่ีนั้น  
4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

วรรคสองนี้ ขยายความให้ชัดยิ่งขึ้น กล่าวคือ แม้จะเป็นเจ้าพนักงานมาก่อนแต่ได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติตามหน้าท่ีต าแหน่งงานต่อไปแล้วยังฝ่าฝืนการกระท าใดๆ ในต าแหน่งนั้น เช่น กรณีเจ้าพนักงงาน
ถูกผู้บังคับบัญชาส่ังพักราชการหรือส่ังย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอื่นแล้วแต่เจ้าพนักงงานผู้นั้นยังขืนค าส่ัง
ปฏิบัติหน้าท่ีเดิมอยู่ ท้ังนี้ไม่ได้หมายความรวมถึงกรณีท่ีเจ้าพนักงานลาพักหรือหนีราชการ ซึ่งถือว่ายังไม่
พ้นหน้าท่ีราชการ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1022/2525) 

เป็นเจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้กระท าผิดตามวรรคสองนี้ต้องเป็นเจ้าพนักงาน  
ได้รับค าส่ังมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่อไป หมายความ ว่าเจ้าพนักงานผู้นั้นถูกส่ังมิให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามต าแหน่งของตน  

ยังฝ่าฝืนกระท าการใดในต าแหน่งหน้าท่ีนั้น หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นทราบว่าตน
ได้รับค าส่ังมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่อไป แล้วฝ่าฝืนค าส่ังนั้นและยังปฏิบัติตามต าแหน่ง
หน้าท่ีต่อไป เช่น เจ้าพนักงานต ารวจท่ีถูกส่ังพักราชการแล้วแต่ยังจับกุมผู้กระท าผิดต่อไปอีก  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าตนได้รับค าส่ังมิให้
ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่อไปแล้วด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานท่ีตราไม้ซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานป่าไม้ผู้มีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดพระราช 
บัญญัติป่าไม้ แต่จ าเลยได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้เข้าซักถามและท าบันทึกจับกุมผู้ เสียหาย 
หาว่ากระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ จ าเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1394/2514) 

จ าเลยแต่งกายดังท่ีเจ้าพนักงานต ารวจนอกเครื่องแบบแต่งกันตามปกติ คือ นุ่งกางเกงขายาว
สีกากี สวมเส้ือคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง ยืนให้สัญญาณให้รถบรรทุกท่ีผ่านไปมาหยุดรถเพื่อให้
ตรวจตรงจุดท่ีรถยนต์ต ารวจทางหลวงเคยจอดประจ า คนขับรถบรรทุกส่งเงินให้จ าเลย เพราะเข้าใจว่า
จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ดังนี้ จ าเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานต ารวจและกระท าการเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจทางหลวงโดยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานต ารวจจริง มีความผิดตามมาตรา 145 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2099/2527) 
 

มำตรำ 146 ควำมผิดฐำนแต่งเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมำยของเจ้ำพนักงำนโดยไม่
มีสิทธิ 

ผู้ใดไม่มีสิทธิท่ีจะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยศ ต าแหน่ง เครื่องราช 
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อิสริยาภรณ์หรือส่ิงท่ีหมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์กระท าการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิ
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 

1. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล  

2. โดยไม่มีสิทธิ 
3. โดยเจตนา 
4. เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิ  
ค ำอธิบำย 

    สวมเครื่องแบบ หมายถึง แต่งกายด้วยเครื่องแบบของเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

  เครื่องหมาย หมายถึง ใช้เครื่องหมายท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

 โดยไม่มีสิทธิ หมายถึง ไม่มีสิทธิท่ีจะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายดังกล่าวนั้น แม้ผู้
นั้นจะเป็นเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภาใดอยู่ แต่ไปสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้า
พนักงานอื่นหรือสมาชิกสภาอื่นก็ผิดตามมาตรานี้เช่นกัน  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท ามีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าตนไม่มีสิทธิที่จะ
สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายนั้นๆ และมีเจตนาพิเศษเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิด้วย  
 เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิหมายถึงผู้กระท ามีเหตุชักจูงใจพิเศษนอกจากเจตนาธรรมดา
กล่าวคือเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะแต่งเครื่องหมายหรือประดับเครื่องหมายนั้นๆ ด้วยความ 
ผิดส าเร็จแม้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเช่ือตามนั้นก็ตาม 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

1. ใช้ยศ ต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือส่ิงท่ีหมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
2. โดยไม่มีสิทธิ  
3. โดยเจตนา  
4. เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิ 
ค ำอธิบำย 

ใช้ยศ หมายถึง การแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมียศตามกฎหมาย เช่น พูดว่าตนมียศเป็น
พันต ารวจเอกแต่ถ้าพูดว่าตนเป็นต ารวจสันติบาลไม่เป็นความผิดเพราะต ารวจสันติบาลไม่ใช่ยศหรือ
ต าแหน่งเช่นจ าเลยพูดแก่คนท่ัวไปว่าเป็นต ารวจสันติบาล ค าว่าต ารวจสันติบาลไม่ใช่ยศ หรือต าแหน่ง
จึงไม่ใช่การใช้ยศหรือต าแหน่งจ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา (ค าพิพากษฎีกาท่ี 1227 / 2479) 
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ใช้ต าแหน่งหมายถึงการแสดงด้วยประการใดๆ ว่าตนมีต าแหน่งตามกฎหมาย เช่นพูดว่าตนมี
ต าแหน่งเป็นผู้ก ากับการต ารวจ เป็นต้น  

ใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์หมายถึงการน าเอาเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับเครื่องแต่งกาย  
ใช้ส่ิงท่ีหมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์หมายถึงน าเอาแพรแถบหรืออักษรย่อของเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์มาประดับเครื่องแต่งกายหรือใช้ตามหลังช่ือบุคคล เช่น ท.ม. ท.ช. ป.ม. ท.ว.จ 

องค์ประกอบความผิดข้อ 2, 3 และ 4 มีความหมายท านองเดียวกับความผิดแรก 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยถ่ายรูปแต่งเครื่องแบบนายทหารยศร้อยโทและกรอกใบสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนราษฎร 
ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กับแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีหน้าท่ีสอบสวนคุณสมบัติให้จดข้อความอัน
เป็นเท็จลงในบันทึกการสอบสวน ว่าจ าเลยมียศร้อยโท โดยจ าเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ ดังนี้ จ าเลยมี
ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ
อันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามมาตรา 267 และความผิดฐานใช้ยศทหารโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา 146 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2752/2519)  
ต ารวจซึ่งหนีราชการไปแต่ยังไม่มีค าส่ังปลดออกจากราชการยังไม่พ้นจากต าแหน่ง จึงมีสิทธิ

จะใช้นามต าแหน่งและสวม เครื่องแบบต ารวจได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1022/2525) 
 
 หมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

 
ในหมวดนี้ ผู้กระท าความผิดต้องมีคุณสมบัติเป็นเจ้าพนักงานและเป็นบทบังคับแก่เจ้า

พนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความผิดท่ีเจ้าพนักงานกระท าผิดต่อหน้าท่ีโดยทุจริต กฎหมายบัญญัติให้
ลงโทษเจ้าพนักงานผู้กระท าผิดหนักกว่าบุคคลธรรมดาท่ัวไป ท้ังนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงาน 

ความผิดในหมวด 2 นี้เป็นกรณีเอาผิดเฉพาะผู้ท่ีเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าผิดในหน้าท่ี
ราชการของตน บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่เจ้าพนักงานจึงไม่อาจกระท าผิดในหมวดนี้ได้ แต่หากกระท าผิด
ร่วมกับเจ้าพนักงานจะมีความผิดก็เพียงเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น โดยความผิดในหมวดนี้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทต้ังแต่มาตรา 147 ถึงมาตรา 156 เป็นการกระท าโดยทุจริต ต้ังแต่มาตรา 158 ถึงมาตรา 166 
เป็นการกระท าให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงต้องกับทุจริต ส่วนมาตรา 157 เป็นบัญญัติท่ัวไป 

ความผิดในหมวดนี้ ส่วนมากผู้กระท าจะต้องมีเจตนาทุจริตอันเป็นมูลเหตุจูงใจด้วยเสมอโดย
กฎหมายใช้ค าว่า โดยทุจริต หากไม่มีเจตนาทุจริตแล้วก็ไม่เป็นความผิด เพราะขาดองค์ประกอบของ 
ความผิด 
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มำตรำ 147 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนยักยอกทรัพย์ 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของ

ตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด  
3. เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่น หรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย  
4. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

 ความผิดตามาตรานี้เป็นเรื่องเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ โดยได้เบียดบังในทรัพย์ท่ีอยู่ในหน้าท่ี
หรือเอาตัวทรัพย์นั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 

เป็นเจ้าพนักงาน หมายความว่า ผู้กระท าความผิดของมาตรานี้ต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย ดังท่ีได้อธิบายมาแล้ว 

มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด หมายความว่า นอกจากผู้กระท าผิดต้องเป็นเจ้า
พนักงานแล้ว เจ้าพนักงานนั้นจะต้องมีหน้าท่ีราชการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบัญญัติไว้นี้ด้วย  

เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น หมายความว่า ผู้กระท าผิดครอบครองทรัพย์
นั้นอยู่ตามหน้าท่ี แล้วเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น เช่น พนักงานการรถไฟ มีหน้าท่ีขายต๋ัว
รถไฟ  รับเงินค่าต๋ัวแล้วเก็บไว้แล้วยักยอกเสีย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 148/2530) 

ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย หมายความว่า ผู้กระท าผิดยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์ซึ่งครอบครอง
อยู่ตามหน้าท่ีดังกล่าวไปจากตน 

โดยเจตนาทุจริต หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าโดย
ทุจริต คือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
 นายไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอรับเงินค่าแสตมป์จดหมายลงทะเบียน แล้วเบียดบังเอาไว้ (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2395/2527) 

แม้จ าเลยมีต าแหน่งอาจารย์ท าหน้าท่ีสอนหนังสือแต่จ าเลยก็ได้รับค าส่ังมอบหมายจาก ส. ซึ่ง
เป็นอาจารย์ใหญ่ให้ท า หน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน ซึ่งอาจารย์ใหญ่มีอ านาจมอบหมาย
ได้ จ าเลยจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดการหรือรักษาพัสดุของโรงเรียนอันเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ เมื่อจ าเลยเบียดบังโดยน าเครื่อง
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พิมพ์ดีดอันเป็นทรัพย์สินท่ีจ าเลยมีหน้าท่ีจัดการหรือรักษาไปขายโดยทุจริต จ าเลยจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6013/2546) 
 

มำตรำ 148 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยมิชอบ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบ
ให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุก ต้ังแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ  
3. ข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อื่น  
4. เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่นโดยเจตนา  
5. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานใช้อ านาจโดยมิชอบและใช้อ านาจนั้นข่มขืนใจหรือมอบ
ให้หรือให้หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่น รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งเป็นการตอบแทน 

เจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานมีความหมายดังท่ีได้อธิบายไว้แล้ว  
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ หมายความว่า เจ้าพนักงานได้ใช้อ านาจในต าแหน่งของเจ้า

พนักงานผู้นั้น แต่ได้ใช้อ านาจของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้ไปในทางท่ีผิด เช่น ต ารวจมี
อ านาจจับกุมผู้กระท าผิดต่อกฎหมาย แต่ต ารวจผู้นั้นแกล้งจับกุมผู้ท่ีมิได้กระท าผิดต่อกฎหมาย  

ข่มขืนใจผู้อื่น หมายถึง การบังคับใจผู้อื่นให้ท าส่ิงท่ีผู้นั้นไม่สมัครใจ 

จูงใจผู้อื่น หมายถึง โน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นกระท าตามท่ีตนต้องการจนผู้อื่นหลงเช่ือ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง เพื่อให้บุคคลใดมอบให้
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หมายความว่า นอกจากผู้กระท า
ต้องมีเจตนาแล้ว ผู้กระท ายังมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้บุคคลมอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส าหรับผู้กระท าหรือผู้อื่นด้วย ประโยชน์อื่นใดนั้นอาจไม่ใช่เงินทองก็ได้ ในมาตรานี้เป็น
ความผิดส าเร็จแล้วนับต้ังแต่ขมขืนใจหรือจูงใจ แม้ผู้ถูกกระท าจะไม่ยอมตามนั้นหรือยังไม่ได้มอบ
ทรัพย์ก็ตาม เช่น ข่มขืนใจผู้อื่นยอมให้โดยสารรถยนต์โดยไม่เสียค่าโดยสารหรือดูภาพยนตร์โดยไม่เสีย
ค่าเข้าชม เป็นต้น  
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ตัวอย่างเช่น 

มีผู้ไปแจ้งความว่าผู้เสียหายลักโค สารวัตรใหญ่ให้จ าเลยซึ่งเป็นต ารวจไปจับผู้เสียหาย 
ผู้เสียหายว่าโคนั้นซื้อมา เอาสัญญามาให้จ าเลยดู จ าเลยไม่ยอมดู พูดว่าโคอยู่ท่ีใครก็จะจับคนนั้น ถ้า
ไม่ให้ จับต้องเอาเงินมาให้ผู้เสียหายจึงมอบเงินให้จ าเลยไป ดังนี้เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิ
ชอบ ข่มขืนใจให้ผู้เสียหายยอมมอบให้ซึ่งทรัพย์สินโดยขู่เข็ญว่าจะจับกุมผู้เสียหายฐานลักทรัพย์หรือ
รับของโจรอันไม่เป็นความจริง และผู้เสียหายเกรงกลัวยอมมอบทรัพย์ให้จ าเลยตามท่ีเรียกร้อง จ าเลย
มีความผิดฐานเป็น เจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา 148 และฐานกรรโชก
ทรัพย์ตามมาตรา 337 ลงโทษตามมาตรา 148 อันเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3861/2528)   

เมื่อพฤติการณ์ของจ าเลยฟังได้ว่าจ าเลยมีเจตนามาแต่แรกท่ีจะกระท าทุจริต โดยใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนโดยมิชอบจูงใจให้โจทก์ร่วมมอบเงินให้แก่จ าเลย การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ไม่จ าเป็นต้องปรับบทความ
ผิดตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทท่ัวไปอีก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1170/2542) 
 

มำตรำ 149 ฐำนเจ้ำพนักงำนรับสินบน 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระ ท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ีต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาทหรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด   
1. เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภา

เทศบาล  
2. เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  
3. เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วย

หน้าท่ี 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรานี้จะต้องมีฐานะตามท่ีบัญญัติไว้นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงสมาชิกสภา
ต าบลหรืออื่น ๆ  

เรียก หมายถึง เรียกเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น แม้ยังไม่ได้
ตามท่ีเรียกก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  
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รับ หมายถึง เอาไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีผู้อื่นมอบให้หรือยอมมอบให้  
ยอมจะรับ หมายถึง มีการเสนอจะให้แล้วเจ้าหน้าท่ีพนักงานแสดงเจตนาโดยการพูดหรือ

กิริยาท่าทางว่ายอมรับ หรือเป็นการตกลงท่ีจะเอาไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีผู้อื่นเสนอจะให้  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือ

เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าท่ี 

ตัวอย่างเช่น  
พฤติการณ์ท่ีจ าเลยจับกุมผู้เสียหายในข้อหาลักทรัพย์ของ ส. แล้วให้ผู้เสียหายลงลายมือช่ือใน

บันทึกการจับกุม จากนั้นน าผู้เสียหายไปควบคุมไว้ท่ีสถานีต ารวจประมาณ 30 นาทีแล้วเรียกร้องเอา
เงินจากผู้เสียหายเพื่อแลกเปล่ียนกับการปล่อยตัวไม่ด าเนินคดี โดยน าผู้เสียหายออกมาโทรศัพท์หา ก. 
ภริยาผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อจ าเลยได้รับเงิน 3,000 บาท จากผู้เสียหายแล้วจึงปล่อยผู้เสียหายไปนั้น 
เป็นกรณีไม่กระท าการในต าแหน่ง โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 149 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1749/2545) 

เมื่อการกระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งเป็นบท
เฉพาะแล้ว ย่อมไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทท่ัวไปอีก แม้ว่าการ
กระท าของจ าเลยจะเข้าหลักเกณฑ์ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 157 ด้วยก็ตาม 

วันเกิดเหตุจ าเลยท่ี 2 ออกปฏิบัติหน้าท่ีคู่กับจ าเลยท่ี 1 โดยใช้รถจักรยานยนต์คันเดียวกับ
จ าเลยท่ี 1 และอยู่ด้วยกันกับจ าเลยท่ี 1 ต้ังแต่เริ่มตรวจค้นจับกุมจนกระท่ังปล่อยตัว ว. ขณะท่ีจ าเลย
ท่ี 1 ขับรถจักรยานยนต์น า ว. ไปท่ีใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบโดย ว. นั่งกลาง จ าเลยท่ี 2 นั่งซ้อน
ท้ายมีลักษณะควบคุมตัว ว. ไม่ให้หลบหนีท้ังระหว่างท่ีจ าเลยท่ี 1 เรียกร้องเงินจนถึงรับเงินจาก ว. 
จ าเลยท่ี 2 ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น เมื่อได้รับเงินแล้วจ าเลยท่ี 2 ก็นั่งรถจักรยานยนต์ออกไปจากท่ี
เกิดเหตุพร้อมกับจ าเลยท่ี 1 พฤติการณ์ ดังกล่าวฟังได้ว่าจ าเลยท่ี 2 เป็นตวัการร่วมกระท าความผิดกับ
จ าเลยท่ี 1 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 166/2547) 

 

มำตรำ 150 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนรับสินบนก่อนรับต ำแหน่ง 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่หนึ่งแสน
บาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง  
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3. โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตน
ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มาตรานี้ต้องมีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต้ังแต่ก่อนจะเป็นเจ้า
พนักงานในต าแหน่งนั้น ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ ต้ังแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้า
พนักงานเลยหรือเป็นเจ้าพนักงานแล้วแต่ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งนั้น ดังนั้น การเรียกรับหรือยอมรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก่อนรับต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงาน ยังไม่เป็นการลงมือการกระท า เป็น
เพียงขัน้เตรียม เท่านั้น ความผิดส าเร็จเกิดขึ้นเมื่อตนได้รับต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานแล้วและได้กระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งแล้วเท่านั้น 

เจ้าพนักงาน ผู้กระท าผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานมีความหมายดังท่ีได้
อธิบายไว้แล้ว 

กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใด ในต าแหน่งหน้าท่ีของตนก็เป็นความผิด ถ้าหากได้กระท าการหรือไม่กระท า
การนั้น โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับ
แต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงาน ใน
ต าแหน่งนั้นองค์ประกอบข้อนี้เป็นองค์ประกอบภายใน เป็นมูลเหตุชักจูงใจท่ีท าให้เจ้าพนักงานกระท า
การหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง เช่น บรรดาเจ้าของบ่อนการพนันทราบว่า พันต ารวจเอกปกรณ์
ศักด์ิจะได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ก ากับการต ารวจประจ าสถานีต ารวจภูธรในท้องท่ีนั้น  จึงรวบรวมเงิน
จ านวนหนึ่งมาให้พันต ารวจเอกปกรณ์ศักดิ์ เพื่อจะได้ละเว้นไม่จับกุมพวกตน พันต ารวจเอกปกรณ์ศักด์ิ 
รับเงินดังกล่าวไว้ ต่อมาเมื่อพันต ารวจเอกปกรณ์ศักด์ิได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ก ากับการต ารวจ แล้วก็ละ
เว้นไม่จับกุมบรรดาเจ้าของบ่อนดังกล่าว โดยเห็นแก่เงินท่ีตนได้รับไว้ก่อนมารับต าแหน่ง พันต ารวจ
เอกปกรณ์ศักดิ์มีความผิดตามมาตรา 150 นี้ แต่ถ้าพันต ารวจเอกบัญชาไม่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ก ากับ
การต ารวจ แม้จะได้รับเงินไว้ล่วงหน้าก็หามีความผิดตามมาตรา 150 นี้ไม่ 
 

มำตรำ 151 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดย
ทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 



61 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ  
3. ใช้อ านาจในต าแหน่งอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น  
4. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

มาตรานี้เป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับทรัพย์อันใดอันหนึ่งหาประโยชน์ท่ีมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นจากตัวทรัพย์นั้น องค์ประกอบความผิดข้อ 1 และ 2 มี
ความหมายเหมือนในมาตรา 147 ดังท่ีอธิบายมาแล้ว  

ใช้อ านาจในต าแหน่ง หมายถึง เจ้าพนักงานผู้นั้นใช้อ านาจในต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่  
อันเป็นการเสียหาย หมายถึง ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินหรือไม่ก็ได้

หรือแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเอกชนเจ้าของทรัพย์  
โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการ

โดยทุจริต คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย  

และจะเป็นความผิดตามาตรานี้ก็ต่อเมื่อ ผู้กระท ามีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ แล้วใช้
อ านาจในต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยมิชิบด้วยกฎหมายจากตัวทรัพย์นั้น  

ตัวอย่างเช่น  
การกระท าท่ีจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 นั้น ผู้กระท าผิด

จะต้องมีหน้าท่ีซึ่งท้ังจัดการหรือรักษาทรัพย์ มิใช่เพียงแต่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์ และผู้กระท าผิด
ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากตัวทรัพย์นั้นด้วย โดย
มิได้เอาตัวทรัพย์นั้นไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1682/2516) 

จ าเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นโดยต าแหน่งตามค าส่ังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เป็นเจ้าพนักงาน แม้จ าเลยอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินก าไรสะสมของ
โรงพิมพ์เพื่อจ่ายเป็นเงินภาษีเงินได้และค่าปรับให้แก่กรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้ซึ่งรับเงินไปจากโรง
พิมพ์ก็ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1478/2525) 

 

มำตรำ 152 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนเข้ำมีส่วนได้เสีย เนื่องด้วยกิจกำรในหน้ำที่ 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ 

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ ต้ังแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด  
3. เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการนั้น  
4. เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ผู้กระท าตามมาตรานี้ต้องเป็นพนักงานท่ีมีหน้าท่ี จัดการหรือดูแลกิจการใด ซึ่งจะ
แตกต่างกับ มาตรา 147 และมาตรา 151 ท่ีเป็นกรณีเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีจัดการหรือรักษาทรัพย์
กิจการไม่ใช่ทรัพย์แต่กิจการเกี่ยวกับเนื่องกับทรัพย์สินก็ได้ และในมาตรา 152 นี้แม้จะไม่มีการทุจริต
แต่ก็มีความผิดแล้ว ค าว่าทุจริตนั้นเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ แต่ในมาตราท่ีใช้ค าว่าเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ฉะนั้น แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ท่ีควรได้ก็มีความผิดแล้ว 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้ท่ีจะมีความผิดตามมาตรา 

152 นี้ ต้องเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใดตามหน้าท่ี ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นกิจการของรัฐ
หรือของเอกชนก็ตาม  

เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการนั้น หมายความว่า เข้ามีส่วนได้รับผลประโยชน์ในกิจการท่ี
ตนมีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลอยู่  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือ
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วยัง
ต้องมีมูลเหตุจูงใจ คือ กระท าเพื่อจะได้ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นแม้ผู้กระท าจะมิได้รับ
ประโยชน์จากการนั้นก็ไม่ส าคัญ  

ตัวอย่างเช่น 

ผู้ท่ีจะมีความผิดตามมาตรา 152 จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด
เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น การท่ีจ าเลยท่ี 1 ในฐานะ
เป็นนายกเทศมนตรี มีหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของเทศบาลโดยตรง และเป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัด
ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ได้เข้าท าสัญญาซื้อขายกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. เมื่อเทศบาลได้
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และราคาท่ีตกลงซื้อก็ต่ ากว่าราคาท่ีเทศบาลต้ัง
งบประมาณไว้แสดงว่าจ าเลยท่ี 1 ได้กระท าไปตามอ านาจหน้าท่ีในฐานะนายกเทศมนตรี ไม่ได้มุ่งหวัง
ประโยชน์อย่างอื่น จึงถือไม่ได้ว่าจ าเลยท่ี 1 เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น
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เนื่องจากการท าสัญญาดังกล่าว จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 152 จ าเลยท่ี 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของห้างหุ้น ส่วนจ ากัด  ช. คู่ สัญญาจึงไม่มีความผิดฐานเป็น ผู้สนับสนุน  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1706/2535) 

จ าเลยเป็นปลัดสุขาภิบาล ได้รับค าส่ังแต่งต้ังจากสุขาภิบาลให้เป็นผู้ตรวจงานในการจ้างเหมา
ขุดลอกและล้างทางระบายน้ าในเขตสุขาภิบาล จ าเลยได้เข้าด าเนินการขุดลอกและล้างทางระบายน้ า
โดยใช้คนงานของสุขาภิบาลท างานให้ จ าเลยเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดการและดูแลกิจการของสุขาภิบาล เมื่อ
จ าเลยเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการดังกล่าวโดยจ่ายค่าจ้าง
คนงานเพียง 1,750 บาท แต่เบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาไป 2,900 บาท เป็นเหตุให้สุขาภิบาลเสียหาย 
การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และ 157 อันเป็นการ
กระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 152 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 7776/2540) 

 

มำตรำ 153 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนจ่ำยทรัพย์สินเกินกว่ำที่ควรจ่ำย 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าท่ีควรจ่ายเพื่อประโยชน์  
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์  
3. จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าท่ีควรจ่าย  
4. เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดตามมาตรานี้ ได้แก่ การท่ีเจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์ซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ี
จ่ายนั้น ได้จ่ายใหเ้กินกว่าท่ีควรจ่าย 

 เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

มีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์ หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้กระท าผิดตามมาตรานี้ จะต้องมีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์ จะ
เป็นทรัพย์และได้จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าท่ีควรจ่าย หมายความว่า จ่ายทรัพย์เกินกว่ากฎหมาย ระเบียบ
หรือสัญญาท่ีได้ก าหนดไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ คือ
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย  
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เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วยัง
ต้องมีเจตนาพิเศษโดยกระท าไปเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยได้รับแต่งต้ังจากอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นช่างบังคับหมู่เข่ือนระบายน้ าแห่งหนึ่งมี
หน้าท่ีควบคุมการงานก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าแรงคนงาน ควบคุม
คนงานแต่จ าเลยได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันจากงบประมาณซึ่งมิใช่ประเภทเงินเดือนเมื่อจ าเลยได้เบิก
ค่าแรงคนงานเกินความจริงและจดหลักฐานเท็จ ก็จะเอาผิดจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าท่ี
และท าหลักฐานเท็จไม่ได้ เพราะถือว่าจ าเลยไม่ใช่เจ้าพนักงาน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 231/2503) 

เจ้าพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จ าเลยเป็นเสมียน
ตรวจปล่อยสินค้าประจ าโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าในรถยนต์ 
บรรทุกและเขียนใบก ากับสินค้าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีศุลกากรส่ังปล่อย ถือว่าจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าท่ีจ่ายทรัพย์หรือสินค้าตามมาตรา 153 เมื่อจ าเลยจ่าย สินค้านั้นเกินกว่าท่ีควรจ่ายเพื่อประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น จ าเลยก็ย่อมมีความผิดฐานเจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าท่ีควรจ่ายตาม
มาตรา 153 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2719-2720/2536) 

  

มำตรำ 154 ฐำนเจ้ำพนักงำนเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภำษีอำกรโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ีเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม หรือ
เงินนั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้น
มิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ีเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงิน

อื่นใด  
3. เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น  
4. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
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มีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ีเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่น
ใด หมายความว่า เจ้าพนักงานท่ีจะกระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานท่ีมีหน้าท่ีเรียกเก็บ
หรือตรวจสอบภาษีอากร หรือเป็นเจ้าพนักงานท่ีไม่มีหน้าท่ีดังกล่าวแต่แสดงตนว่ามีหน้าท่ีดังกล่าว 

เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น หมายความว่าเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ีดังกล่าว ได้กระท าการเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น แต่การกระท าดังกล่าวจะเป็นความผิดต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบ
ความผิดขอ้ 4 ด้วย กล่าวคือ กระท าไปโดยเจตนาทุจริต  

โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการ
โดยทุจริตคือเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ีเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงิน

อื่นใด  
3. กระท าการหรือไม่กระท าการใด  
4. โดยเจตนาทุจริต  
5. เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสีย 

ค ำอธิบำย 

 องค์ประกอบความผิดข้อ 1 และข้อ 2 มีความหมายดังท่ีอธิบายไว้แล้วในความผิดท่ีหนึ่ง  
กระท าการหรือไม่กระท าการใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้น จะกระท าการใดหรือไม่

กระท าการใดก็ได้ เช่น แนะน าวิธีให้ผู้เสียภาษีหลีกเล่ียงภาษี หรือละเว้นไม่ เรียกเก็บภาษี เป็นต้น  
โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการ

โดยทุจริต คือ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น และ
เพื่อประโยชน์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้อง
เสีย หมายความว่า การท่ีเจ้าพนักงานกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดนั้น นอกจากจะต้องกระท า
โดยเจตนาแล้วผู้กระท าจะต้องมีมูลเหตุจูงใจ เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย
หรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสียด้วย และเมื่อเจ้าพนักงานผู้นั้นได้กระท าหรือไม่กระท าการใดโดยมีเหตุ
จูงใจดังกล่าวแล้วผลจะเกิดตามนั้นหรือไม่ก็เป็นความผิดส าเร็จตามมาตรานี้แล้ว 
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ตัวอย่างเช่น 

พนักงานเทศบาลตรวจสอบภาษีโรงเรือนตรวจพบว่าบ้านใดควรต้องเสียภาษี แล้วละเว้นไม่
รายงานต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการเรียกเก็บภาษีโดยเจตนาทุจริตเพื่อเรียกเอาเงินค่าตอบแทนจากผู้มี
หน้าท่ีต้องเสียภาษี พนักงานผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 154 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 288/2507) 

ปลัดอ าเภอได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอให้เป็นเจ้าหน้าท่ีแผนกทะเบียนอาวุธปืน ได้ท าการ
ทุจริตปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยปลอมตนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารนั้น
แล้วเบียดบังยักยอกเงินค่าธรรมเนียมของผู้ท่ีมาขออนุญาตซึ่งจ าเลยรับไว้ตามหน้าท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตัว
เสีย ดังนี้ ย่อมมีความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 และฐานเจ้าพนักงานปลอม
เอกสารตามมาตรา 161( ค าพิพากษาฎีกาท่ี 635/2507) 

 

มำตรำ 155 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนก ำหนดรำคำทรัพย์สินหรือสินค้ำเพื่อเรียกเก็บภำษี
หรือค่ำธรรมเนียมโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมาย  
3. ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น  
4. เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสีย  
5. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้มีไว้เพื่อป้องปรามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการก าหนด
ราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมโดยทุจริต เช่น เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานท่ีดิน ท่ีมีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพยืหรือค่าธรรมเนียม 
กระท าการทุจริต 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือราคาสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมาย หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้น มีหน้าตามกฎหมาย ได้ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือ
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สินค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ เช่น เจ้าพนักงานศุลกากรผู้มีหน้าท่ีก าหนด
ราคาสินค้าท่ีน าเข้าเพื่อเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้า เป็นต้น  

ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าหมายความว่าตีราคาหรือประเมินราคาทรัพย์สินหรือสินค้า
ซึ่งจะมีความผิดก็ต่อเมือเจ้าพนักงานผู้นั้นกระท าไปโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท า
การโดยทุจริตโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสีย
น้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสียเช่นเจ้าพนักงานท่ีดินประเมินราคาท่ีดินต่ ากว่าความเป็นจริงเพื่อช่วยให้
เจ้าของท่ีดินเสียค่าธรรมเนียมน้อยลงโดยเห็นแก่ค่าตอบแทนท่ีเจ้าของท่ีดินมอบให้ เป็นต้น 

โดยเจตนาทุจริตหมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดย
ทุจริตคือเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น และมีเจตนาพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสียมี
ความหมายเช่น องค์ประกอบความผิดข้อ 5 ของมาตรา 154 ความผิดท่ีสอง 

มาตรา 155 ต่างกับมาตรา 154 ในข้อหน้าท่ีของเจ้าพนักงานผู้กระท าความผิดเปล่ียนจาก
หน้าท่ีเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากรมาเป็นหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆเพื่อเรียก
เก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1514) 

 

มำตรำ 156 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนตรวจสอบภำษีโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายโดยทุจริต แนะน า หรือกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดเพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไข
บัญชีหรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
นั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย  
3. แนะน า หรือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  
4. เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น 

หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือ
เสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสีย 

5. โดยเจตนาทุจริต 
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ค ำอธิบำย 

 คาวมผิดในมาตรานี้ ได้แก่ กรณีท่ีเจ้าพนักงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายกระท า
การโดยทุจริตหรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดๆ เพื่อให้มีการละเว้นท่ีจะลงรายการ
ตามบัญญชี หรือลงรายการในบัญชีเป็นเท็จ แก้ไข ซ่อนเร้นบัญชี ท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็น
ผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสีย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว และต้องมีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย 
หมายความว่าเจ้าหน้าท่ี ผู้นั้ น ต้องมีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย หรือตามค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เจ้าพนักงานสรรพสามิต เจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

แนะน า หรือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด หมายความว่า การกระท าตามมาตรานี้มี 3 ประการ 
คือ แนะน าผู้เสียภาษีหรือเสียค่าธรรมเนียม กระท าการใด หรือไม่กระท าการใดตามหน้าท่ี  

โดยเจตนาทุจริต หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบภาษีตามกฎหมายได้กระท าการ ตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3 โดยเจตนาทุจริต และมีเจตนาพิเศษตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
เจ้าพนักงานสรรพากรผู้หนึ่ง มีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งพบว่ามีการลงรายการ

เท็จในบัญชี แทนท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายกลับแนะน าบริษัทแห่งนั้นแก้ไขบัญชี เพื่อให้เสียภาษี
อากรน้อยลง โดยเจ้าพนักงานสรรพากรผู้นั้นเรียกร้องเอาค่าตอบแทนจากบริษัทนั้น 

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานท าการทุจริตต่อหน้าท่ีและจดหลักฐานเท็จ
แต่ทางพิจารณาได้ความว่า จ าเลยได้รับแต่งต้ังจากอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นช่างบังคับหมู่เขื่อน
ระบายน้ า มีหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายค่าแรงคนงาน ควบคุม
คนงานโดยจ าเลยได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันจากงบประมาณซึ่งมิใช่ประเภทเงินเดือน เมื่อจ าเลยได้
เบิกค่าแรงงานคนงานเกินความจริงและจดหลักฐานเท็จก็จะเอาผิดจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานทุจริต
ต่อหน้าท่ีและท าหลักฐานเท็จตามฟ้องไม่ได้ เพราะถือว่าจ าเลยไม่ใช่เจ้าพนักงาน และตามฟ้องของ
โจทก์ก็มิได้หมายความถึงความผิดอย่างอื่นท่ีเห็นได้ว่า โจทก์มีความประสงค์จะให้ลงโทษจ าเลยซึ่ง
ไม่ใช่ในฐานะเจ้าพนักงานด้วย เมื่อเป็นดังนี้คดีจึงไม่มีทางจะลงโทษจ าเลยได้  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
231/2503) 

 

มำตรำ 157 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบ
ปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  
3. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในความผิดฐานนี้ป็นบทท่ัวไป ซึ่งหมายถึง หากไม่เป็นความผิดเฉพาะใด ๆ ในหมวดนี้แล้วก็
มักจะเป็นความผิดตามมาตรานี้  

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หมายความว่า การกระท าความผิดตามมาตรา

นี้เจ้าพนักงานผู้กระท าผิดปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยประการใด ๆ ก็ได้ แต่
การปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าท่ี  เช่น ต ารวจจับคนโดยไม่แจ้งข้อ
กล่าวหา น าไปทุบตีและคุมขังไว้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1683/2523) หรือกรณีต ารวจสอบสวนโดยขู่เข็ญ
ท าร้ายผู้ต้องหา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2270/2516) 

ค าว่า โดยมิชอบ หมายถึง มิชอบด้วยหน้าท่ี แต่ไม่จ าเป็นต้องถึงกับผิดกฎหมาย เพียงแต่เป็น
การกระท าหรือละเว้นท่ีไม่สมควรก็ถือได้ว่าเป็นการกระท าหรือละเว้นโดยมิชอบแล้ว (สมศักด์ิ สิงห
พันธุ์, 2515: 233)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หมายความว่า นอกจากเจ้าพนักงานผู้นั้นจะ ได้ปฏิบัติ

หรือละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบโดยเจตนาแล้ว ผู้นั้นจะต้องมีเจตนาพิเศษท่ีจะกระท าเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะด้วย  

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต 

3. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

 4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดท่ีสองของมาตรา 157 นี้แตกต่างจากความผิดแรก กล่าวคือ แม้การท่ีเจ้าพนักงาน
กระท านั้นชอบด้วยหน้าท่ี แต่ก็อาจเป็นความผิดได้ถ้าได้ หากการกระท าไปนั้นโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายหรือไม่ก็ตาม  เช่น 
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ต ารวจยิงคนตายแล้วขัดขวางมิให้มีการลงบันทึกประจ าวันเพื่อ ช่วยตนเอง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
717/2511) หรือกรณีต ารวจเปล่ียนตัวผู้ต้องหาท่ีควบคุมไว้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2861/2522) 

ความผิดตามมาตรา 157 นี้เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ เช่นเดียวกับความผิดตาม
มาตรา 147 มาตรา 148 และมาตรา 149 ถ้าการกระท าของเจ้าพนักงานนั้นเข้าลักษณะเป็นความผิด
ตามมาตรา 147 มาตรา 148 หรือมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157 
ซึ่งเป็นบทความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการท่ัวไป 

ตัวอย่างเช่น 

แม้จ าเลยเป็นปลัดอ าเภอ ไม่มีหน้าท่ีในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการตรวจรับมอบการจ้างแต่เมื่อนายอ าเภอได้แต่งต้ังให้จ าเลยท าการตรวจสอบผลงานดังกล่าว
ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในทางราชการ จ าเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานท่ีมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบผลงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายแล้วรายงานให้นายอ าเภอทราบ การท่ีจ าเลยท ารายงานเท็จ จึงเป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เป็นเหตุให้นายอ าเภอเสียหาย อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3215/2538) 

โจทก์เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวายในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน และ
โจทก์ได้ช าระค่าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ท าให้คดีอาญาท่ีโจทก์ถูกกล่าวหา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) แต่เมื่อโจทก์กล่าวหาต่อ
จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวนว่าจ่าสิบต ารวจ ป. ท าร้าย ร่างกายโจทก์ ท าให้โจทก์เสียหายโดยมี
เจตนาจะให้จ่าสิบต ารวจ ป. ได้รับโทษจึงเป็นค าร้องทุกข์ตามมาตรา 2 (7) และเป็นการกระท าท่ีแยก
ต่างหากจากการกระท าท่ีโจทก์ถูกกล่าวหาดังกล่าว จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวน มีหน้าท่ีต้อง
รับค าร้องทุกข์ของโจทก์ไว้เพื่อด าเนินการสอบสวนตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป การท่ีจ าเลยไม่รับค าร้อง
ทุกข์ของโจทก์ ในข้อหาท าร้ายร่างกาย อ้างเพียงว่าคดีเลิกกันแล้ว โดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ จึงเป็น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7630/2549) 

 

มำตรำ 158 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้เสียหำยซ่ึงทรัพย์หรือเอกสำรซ่ึงตนมีหน้ำที่
รักษำไว้ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือท าให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะปกครองหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้
ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท  
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือ

ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น  
3. ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะปกครองหรือรักษาไว้  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังท่ีได้อธิบายไว้แล้ว  
ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือยินยอมให้
ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น หมายถึง การกระท าดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 141 

และมาตรา 142  

ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะปกครองหรือรักษาไว้ ทรัพย์หรือเอกสารจะ
เป็นของราชการหรือของเอกชนก็ได้ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ีจะปกครองหรือรักษาไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง แม้ไม่ถึงเป็นเจตนาทุจริต
ก็เป็นความผิดตามาตรานี้แล้ว 

 

มำตรำ 159 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้เสียหำยซ่ึงตรำหรือเคร่ืองหมำยอันเจ้ำพนักงำน
ได้ประทับหรือหมำยไว้ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระท าการอันมิชอบด้วย
หน้าท่ีโดยถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น 
ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการ
ปฏิบัติการตามหน้าท่ี เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาส่ิงนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด  
3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีโดยถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือ

โดยยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น 

4. ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นใน
การปฏิบัติการตามหน้าท่ี เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาส่ิงนั้น  

5. โดยเจตนา 



72 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าท่ีดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายตามต าแหน่งราชการ หรือหน้าท่ีโดยค าส่ัง หรือโดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล รักษา
ทรัพย์หรือเอกสารนั้น  

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หมายความว่า ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบหรือโดย
ทุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการในหน้าท่ีของตน  

ถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ดูค าอธิบายในมาตรา 141 และรวมท้ังได้
ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้นด้วย  

ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการ
ปฏิบัติการตามหน้าท่ี เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาส่ิงนั้น หมายความว่า การกระท าผิดตาม
มาตรานี้ต้องเป็นการกระท าต่อตราหรือเครื่องหมายซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้เพื่อเป็นการ
ยึดหรือรักษาทรัพย์หรือเอกสารใดๆ เช่น การประทับตราทรัพย์ของกลางท่ีเจ้าพนักงานยึด เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท้ังกรณีกระท าเองหรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น  

 

มำตรำ 160 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้ดวงตรำหรือรอยตรำโดยมิชอบ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น 
กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีโดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น 
ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น  
3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีโดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท า

เช่นนั้น  
4. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ ผู้กระท าความผิด ต้องมีหน้าท่ีรักษา หรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือ
จะเป็นดวงตราหรือรอยตราของเอกชนก็ได้ และลักษณะของการกระท าต้องเป็นการกระท าความผิด
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โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรา ท่ีตนมีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ โดยการใช้นั้นเป็นการใช้โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี
หรืออาจกระท าความผิดอีกกรณี คือ เป็นการยินยอมให้ผู้อื่นใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบ 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

มีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น  หมายความว่า เจ้า
พนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานท่ีมีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอย
ตราของราชการหรือของผู้อื่น  

ดวงตรา หมายถึง เครื่องหมายท่ีแกะสลักลงบนวัตถุ ซึ่งอาจเป็นโลหะ ไม้ พลาสติก งาช้าง 
หรือยาง โดยอาจจะเป็นวงกลม วงรี หรือรูปทรงอื่น ท่ีใช้ส าหรับประทับตรา 

รอยตรา หมายถึง รอยท่ีเกิดขึ้นจากการประทับของดวงตรา 

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีโดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น  หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท า
เช่นนั้น หมายความว่า ได้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ดวงตราหรือรอยตราท่ีตนมีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ โดย
ไม่ถูกต้องตามหน้าท่ีของตน  

ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า การใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ดวงตรา
หรือรอยตรานั้น เพียงอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายก็ผิดแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง เจ้าพนักงานผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองและผู้กระท า
ต้องรู้ว่าดวงตราหรือรอยตรานั้นเป็นของราชการหรือของผู้อื่นตาม มาตรา 59 วรรคสามด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัด ได้ประทับตราประจ าตัวของจ าเลย อันเป็นตราของทางราชการ
ซึ่งจ าเลยมีหน้าท่ีรักษาและใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของจ าเลยท่ีไม้ท่อนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตัด และเป็น
การประทับตราท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบของกรมป่าไม้ กล่าวคือ มิได้ประทับตราประจ าตัวพร้อมด้วยเลข
เรียงล าดับท่อนค่าภาคหลวงของไม้ท่อนท่ีตัดจากตอนั้น ๆ และเลขปี พ.ศ. ท่ีต้องประทับตราไว้ที่หน้า
ตอของตอไม้ทุกตอ ซึ่งย่อมท าให้กรมชลประทาน เจ้าของโครงการอ่างเก็บน้ าท่ีป่านั้นและกรมป่าไม้
เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 160 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 592/2519) 

จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ประทับตราและท าบัญชีอนุญาตให้ชักลากไม้ท่ีตัดโดยมิชอบเป็นการ
ท าให้ทางราชการเสียหายเป็นความผิดตามมาตรา 160 มาตรา 162 และมาตรา 157 เป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 101/2524) 

 

มำตรำ 161 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนปลอมเอกสำรโดยอำศัยโอกำสที่ตนมีหน้ำที่ 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร 

กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร  
3. กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้น  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว และต้องมีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อความลง
ในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร 

มีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร หมายความว่าเจ้า
พนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้  จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีดังกล่าว คือ การแสดง
ข้อความลงในเอกสารว่าตนเป็นเจ้าของ โดยเป็นเพียงผู้ลงลายมือช่ือก็ได้ หรือลงทะเบียนลงบัญชีหรือ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีอีกคนลงลายมือช่ือก็ได้ หรือเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารของสถานท่ีราชการ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองเอกสารนั้นหรือไม่ก็ตาม (นพพงษ์ จูห้อง , 2555: 

191)แล้วถือโอกาสอาศัยหน้าท่ีของตนปลอมเอกสารนั้น ๆ หากเจ้าพนักงานมิได้มีหน้าท่ีดังกล่าว
ปลอมเอกสารก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 เท่านั้น  

กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้น หมายความว่า เจ้าพนักงานท่ีมี
หน้าท่ีตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ี
ดังกล่าวนั้นและกระท าในระหว่างท่ีตนมีหน้าท่ีอยู่  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ 
เพื่อให้หลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1551) 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการสอบแข่งขันข้าราช การ
ต ารวจและบุคคล ภายนอกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจ จ าเลยได้ต้ังโปรแกรมส่ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์พิมพ์คะแนนลงในกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบรวม 3 คน ให้มีคะแนนสูงขึ้นและสอบผ่าน
ข้อเขียน ซึ่งความจริงผู้เข้าสอบท้ัง 3 คนสอบไม่ผ่าน จ าเลยได้ท าบันทึกคะแนนลงในเทปบันทึกข้อมูลของ
ทางราชการ ดังนี้ จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีท าและกรอกข้อความลงในเอกสารดังกล่าว ท าการแก้ไข
เพิ่มเติมคะแนนลงในเอกสารดังกล่าว โดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้น เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็น
เอกสารท่ีแท้จริง โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษา กรมต ารวจ (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) กรรมการตรวจข้อสอบ ผู้เข้าสอบ และประชาชน เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 161 และมาตรา 265 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 265/2543) 



75 

การท่ีจ าเลยมอบกระดาษค าตอบท่ีตรวจแล้วและเทปบันทึกข้อมูลให้แก่กรรมการตรวจ 
ข้อสอบไปด าเนินการต่อไป ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษา กรมต ารวจ 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ผู้เข้าสอบ และประชาชน จ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้หรืออ้าง
เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 และการ
กระท าของจ าเลยยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษากรมต ารวจ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ผู้
เข้าสอบ และประชาชนและปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตตามมาตรา 157 ด้วย 

เมื่อจ าเลยได้กรอกข้อความลงในใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) ตามความ
เป็นจริง ตรงตามเจตนาของผู้ซื้อผู้ขายท่ีดินทุกประการ และตราประทับของกระทรวงมหาดไทยก็
ถูกต้องเพียงแต่ยังไม่มีลายมือช่ือนายอ าเภอและยังไม่ได้ลงวันท่ีและเดือนท่ีออกใบแทนเท่านั้น 
เอกสารดังกล่าวจึงมิใช่เอกสารท่ีจ าเลยจัดท าขึ้นโดยมีเจตนาจะลอกเลียนแบบหรือปลอมเอกสาร
ต้นฉบับฉบับหนึ่งฉบับใด เป็นเพียงเอกสารท่ียังลงรายการไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามระเบียบของทาง
ราชการเท่านั้น และการท่ีนายอ าเภอในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท่ีดิน ยังมิได้ลงช่ือรับรองเอกสาร กับ
การท่ียังมิได้ลงวันเดือนปีท่ีออกเอกสาร ก็ไม่เป็นเหตุท่ีจะท าให้ผู้พบเห็นเอกสารจะหลงเช่ือว่าเป็น
เอกสารท่ีถูกต้องแท้จริงท่ีทางราชการออกให้ไปได้ การกระท าของจ าเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิด
ฐานปลอมเอกสาร จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 161 และมาตรา 266 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1532/2543) 

 

มำตรำ 162 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนรับรองหรือกรอกข้อควำมในเอกสำรอันเป็นเท็จ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระท า
การดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี 

(1) รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท า ต่อหน้า
ตน อันเป็นความเท็จ 

(2) รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจุดเปล่ียนแปลงข้อความเช่น ว่านั้น หรือ 

(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร  
3. กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี  
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   3.1 รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อ
หน้าตน อันเป็นความเท็จ  

   3.2 รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง  
   3.3 ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจดเปล่ียนแปลงข้อความเช่นว่านั้ 
   3.4 รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้

ซึ่งกระท าผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ท าเอกสาร รับ
เอกสารจากผู้อื่น หรือกรอกข้อความในเอกสาร  

กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี หมายความว่า  การกระท าท่ีจะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ ต้องเป็นการกระท าของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี และการ
กระท าอันเป็นความผิดนั้น ได้แก่ การกระท าตามองค์ประกอบท่ี 3.1 3.2 3.3 หรือ 3.4 อันได้แก่ 

1. รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อหน้า
ตน อันเป็นความเท็จ เช่น เจ้าพนักงานศุลกากรท าเอกสารเท็จรับรองว่าได้ขนสินค้าขึ้นบกแล้ว (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1450/2494) หรือ เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่ไปตรวจแต่รับรองว่าได้ไปตรวจ
แล้วถูกต้อง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1208/2503) 

2. รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง เช่น ต ารวจลงบันทึกประจ า 
วันว่ามีการแจ้งความ ท้ัง ๆ ท่ีไม่มีการแจ้งความหรือจดค าให้การในการสอบสวนโดยท่ีผู้ให้การไม่ได้มา
ให้ถ้อยค า (ค าพิพากษาฎีกาท่ี1501/2518) 

3. ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจดเปล่ียนแปลงข้อความเช่นว่านั้น เช่น 
มีประชาชนมาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจ โดยหน้าท่ีแล้วต ารวจต้องรับจดข้อความไว้ ถ้าไม่รับ
แจ้งความ ย่อมเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือรับแจ้งแต่จดข้อความผิดไปจากท่ีแจ้ง  

4. รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ เช่น 
สารวัตรก านันท าหน้าท่ีแทนก านัน ออกใบมรณะบัตรเท็จ เพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญาประกัน
ปล่อยตัวช่ัวคราว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี2302/2523) 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

พลต ารวจมีหน้าท่ีจดค าให้การของผู้ขอหนังสือเดินทางตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาแม้ส่ังด้วยวา 
จาก็เป็นหน้าท่ีราชการถ้าจดค าให้การเป็นเท็จโดยผู้นั้นมิได้มาให้การเป็นความผิดตามมาตรา 161 (1) 
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และ (2) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1501/2518) 

จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 และจ าเลยท่ี 6 เป็นเจ้าพนักงานได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจการจ้าง
การก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีหน้าท่ีตรวจและควบคุมการว่าจ้างให้ด าเนินการไปตามก าหนดใน
สัญญา แบบแปลนแผนผัง เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องแล้วได้รับมอบงานแล้วรายงานต่อผู้มีอ านาจ
ส่ังจ้างทราบพร้อมด้วยหลักฐาน การท่ีจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 และจ าเลยท่ี 6 ได้ท าหลักฐานในการตรวจ
รับงานจ้างเหมาแจ้งว่าจ าเลยท่ี 7 ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างท้ังๆ ท่ีเป็นความเท็จ 
โดยงานยังไม่แล้วเสร็จ แต่จ าเลยท่ี 7 ผู้รับเหมารายงานว่างานเสร็จตามสัญญาแล้วเป็นการรับรองเป็น
หลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามมาตรา 162 (4) 

และมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบ ท าให้ราชการเสียหายตามมาตรา 157 ด้วย และยังผิดฐาน
ร่วมกันสนับสนุนผู้รับเหมาฉ้อโกงและแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา 137 และมาตรา 341 

ประกอบด้วยมาตรา 86 ส าหรับจ าเลยท่ี 7 ผู้รับเหมานั้นมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานใน
ความผิดตามมาตรา 162 (4) มาตรา 157 ประกอบด้วยมาตรา 86 และมีความผิดฐานฉ้อโกงและแจ้ง
ความเท็จตาม มาตรา 341 และมาตรา 137 ด้วย(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2203-2205/2532) 

 

มำตรำ 163 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์กระท ำกำรอัน
มิชอบด้วยหน้ำที่ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์ กระท าการอันมิชอบด้วย
หน้าท่ีดังต่อไปนี้  

(1) เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

(2) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้สูญ
หาย ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

(3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับ ซึ่งจดหมายหรือ ส่ิงอื่นท่ีส่ง
ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 

(4) เปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์  
3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   3.1 เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข   
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   3.2 ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้
สูญหาย ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข  

   3.3 กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ท่ีควรรับ ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ี
ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข  

   3.4 เปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์ หมายถึง พนักงานบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พนักงานบริษัท ทีโอที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งยังคงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท (บุญเพราะ แสงเทียน, 2552: 179) 

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี หมายความถึง กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 163 

องค์ประกอบท่ี 3.1 3.2 3.3 หรือ 3.4 เช่น นายไปรษณีย์โทรเลขรับเงินค่าธรรมเนียมฝากส่งจดหมาย
ไว้โดยไม่ปิดตราไปรษณียากร เบียดบังเงินค่าธรรมเนียมและเก็บกักจดหมายเหล่านั้นไว้ในแต่ละวัน 
เป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือนายไปรษณีย์โทรเลขท าการเปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์
หรือทางโทรเลข เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

การท่ีผู้ใดจะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์ ย่อมเป็นอ านาจของกรมไปรษณีย์
หรือกระทรวงเจ้าสังกัดของกรมไปรษณีย์โทรเลขท่ีจะแต่งต้ัง จ าเลยเป็นพนักงานของการรถไฟ 
เพียงแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับถุงไปรษณีย์และไปรษณียภัณฑ์ซึ่งการ
รถไฟรับขนส่งให้แก่กรมไปรษณีย์ อันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งของการรถไฟ หามีผลให้จ าเลยมี
ฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 ไม่ เพราะ
การรถไฟไม่มีวัตถุประสงค์ในการไปรษณีย์ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1259/2515) 

จ าเลยเป็นนายไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอ และเป็นพนักงานของการส่ือสารแห่งประเทศไทย รับ
เงินค่าธรรมเนียมฝากส่งจดหมายแต่ละวันเป็นเวลา 7 วัน รวม 7 ครั้งไว้โดยมิได้ติดตราไปรษณียากรท่ี
ซองจดหมาย และมิได้จ่ายตราไปรษณียากรให้ผู้ฝากปิดเองตามระเบียบ แล้วเบียดบังค่าธรรมเนียม
และกักจดหมายดังกล่าวแต่ละวันไว้ ดังนี้จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 

มาตรา 163 ประกอบด้วย มาตรา 91 และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 58 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2395/2527) 
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มำตรำ 164 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนกระท ำโดยมิชอบให้ผู้อืน่ล่วงควำมลับในรำชกำร 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระท าโดยประการใดๆอันมิชอบด้วย

หน้าท่ีให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ  
3. กระท าด้วยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าท่ีให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ หมายความว่า ผู้ท่ีกระท าผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นเจ้า
พนักงานซึ่งรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ จะรู้โดยอาศัยหน้าท่ีก็ได้หรือหรืออาจเป็นการสอดรู้สอด
เห็นก็ได้แต่ผู้กระท าต้องรู้ว่าส่ิงท่ีตนรู้หรืออาจรู้นั้นเป็นความลับในราชการ แม้จะไม่รู้ว่าเป็นความลับ
ในเรื่องอะไรก็ตาม  

กระท าด้วยประการใดๆ อันมิชอบด้วยหน้าท่ีให้ ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น หมายความว่า 

ผู้กระท าจะกระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้นก็ได้ แต่การกระท านั้นต้องไม่ชอบด้วย
หน้าท่ี กล่าวคือ ผู้กระท ามีหน้าท่ีต้องรักษาความลับในราชการ แต่กลับท าให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น 
เช่น แนะน าช้ีช่องทางให้ผู้อื่นเข้าไปดูเอกสารลับ หรือแกล้งท าให้เอกสารนั้นร่วงบนพื้น แล้วให้ผู้อื่นมา
เปิดดูเอง อนึ่ง การเปิดเผยความลับนี้จะท าให้ราชการเสียหายหรือไม่ ไม่ส าคัญ เพราะความผิดส าเร็จ
เมื่อมีผู้อื่นรู้ความลับนั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และการกระท านั้นต้อง
เป็นการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ีด้วย 

 

มำตรำ 165 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนป้องกันหรือขัดขวำงมิให้กำรเป็นไปตำมกฎหมำย
หรือค ำสั่ง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังซึ่งได้ส่ังเพื่อบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังนั้นต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1.เป็นเจ้าพนักงาน  
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2. มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังซึ่งได้ส่ังเพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  

3. ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังนั้น  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นตามกฎหมายหรือค าส่ังซึ่งได้ส่ังเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 นี้ เช่นเป็นเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมีหน้าท่ีจับกุมคนร้ายตามกฎหมายหรือ
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งต้องท าการยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีตามค าส่ังของศาล เป็นต้น  

ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังนั้น  หมายความว่า ผู้มีหน้าท่ี
ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามค าส่ัง แต่กลับป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ค าส่ัง เช่น เป็นเจ้าพนักงานต ารวจ มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องจับกุมคนร้าย แต่กลับป้องกันหรือ
ขัดขวางมิให้มีการจับกุมหรือกลับบอกให้ผู้นั้นหลบหนี แต่ถ้าไม่เป็นการป้องกันหรือขัดขวางก็ยังไม่ผิด
ตามาตรานี้เป็นเพียงแต่การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหรือค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจผิดวินัยได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษท่ี
จะป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส่ังซึ่งตน มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานอัยการต าแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ แม้จะพ้นจากการเป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งอธิบดีกรมอัยการแล้ว แต่รู้อยู่แล้วว่าอธิบดีกรมอัยการคนก่อนได้มีค าส่ังช้ีขาดให้ฟ้อง จ. กับ
พวกตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมต ารวจ ระหว่างท่ีจ าเลยยังไม่ได้มอบงานให้ ก. รองอธิบดี กรม
อัยการ ซึ่งจะเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งอธิบดีกรมอัยการแทนจ าเลย จ าเลยย่อมมีหน้าท่ีดูแลการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าส่ังช้ีขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการคนก่อน ซึ่งได้ส่ังเพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย แต่จ าเลยกลับลอบท าบันทึกส่ังไม่ฟ้อง จ. กับพวก แล้วลอบแจ้งค าส่ังไม่ฟ้องนั้น
ไปยังอธิบดีกรมต ารวจ ซึ่งเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาป้องกันหรือขัดขวางมิให้
การเป็นไปตามค าส่ังของอธิบดีกรมอัยการคนก่อนเพื่อช่วย จ. กับพวกมิให้ต้องรับโทษ จนอธิบดีกรม
ต ารวจได้แจ้งค าส่ังของจ าเลยดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์และผู้ต้องหาทราบทุกคนแล้ว เช่นนี้จ าเลยจึงต้องมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 และมาตรา 200 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3278/2522) 

การท่ีจ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวน ไม่ด าเนินคดีแก่ ช. ในข้อหาแจ้งความเท็จแก่โจทก์ซึ่ง
เป็นเจ้าพนักงานผู้สอบสวน ซ. ท่ีขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การกระท าของจ าเลยตามฟ้อง แม้
จะเป็นความจริง ก็เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการของจ าเลย อันมีผลเสียหายแก่รัฐ
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มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าท่ีของโจทก์โดยตรงแต่ประการใด  
โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีสิทธิฟ้องจ าเลย ในข้อหากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 มาตรา 165 และมาตรา 189 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 530/2526) 

 

มำตรำ 166 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนต้ังแต่ห้ำคนขึ้นไปละทิ้งงำนหรือกระท ำกำร เพื่อให้
งำนหยุดชะงักหรือเสียหำย 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละท้ิงงานหรือกระท าการอย่างใดๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย
โดยร่วมกระท าการเช่นนั้นด้วยกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาล
หรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ละท้ิงงานหรือกระท าการใดๆ  
3. โดยร่วมกระท าการนั้นด้วยกันต้ังแต่หัวคนขึ้นไป  
4. โดยเจตนา  
5. เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย 

ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็รกรณีเจ้าพนักงานละท้ิงงานหรือกระท าการอย่างใดๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักโดย
ร่วมกันกระท าต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป ความส าคัญอยู่ท่ีต้องมีการร่วมกันกระท า หากต่างคนต่างกระท าโดย
ไม่มีเจตนาร่วมกัน แม้จะเกิน 5 คน ก็ไม่ผิดตามาตรานี้ 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

ละท้ิงงานหรือกระท าการใด ๆ หมายความว่า ไม่ยอมท างานตามหน้าท่ีของตน หรือท างานให้
ช้าลง ขัดขวางกีดกันมิให้เจ้าพนักงานอื่นกระท างานตามหน้าท่ี  

โดยร่วมกระท าการนั้นด้วยกันต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป หมายความว่า การกระท าซึ่งจะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ต้องร่วมกันกระท าต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป และการร่วมกันนี้ต้องมีฐานะเป็นตัวการ 
มิใช่เพียงเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 5 คือ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายด้วย 

ส่วนความผิดในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้น หากการกระท าตามวรรคแรกนั้น ได้มี
เหตุชักจูงใจกระท าเพื่อการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาล หรือเพื่อข่มขู่ประชาชน 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. ก. จงอธิบายว่า อย่างไรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 

   ข. จงอธิบายว่า อย่างไรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157   
2. นาย ก กับ นาย ข และพวก เล่นการพนันในเวลากลางคืน ต ารวจจึงเข้าจับกุม นาย ก จึง

ดับไฟฟ้าเป็นเหตุให้พวกท่ีเล่นพนันหลบหนีการจับกุมไปได้ เว้นแต่ นาย ข เพราะวิ่งไปชนต าราจ 
ต ารวจจึงจับกุม นาย ข นาย ข ได้ผลักต ารวจล้มแล้วหนีไปได้ ดังนี้ จงวินิจฉัยความผิดทางอาญาของ 
นาย ก และนาย ข 

3. นาง ก ถูกฟ้องเป็นจ าเลย นาง ก รู้ว่า ร.ต.อ. ข จะต้องไปเป็นพยานตามหมายเรียกของ
ศาล จึงขอยกบุตรสาวให้ ร.ต.อ. ข เพื่อให้ ร.ต.อ. ข เบิกความผิดจากความเป็นจริง ร.ต.อ. ข จึงได้
จับกุม นาง ก ดังนี้ จงวินิจฉัยความผิดทางอาญาของ นาง ก 

4. ร.ต.อ. ก เป็นต ารวจดับเพลิง ได้เข้าไปดับเพลิงตามหน้าท่ีในขณะเพลิงไหม้ นาย ข เจ้า 
ของโรงงานผลิตเส้ือผ้า เกรงว่าไฟจะลุกลามเข้ามาโรงงานของตนเองท่ีอยู่ใกล้ จึงขอให้ ร.ต.อ ก ฉีดน้ า
สะกัดไฟเพื่อให้โรงงานของตนเปียกน้ า ป้องกันไฟไม่ให้ไฟลุกลาม โดยจะตอบแทน ร.ต.อ ก ด้วยเงิน 
2,000 บาท ร.ต.อ. ก จึงตกลงท าตาม ดังนี้ จงวินิจฉัยความผิดทางอาญาของ ร.ต.อ ก และ นาย ข 

5. ผู้ก ากับการต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง มีค าส่ังให้ ร.ต.ต. ก และ ร.ต.ต. ข ไปท าการจับกุม นาย ค 
แต่ ร.ต.ต. ก รู้ว่า นาย ค เป็นพี่ชายของ ร.ต.ต. ข ด้วยความเกรงใจ ร.ต.ต. ข ร.ต.ต. ก จึงแอบส่งข่าว
ให้ นาย ค รู้ตัวและหลบหนีไปได้ก่อนท่ีต ารวจท้ังสองนายจะเข้าท าการจับกุม ดังนี้ จงวินิจฉัยความผิด
ทางอาญาของ ร.ต.ต. ก และ ร.ต.ต. ข 
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บทที่ 3 

ลักษณะ 3 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรยุติธรรม 

 

ลักษณะ 3 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรยุติธรรม 

 

 ในลักษณะ 3  เป็นความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเริ่มต้น
กระบวนการต้ังแต่พนักงานสืบสวน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา โดยความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
แบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ 1. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม และ 2. ความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีในการยุติธรรม จะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่
บทบัญญัติในความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนี้ เป็นบทบัญญัติเฉพาะท่ีกล่าวถึงการกระท าผิดท่ีเกี่ยวกับ
พนักงานในการยุติธรรมเท่านั้น จะน าบทบัญญัติในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ซึ่งเป็นเรื่อง 
เจ้าพนักงานท่ัวไปมาบังใช้ไม่ได้ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 167 ถึง มาตรา 205  

 

 หมวด 1 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรม 

 

เจ้าพนักงานในการยุติธรรม หมายถึง พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนสอบ 
สวนคดีอาญา พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา รวมท้ัง ดะโต๊ะยุติธรรม ตลอดจนพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือเจ้าพนักงานอื่น ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น พัศดี 
เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เจ้าหน้าท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ เมื่อ
กระท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอาญา หรือกฎหมาย
อื่นท่ีมีโทษอาญา 

 

มำตรำ 167 ควำมผิดฐำนให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรม 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ 
พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง การ
กระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท  

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  
2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
3. แก่เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
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4. เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าท่ี 

5. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

ในมาตรา 167 นี้ เป็นความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งมีบัญบัญญัติคล้ายคลึงกับ
บทบัญญัติใน มาตรา 144 ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท่ัวไป แต่ในมาตรา 167 นี้ ได้จ ากัด 
เจ้าพนักงานไว้เพียง 4 ประเภทเท่านั้น อันได้แก่ เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน และผู้ว่าคดี ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ว่าคดีในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ด้วยหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องส าคัญและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในอันท่ีจะไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากรัฐ ดังนั้น 
กฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้กระท าผิดตามมาตรา 167 นี้ ต้องระวางโทษสูงกว่าผู้กระท าผิดตามมาตรา 144 

จะเห็นได้ว่าในมาตรานี้เป็นความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงงาน เช่นเดียวกับมาตรา 144 ต่างแค่เพียง
การก าหนดตัวผู้กระท าความผิดเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้กระท าต้องมีเหตุชักจูงใจ หรือเจตนาพิเศษ เพื่อจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือปะวิงการกระท าการใดท่ีมิชอบด้วยหน้าท่ี เช่น น าเงินไปให้พนักงาน
อัยการเพื่อให้ช่วยบุตรชายของตนให้พ้นจากคดี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 340/2526) 
 เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ หมายถึง ข้าราชการตุลาการ คือ ผู้พิพากษาตามพระธรรม 
นูญศาลยุติธรรม หรือตุลาการศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร นอกจากนี้ยัง
หมายถึงผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อกฎหมาย
อิสลาม และผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาล (เดิมคือต าแหน่ง จ่าศาล) ซึ่งศาลส่ังให้ไปเดิน
เผชิญสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งตุลาการด้วย  

พนักงานอัยการหมายถึงข้าราชการในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดท่ีอ านาจหน้าท่ีในการฟ้องคดี
หรือด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
เจ้าพนักงานอื่นท่ีมีอ านาจดังกล่าว เช่น อัยการศาลทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร  

ผู้ว่าคดี หมายถึง นายต ารวจยศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ว่าคดีแล้วเพราะ
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2517 
ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการผู้มีหน้าท่ีด าเนินคดีในศาลท้ังปวง ซึ่งก่อนนั้นตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พุทธศักราช 2499 ให้ต าแหน่งผู้ว่าคดี ท าหน้าท่ีในศาล
แขวงท่ัวไปเหมือนกับพนักงานอัยการ  
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พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) รวมท้ังพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีท่ี
ลูกหนี้กระท าความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยหลอกลวงโจทก์ว่าจ าเลยเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานอัยการและผู้พิพากษา เรียกร้องเอา
เงินจากโจทก์โดยอ้างว่าจะน าไปให้บุคคลดังกล่าวเพื่อช่วยให้บุตรของโจทก์หลุดพ้นคดีอาญา โจทก์
หลงเช่ือมอบเงินให้จ าเลยไป การกระท าของโจทก์ดังนี้เป็นการร่วมกับจ าเลยในการน าสินบนไปให้เจ้า
พนักงานในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 167 แต่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ใช้ให้จ าเลย
กระท าความผิด โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ท่ี
จะน าคดีความผิดฐานฉ้อโกงมาฟ้องจ าเลยได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 340/2506) 

บิดาของผู้ต้องหาคดีการพนันขอให้จ าเลยช่วยเหลือ จ าเลยเขียนจดหมายถึงร้อยต ารวจโท บ. 
พนักงานสอบสวนว่า คดีการพนันน้ าเต้าปูปลาถึงแม้จะเสียค่าปรับท่ีศาลหรือท่ีโรงพักก็มีค่าเท่ากันคน
ละไม่กี่ร้อยบาท จึงขอความกรุณาใช้ดุลพินิจแบบปรัชญาทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เสียเวลาท้ังสองฝ่าย 
ท้ังหมด 6 คน คนละ 300 บาท = 2,000 บาท เป็นค่าบ ารุงโรงพัก ดังนี้  เป็นเพียงขอร้องให้ช่วย
เปรียบเทียบปรับให้คดีเสร็จไปในช้ันสถานีต ารวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น จ าเลยไม่มีความผิด
ฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 หรือฐานให้สินบนแก่เจ้า
พนักงานยุติธรรมตามมาตรา 167 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3700 / 2529) 

 

มำตรำ 168 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำบังคับตำมกฎหมำย ซ่ึงให้มำเพื่อให้ถ้อยค ำ 

ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวนซึ่งให้มา
เพื่อให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ขัดขืนค าบังคับตามกฎหมาย  
2. ของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
3. ซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยค า  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นกรณีท่ีผู้กระท าขัดขืนค าบังตามกฎหมาย ไม่มาให้ถ้อยค าในการสอบสวนใน
ฐานะพยาน แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานเรียกให้ผู้ต้องหามาแก้คดีแล้วไม่มา ผู้ต้องหาไม่ผิดตา
มาตรานี้ เพราะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ต้องหา ท่ีจะให้ถ้อยค าหรือไม่ก็ได้ แต่อาจจะถูกออกหมายจับก็ได้ 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1341/2509) 
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ขัดขืน หมายความว่า ไม่ยอมปฏิบัติ หรือไม่กระท าตามค าบังคับ  
ค าบังคับ หมายรวมถึง หมายเรียกและค าส่ังด้วย เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 133 วรรคแรก บัญญัติว่า “พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมี
เหตุอันควรเช่ือว่า ถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดี ให้มาตามเวลาและสถานท่ีในหมายแล้วให้ถาม
ปากค าบุคคลนั้นไว้” เป็นต้น  

ซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยค า หมายความว่า การขัดขืนค าบังคับของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือ
พนักงานสอบสวน อันจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นค าบังคับท่ีส่ังให้บุคคลใดมาพบเพื่อให้
ถ้อยค าซึ่งปกติก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดี แต่ต้องมิใช่ค าบังคับท่ีเจ้าพนักงานดังกล่าวเรียกผู้ต้องหามา
แก้คดี เพราะกรณีท่ีผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาแก้คดีตามหมายเรียกหรือหมายนัด เจ้าพนักงานมีอ านาจออก
หมายจับได้อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (3)  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 

ตัวอย่างเช่น 

หมายเรียกของพนักงานสอบสวน ท่ีให้ผู้ต้องหามาเพื่อให้การ ไม่เข้าลักษณะเป็นค าบังคับตาม
มาตรา 168 

กรณีผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรนั้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (3) บัญญัติทางแก้ไว้ให้พนักงานสอบสวน มีอ านาจออก
หมายจับตัวมาได้ เป็นการลงโทษอยู่แล้ว จึงเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
168 หาได้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับผู้ต้องหาท่ีขัดขืนไม่มาให้การต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ด้วยไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1341/2509) 

 
มำตรำ 169 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำบังคับตำมกฎหมำยให้ส่งทรัพย์หรือเอกสำรให้สำบำน 

ให้ปฏิญำณหรือให้ถ้อยค ำ 

ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งให้ส่ง
หรือจัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณ หรือให้ให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ขัดขืนค าบังคับ  
2. ของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
3. ซึ่งให้ส่งหรือจัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณ หรือให้ให้ถ้อยค า 

4. โดยเจตนา  
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ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นการขัดขืนบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน
เช่นเดียวกับมาตรา 168 แต่เป็นบังคับให้ส่งหรือจัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณหรือ
ให้ถ้อยค า อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีมีกฎหมายยกเว้นไว้ เช่น กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 231 และมาตรา 234 ซึ่งผู้รับหมายเรียกหรือค าบังคับไม่ต้องส่งเอกสารท่ียังเป็นความลับใน
ราชการ หรือความลับซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหน้าท่ีของตน 

ตัวอย่างเช่น  
พนักงานสอบสวนให้ต ารวจไปเชิญจ าเลยมายังสถานีต ารวจ เพื่อการสอบสวนโดยไม่ได้ออก

หมายเรียก จ าเลยยอมมาท่ีสถานีต ารวจโดยดี พนักงานสอบสวนจึงบอกจ าเลยว่าจะสอบสวนจ าเลย
เป็นพยาน ซึ่งย่อมหมายความว่า ส่ังให้จ าเลยให้ถ้อยค า ค าส่ังของพนักงานสอบสวนเช่นนี้ ถือเป็นค า
บังคับตามกฎหมายให้จ าเลยให้ถ้อยค า เมื่อจ าเลยขัดขืนค าบังคับดังกล่าวย่อมมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 169 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1954/2515) 

เจ้าพนักงานได้ออกค าส่ังเรียกให้จ าเลยท้ังสองร่วมกันส่งเอกสารหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (น.ส.3) ปรากฏว่า จ าเลยท่ี 1 ได้น าหนังสือรับรองการท าประโยชน์นั้นไปมอบให้แก่จ าเลย
ท่ี 2 ยึดถือไว้ เมื่อตอนจ าเลยท่ี 1 ไปกู้ยืมเงินจ าเลยท่ี 2 ซึ่งเป็นเวลาก่อนท่ีจ าเลยท้ังสองจะได้รับค าส่ัง
เรียกเอกสารจากเจ้าพนักงาน เอกสารดังกล่าวมิได้อยู่ในความครอบครองของจ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 
2 จะคืนหนังสือนั้นแก่จ าเลยท่ี 1 ก็ต่อเมื่อจ าเลยท่ี 1 ช าระหนี้แล้ว ขณะได้รับหมายเรียกจ าเลยท่ี 1 

ยังมิได้ช าระหนี้แก่จ าเลยท่ี 2 และจ าเลยท่ี 2 ก็ได้ไปพบเจ้าพนักงานและได้ช้ีแจงให้ทราบถึงสาเหตุท่ี
ไม่ส่งเอกสารว่า หากส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีแล้ว เมื่อจ าเลยท่ี 1 น าเงินมาช าระหนี้ตามสัญญากู้ ก็จะไม่มี
เอกสารคืนให้จ าเลยท่ี 1 แสดงว่าจ าเลยท้ังสองไม่มีเจตนาฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงาน การท่ีจ าเลยท้ัง
สองไม่ส่งเอกสารหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามค าส่ังเรียกจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 169 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 394/2519) 

 

มำตรำ 170 ควำมผิดฐำนขัดขืนหมำยหรือค ำสั่งของศำล 

ผู้ใดขัดขืนหมายหรือค าส่ังของศาลให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือ
เอกสารใดในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด 
1. ขัดขืนหมายหรือค าส่ังของศาล  
2. ให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี  
3. โดยเจตนา 
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มาตรานี้เป็นการขัดขืนหมายหรือค าส่ัง ท านองดียวกับมาตรา 168 แต่เป็นหมายหรือค าส่ัง
ของศาล 

ขัดขืนหมายหรือค าส่ังของศาล หมายความว่า ผู้กระท าไม่ยอมปฏิบัติตามหมายเรียกของศาล
ซึ่งให้มาศาลเพื่อให้ถ้อยค า หรือให้เบิกความในการพิจารณาคดีของศาล หรือขัดขืนค าส่ังของศาลท่ีให้
ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดีของศาล  

ให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ความผิด
ตามมาตรา 170 นี้จ ากัดความหมายของหมายเรียก และค าส่ังของศาล ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 
2 นี้เท่านั้น หากเป็นหมายเรียกกรณีอื่น เช่น หมายเรียกให้จ าเลยยื่นค าให้การ หากจ าเลยไม่ยื่น ศาลก็
อาจส่ังว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ แต่จ าเลยไม่มีความผิดตามาตรานี้  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้กระท าเจตนาท่ีจะขัด
ขืนหมายเรียกและค าส่ังของศาล แต่หากได้รับหมายเรียกหรือค าส่ังแล้ว มีข้อแก้ตัวอันจ าเป็น เช่น 
การเจ็บป่วย ก็ไม่ผิดตามมาตรา 170 นี้ นอกจากนี้ ยังปรากฏบุคคลบางประเภท ท่ีกฎหมายให้สิทธิท่ี
จะไม่จ าต้องไปศาลตามหมายเรียก ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง คือ 

1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระยุพราช หรือผู้ส าเร็จ ราชการแผ่นดิน ไม่ว่า
กรณีใด ๆ 

2. พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. บุคคลใด ๆ ท่ีอ้างว่าไม่สามารถจะไปศาลเพราะเจ็บป่วย หรือมีข้อแก้ตัว อันจ าเป็นอย่าง
อื่นท่ีมีเหตุสมควรและรับฟังได้ 

การส่งทรัพย์หรือเอกสารฉบับใดในการพิจารณาคดีนั้น หากทรัพย์ หรือเอกสารนั้นเป็น
เอกสารลับหรือข้อความลับบางประการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 92 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231 ผู้ได้รับหมายเรียกหรือค าส่ังนั้นจะไม่ส่งทรัพย์
หรือเอกสารนั้นก็ได้ 

ตัวอย่างเช่น  
ศาลมีค าส่ังให้บุคคลส่งเอกสารมาเป็นพยานในคดีอาญา ผู้นั้นแจ้งต่อศาลว่าไม่มีเอกสารนั้นใน

ครอบครอง โจทก์ในคดีอาญาเรื่องนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายท่ีจะฟ้องผู้ถูกเรียกเอกสารตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 170 และมาตรา 137 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 323/2520) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170 มุ่งเอาโทษแก่ผู้ท่ีขัดขืนค าส่ังของศาลท่ีให้ส่งเอกสารใน
การพิจารณาคดี อันเป็นบทบัญญัติถึงการกระท าความผิดต่อศาล ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 
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โดยเฉพาะ โจทก์ซึ่งเป็นราษฎรไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการกระท าของจ าเลย จึงไม่มีอ านาจฟ้อง
ขอให้ลงโทษจ าเลยตามมาตรา 170 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2768/2522) 

 

มำตรำ 171 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำสั่งศำลให้สำบำน ปฏิญำณ ให้ถ้อยค ำหรือเบิกควำม 

ผู้ใดขัดขืนค าาส่ังของศาลให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ขัดขืนค าส่ังของศาล  
2. ให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้มุ่งเอาโทษผู้ขัดขืนค าส่ังไม่ให้การต่อศาล ในการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมท่ี
บังคับให้ผู้ท่ีต้องให้การต่อศาลต้องสาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 111 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 112 

ขัดขืนค าส่ังของศาล หมายความดังท่ีได้อธิบายในมาตรา 170 

ให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
112 บัญญัติว่า ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของ
ตน หรือกล่าวปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อน ในทางปฏิบัติศาลจะให้เจ้าหน้าท่ีหน้า
บัลลังก์น าสาบาน หากพยานไม่ยอมสาบานหรือปฏิญาณตนตามค าส่ังของศาล พยานผู้นั้นย่อมมี
ความผิดตามมาตรา 171 นี้ 

กรณีการสาบานหรือปฏิญานตนนั้น ยังปรากฏบุคคลบางประเภทท่ีประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 ได้บัญญัติยกเว้นไว้ว่าไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณก็ได้ ได้แก่ 

1. บุคคลท่ีอายุต่ ากว่า 14 ปีหรือหย่อนความรู้สึกผิดชอบ  
2. พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  
3. บุคคลท่ีคู่ความท้ังสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องสาบาน 

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ยังบัญญัติว่า พระภิกษุ 
สามเณรในพระพุทธศาสนา แม้มาเป็นพยาน จะไม่ยอมเบิกความหรือตอบค าถามใดๆ ก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 
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คดีก่อนจ าเลยถูกอ้างและมีหมายเรียกมาเป็นพยาน จ าเลยถูกคู่ความในคดีนั้นถามว่าพยานได้
ปลุกปล้ าโจทก์ในคดีนี้หรือไม่ จ าเลยไม่เต็มใจตอบเพราะเกรงจะถูกฟ้องคดีอาญา แต่ศาลส่ังให้ตอบ 
(จ าเลยเกรงจะมีความผิดฐานขัดขืนค าส่ังศาล) จึงตอบว่าได้เสียกัน เป็นการตอบตามประเด็นท่ีถูก
คู่ความชักถาม จ าเลยตอบไปตามหน้าท่ีของพยาน มิใช่นอกเหนือหน้าท่ี ท้ังไม่มีเจตนาตอบไปเพื่อ
หมิ่นประมาท จ าเลยจึงไม่มีความผิด (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 249/2510) 

 

มำตรำ 172 ควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จเก่ียวกับควำมผิดอำญำต่อเจ้ำพนักงำน
ในกำรยุติธรรม 

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงาน 
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

2. เกี่ยวกับความผิดอาญา  
3. แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน

คดีอาญา 
4. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หมายถึง ท าให้เจ้าพนักงานทราบข้อความท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง
ไม่ว่าจะโดยวิธีใดจะเป็นการพูด เขียน หรือแสดงกิริยาท่าทางใด ๆ หรือการกระท าอย่างใดก็ได้ให้เจ้า
พนักงานทราบความ อาจเป็นการแจ้งด้วยวาจาด้วยหนังสือ หรือการแจ้งด้วยการแสดงกิริยาท่าทาง
อย่างไรก็ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 274 /2484)  

ในความผิดตามมาตรา 172 แตกต่างจากมาตรา 137 ท่ีว่า มาตรา 172 นี้เป็นความเท็จ
เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้น ส่วนมาตรา 137 เป็นการแจ้งความเท็จท่ัวไป และความเท็จจ้ีต้องได้แจ้งแก่
บุคคลตาม องค์ประกอบความผิด ข้อ 3 อันได้แก่ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  

จะเห็นได้ว่า การแจ้งความเท็จตามมาตรา 172 นี้ก าหนดตัวบุคคลผู้รับแจ้งไว้เฉพาะค าว่า
พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน ดูค าอธิบายในมาตรา 167  

ส่วนเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หมายถึง บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) ได้แก่ เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าท่ีรักษาความ
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สงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมท้ังพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เจ้าหน้าท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายซึ่งเจ้าพนักงานเหล่านี้มีหน้าท่ีต้องจับกุมหรือปราบปราม  

ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า แม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
เพียงแต่อาจจะเกิดความเสียหายได้เท่านั้น ก็เป็นความผิดส าเร็จตามาตรานี้แล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าข้อความท่ี
ตนแจ้งนั้นเป็นข้อความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญา และต้องรู้ด้วยว่าบุคคลท่ีตนแจ้งความเท็จนั้น พนักงาน
อัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงาน ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานเก็บเงินของบริษัทผู้เสียหาย เก็บเงินจากลูกค้าแล้วยักยอกเอาไป โดย
จ าเลยแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนและมีดจ้ีบังคับปล้นเอาเงิน 74,320 บาท ซึ่ง
เป็นของผู้เสียหายและเป็นของจ าเลยบางส่วนไปซึ่งความจริงแล้วไม่มีการปล้นทรัพย์เกิดขึ้นแต่จ าเลย
ท าพยานหลักฐานเท็จด้วยการใช้ไม้ท่อนทุบรถจักรยานยนต์ของจ าเลย และแจ้งข้อความเท็จแก่
พนักงานสอบสวนว่าได้มีการปล้นทรัพย์ ดังนี้ จ าเลยย่อมมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ
ความผิดอาญา ตามมาตรา 172 ฐานแจ้งความเท็จว่าได้มีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นตามมาตรา 
173 และความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามมาตรา 179 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
5449/2540) 

แม้พลต ารวจโท ป. และพลต ารวจโท ว. เป็นเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 แต่ตามหนังสือท่ีจ าเลยท่ี 1 ร้องเรียนขอ
ความเป็นธรรมต่อพลต ารวจโท ป. และพลต ารวจโท ว. ซึ่งบุคคลท้ังสองต่างเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ 
ท้ังนี้เพื่อประสงค์ให้มีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัยแก่โจทก์และย้ายโจทก์ออก
จากพื้นท่ีรับผิดชอบทางราชการ จึงเป็นการท่ีจ าเลยท่ี 1 มีหนังสือถึงพลต ารวจโท ป. และพลต ารวจ 
โท ว. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับความประพฤติโจทก์ต่อบุคคลท้ังสองในฐานะผู้บังคับบัญชาโจทก์ 
มิใช่ในฐานะท่ีเป็นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาแต่อย่างใด และพล
ต ารวจโท ป. มิได้มีค าส่ังให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดในทางอาญาแก่โจทก์ คงมีค าส่ังให้ผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพรตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความคุ้มครองจ าเลยท่ี 1 แล้ว
รายงานให้พลต ารวจโท ป. ทราบด้วยเท่านั้น  การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จึงไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 133/2548) 
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มำตรำ 173 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น 

ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระท าความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. รู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น  
2. แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
3. ว่าได้มีการกระท าความผิด  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้การแจ้งความเท็จ ผู้แจ้งความเท็จไม่จ าเป็นต้องระบุตัวผู้ต้องหา เช่น ถูกยึด
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แล้วไปแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกลักทรัพย์ เพื่อน าบันทึก
ประจ าวันมาเป็นหลักฐานในการขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่  จะเห็นได้ว่า กรณีนี้ไม่มีการกระท าความผิด
แล้วไปแจ้ง แต่ถ้ามีการกระท าความผิดจริง เช่น มีการลักทรัพย์ แต่ไปแจ้งโดยระบุตัวคนว่าบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้กระท า ท้ัง ๆ ท่ีตนไม่ได้รู้เห็นเช่นนั้นเลย ไม่ผิดตามาตรานี้ แต่อาจจะผิดมาตรา 172 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2249/2515) 

รู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หมายความว่า ผู้แจ้งข้อความรู้อยู่แกใจว่า ความจริง
แล้วมิได้มีความผิดอาญาใดๆ เกิดขึ้นเลย ท้ังก่อนหรือขณะท่ีไปแจ้งความนั้น  

แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หมายความว่า 
การแจ้งข้อความในมาตรา 173 นี้ จ ากัดเฉพาะเจาะจงกับการแจ้งแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาเท่านั้น  

ว่าได้มีการกระท าความผิด หมายความว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อความเท็จว่า ได้มีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้น การกระท าความผิดตามมาตรา 173 นี้หมายถึงเฉพาะความผิดอาญา หากมิใช่เป็น
ความผิดอาญาก็อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จท่ัวไป ตามมาตรา 137 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าความจริงว่า
มิได้มีการกระท าความผิดเกิดอาญาใดๆ ขึ้น นอกจากนั้น ผู้แจ้งยังต้องมีเจตนาท่ีจะให้มีการสืบสวน
สอบสวน หรือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดในคดีอาญาตามท่ีตนเองแจ้งอีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า โจทก์ร่วมข่มขืนกระท าช าเราจ าเลยนั้น  เป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องพักของโรงแรมไม่มีใครรู้เห็น เมื่อจ าเลยเบิกความโต้แย้งกันอยู่จึงต้องฟัง
เหตุผลและพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีประกอบกัน เมื่อพนักงานโรงแรมเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุ
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ตนเองเป็นผู้บริการเปิดม่านรูดให้โจทก์ร่วมและจ าเลยขับรถเข้าไปจอดใน โรงแรม และเปิดม่านรูดอีก
ครั้งเมื่อรถยนต์ดังกล่าวจะออกไปจากโรงแรมจ าเลย มิได้ร้องขอความช่วยเหลือ ประกอบกับปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า โจทก์ร่วม มิได้ใช้ก าลังบังคับหรือใช้อาวุธขู่เข็ญจ าเลยเพื่อจะร่วมประเวณี พฤติการณ์
ดังกล่าวจึงมีเหตุผลน่าเช่ือว่าโจทก์ร่วมกับจ าเลยร่วมประเวณีกันโดยสมัครใจ  เมื่อจ าเลยแจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนในเวลาต่อมาว่าโจทก์ร่วมข่มขืนกระท าช าเราจ าเลย จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็น
เท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 589/2536) 

การท่ีเจ้าพนักงานต ารวจ 191 มีหน้าท่ีรับโทรศัพท์เป็นหน้าท่ีเฉพาะตามท่ีทางราชการแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติ แต่โดยท่ัวไปแล้วเจ้าพนักงานต ารวจย่อมมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การท่ีจ าเลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจ 191 ว่ามี
การวางระเบิดท่ีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขสวัสด์ิ และสถานท่ีอื่นอีกหลายแห่ง โดยรู้อยู่ว่ามิได้มี
การกระท าความผิดอาญา จึงเป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7008/2548) 

 

มำตรำ 174 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จเพื่อแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษทำงอำญำ 
ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้อง

ถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท 

ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรก เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 

2. เพื่อ 

   2.1 จะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือ  
   2.2 จะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นการแจ้วความเท็จอันเป็นความผิดท านองเดียวกันกับมาตรา 172 หรือมาตรา 
173 แต่มีมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาพิเศษต่างกัน กล่าวคือ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 174 

ต้องกระท าโดยมีเจตนาพิเศษ 2 ประการ ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2.1 และ 2.2  
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เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย มูลเหตุชักจูงใจตาม
มาตรา 174 นี้ หมายความว่า เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับ อันเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
ซึ่งได้แก่ กักกัน ห้ามเข้าเขตก าหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หรือห้าม
ประกอบอาชีพบางอย่าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 

เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น หมายความว่า ต้องมูลเหตุจูงใจอีก
ประการหนึ่ง คือ แกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 หรือ
แกล้งให้บุคคลซึ่งกระท าความผิดอาญาฐานหนึ่ง ต้องรับผิดทางอาญาในความผิดฐานอื่น ซึ่งมีโทษหนัก
ขึ้น เช่น แจ้งความเท็จว่าผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ได้ใช้ก าลังประทุษร้ายด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริง 
เพื่อจะแกล้งให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษฐานชิงทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักขึ้น  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
209/2506) 

ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรา 173 และมาตรา 174 ผู้แจ้งต้องมีโอกาสท่ีจะให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการสอบสวนเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษทางอาญา แต่การท่ีจ าเลยท าหนังสือ
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ จ าเลยมีเจตนาท่ีจะให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแก่โจทก์ 
มิได้มีเจตนาจะให้ด าเนินคดีเอาผิดแก่โจทก์ในทางอาญา การกระท าของจ าเลยจึงไม่มีความผิดตาม
มาตรา 173 และมาตรา 174 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1489/2530) 

จ าเลยไม่ได้เป็นผู้ทรงเช็ค จ าเลยไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้ทรงเช็คโดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นเช็คท่ีไม่มีความผิดทางอาญา ถือว่าไม่มีมูลความผิดในคดีอาญา แล้วขอถอนค าให้การ อ้างว่าท่ีให้
การไว้เพราะได้รับการเล้ียมสอน จ าเลยก็ยังมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 172 และมาตรา 174 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1088/2536) 

 

มำตรำ 175 ควำมผิดฐำนฟ้องเท็จว่ำผู้อื่นกระท ำผิดอำญำ 

ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระท าความผิดอาญา หรือว่ากระท าความผิด
อาญาแรงกว่าท่ีเป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่น  
2. ต่อศาล  
3. ว่ากระท าความผิดอาญา หรือกระท าความผิดอาญาแรงกว่าท่ีเป็นความจริง  
4. โดยเจตนา 
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 ในมาตรานี้เป็นการกระท า โดยการเอาความเท็จฟ้องต่อศาล เท่านี้ก็ เป็นความผิดตาม
กฎหมายแล้วท้ังนี้โดยไม่ต้องค านึงเลยว่าผู้ถูกฟ้องต่อศาลนั้นจะได้รับโทษหรือไม่ เช่น การท่ี นาย ก 
ไปฟ้อง นาย ข เป็นคดีอาญา ศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องเห็น มีความเห็นส่ังว่าคดีไม่มีมูล กรณีท่ี นาย ก ไป
ฟ้อง นาย ข ดังกล่าวนี้ถือเป็นการฟ้องเท็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี1007/2524)  

เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นหมายความว่าน าเอาความท่ีไม่เป็นความจริงไปฟ้องร้องผู้อื่นต่อศาล  
ต่อศาล หมายความว่า การฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น เช่น ศาลอาญา ศาลแขวงศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และศาลทหาร  

ว่ากระท าความผิดอาญา หรือกระท าความผิดอาญาแรงกว่าท่ีเป็นความจริง หมายความว่า
การฟ้องเท็จต่อศาลตามมาตรา 175 นี้จ ากัดเฉพาะเจาะจงเพียงการฟ้องเท็จในคดีอาญา การฟ้องซึ่ง
ถือเป็นการฟ้องเท็จนี้มี 2 ประการ คือ ฟ้องว่าผู้อื่นกระท าความผิดอาญา โดยรู้อยู่ว่าผู้นั้นมิได้กระท า
ความผิดเลย หรือฟ้องว่าผู้อื่นกระท าความผิดอาญาแรงกว่าท่ีผู้นั้นได้กระท าความผิดจริง แต่การฟ้อง
เท็จในความผิดทางแพ่งไม่เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จตามมาตรา 175 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 

ตัวอย่างเช่น  
แม้จะได้ความตามค าเบิกความของ ส. พยานโจทก์และค าวินิจฉัยของศาลล่างว่าพฤติการณ์

ของโจทก์ท้ังสองขาดเจตนากระท าความผิดดังท่ีจ าเลยฟ้อง แต่จ าเลยก็ฟ้องโจทก์ท้ังสองเป็นคดีอาญา
ไปตามความเข้าใจของจ าเลยตามท่ีพบเห็นมา จึงเป็นการขาดเจตนากระท าผิดฐานฟ้องเท็จ การ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ คดีโจทก์ไม่มีมูล (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 389/2542) 

การท่ีโจทก์ออกเช็คส่ังจ่ายเงินจ านวน 500,000 บาท ให้แก่จ าเลยนั้น เป็นการออกเช็คเพื่อ
ค้ าประกันเงินกู้ท่ีโจทก์กู้ไปจากจ าเลย จ านวน 120,000 บาท เมื่อจ าเลยน าเช็คพิพาทฉบับดังกล่าวไป
ฟ้องกล่าวหาว่าโจทก์ออกเช็คให้แก่จ าเลยเพื่อช าระหนี้เงินกู้ โดยเจตนาท่ีจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯ มาตรา 4 จึงเป็นการฟ้องคดีอาญาต่อ
ศาลว่าโจทก์กระท าความผิด การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3963/2543) 

 

มำตรำ 176 เหตุที่ศำลจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 175 น้อยลงหรือไม่ลงโทษ 

ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 175 แล้วลุแก่โทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมี
ค าพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
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มาตรา 176 นี้เป็นเหตุบรรทาโทษ ท่ีศาลจะลงโทษผู้กระท า ความผิดฐานฟ้องเท็จตามมาตรา 
175 ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรืออาจไม่ลงโทษเลย โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ 

1. ลุแก่โทษต่อศาล หรือ  
2. ขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีค าพิพากษา 
ลุแก่โทษต่อศาล หมายความว่า การท่ีผู้กระท ารู้ส านึกถึงการกระท าความผิดของตนเองและ

แจ้งความจริงต่อศาล 

ขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีค าพิพากษา หมายความว่า ผู้กระท าผิดตาม มาตรา 175 ได้
ขอถอนฟ้องคดีนั้น หรือถอนฟ้องเฉพาะข้อหาท่ีเป็นฟ้องเท็จ หรือแก้ฟ้องให้ตรงกับข้อเท็จจริง แล้วแต่
กรณี แต่ท้ังนี้ ต้องกระท าก่อนมีค าพิพากษา 

ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจ าเลยขอถอนฟ้องไปก่อนมีค าพิพากษานั้นเป็นการลุแก่โทษต่อศาล แม้จ าเลยจะยังมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 แต่จ าเลยก็ย่อมได้รับผลตามมาตรา 176 คือศาล
จะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5/2508) 

 

มำตรำ 177 ควำมผิดฐำนเบิกควำมเท็จต่อศำล 

ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดีต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เบิกความอันเป็นเท็จ 

2. ในการพิจารณาคดีต่อศาล  
3. ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดี  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาล โดยไม่ได้จ ากัดว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญา และไม่จ าเป็นว่าจะเป็นการเบิกความเท็จในฐานะพยานหรือผู้เช่ียวชาญ หากเป็นการเบิก
ความต่อศาล โดยเอาความท่ีตนเองได้รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความเท็จ ไปเบิกต่อศาลในการพิจารณาคดี 
และความเท็จดังกล่าวนี้ต้องเป็นข้อส าคัญในคดี 
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เบิกความอันเป็นเท็จ หมายความว่า การเอาความเท็จ หรือข้อความท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาเบิกความต่อศาล ไม่ว่าผู้เบิกความเท็จนั้นจะได้สาบานหรือปฏิญาณก่อนเบิกความหรือไม่ก็ตาม  

ในการพิจารณาคดีต่อศาล หมายความว่า การเบิกความเท็จนั้น ได้กระท าต่อศาลในการ
พิจารณาคดี ไม่ว่าในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง ช้ันพิจารณา หรือช้ันบังคับคดีก็ตาม  

ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดี หมายความว่า การเบิกความเท็จนั้นต้องเป็นข้อส าคัญใน
คดีนั้น ข้อส าคัญในคดี ได้แก่ ข้อความท่ีมีผลต่อค าวินิจฉัยของศาล อันจะท าให้แพ้หรือชนะคดี ถ้าการ
เบิกความเท็จนั้นไม่เป็นข้อส าคัญในคดีก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 177 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้อยู่
แล้วว่าข้อความท่ีตนเบิกความต่อศาลนั้นเป็นความเท็จ 

ส่วนในมาตรา 177 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดในวรรคแรกได้
กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 

การเบิกความเท็จต่อผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลท่ีเป็นพยานในการเดินเผชิญ
สืบแทนศาลก็มีความผิดตาม มาตรา 177  

คดีท่ีจ าเลยยื่นค าร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ม. ผู้ตายมีประเด็นว่า จ าเลยเป็นทายาทหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีจะมีสิทธิยื่น ค าร้องขอต่อศาลและมีเหตุท่ีจะแต่งต้ังผู้จัดการมรดกตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1713 หรือไม่ กับจ าเลยเป็นบุคคลต้องห้ามท่ีจะเป็นผู้จัดการมรดก
ตามมาตรา 1718 หรือไม่ ส่วนข้อท่ีว่า ม. มีทรัพย์มรดกอะไรบ้าง จ านวนเท่าใด ไม่ใช่ประเด็นในคดี
ดังกล่าว การท่ีจ าเลยเบิกความเท็จว่า บ้านเป็นของ ม. จึงมิใช่ข้อส าคัญในคดี จ าเลยจึงไม่มีความผิด
ฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 75/2544) 

คดีแพ่งซึ่งโจทก์ถูก ท. ฟ้องเรียกเงินคืน ศาลช้ันต้นพิพากษาให้ ท. ชนะคดีโดยอาศัยพยาน
เอกสารในคดีเป็นส าคัญ ส่วนค าเบิกความของพยานบุคคล เพียงแต่น ามารับฟังประกอบพยานเอกสาร
เท่านั้น และวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ าหนักมากกว่า โดยมิได้น าค าเบิกความของจ าเลย
มาเป็นข้อวินิจฉัยให้มีผลเป็นการแพ้ชนะกัน ข้อความท่ีจ าเลยเบิกความจึงไม่ใช่ข้อส าคัญในคดี ไม่อาจ
ลงโทษจ าเลยในความผิดฐานเบิกความเท็จได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 558/2548) 

 

มำตรำ 178 ควำมผิดฐำนแปลข้อควำมหรือควำมหมำยให้ผิดไปในข้อส ำคัญ 

ผู้ใดซึ่งเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ให้
แปลข้อความหรือความหมายใด แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นบุคคลซึ่งเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน

สอบสวนให้แปลข้อความหรือความหมายใด  
2. แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ  
3. โดยเจตนา   
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นความผิดของผู้ท่ีแปลข้อความ หรือแปลความหมายให้เจ้าพนักงานต าแหน่งตุลา
การ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน โดยกฎหมายบัญญัติค าว่าผู้ใด ซึ่งผู้ใดในมาตรา 178 

นี้ หมายความถึง ล่ามหรือบุคคลใดท่ีเจ้าพนักงานในต าแหน่งตามมาตรานี้มอบหมายให้แปลข้อความหรือ
ความหมายใด  

แปลข้อความ หมายถึง ให้ความหมายของข้อความไม่ว่าจะเป็นการแปลจากภาษาหนึ่งไปยัง
อีกภาษาหนึ่ง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค าพูดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง  

ความหมายใด หมายความว่า การแปลรหัส เครื่องหมาย กิริยาอาการด้วยภาษาใบ้ สัญลักษณ์ 
หรือเข้าใจสัญญาณใด  

แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ หมายความว่าผู้กระท าได้แปลข้อความ
หรือความหมายผิดไปจากความจริงซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดี หรือเป็นข้อโต้เถียงท่ีจะท าให้แพ้หรือชนะ
คดีได้ แต่ถ้าผู้แปลได้แปลตามความสามารถโดยปกติของผู้แปลแล้ว แม้จะผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน
บ้าง ก็ไม่ผิดตามาตรานี้ เพราะไม่ได้มีเจตนาท่ีจะแปลให้ผิดพลาดคลาดเคล่ือน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ผู้กระท าจะผิดตาม
มาตรานี้ก็ต่อเมื่อผู้กระท ารู้ว่าข้อความหรือความหมายท่ีตนแปลนั้นผิดจากความจริง  

 

มำตรำ 179 ควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนเท็จในกำรสอบสวนหรือสืบสวนคดีอำญำ 

ผู้ใดท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
สืบสวนคดีอาญาเช่ือว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้น หรือเช่ือว่าความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นร้ายแรง
กว่าท่ีเป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  
2. เพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาเช่ือว่า 

   2.1 ได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือ  
   2.2 ความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นร้ายแรงกว่าท่ีเป็นจริง 
3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้การกระท าความผิด ได้แก่  การท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จซึ่งอาจเป็น
พยานหลักฐาน บุคคลพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็ได้ 

 ท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหมายความว่าสร้างพยานหลักฐานหรือเพิ่มเติมพยานหลักฐาน
ขึ้นและพยานหลักฐานนั้นไม่เป็นความจริง เช่น นาย ก เอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าของ นาย ข 

เพื่อ นาย ข ถูกด าเนินคดีในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 ด้วย คือ เพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญาเช่ือว่าได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นร้ายแรงกว่าท่ีเป็นจริง  

ความผิดตามมาตรา 179 นี้ส าเร็จเมื่อท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ แม้ผู้กระท ายังไม่ทันจะ
แสดงต่อพนักงานสอบสวนก็ตาม แต่หากเป็นเพียงกรณีเจ้าพนักงานลงวันท่ีย้อนหลังเพื่อให้ตรงกับ
ความเป็นจริง ก็ไม่ผิดตามาตรานี้ 

ตัวอย่างเช่น  
การท่ีจ าเลยท่ี 2 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากจ าเลยท่ี 1 ว่าทรัพย์ของจ าเลยท่ี 1 ถูก

คนร้าย ลักไป แต่จ าเลยท่ี 2 ได้ท า บันทึกในวันแจ้งโดยมีข้อความถูกต้องตามความจริงทุกประการ
และลงวันท่ี ย้อนหลังเพื่อให้ถูกต้องตรงกับวันท่ีจ าเลยท่ี 1 ได้มาแจ้งความไว้ เป็นเพียงการท าบันทึก
ให้ตรงกับความเป็นจริงว่ามีการแจ้งความในวันใดเท่านั้น หาเป็นการท าพยานหลักฐานเท็จในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 179 ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3025/2506) 

ในการแจ้งความเท็จว่าผู้เสียหายมีและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จ าเลยได้น าอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไปมอบให้พนักงานสอบสวนด้วย การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นการท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้พนักงานสอบสวนเช่ือว่าได้มีความผิดอาญา
เกิดขึ้นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 179 ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมจากการแจ้ง
ความอันเป็นเท็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1294/2536) 

 

มำตรำ 180 ควำมผิดฐำนน ำสืบหรือแสดงหลักฐำนอนัเปน็เท็จ ในกำรพิจำรณำคดี 

ผู้ใดน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นพยานหลักฐานใน
ข้อส าคัญในคดีนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. น าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  
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2. ในการพิจารณาคดี  
3. เป็นพยานหลักฐานในข้อส าคัญในคดีนั้น  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นเรื่องการน าสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งเป็น
เรื่องในช้ันพิจารณาของศาล และมีความแตกต่างจากมาตรา 179 ท่ีเป็นการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ในคดีอาญาเท่านั้น และเป็นการเอาผิดกับผู้น าสืบพยาน ไม่ใช่เอาผิดต่อพยานผู้เบิกความเท็จ กล่าวคือ 
ผู้ท่ีเบิกความเท็จและผู้ท่ียื่นเอกสารต่อศาล ไม่ใช่ผู้แสดงพยานหลักฐาน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3025/2526) และผู้ท่ีน าสืบได้นั้น ต้องเป็นคู่ความในคดี บุคคลอื่นไม่มีสิทธิท่ีจะน าสืบ ดังนั้น จึงไม่มี
ความผิดตามาตรานี้(ค าพิพากษาฎีกาท่ี198-199/2528) 

น าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ความผิดตามมาตรา 180 นี้มีการกระท า 2 
ประการ ได้แก่ การน าสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  

น าสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหมายความว่าการท่ีผู้กระท าผิดได้น าพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จมาพิสูจน์ต่อศาล เพื่อสนับสนุนค าฟ้อง ค าให้การ หรือค าร้องในคดีของตน เช่น น าพยานหลักฐาน
การรับช าระหนี้ซึ่งเป็นเอกสารปลอมมาส่งเสนอต่อศาลในการสืบพยาน   

แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หมายความว่า เสนอพยานหลักฐานท่ีเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงต่อศาล ไม่ว่าเอกสารอันเป็นเท็จนั้นจะเป็นเอกสารท่ีแก้ไขหรือท าขึ้นใหม่ และการแสดง
พยานหลักฐานอันเป็นเท็จดังกล่าว ต้องเป็นหลักฐานในข้อส าคัญในการพิจารณาคดี 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ส่วนมาตรา 180 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของวรรคแรก กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าผิดตามวรรค

แรกนั้นได้กระท าไปในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 

โจทก์ฟ้องจ าเลยในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยกล่าวอ้างว่าจ าเลยเอาอาวุธ
ปืนของโจทก์ไปขูดลบเปล่ียนหมายเลขทะเบียนปืนและเลขประจ าปืน แล้วน าไปจดทะเบียนในสภาพ
เป็นอาวุธปืนเถ่ือน คดีถึงท่ีสุด โดยศาลวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความ การท่ีจ าเลยน าอาวุธปืนมาแสดง
ต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าอาวุธปืนท่ีจ าเลยน าไปจดทะเบียนปืนเถื่อนเป็นอาวุธปืนคนละกระบอกกับอาวุธ
ปืนของโจทก์ จึงไม่ใช่เป็นการแสดงหลักฐานในข้อส าคัญในคดี เพราะอาวุธปืนดังกล่าวจะเป็น
พยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ก็หาท าให้ผลของคดีเปล่ียนแปลงไปไม่ จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 
180 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 162/2532) 

แม้จ าเลยจะเบิกความและน าสืบพยานหลักฐานเท็จว่าจ าเลยหย่ากับภริยาก่อนท่ีภริยาของ
จ าเลยจะกู้ยืมเงินโจทก์ แต่ศาลช้ันต้นมิได้หยิบยกข้อความท่ีว่าจ าเลยหย่ากับภริยาเมื่อใดขึ้นวินิจฉัย 
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ข้อความดังกล่าวจึงมิใช่ข้อแพ้ชนะอันจะเป็นข้อส าคัญในคดี แม้จะฟังว่าข้อความท่ีจ าเลยเบิกความ
และน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเป็นเท็จก็ตาม ก็ลงโทษจ าเลยในข้อหาเบิกความเท็จตามมาตรา 
177 และน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จตามมาตรา 180 ไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 146/2536) 

 

มำตรำ 181 เหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 174 มำตฐำน 175 มำตรำ 177 มำตรำ 
178 หรือมำตรำ 180 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 

(1) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดท่ีมีระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สามปี
ขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ี
หมื่นบาท 

(2) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดท่ีมีระวางโทษถึงประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรา 181 นี้เป็นเหตุเพิ่มโทษ กรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 

มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 ต้องระวางโทษสูงขึ้น ซึ่งมี 2 กรณี ได้แก่ 
1. เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้กระท าความผิดท่ีมีระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป 

เช่น ฟ้องเท็จว่าเจ้าพนักงานกระท าความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 ซึ่งระวางโทษต้ังแต่ 5 

ปี ถึง 20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต เป็นต้น 

  2. เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้กระท าความผิดท่ีมีระวางโทษถึงประหารชีวิตหรือ
จ าคุกตลอดชีวิต เช่น ฟ้องเท็จว่าผู้อื่นกระท าความผิดอาญาฐานเป็นกบฏตามมาตรา 113 เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยมีปากเสียงกับบุคคลคนหนึ่งแล้วถูกบุคคลผู้นั้นชกต่อยเอา จ าเลยได้น าความไปแจ้งต่อ

พนักงานสอบสวนว่ามีนักเลง 3 คน รุมท าร้ายจ าเลย คนหนึ่งใช้ไม้ตี คนหนึ่งล็อกคอ อีกคนหนึ่งแย่ง
เงิน ดังนี้ เป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกล้งให้บุคคลผู้นั้นต้องรับโทษ
หนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสอง และข้อความท่ีจ าเลยแจ้งนั้น เป็นการ
กล่าวหาว่าบุคคลผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีโทษจ าคุกต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป จ าเลยจึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 181 (1) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 209/2506) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 181 (1) ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 
174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใด
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กระท าความผิดท่ีมีระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปนั้น ประโยคท่ีว่า “เป็นการกระท าในกรณีแห่ง
ข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดท่ีมีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีข้ึนไป” หมายความว่า กรณีแห่งข้อหาว่า
ผู้ใดกระท าความผิดจะต้องมีอัตราโทษข้ันต่ าของความผิดจ าคุก 3 ปี เป็นอย่างน้อยท่ีสุด เมื่อกรณีแห่ง
ข้อหาว่าผู้เสียหายกระท าความผิดคือการท่ีจ าเลยแจ้งความเท็จว่าผู้เสียหายมีและพกพาอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีระวางโทษจ าคุก ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี โทษข้ันต่ าไม่ถึงสามปี 
การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 181 (1) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1294/2536) 

 

มำตรำ 182 เหตุที่ผู้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 177 หรือมำตรำ 178 ไม่ต้องรับโทษ 

ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 แล้วลุแก่โทษ และกลับแจ้งความจริง
ต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 

2. ลุแก่โทษ 

3. กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล 

ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นเหตุยกเว้นโทษ ถ้าผู้แปลเท็จลุแก่โทษ และกลับแจ้งความจริงต่อศาล ก่อนจบ 
ค าเบิกความการแปล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

ลุแก่โทษ หมายความว่า ผู้กระท ารู้ส านึกในความผิดท่ีได้กระท าไป และแจ้งการกระท าอันไม่
สมควรนั้นต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี  

กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปลหมายความว่า
หากผู้กระท าได้รู้ส านึกว่าตนได้กระท าความผิดไปแล้ว ต้องแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อน
จบค าเบิกความหรือก่อนจบการแปล แล้วแต่กรณี ในกรณีการเบิกความของพยาน แม้พยานได้เบิก
ความไปแล้ว แต่การเบิกความยังไม่ส้ินสุดตามกระบวนการพิจารณา  

การกระท าผิดตามมาตรา 177 และมาตรา 178 นี้ความจริงเป็นความผิดส าเร็จต้ังแต่เริ่มเบิก
ความหรือเริ่มแปลแล้ว แต่มาตรา 182 บัญญัติขึ้นเพื่อยกเว้นโทษ แก่ผู้กระท าความผิดท่ีลแก่โทษและ
กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน แต่ก็ต้องกระท าก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเบิกความเป็นพยานศาล ว่าจ าเลยเห็นเขาแบกก าปั่นไปทางหลังบ้าน ครั้นถูกซักหนัก
ขึ้น จ าเลยก็รับสารภาพทันทีว่าเบิกความเท็จต่อศาล ดังนี้  จ าเลยไม่ต้องรับโทษฐานเบิกความเท็จ
เพราะจ าเลยกลับค าเบิกความของตนและแจ้งความจริงต่อศาลในขณะท่ียังเบิกความอยู่ ยังไม่จบ
ค าให้การตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 182 ปัจจุบัน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 650/2461) 
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 มำตรำ 183 เหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 177 มำตรำ 178 หรือมำตรำ 180 อำจ
ถูกลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แล้วลุแก่โทษ และกลับ
แจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดท่ีได้กระท า
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180  

2. ลุแก่โทษ  
3. กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องใน

ความผิดท่ีได้กระท า 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นเหตุบรรเทาโทษในกรณีกระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือ
มาตรา 180 ถ้าผู้แปลเท็จลุแก่โทษ และกลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา 
และก่อนก่อนตนถูกต้องในความผิดท่ีได้แปลนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  

ลุแก่โทษ หมายความว่า ผู้กระท ารู้ส านึกในความผิดท่ีได้กระท าไป  
กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน หมายความว่า ถ้าเป็นความผิดตามมาตรา 177 

ผู้กระท าก็ต้องแจ้งความจริงต่อศาลท่ีตนเบิกความเท็จ ถ้าเป็นความผิดตามมาตรา 178 ผู้กระท าก็ต้อง
แจ้งความจริงต่อเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี (ซึ่งผู้ว่าคดีปัจจุบันยกเลิก
แล้ว) หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี  

ก่อนศาลมีค าพิพากษา หมายความว่า ก่อนท่ีศาลซึ่งพิจารณาคดีท่ีผู้กระท าผิดเบิกความอัน
เป็นเท็จตามมาตรา 177 หรือก่อนศาลซึ่งพิจารณาคดีท่ีผู้กระท าผิดแปลข้อความหรือความหมายท่ีผิด
ไปตามมาตรา 178 หรือก่อนท่ีศาลซึ่งผู้กระท าผิดน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตาม
มาตรา 180 จะพิพากษาคดีนั้น ๆ  

ก่อนตนถูกฟ้องในความผิดท่ีได้กระท า หมายความว่า ก่อนท่ีผู้กระท าความผิดจะถูกฟ้องใน
ข้อหาว่ากระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แล้วแต่กรณี 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยเบิกความเท็จจบแล้ว ระหว่างท่ีศาลจดรายงานกระบวนพิจารณา จ าเลยกลับแจ้งความ

จริง จ าเลยได้รับการลดหย่อนโทษ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 291/2480) 
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มำตรำ 184 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิดเพื่อช่วย
ผู้อื่น 

ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น 
เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิด 

3. เพื่อจะช่วยผู้อื่น 

   3.1 มิให้ต้องรับโทษ หรือ  
   3.2 ให้ได้รับโทษน้อยลง 

 4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดตามมาตรานี้ ต้องมีความผิดเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว จึงจะมีพยานหลักฐานใน
การกระท าความผิดพยานหลักฐานดังกล่าวจะพิสูจน์ความผิดผู้กระท าได้หรือไม่นั้น ไม่ส าคัญ เพียง
ผู้กระท าได้ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยาน 
หลักฐานในคดีอาญาก็เป็นความผิดตามาตรานี้แล้ว 

ท าให้เสียหาย หมายความว่า กระท าการใดๆ ให้พยานหลักฐานช ารุดหรือบุบสลาย ผิดแปลก
ไปจากเดิม เช่น ขูดลบเลขทะเบียนปืน เอาศพไปเผาไฟ ขุดดินท่ีเป้ือนเลือดเอาไปท้ิง (ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 1202/2520)  

ท าลาย หมายความว่า ท าให้พยานหลักฐานส้ินสภาพโดยส้ินเชิง เช่น เผาพยานเอกสาร 

ซ่อนเร้น หมายความว่า น าพยานหลักฐานไปจากท่ีเดิมเพื่อไม่ให้หาพบหรือยากแก่การค้นพบ 
เช่น เอามีดท่ีใช้ในการกระท าความผิดไปฝังดิน  

เอาไปเสีย หมายความว่า น าพยานหลักฐานจากท่ีเกิดเหตุไปไว้ที่อื่น เช่น เอาปืนของกลางไป
ฝากผู้อื่นไว้  

ท าให้สูญหาย หมายความว่า กระท าต่อพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้ผู้อื่นหาพบ เช่น เอาอาวุธท่ี
ใช้ในการกระท าความผิดไปท้ิงแม่น้ า  

ท าให้ไร้ประโยชน์ หมายความว่า กระท าต่อพยานหลักฐานในลักษณะท่ีไม่อาจน ามาใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ต่อไป เช่น ลบลายนิ้วมือท่ีติดอยู่ท่ีพยานหลักฐานออกไป  

ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิด หมายความว่า การกระท าตามองค์ประกอบ
ความผิดข้อ 1 นั้นต้องเป็นการกระท าต่อพยานหลักฐานในการกระท าความผิดและพยานหลักฐานนั้น
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เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา จะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือวัตถุพยานก็ได้ เช่น การจัดให้
พยานบุคคลไปซ่อนตัวเพื่อไม่ให้มาเบิกความ เป็นต้น แม้ต่อมาจะมีการติดตามตัวมาเบิกความได้ก็เป็น
ความผิดส าเร็จแล้ว ถือว่าเป็นการซ่อนเร้นพยาน (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1213) 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 3 ด้วย อันได้แก่ เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิใหต้องรับโทษหรือให้ได้รับโทษน้อยลง 
ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 184 นี้ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเจตนาและ
ต้องมีเจตนาพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงด้วย เช่น เอาอาวุธปืนท่ี
คนร้ายน าติดตัวไปขณะลักทรัพย์ไปท้ิงแม่น้ าเสียเพื่อให้คนร้ายได้รับโทษน้อยลง  

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย เมื่อเจ้าพนักงานไปท่ีบ้าน
จ าเลยท้ังสองเพื่อตรวจค้นจับกุม จ าเลยท่ี 1 รับห่อเฮโรอีนจากจ าเลยท่ี 2 แล้วโยนท้ิงทันที ดังนี้ เห็น
ได้ว่าจ าเลยท่ี 1 กระท าไปเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจยึดหลักฐานเกี่ยวกับความผิดได้ท่ีตน เป็นการ
กระท าด้วยเจตนาเพื่อช่วยตนเอง แม้จ าเลยท่ี 2 อาจจะได้รับ ประโยชน์จากการกระท าดังกล่าวด้วย 
จ าเลยท่ี 1 ก็ไม่มีความผิดฐานท าให้เสียหาย ท าลายพยานหลักฐานในการกระท าความผิดเพื่อจะช่วย
ผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษตามมาตรา 184 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 786/2522) 

การกระท าท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรา 184 จะต้องเป็นการกระท าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้อง
รับโทษหรือรับโทษน้อยลง การท่ีจ าเลยซึ่งด ารงต าแหน่งป่าไม้อ าเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ 12 ท่อนท่ี
พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้โดยไม้ดังกล่าวมี
ดวงตราประจ าตัวของจ าเลยประทับท่ีหน้าตัดของไม้ทุกท่อน และก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็น
ไม้ซึ่งถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่นั้น จ าเลยกระท าโดยมีเจตนาเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความผิดท่ีตนอาจได้รับ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
184 (แต่เป็นความผิดตามมาตรา 142 ฐานท าลายทรัพย์ท่ีส่งไว้เป็นพยานหลักฐาน) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3964/2532) 

 

มำตรำ 185 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงทรัพย์หรือเอกสำรใดที่ได้ส่งไว้ต่อศำลในกำร
พิจำรณำคดี 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ช่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์
หรือเอกสารใดท่ีได้ส่งไว้ต่อศาล หรือท่ีศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
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2. ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใด  
3. ท่ีได้ส่งไว้ต่อศาลหรือท่ีศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดในกรณีท าลายทรัพย์ท่ีศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี ไม่ใช่ทรัพย์
ท่ียึดไว้ในการบังคับคดีหรือส านวนคดีท่ีเสร็จการพิจารณาแล้ว หากไม่ใช้ทรัพย์ท่ีใช้ในการพิจารณาคดี
ก็ไม่มีความผิดตามาตรานี้ 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ มีความหมาย
ดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 184  

ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137    
เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขหรือ

แผนแบบอย่างอื่น อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) 

ท่ีได้ส่งไว้ต่อศาลหรือท่ีศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี หมายความว่า การกระท าตามมาตรา 185 

นี้เป็นการกระท าต่อทรัพย์หรือเอกสารซึ่งได้ส่งไว้ต่อศาล หรือศาลมอบให้ผู้นั้นรักษาไว้ในการพิจารณา
คดี เช่น มีดของกลางท่ีศาลมอบให้เจ้าพนักงานต ารวจดูแลรักษาไว้ เอกสารท่ีศาลมอบให้เจ้าหน้าท่ี
ของศาลเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตาม  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยน าสมุดฝากเงินออมสินส่งไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวจ าเลยต่อศาล จ าเลย
ไปแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ว่าสมุดฝากเงินออมสินของจ าเลยสูญหายไป แล้วน าหลักฐาน
การแจ้งหายนี้ไปเบิกเงินปิดบัญชีสมุดฝากเงินออมสินจากธนาคารออมสิน จ าเลยผิดฐานแจ้งความเท็จ
ตามมาตรา 137 แต่จ าเลยไม่ผิดฐานท าให้เสียหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารท่ีส่งไว้ต่อศาลตาม
มาตรา 185 เพราะทรัพย์หรือเอกสารใดท่ีส่งไว้ต่อศาลหรือท่ีศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีตาม
มาตรา 185 นั้น หมายถึง ทรัพย์หรือเอกสารท่ีจะต้องส่งหรือรักษาไว้เพื่อวินิจฉัยประเด็นในการ
พิจารณาคดี สมุดฝากเงินออมสินดังกล่าวได้ส่งหรือรักษาไว้ในฐานะเป็นหลักประกันในการปล่อย
ช่ัวคราวจ าเลยในคดีอาญา ไม่ใช่พยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นท่ีจะพิสูจน์ว่าจ าเลยในคดีอาญานั้น
กระท าผิดหรือไม่ สมุดฝากเงินออมสินดังกล่าวจึงไม่เป็นทรัพย์หรือเอกสารท่ีได้ส่งหรือรักษาไว้ในการ
พิจารณาคดีตามมาตรา 185 จ าเลยจึงหามีความผิดตามมาตรา 185 ไม่  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1036/2533) 

 

 



107 

มำตรำ 186 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงทรัพย์สินที่ได้มีค ำพิพำกษำให้รับ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีได้มีค าพิพากษาให้ริบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์สินท่ีได้มีค าพิพากษาให้ริบ  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดในกรณีท าลายทรัพย์ท่ีศาลริบ อันได้แก่ทรัพย์ท่ีศาลพิพากษาตาม
กฎหมายให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  ความหมาย
ของการกระท าดังกล่าวนี้ ดังท่ีได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 184  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่า
ทรัพย์สินนั้นศาลได้มีค าพิพากษาให้ริบแล้ว 

 

มำตรำ 187 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงทรัพย์ ที่ถูกหรือน่ำจะถูกยึดหรืออำยัด 

ผู้ใดเพื่อจะมีให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น 
เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ท่ีถูกยึดหรืออายัด หรือท่ีตนรู้ว่าน่าจะถูกยึด
หรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์ท่ีถูกยึดหรืออายัด หรือท่ีตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรืออายัด  
3. เพื่อจะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นกรณีความผิดท่ีผู้กระท าได้ท าลายทรัพย์ท่ีถูกยึดหรืออายัด ซึ่งหมายความว่า
ศาลต้องมีค าพิพากษาหรือค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์นั้นแล้ว โดยการท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น
เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ดูความหมายของการกระท าดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้ว
ในมาตรา 184 
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 การอายัด หมายถึง การท่ีมีค าส่ังให้บุคคลภายนอก เช่น ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้
ท าการโอนหรือช าระหนี้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แทนท่ีจะโอนหรือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรานี้รวมถึงการยึดหรืออายัดโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจ
หน้าท่ี เช่น พนักงานสอบสวนด้วย ส่วนค าว่า น่าจะถูกยึดหรืออายัด หมายความว่า ทรัพย์ยังไม่ได้ถูก
ยึดหรืออายัดตามท่ีอธิบายมาข้างต้น แต่อาจเป็นทรัพย์ท่ีก าลังพิพาทโต้เถียงกันในเรื่องกรรมสิทธิ์กัน
อยู่และอีกฝ่ายก าลังจะเป็นฝ่ายแพ้คดี อันจะเป็นเหตุให้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 ด้วย คือ เพื่อจะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลซึ่ง
หมายความว่า การกระท าตามมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษหรือเหตุจูงใจท่ีจะมิให้การเป็นไป
ตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง เช่น ผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือคดีท่ีก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลเอาไปเสียซึ่งทรัพย์ซึ่งถูกยึดหรืออายัดตามค าส่ังของศาลโดยทุจริต ดังนี้ผู้นั้นมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ตามมาตรา 334 หรือมาตรา 335 แล้วแต่กรณี แต่ไม่มีความผิดตามมาตรา 187 นี้ 

ตัวอย่างเช่น  
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 บัญญัติไว้ ต้องเป็น

กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าส่ังแล้วจึงจะมีความผิด 

โจทก์ฟ้องจ าเลยกับพวกขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลและให้โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินกับส่ิงปลูก
สร้างให้โจทก์ ในระหว่างพิจารณา จ าเลยได้โอนขายท่ีดินพร้อมด้วยส่ิงปลูกสร้างให้ผู้อื่น ท าให้โจทก์
เสียหายการกระท าของจ าเลยดังนี้ ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1284/2519) 

การท่ีศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้วช าระ
หนี้แก่จ าเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้น เป็นการกระท าตามค าส่ังศาลในช้ันบังคับคดี เพื่อน า
เงินท่ีศาลมีค าส่ังให้ยึดไว้ช่ัวคราวในคดีท่ีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายึดไว้ในอีกคดีหนึ่งไปเฉล่ียให้จ าเลย 
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดี ก่อนเห็นว่าหนี้ตามค าพิพากษาตาม
ยอมไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คัดค้านไม่ให้จ าเลยนี้เข้ามาเฉล่ียได้ การกระท าของจ าเลยจึง
ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 และ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1300/2539) 
 

มำตรำ 188 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงพินัยกรรมหรือเอกสำรของผู้อื่น 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง
พินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น  
3. ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดท่ีมีลักษณะของการกระท าให้เสียทรัพย์ เพียงแต่เฉพาะเจาะจงกับ
พินัยกรรมและเอกสารของผู้อื่น และการกระท าดังกล่าวต้องเป็นการกระท าท่ีน่าจะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หากไม่มีเกิดความเสียหายจากการกระท านี้ ผู้กระท าย่อมไม่ผิดตา
มาตรานี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1351/2506) 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ดูความหมาย
ของการกระท าดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 184 

พินัยกรรม หมายถึง หนังสือแสดงเจตนาก าหนดการเผ่ือตายของบุคคลในเรื่องทรัพย์สินของ
บุคคลหรือในเรื่องสิทธิหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย  

เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลข
ผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7)  

ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หมายความว่า การกระท าต่อ
พินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่นนั้น เพียงน่าจะเป็นผลให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หรือขาด
ประโยชน์ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ตัวอย่างเช่น 

บ. เป็นนักการภารโรงของสหกรณ์การเกษตรไม่มีส่วนได้เสียในบัญชีเงินกู้ จึงไม่มีเหตุท่ี บ. 
ต้องเผาบัญชีเงินกู้หาก บ. ทราบว่าการเผาท าลายบัญชีเงินกู้เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย อันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ก็คงไม่กระท าตามค าส่ังของจ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยผู้จัดการของสหกรณ์ แต่ บ. ยอมเผาบัญชีเงินกู้ตามค าส่ังของจ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
เพราะเช่ือโดยสุจริตว่าเป็นการปฏิบัติตามค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา การท่ีจ าเลยท่ี 
1 ส่ังให้ บ. เผาบัญชีเงินกู้ จึงไม่ใช่เป็นการใช้ผู้อื่นกระท าความผิด เพราะ บ. ผู้ถูกใช้ไม่รู้ว่าการกระท า
นั้นเป็นความผิด แต่เป็นการท่ีจ าเลยท่ี 1 ใช้ บ. เป็นเครื่องมือของจ าเลยท่ี 1 ในการกระท าความผิด 
ถือว่าจ าเลยท่ี 1 เป็นผู้กระท าความผิดเองโดยอ้อม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3336-3337/2547) 
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ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 กฎหมายมุ่ง
คุ้มครองเอกสารท่ีเป็นพยานหลักฐานในท านองเดียวกับพินัยกรรมเป็นส าคัญ มิได้มุ่งถึงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในการเป็นเจ้าของกระดาษหรือวัตถุท่ีท าให้ปรากฏความหมายเป็นเอกสาร ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่า
ด้วยความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ไว้เป็นการท่ัวไปอยู่แล้ว ค าว่า เอาไปเสีย ตามมาตรา 188 จึงมิได้มี
ความหมายเป็นอย่างเดียวกับค าว่า เอาไปเสีย ท่ีใช้ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 แต่
หมายถึงจากท่ีเอกสารนั้นอยู่ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ท่ีอาจขาด
เอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8450/2548) 

 

มำตรำ 189 ควำมผิดฐำนช่วยผู้กระท ำผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษ 

ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด อันมิใช่ความผิดลหุ
โทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พ านักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้
ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ช่วยโดยให้ท่ีพ านัก โดยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ  
2. ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด  
3. ความผิดนั้นไม่ใช่ความผิดลหุโทษ  
4. เพื่อไม่ให้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดต้องโทษหรือถูก

จับกุม 

5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นกรณีความผิดท่ีเป็นการช่วยเหลือผู้กระท าความผิด และต้องไม่ใช่ความผิดลหุ
โทษ ซึ่งเป็นการช่วย 2 ลักษณะ คือ ช่วยผู้อื่นเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ และช่วยผู้อื่นไม่ให้ถูกจับกุม โดย
การให้ท่ีพ านัก โดยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ 

ให้ท่ีพ านัก หมายความว่า ให้ท่ีพักอาศัย จะเป็นช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้  
ซ่อนเร้น หมายความว่า ปกปิดมิให้เจ้าพนักงานหาพบหรือซ่อนไว้ในท่ีท่ีหาพบยาก 

ช่วยด้วยประการใดๆ หมายความว่า ให้การช่วยเหลืออย่างอื่นนอกจากการให้ท่ีพ านัก หรือ
การซ่อนเร้น เพื่อไม่ให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องหาถูกจับกุม  

ผู้กระท าความผิด หมายความว่า ผู้กระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นท่ีมีโทษทางอาญาก็ตาม  
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ผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาแต่ยัง
มิได้ถูกฟ้องต่อศาล กรณีผู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลแล้ว แต่ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง แม้คดีอยู่
ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้กระท าผิดตามาตรานี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 4 ด้วย คือ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่า
กระท าความผิดต้องโทษหรือถูกจับกุม ซึ่งหมายความว่า การกระท าความผิดตามมาตรา 189 นี้ 
จะต้องมีเจตนาพิเศษท่ีจะช่วยเหลือผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องหา มิให้ต้องรับโทษหรือถูกจับกุม 
แล้วแต่กรณี ดังนั้น หากมีการช่วยเหลือหลังจากผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดถูก
จับกุมแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 189 นี้ 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยรู้หรือควรรู้ว่า ย. ต้องหาว่ากระท าความผิด ต ารวจก าลังตามจับตัว ย. จ าเลยบอก

ต ารวจว่าไม่มีตัว ย. ซึ่งซ่อนอยู่ในบ้านของจ าเลย จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 189 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1670/2522) 

ท. ยิงผู้ตายแล้ว ท. ไปรับเอากระสุนปืนจากจ าเลยมาใช้ยิงผู้ตายซ้ าอีก หลังจากนั้นจ าเลยยังได้ส่ง
กุญแจรถจักรยานยนต์ให้ ท. เพื่อให้ ท. ใช้ขับขี่หลบหนีไป จ าเลยมีความผิดฐานช่วยผู้กระท าผิดให้
หลบหนีเพื่อมิให้ถูกจับกุม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4182/2530) 

 

มำตรำ 190 ควำมผิดฐำนหลบหนีระหว่ำงที่ถูกคุมขัง 
ผู้ใดหลบหนีไประหว่างท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงาน 

สอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระท าโดยแหกท่ีคุมขังโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
โดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบควำมผิด  

1. หลบหนีไป  
2. ระหว่างท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือ

ของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

 กรณีความผิดตามมาตรานี้ คือ หลบหนีระหว่างถูกคุมขัง โดยค าว่าคุมขัง มีบทนิยามใน
มาตรา 1 (12) ว่า คุมตัว ควบคุม ขังกักขัง หรือจ าคุก หรืออาจเป็นการคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล อัน
เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรืออาจเป็นการควบคุมบุคคลอันธพาลในสถานฝึกอาชีพตามประกาศ
คณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 43 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 105/2507)  

ในการคุมขังตามมาตรานี้ ต้องเป็นการคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการของ
พนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาและต้องเป็นการคุมขังตามอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าเป็นการจับกุมท่ีไม่มีอ านาจจับตามกฎหมาย และผู้ถูกจับได้หนีจากการ
ควบคุมดังกล่าว ก็ย่อมไม่ผิดตามาตรานี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1008/2499) 

หลบหนี หมายความว่า หนีไปจากท่ีคุมขังโดยผู้นั้นออกพ้นไปจากท่ีคุมขังหรือกระท าการใดๆ 
ให้หลุดพ้นไปจากการควบคุมหรือการจับตัวระหว่างท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงาน
อัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา การท่ีจะถือว่าเป็นการ
คุมขังตามอ านาจของเจ้าพนักงานดังกล่าว จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

1. เจ้าพนักงานผู้นั้นต้องมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีจะคุมขังบุคคลได้ตามกฎหมาย  
 2. ได้มีการใช้อ านาจนั้นแล้ว และ 

 3. การใช้อ านาจนั้นชอบด้วยกฎหมาย (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 358)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ส่วนมาตรา 190 วรรคสองและวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษ เมื่อผู้กระท าความผิดตามมาตรา 

190 วรรคแรก ได้กระท าโดย 

1. กระท าโดยแหกท่ีคุมขัง  
2. กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ 

3. กระท าโดยร่วมกระท าผิดด้วยกันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป  
แหกท่ีคุมขัง หมายความว่า กระท าให้ท่ีคุมขังเปิดออกโดยผิดจากวิธีปกติธรรมดา เช่น งัดฝา 

เจาะก าแพง งัด หรือท าลายกุญแจหรือซี่กรงห้องขัง แต่การหักโซ่ท่ีล่ามข้อมือก็ไม่เป็นการแหกท่ี
ควบคุมขัง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 519/2500)  

ตัวอย่างเช่น  
หลังเกิดเหตุการตายแล้ว จ าเลยได้เข้ามอบตัวต่อพันต ารวจโท บ. เมื่อพันต ารวจโท บ. 

สอบปากค าจ าเลยได้ประมาณ 4-5 นาที จ าเลยขออนุญาตกลับไปเปล่ียนเส้ือผ้าท่ีบ้านจ าเลย 
เนื่องจากเส้ือผ้าเปื้อนเลือด พันต ารวจโท บ. ได้พาจ าเลยขึ้นรถยนต์ของเจ้าพนักงานต ารวจไปส่ง
จ าเลยท่ีบ้านจ าเลย โดยมีเจ้าพนักงานต ารวจขับรถยนต์ไปคนหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์
ตามไป เมื่อไปถึงบ้านจ าเลย จ าเลยเข้าไปในบ้านพันต ารวจโท บ. เข้าไปนั่งคอยในห้องรับแขก ส่วน
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เจ้าพนักงานต ารวจอีก 2 คนคอยนอกบ้าน แม้พันต ารวจโท บ. ไม่ได้ท าบันทึกการมอบตัวหรือแจ้ง
ข้อหาจ าเลย แต่ถือได้ว่าพันต ารวจโท บ. ได้คุมขังจ าเลยไว้เพื่อท าการสืบสวนต่อไป ตามอ านาจหน้าท่ี
แล้ว การท่ีจ าเลยไม่กลับมาหา พันต ารวจโท บ. อีกแล้ว หลบหนีออกประตูหลังบ้านไป ถือได้ว่าจ าเลย
ได้หลบหนีไปจากการคุมขังของ     พันต ารวจโท บ. จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 190 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 772/2536) 

จ าเลยเป็นผู้ต้องหา ถูกควบคุมอยู่ท่ีห้องขังของสถานีต ารวจ ขณะท่ีต ารวจไขห้องขังจ าเลยวิ่ง
สวนออกมาแล้ววิ่งหนี ต ารวจอีกคนหนึ่งจับจ าเลยได้ท่ีบันไดสถานีต ารวจ ถือว่าจ าเลยหลบหนีออกมา
พ้นเขตควบคุมคือห้องขังแล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการหลบหนีไปในระหว่างถูกคุมขังของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 190 แล้ว แม้จะหลบหนีออกไปยังไม่พ้นอาคารสถานี
ต ารวจก็ตาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4915/2537) 
 

มำตรำ 191 ควำมผิดฐำนท ำให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจำกกำรคุมขังไป 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดให้ผู้ท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการของ
พนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้น เป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใด ให้
ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนต้ังแต่สามคนขึ้นไป 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่น
บาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง 
ประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าด้วยประการใด  
2. ให้ผู้ท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของ

เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
3. หลุดพ้นจากการคุมขังไป  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดฐานกระท าให้ผู้ถูกคุมขังหลับหนี โดยการกระท าดังกล่าวต้องมีผลให้
ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นการคุมขังไป เช่น การเปิดประตูห้องขังท้ิงไว้ แก้มัดให้ผู้ต้องหา หรือหลอกล้อให้เจ้า
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พนักงานผู้ควบคุมยอมถอดกุญแจมือผู้ถูกควบคุมให้เพื่อนพาหนีไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 391/2509)
หากเป็นเพียงผู้ส่งเล่ือยให้ผู้หลบหนีตัดลูกกรงแล้วหลบหนี ผู้กระท าไปเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้ผู้ถูกคุม
ขังหลบหนี แต่ไม่ผิดตามาตรานี้ 

กระท าด้วยประการใด หมายความว่า การกระท าอย่างใด ๆ โดยไม่จ ากัดลักษณะของการกระท า
อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกคุมขัง หลุดพ้นไปจากการควบคุม รวมท้ังการละเว้นการท่ีจักต้องกระท าเพื่อป้องกันผล
ด้วย เช่น ไขกุญแจมือ เปิดประตูห้องขัง เจตนาไม่ขอฝากขังต่อศาลจนศาลต้องออกหมายปล่อย  

ให้ผู้ท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ค าอธิบายได้กล่าวไว้ในมาตรา 190  

หลุดพ้นจากการคุมขังไป ค าอธิบายได้กล่าวไว้ในมาตรา 190  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าผู้นั้น
เป็นผู้ท่ีถูกคุมขังตามมาตรานี้ 

ส่วนมาตรา 191 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของการกระท าผิด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
1. เป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต 

หรือจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป หรือ  
2. มีจ านวนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป  
ส่วนมาตรา 191 วรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษให้สูงขึ้นอีกส าหรับการกระท าผิด โดยมีเงื่อนไข 

ดังนี้ 
1. ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ  
2. โดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ 

3. โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  
ตัวอย่างเช่น 

ต ารวจจับผู้ต้องหา ขณะท่ีควบคุมตัวอยู่นั้น  ต ารวจผู้นั้นเปล่ียนเอาคนอื่นมาควบคุมเพื่อ
ด าเนินคดีแทนผู้ต้องหา ต ารวจผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 191 และมาตรา 157 ลงโทษตามมาตรา 
157 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2861/2522) 

ขณะท่ีร้อยต ารวจตรี พ. ควบคุมตัว ส. ผู้ต้องหาในข้อหาไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระ
บารมีซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ขณะท่ีจะน าตัวขึ้นรถยนต์ไปสถานี
ต ารวจเพื่อด าเนินคดี จ าเลยได้เข้าไปโอบกอดตัวร้อยต ารวจตรี พ. ไว้ แล้วพวกของจ าเลยอีก 2 คนได้
ช่วยกันยื้อแย่งเอาตัว ส. ผู้ต้องหาขึ้นรถยนต์หลบหนีไปดังนี้ถือว่า ส. ถูกคุมขังอยู่ตามอ านาจของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 1 (12) ตามมาตรา 190 แล้ว การ
กระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 138 วรรคสอง ฐานต่อสู้
ขัดขวางเจ้าพนักงาน โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไปตามมาตรา 140 วรรคแรก 
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และฐานกระท าให้ผู้ท่ีถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยใช้ก าลังประทุษร้ายตามมาตรา 191 วรรค
ท้าย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3243/2528) 

 

มำตรำ 192 ควำมผิดฐำนช่วยเหลือผู้ที่หลบหนจีำกกำรคุมขังเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม 

ผู้ใดให้พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ท่ีหลบหนีจากการคุมขังตามอ านาจของ
ศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ให้ท่ีพ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ท่ีหลบหนีจากการคุมขังตามอ านาจ

ของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 
 2. เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นการกระท าอันเป็นการช่วยผู้ท่ีหลบหนีจากท่ีขุมขังตามาตรา 190 กล่าวคือ 
ผู้กระท าความผิดต้องอยู่ในความควบคุมแล้ว หากไม่ได้อยู่ในความควบคุม แต่ก าลังถูกไล่จับโดยไม่ได้
หลบหนีการควบคุม ก็ไม่เป็นความผิดตามาตรานี้ แต่จะผิดตามาตรา 189 

ให้ท่ีพ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ค าอธิบายได้กล่าวไว้ในมาตรา 189  

แก่ผู้ท่ีหลบหนีจากกาคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญา หมายความว่า การกระท าตามองค์ประกอบ ความผิด ข้อ 1 ต้องกระท าแก่ผู้ท่ี
หลบหนีโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 และในมาตรานี้ไม่
รวมถึงผู้ท่ีถูกคุมขังตามอ านาจของพนักงานอัยการ เช่น ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 190 และมาตรา 191 

ดังนั้น การช่วยผู้ท่ีหลบหนีจากการคุมขังของพนักงานอัยการจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 192  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าผู้ท่ีตน
ช่วยเหลือนั้น เป็นผู้ท่ีหลบหนีจากการคุมขังตามอ านาจของศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นตามมาตรานี้ และ
มีเจตนาพิเศษเพื่อไม่ให้บุคคลท่ีตนช่วย ถูกจับกุมด้วย  
 

มำตรำ 193 เหตุที่ศำลจะไม่ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 184 มำตรำ 189 หรือ
มำตรำ 192  

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวมาในมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 เป็นการ
กระท าเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 
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ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นเหตุบรรเทาโทษของผู้กระท าความผิดตามมาตรา 184 มาตรา 189 มาตรา 
192 ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า และด้วยเหตุผลของ
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและสายสัมพันธ์ระหว่างสามี ภริยา กฎหมายจึงยอมท่ีจะให้ศาลใช้ดุลพินิจ
ในอันท่ีจะไม่ลงโทษผู้กระท าความผิด ซึ่งได้กระท าไปเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของ
ผู้กระท าก็ได้ ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

  

มำตรำ 194 ควำมผิดฐำนฝ่ำฝืนค ำพิพำกษำที่ห้ำมเข้ำไปในเขตก ำหนด ตำมมำตรำ 45 

ผู้ใดต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45 เข้าไปในเขตก าหนดนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45  

2. เข้าไปในเขตก าหนดนั้น  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดกรณีผู้ต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามาตรา 45 แต่ได้กระท า
การฝ่านฝืนค าส่ังห้ามเข้าเขตก าหนดนั้น 

ต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45 หมายความว่า ผู้กระท าเป็นผู้ท่ีกระท า
ความผิดฐานใดฐานหนึ่งมาแล้ว และในคดีนั้นศาลได้มีค าพิพากษาห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าไปในเขตก าหนด
ใดในระยะเวลาหนึ่งตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 45  

เข้าไปในเขตก าหนดนั้น หมายความว่า ผู้กระท าได้เข้าไปในเขตท่ีศาลก าหนดห้ามและภายใน
เวลาท่ีศาลได้ก าหนดห้ามไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าเขตท่ีตนเข้า
ไปนั้นเป็นเขตท่ีศาลมีค าพิพากษาห้ามมิให้เข้าไป 

 

มำตรำ 195 ควำมผิดฐำนหลบหนีจำกสถำนพยำบำลซ่ึงศำลสั่งให้คุมตัวไว้ตำมมำตรำ 49 

ผู้ใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลส่ังให้คุมตัวไว้ตามความในมาตรา 49 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หลบหนีจากสถานพยาบาล  
2. ซึ่งศาลส่ังให้คุมตัวไว้ตามมาตรา 49  
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3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดกรณีผู้กระท าหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลส่ังให้คุมตัวไว้การ
ควบคุมดังกล่าว ได้แก่ กรณีท่ีผู้กระท าความผิด อันเนื่องมาจากการเสพสุราหรือยาเสพติด ไม่ยอมเลิก
เสพ ศาลจึงส่งบุคคลดังกล่าวไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี 

หลบหนีจากสถานพยาบาล หมายความว่า ออกไปจากสถานพยาบาลท่ีผู้กระท าถูกคุมตัวไว้
การออกไปจะกระท าอย่างไรก็ได้ จะออกไปโดยมีผู้ช่วยเหลือ หรือแม้แต่เดินออกไปเฉย ๆ โดยไม่มี
ผู้ใดห้ามปรามก็เป็นความผิด  

ซึ่งศาลส่ังให้คุมตัวไว้ตามมาตรา 49 หมายความว่า การหลบหนีต้องเป็นการหลบหนีจากสถาน 
พยาบาลท่ีศาลได้มีค าส่ังให้คุมตัวผู้หลบหนีไว้ตามมาตรา 49 เช่น ค าส่ังศาลให้คุมตัวผู้ติดยาเสพติดไว้ใน
สถานบ าบัดผู้เสพยาเสพติดให้โทษแม้จะถือว่าการหลบหนีจากสถานพยาบาลเป็นการหลบหนีการคุมขังตา
มาตรา 190 แต่มาตรา 195 นี้เป็นบทเฉพาะจึงต้องน ามาใช้บังคับโดยผู้กระท าจะไม่ต้องรับผิดตาม 190 อีก  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 

มำตรำ 196 ควำมผิดฐำนฝ่ำฝืนค ำสั่งของศำลซ่ึงสั่งห้ำมประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตำม
มำตรำ 50 

ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังห้ามของศาล ซึ่งได้ส่ังไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ฝ่าฝืนค าส่ังห้ามของศาล  
2. ซึ่งได้ส่ังไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50  

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นกรณีผู้กระท า ได้กระท าการฝ่าฝืนค าส่ังห้ามการประกอบอาชีพ การฝ่าฝืน
ค าส่ังดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนค าส่ังท่ีศาลได้ส่ังไว้ในค าพิพากษาตามาตรา 50 แต่ถ้าเป็นการณีฝ่าฝืน
ค าส่ังท่ีศาลส่ังห้ามไว้ตามกฎหมายอื่นก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 

ฝ่าฝืนค าส่ังห้ามของศาล หมายความว่า ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของศาล ซึ่งห้ามมิให้ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพใดๆ ตามมาตรา 50 

ซึ่งได้ส่ังไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50 หมายความว่า เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดแล้วถ้า
ศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท าความผิดข้อหานั้นโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดศาลจะมี
ค าส่ังห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เพื่อตัดโอกาสการกระท าความผิด  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาฝ่าฝืนค าส่ังห้ามของศาลตามมาตรา 50 

ตัวอย่างเช่น 

ศาลลงโทษปรับและห้ามจ าเลยประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ไม่ใช่
ค าส่ังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 จ าเลยฝ่าฝืน ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 196 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2414/2521) 

 

มำตรำ 197 ควำมผิดฐำนกีดกันหรือขัดขวำงกำรขำยทอดตลำด 

ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายให้ประโยชน์หรือรับว่าจะให้ประโยชน์
เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์  
2. เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค าพิพากษาหรือค าส่ัง

ของศาล 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 มาตรานี้เป็นกรณีผู้กระท าความผิด กระท าการขัดขวางการขายทอดตลาด กล่าวคือ ผู้กระท า
ไม่ประสงค์ให้มีการขายทอดตลาด เช่น การขู่ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด เพื่อไม่ให้ประมูลราคาแข่งได้ 
(สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 381) 

ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล  

ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การขู่เข็ญโดยกิริยา วาจา เพื่อท าให้กลัวว่าจะใช้
ก าลังประทุษร้ายแก่ผู้ถูกขู่เข็ญ  

ให้ประโยชน์ หมายถึง การท าให้บุคคลได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือทางใดๆ ก็ตาม 

รับว่าจะให้ประโยชน์ หมายถึง การตกลงยินยอมว่าจะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ประโยชน์ใน
เวลานั้นหรือในอนาคต   

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 2 คือ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจาก
ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล  
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มำตรำ 198 ควำมผิดฐำนดูหม่ินศำลหรือผู้พิพำกษำ 

ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระท าการขัดขวางการ
พิจารณาหรือพิพากษาของศาลต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาท 

ถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  
1. ดูหมิ่น  
2. ศาลหรือผู้พิพากษา  
3. ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม อาจเป็นค าด่าหรือเป็นกริยาท่าทางก็ได้ ดังท่ีได้ธิบาย
ในมาตรา 136 แต่การดูหมิ่นนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นลับหลังก็เป็นความผิดตา
มาตรานี้แล้ว และต้องเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา รวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมด้วย ท้ังนี้ต้องเป็นการ
ดูหมิ่นในการท่ีศาลพิจารณาหรือพิพากษาคดี 

ศาล หมายถึง ศาลท้ังหลาย เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้พิพากษาหมายถึงผู้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทุกศาลรวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมด้วย 

ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หมายถึง ในกระบวนการพิจารณาท่ีกระท าโดยศาลท้ังหมด
ท้ังในขณะก าลังพิจารณาพิพากษาคดี หรือได้มีการพิจารณาพิพากษาคดีไปแล้วด้วย ดังนั้น การดูหมิ่น
ศาลหรือผู้พิพากษานี้ แม้หลังจากการพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว ก็เป็นความผิดตามาตรานี้ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2  
1. กระท าการขัดขวาง  
2. การพิจารณาหรือพิพากษาของศาล  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

กระท าการขัดขวาง หมายความว่า กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคในการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีของศาลหรือของผู้พิพากษา ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาท้ังหมด เช่น การส่งเสียงเอะอะ
โวยวายหรือรบกวนขณะท่ีศาลประชุมเขียนค าพิพากษา เป็นต้น 

องค์ประกอบความผิดข้อ 2 และ 3 ของความผิดท่ีสอง ดังท่ีได้อธิบายในความผิดแรก 
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ตัวอย่างเช่น 

ขณะท่ีนาย ก. ผู้พิพากษาท าการพิจารณาคดีอยู่ จ าเลยท่ี 1 ก าลังนั่งฟังอยู่ข้างนอกได้พูดกับ
ผู้อื่นว่า “ไม่นึกเลยว่าส านวนจะมาตกอยู่แก่คนคนนี้” รูปการเช่นนี้บ่งช้ีชัดว่าหมายถึงส านวนเรื่องนั้น
ตกแก่นาย ก. ซึ่งก าลังนั่งพิจารณาอยู่นั้น และศาลจะต้องพิจารณา พฤติการณ์ตามท่ีโจทก์น าเรื่อง
ประกอบค ากล่าวของจ าเลยท่ี 1 ต่อไปจึงจะช้ีชัดถึงเจตนาของจ าเลยท่ี 1 ได้ เมื่อเห็นเจตนาว่าท่ีจ าเลย
ท่ี 1 กล่าวข้อความนั้น เพราะไม่พอใจท่ีเห็นส านวนความนั้นตกแก่นาย ก. ผู้ซึ่งจ าเลยท่ี 1 เห็นว่าเป็น
ผู้พิพากษาท่ีพิจารณาความด้วยอคติ ไม่ให้ความยุติธรรม จึงได้กล่าวต าหนิท่ีเป็นนัยเช่นนั้นอันมี
ความหมายไปในทางไม่ดี เป็นท่ีระคายเคืองแก่ศักด์ิศรีของนาย ก. ศาลฎีกาโดยมติท่ีประชุมใหญ่
วินิจฉัยว่าจ าเลยท่ี 1 ได้ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 198 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1456/2506) 

เมื่อการกระท าของจ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 แล้ว ย่อมไม่
เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 136 อีก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1650/2514) 

 

มำตรำ 199 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรต่อศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบัง กำรเกิด กำรตำย 
หรือเหตุแห่งกำรตำย 

ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท าลายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือ
เหตุแห่งการตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท าลาย  
2. ศพหรือส่วนของศพ  
3. เพื่อปิดบงัการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 มาตรานี้เป็นความผิดจากการกระท าท่ีเกี่ยวกับศพ โดยผู้กระท าได้ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือ
ท าลายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย 

ลอบฝังหมายถึงเอาศพหรือส่วนของศพไปฝังโดยปกปิดไม่ใหผู้้ใดรู้เห็น  
ซ่อนเร้น หมายถึงการน าศพหรือส่วนของศพไปไว้ยังท่ีซึ่งไม่มีผู้ใดทราบหรือสามารถพบเห็นได้ 

ย้าย หมายถึง การเคล่ือนท่ีศพหรือส่วนของศพไปจากท่ีเดิม 

ท าลาย หมายถึง การท าให้ศพหรือส่วนของศพเสียหายหรือส้ินสภาพไป  
ศพ หมายถึง ร่างกายของคนท่ีตายแล้ว  
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ส่วนของศพ หมายถึง อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคนท่ีตายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภาย 
นอก เช่น แขน ขา หรืออวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอด เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าส่ิงท่ีตน
กระท าต่อนั้นเป็นศพหรือส่วนของศพ นอกจากนั้นผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษตามองค์ประกอบ
ความผิด ข้อ 3 ด้วย คือ เพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย  

ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยยิงผู้ตายขณะท่ีผู้ตายนั่งอยู่ในรถยนต์ท่ีจ าเลยขับขี่ แล้วจ าเลยขับรถยนต์น าศพจากท่ี
เกิดเหตุ และน าาศพจากท่ีนั่งในรถยนต์เข้าไปในโบสถ์ น าศพไปใส่ไว้ในกล่องกระดาษในลักษณะให้ศพ
นั่งคุดคู่อยู่ในกล่อง น ากล่องไปเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ แม้มิได้ใช้วัสดุอื่นปิดบังกล่อง เมื่อเปิดประตู
ห้องเก็บหนังสือก็สามารถเห็นกล่องได้ ก็เป็นการกระท าเพื่อท่ีจะ ปิดบังเหตุแห่งการตายของผู้ตาย 
จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 586/2527) 

จ าเลยท าร้ายผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แล้วจ าเลยรีบน าศพออกจากบ้านไปต้ัง
บ าเพ็ญกุศลท่ีวัดเพื่อท าการฌาปนกิจโดยไม่แจ้งให้บิดามารดาของผู้ตายและพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ
เมื่อมีผู้ขอดูศพผู้ตายจ าเลยก็ไม่ยอมให้ดู เป็นการย้ายศพโดยมีเจตนาเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่ง
การตาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6255/2534) 

 

 หมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 

  

ความผิดในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติท่ีบังคับแก่เจ้าพนักงานโดยเฉพาะแต่เป็นเจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรม ไม่ใช้เจ้าพนักงานโดยท่ัวไป ตามท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะ 2 กล่าวคือ ในหมวดนี้เป็นเรื่องของเจ้า
พนักงานในการยุติธรรม กระท าการอันมิชอบตามต าแหน่งหน้าท่ีของตน ดังนั้น ผู้ท่ีจะมีความ ผิดตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ ได้แก่ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานท่ีเกี่ยวกับการ
บังคับคดี เช่น พัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต เป็นต้น โดยได้บัญญัติไว้ต้ังแต่มาตรา 200 ถึง มาตรา 
205  
 

มำตรำ 200 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรมกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรเพื่อ
ช่วยบุคคลอื่นมิให้ต้องรับโทษหรือได้ รับโทษน้อยลง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระท าการหรือไม่กระท าการอย่าง
ใดๆ ในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 
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ถ้าการกระท าหรือไม่กระท านั้น เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับ
โทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต
หรือจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้

มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา  
2. กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ๆ ในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ  
3. เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง 
4. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี (ซึ่งปัจจุบันไม่มี
แล้ว) พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมาย
อาญา ความหมาย ของบุคคลเหล่านี้ให้ดูค าอธิบายในมาตรา 167 ส าหรับเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
จัดการให้เป็นไปตามหมายอาญานั้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 61 

และมาตรา 97 ซึ่งรวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ฯลฯ ท้ังนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16)  

กระท าการหรือไม่กระท าการใดๆ ในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบนั้น ความหมายดังได้อธิบาย
ในมาตรา 157  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าหรือไม่กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองและมี
เจตนาพิเศษ คือ เพื่อจะช่วยผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือ มิให้ต้องรับโทษ เช่น 
ต ารวจไม่จับผู้ต้องหา แต่กลับรู้เห็นเป็นใจให้หลบหนี หรือต ารวจเห็นเพื่อนกระท าความผิด แต่ไม่จับ 
และเล่ียงเดินไปทางอื่นเสีย เป็นต้น 

ส่วนมาตรา 200 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ หากได้กระท าเพราะมีมูลเหตุจูงใจเพื่อแกล้งให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย  

แกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นหมายความการมีเจตนาให้บุคคลอื่น
ต้องได้รับโทษกล่าวคือบุคคลหนึ่งมิได้กระท าความผิดอาญา แต่เจ้าพนักงานตามมาตรา 200 แกล้งกล่าว 
หาว่าบุคคลนั้นกระท าความผิดอาญาหรือบุคคลหนึ่งกระท าความผิดอาญาท่ีเป็นบทท่ีมีโทษเบาแต่เจ้าพนัก 
งานดังกล่าวแกล้งกล่าวหาว่าบุคคลนั้นกระท าความผิดอาญาท่ีมีโทษหนักกว่าท่ีบุคคลนั้นได้กระท าจริง  

แกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย หมายความว่าเจ้า
พนักงานดังกล่าวสร้างหลักฐานให้เข้าเงื่อนไขท่ีท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ถึงมาตรา 50 
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ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานสอบสวน ได้ท าค าให้การของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาไว้แล้ว แต่จ าเลยไม่
น าค าให้การดังกล่าวเข้าส านวน เพราะจ าเลยท าค าให้การฉบับใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหามิให้ต้องรับ
โทษถือว่าจ าเลยกระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบด้วยหน้าท่ี เพื่อจะช่วยบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับ
โทษมีความผิดตามมาตรา 200 วรรคแรก และผิดตามมาตรา 157 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
929/2537) 

จ าเลยซึ่งเป็นพนักงานอัยการมีค าส่ังไม่ฟ้องบริษัท ส. และ ป. ท่ีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท
โจทก์ ท้ังท่ีหนังสือพิมพ์ ด. ซึ่งบริษัท ส. เป็นเจ้าของและ ป. เป็นบรรณาธิการ ลงข้อความในหนังสือ 
พิมพ์เป็นความเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจท่ีมิได้อยู่บนรากฐานของ
ความสมเหตุสมผล แต่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ จึงเกินล้ าออกนอกขอบเขตของความชอบด้วย
กฎหมาย และในฐานะท่ีจ าเลยเป็นข้าราชการอัยการช้ันสูง จ าเลยย่อมทราบดีถึงเกณฑ์วินิจฉัยมูล
ความผิดของพนักงานอัยการ การใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้  จ าเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้วว่าเป็น
การมิชอบและมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย อีกท้ังเพื่อจะช่วยบริษัท ส. 
และ ป. มิให้ต้องโทษจากการกระท าความผิดของตนอีกด้วย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา157 และมาตรา 200 วรรคแรก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3509/2549) 

 

มำตรำ 201 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรมเรียกรับหรือยอมจะรับสินบน 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ ด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษ
จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ
ประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1.เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
2. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
3. ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  
4. เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี 

5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ผู้กระท าเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี
หรือพนักงานสอบสวน ดังท่ีได้อธิบายความหมายของผู้กระท าไว้ในมาตรา 167  
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เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังท่ีได้อธิบายความหมายไว้ในมาตรา 149 

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ การเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน แม้จะส าหรับผู้อื่นหรือ
เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่ทางราชการก็ผิดตามมาตรานี้ หากกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 4 คือ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี ซึ่งหมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้ว ต้องมีเหตุจูงใจท่ีจะ
กระท าการหรือไม่กระท าการใดซึ่งอยู่ในต าแหน่งหน้าท่ี ไม่ว่าการท่ีกระท าหรือไม่กระท านั้นจะเป็น
การชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าท่ีก็ตาม ดังท่ีได้อธิบายความหมายไว้ในมาตรา 149  

ตัวอย่างเช่น 

การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเป็น
ความผิดส าเร็จต้ังแต่เจ้าพนักงานดังกล่าวนั้นเรียก รับ หรือยอมจะรับแล้ว ส่วนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
จะได้มา หรือยังไม่ได้มา หรือตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้มา หรือแม้จะมีการกลับมากระท าการโดยชอบด้วย
หน้าท่ีภายหลังก็ตาม ก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จต้ังแต่เรียกแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1246/2510) 

จ าเลยเป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกันตัว อ. ท้ัง ๆ ท่ีจ าเลยรู้ว่า ล. ปลอมลายมือช่ือ ท. ผู้ขอประกัน จ าเลยก็ยังเสนอความเห็นว่า
ควรให้ประกัน อ. เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จ าเลยรับ
ทรัพย์สินส าหรับตนเองเพราะกระท าให้ อ. ได้รับการประกันตัวไปจ าเลยย่อมมีความผิดตามมาตรา 
201 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 931/2532) 

 

มำตรำ 202 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรมกระท ำกำรหรือ ไม่กระท ำกำรใดโดย
เห็นแก่สินบนซ่ึงได้เรียก รับ หรือยอม จะรับไว้ก่อนรับต ำแหน่ง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวนกระ 
ท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดๆ ในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก 
รับหรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งต้ังในต าแหน่งนั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือ
จ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาทหรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
2. กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง  
3. โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตน

ได้รับแต่งต้ังในต าแหน่งนั้น 

4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ผู้กระท าต้องเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่า
คดี หรือพนักงานสอบสวน ดูค าอธิบายในมาตรา 167  

กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง หมายความว่า กระท าการหรือละเว้นการ
กระท าตามหน้าท่ีในต าแหน่งเจ้าพนักงานนั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 3 คือ โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอม
จะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งต้ังในต าแหน่งนั้น ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก่อนท่ีผู้กระท าได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งและเมื่อผู้กระท าได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นแล้ว จึงกระท าการหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่งนั้น  
 

มำตรำ 203 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนป้องกันหรือขัดขวำงมิให้กำรเป็นไปตำมค ำพิพำก 
ษำหรือค ำสั่งของศำล 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลป้องกัน
หรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล  
3. ป้องกันหรือขัดขวาง  
4. มิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล 

5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดในมาตรานี้เป็นท านองเดียวกันกับ มาตรา 165 กล่าวคือ ความผิดส าเร็จ
เมื่อได้กระท าการป้องกันหรือขัดขวางจนท าให้ไม่เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล 

เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานทุกประเภท เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี 

มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล หมายความว่า เจ้าพนักงาน
ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 203 นี้ ต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามค า
พิพากษาหรือค าส่ังของศาล เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี พัศดีเรือนจ า หรือพนักงานท่ีดิน เป็นต้น  

ป้องกันหรือขัดขวาง ความหมายดังท่ีได้อธิบายในมาตรา 165  
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มิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล หมายความว่า การป้องกันหรือขัดขวางนั้น
กระท าไปโดยเจตนาเพื่อมิให้ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลนั้นเป็นไปตามประสงค์  เช่น เป็นเจ้า
พนักงานบังคับคดีของศาล ศาลส่ังให้ไปยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่กลับบอกให้
ลูกนี้จ าหน่าย จ่าย โอน หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์ ท่ีศาลส่ังยึดหรืออายัด เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ถ้าผู้กระท าไม่รู้ว่ามีค า
พิพากษาหรือค าส่ัง จะถือว่าได้กระท าโดยเจตนามิได้ (สัญชัย สัจจวานิช, 2532: 166)  

 

มำตรำ 204 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจำก กำรคุมขัง 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีต าแหน่งหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้ท่ีต้องคุมขังตามอ านาจของศาลของ

พนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ท่ี
อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับต้ัง
แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

ถ้าผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประ 
หารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปหรือมีจ านวนต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีต าแหน่งหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้ท่ีต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน 

หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
3. กระท าด้วยประการใดชๆ ให้ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานทุกประเภท ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้ท่ีต้องคุมขัง
ตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งหมาย 
ความว่าเจ้าพนักงาน ท่ีจะมีความผิดตามมาตรานี้  จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีต าแหน่งหน้าท่ี
ควบคุมดูแลผู้ท่ีต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญา เช่น เช่น พัศดี หรือต ารวจท่ีคุมตัวผู้ต้องหาท่ีสถานีต ารวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 
พนักงานสอบสวน หรือก านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  

กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป หมายความว่า
เป็นการกระท าอย่างใดๆ ก็ได้ กฎหมายไม่ได้จ ากัดลักษณะของการกระท าไว้  
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การคุมขังหมายถึงคุมตัว ควบคุมขัง กักขัง หรือจ าคุก ตามค านิยามในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (12) เช่น ปล่อยตัวผู้ต้องขังไป แกล้งเปิดประตูห้องขังท้ิงไว้ หรืออนุญาตให้ออกไป
จากท่ีคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ส่วนมาตรา 204 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของผู้กระท าความผิดตามวรรคแรก ถ้าผู้หลุดพ้น

จากท่ีคุมขังมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต

หรือจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป หรือ  
2. มีจ านวนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้รับมอบตัวผู้ต้องหาลักทรัพย์จากก านันให้ไปส่งอ าเภอพร้อมด้วยของ
กลางและเจ้าทรัพย์ ระหว่างทางจ าเลยช่วยไกล่เกล่ียเจ้าทรัพย์ขอให้ไม่เอาความและขอเอาเงินจากเจ้า
ทรัพย์ 4 บาท เจ้าทรัพย์ยอมให้แล้วก็พากระบือของกลางกลับไป จ าเลยจึงถอดเครื่องพันธนาการผู้ต้องหา
ออกแล้วปล่อยตัวไป จ าเลยผิดมาตรา 204 นี้ เพราะจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องคุมขังไป
ส่งท่ีอ าเภอ เมื่อปล่อยไปจึงเป็นการท าให้หลุดพ้นจากการคุมขัง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 762/2479) 

จ าเลยเป็นต ารวจอยู่เวรรักษาการณ์ ต ารวจมีหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้ต้องคุมขังตามอ านาจของ
พนักงานสอบสวน ได้ปล่อยตัวผู้ต้องขังไป จึงเป็นการกระท าให้ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นไป
จากการคุมขัง จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2/2503) 

 

มำตรำ 205 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจำกกำรคุมขังโดยประมำท 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 204 เป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระท าโดยประมาทนั้นเป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษา
ของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมี
จ านวนต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจ างปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดจัดให้ได้ตัวผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ให้งดการ
ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
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2. มีต าแหน่งหน้าท่ีควบคุมดูแลผู้ท่ีต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือ
ของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  

3. กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขัง  
4. โดยประมาท 

ค ำอธิบำย 

ความผิดตามมาตรา 205 วรรคแรกนี้ เป็นการกระท าความผิดเช่นเดียวกับการกระท าตาม
มาตรา 204 แต่การกระท าตามมาตรา 205 นี้ เป็นการกระท าโดยประมาทตามมาตรา 59 วรรคส่ี 
กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดตามองค์ประกอบความผิดมาตรา 204 เพียงแต่ได้กระท าโดยไม่เจตนาแต่
กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของการกระท าตามมาตรา 205 วรรคแรก ซึ่งผู้กระท าผิดต้อง
รับโทษหนักขึ้น ถ้าบุคคลท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังนั้น เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

1. เป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต
หรือจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  

2. มีจ านวนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

ในมาตรา 205 วรรคสาม เป็นเหตุงดโทษ ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 205 วรรคแรกหรือ
วรรคสอง ผู้กระท าจะได้รับการงดการลงโทษ หากเข้าลักษณะ ดังนี้  

1. จัดให้ได้ตัวผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังคืนมา 
2. ต้องได้ตัวคืนมาภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีหลุดพ้นการคุมขังไป  
ความในวรรคนี้เป็นเหตุยกเว้นโทษให้ แต่ต้องเป็นกรณีท่ีผู้กระท าความผิดจัดให้ได้ตัวผู้ท่ีหลุด

พ้นการคุมขังไปคืนมา ไม่ใช่ได้ตัวคืนมาเพราะเหตุอื่น เช่น กลับมาเองหรือเจ้าพนักงานอื่นจับมา แต่ถ้า
ผู้กระท าความผิดตามจับแล้วยิงผู้หลุดพ้นการคุมขังไปตายก็ได้รับยกเว้นโทษเช่นเดียวกันตามนัยค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 432/2478 (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1273)  

ตัวอย่างเช่น 

ตามระเบียบของเรือนจ ามีว่า ผู้คุม 2 คน ต้องถือกุญแจห้องขังกับกุญแจอาคารแยกกัน จะ
มอบให้กันไว้ไม่ได้ คราวหนึ่งคนหนึ่งออกเวร แต่ผู้คุมท่ีจะรับเวรต่อยังไม่มา คนท่ีออกเวรจึงมอบ
กุญแจแก่ผู้คุมคนท่ี 2 ไว้ เป็นเหตุให้นักโทษจับผู้คุมคนท่ี 2 นี้ แย่งเอากุญแจไปไขห้องขังหนีออกมาได้ 
ดังนี้ ผู้คุมคนท่ีฝากกุญแจและคนท่ีรับฝากกุญแจประมาท เป็นเหตุให้นักโทษหนี ผู้คุมท้ังสองคนมี
ความผิดตามมาตรา 205 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1116/2508) 

จ าเลยเป็นเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ อยู่เวรควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งออกมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลกลาง
มิได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ท่ีให้ล่ามโซ่ผู้ต้องขังไว้กับเตียงในตอนกลางคืน และยังนั่ง
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หลับอยู่ท่ีระเบียงนอกห้องคุมขังด้วย เมื่อผู้ต้องหาหลบหนีไป จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 205 

วรรคแรก(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 13/2525) 

 

ลักษณะ 4 ควำมผิดเกี่ยวกับศำสนำ 

 

 ความผิดในลักษณะ 4 เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับศาสนา ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเช่ือของ
มนุษย์ในโลกเสรี ท่ีมีการจัดต้ังเป็นองค์กร มีศาสดาหรือผู้น าศาสนา หรืออาจจะไม่มีศาสดาเลยก็ได้ มี
พิธีกรรมมีผู้เผยแพร่และผู้ปฏิบัติตาม โดยมีแบบแผนการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเพียงลัทธิความเช่ือท่ีเป็น
เพียงกลุ่มคนไม่กี่คนหรือคนเพียงบางกลุ่มเล็ก ๆ เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นศาสนา เมื่อศาสนาเป็นความเช่ือ
ส่วนบุคคลของมนุษย์ ซึ่งมีความเช่ือท่ีอาจจะไม่สอดคล้องหรือขัดแย้ง จึงอาจก่อให้เกิดการกระท าท่ี
เป็นการเหยียดหยามศาสนาอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือกระท าการท่ีกระทบต่อศาสนา
อื่น ดังนี้ ในลักษณะ 4 จึงได้บัญญัติความผิดท่ีเกี่ยวกับศาสนาไว้ ในมาตรา 206 ถึง มาตรา 208  
 

มำตรำ 206 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเหยียดหยำมศำสนำ 

  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอัน
เป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด ๆ  
2. แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  
3. อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ความผิดฐานนี้ ได้แก่ การกระท าอย่างใดก็ได้ แก่วัตถุหรือสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพ
ในทางศาสนาทุกศาสนา และการกระท านั้นลักษณะเป็นการเหยียดหยามศาสนา  

แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา หมายความว่า การกระท าตามมาตรา 206 นี้
เป็นการกระท าแก่ พระพุทธรูป รูปพระเยซู เทวรูป วิหาร เจดีย์ โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น และไม่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคลอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา เช่น พระภิกษุ บาทหลวง หรืออิหม่าม รวมถึงไม่เกี่ยวกับการ
กระท าต่อวัตถุอื่น ๆ เช่น เครื่องราง กุฏิพระ ศาลพระภูมิ ลูกประค าปลุกเสก เป็นต้น 

อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นหมายความว่าการกระท าใดๆ แก่วัตถุหรือสถานท่ีดังกล่าว
ต้องเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นๆ ซึ่งต้องดูพฤติการณ์ประกอบการ
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กระท า เช่น เอาเท้าไปเยียบเศียรพระพุทธรูป ขุดเจดีย์วัดร้างเพื่อลักเอาพระพุทธรูป (ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 846/2483) 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าวัตถุหรือสถานท่ี
นั้น ๆ เป็นท่ีเคารพในทางศาสนา เช่น รู้ว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่ชอบสุกร ก็เอาเนื้อหรือเลือดสุกร
ไปไว้ยังวัตถุหรือสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น (หยุด แสงอุทัย, 2538: 106) 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยใช้ไม้ตีและทุบเศียรพระพุทธรูปอันเป็นท่ีเคารพในทางพระพุทธศาสนา เป็นการเหยียด
หยามวัตถุอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนาแล้ว จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
206 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5199/2533) 

โจทก์เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นบุคคลท่ีประชาชนท่ัวไปถือว่าควรเคารพ จ าเลยว่าโจทก์ว่า “พระหน้า
เปรต พระหน้าผี ฟ้องทวารกู กูไม่กลัว” เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา 393 ไม่เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 เพราะเป็นการกระท าต่อบุคคล (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 10/2527) 

  

มำตรำ 207 ควำมผิดฐำนก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยขึ้นในที่ประชุมศำสนิกชนเวลำกระท ำพิธี 
กรรมตำมศำสนำ 

ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในท่ีประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท า 
พิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ก่อให้เกิดการวุ่นวายข้ึน  
2. ในท่ีประชุมศาสนิกชน  
3. เวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นความผิดท่ีผู้กระท าก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ในท่ีประชุมศาสนิกชนเวลา
ประชุมกัน นมัสการ หรือกระท าพิธีกรรม โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าให้
เกิดความไม่ปกติ ความไม่สงบหรือท าให้แตกตื่นวุ่นวายข้ึนในท่ีประชุมของผู้เล่ือมใสในศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นท่ีประชุมของพระภิกษุ นักบวช หรือศาสนิกชนของศาสนาใด ซึ่งก าลังมีการประชุม
เกี่ยวกับศาสนาอยู่ โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในสถานท่ีหรือนอกสถานท่ีก็ได้ เช่น ในการลง
อุโบสถศีล ในวันพระในพระพุทธศาสนา การประชุมถวายผ้ากฐิน เวลาคริสต์ศาสนิกชนร่วมกระท าพิธีมิส
ชาในโบสถ์ หรือเวลาอิสลามิกชนกระท าพิธีละหมาดในมัสยิด เป็นต้น 
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าการประชุมนั้นเป็นการ
ประชุมของศาสนิกชนเพื่อนมัสการหรือกระท าพิธีตามศาสนาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ตัวอย่างเช่น  
 คืนเกิดเหตุมีการประชุมกันกระท าพิธีสวดมนต์ท าบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนา
บนหอสวดมนต์ จ าเลยส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวในงานพิธีดังกล่าว ซ้ ายังกล่าวว่า “พระนี่ยุ่งจริง พระไม่มี 
ความหมาย” แล้วจ าเลยนั่งใช้มือตบพื้นกระดาน 7-8 ครั้ง แล้วชักปืนออกมาจากเอวมาถือหันปาก
กระบอกปืนมาทางพระ ปืนตกลงยังพื้นหอสวดมนต์ แม้ผู้ท่ีไปชุมนุมจะไม่มีปฏิกิริยาวุ่นวาย การ
กระท าของจ าเลยก็เป็นความผิดตามมาตรา 207(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1100/2516) 

 จ าเลยไล่ยิงคนบริเวณวัดและโรงธรรมซึ่งจะมีการท าพิธี แต่ขณะนั้นยังมิได้มีการประชุมศา
สนิกชนหรือกระท าพิธีทางศาสนาแต่อย่างใด ยังถือไม่ได้ว่าจ าเลยมีเจตนาจะก่อให้เกิดการวุ่นวายในท่ี
ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน การกระท าของจ าเลยยังไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 207 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1354-1355/2515) 

 

 มำตรำ 208 ควำมผิดฐำนแต่งกำยหรือใช้เคร่ืองหมำยที่แสดงว่ำเป็นภิกษุสำมเณร 
นักพรตหรือนักบวชในศำสนำใดโดยมิชอบ 

 ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนา
ใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. แต่งกายหรือใช้เครื่องหมาย  
 2. ท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด  
 3. โดยมิชอบ  
 4. เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น 

 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดตามาตรานี้ ได้แก่ การท่ีผู้กระท าแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายท่ีแสดงว่า
เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบโดยมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูง
ใจเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น   
 แต่งกาย หมายความว่า การนุ่งห่มหรือใช้จีวรแบบเดียวกับภิกษุ สามเณรนักพรต หรือ
นักบวชในศาสนาใด เช่น ครองจีวรสีเหลือง นุ่งชุดขาวของพราหมณ์ เป็นต้น  
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ใช้เครื่องหมาย เช่น ติดสัญลักษณ์รูปกางเขนท่ีเส้ือผ้าแบบท่ีใช้ส าหรับนักบวชในศาสนาคริสต์หรือใช้
สัญลักษณ์ธรรมจักร ท่ีใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 ท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด หมายความว่า ผู้กระท าไม่มี
สิทธิท่ีจะแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือไปถึงศาสนานั้น ๆ เพราะผู้กระท าไม่ได้
บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 เป็นตัวภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในละครหรือภาพยนตร์ก็ไม่เป็นความผิดตาม
มาตรานี้ เพราะมิได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้น หรือ หากขาดจากความเป็น
พระแล้ว ไม่ว่าจะโดยต้องอาบัติปาราชิก (ขาดจากการเป็นพระโดยไม่ต้องลาสิกขา) หรือโดยการลา
สิกขาก็ตาม หากยังแต่งกายเป็นพระภิกษุอยู่ ย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 

2545: 202) 
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ คือ
เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชด้วย 

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 29 การสละสมณเพศเพราะถูกจับในข้อหา
คดีอาญาแยกได้เป็น 3 กรณี คือ 1. เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อย
ช่ัวคราวและเจ้าอาวาสไม่ยอมรับตัวไว้ควบคุม พนักงานสอบสวนด าเนินการให้สละสมณเพศได้2. 

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นว่าไม่ควรปล่อยช่ัวคราวและไม่ควรมอบตัวให้เจ้าอาวาสรับ
ตัวไปควบคุม ก็ด าเนินการให้สละสมณเพศได้ และ 3. พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
หรือเป็นพระจรจัด ก็ด าเนินการให้สละสมณเพศได้ กรณีของจ าเลยปรากฏว่าร้อยต ารวจโท ส. น า
จ าเลยไปพบพระ ท. เจ้าอาวาสวัดและมีต าแหน่งเป็นเจ้าคณะ และพระภิกษุผู้ใหญ่อีกหลายรูปเพื่อ
สอบสวนจ าเลย แล้วยังไม่ได้ความชัดว่าขณะนั้นจ าเลยจ าพรรษาและสังกัดวัดใด จ าเลยยินยอมสึก
จากการเป็นพระภิกษุโดยเปล้ืองจีวรออกแล้วแต่งกายด้วยชุดขาว จึงถือได้ว่าจ าเลยได้สละสมณเพศ
แล้วในขณะนั้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ มาตรา 29 การท่ีจ าเลยอ้างว่ายินยอมเปล้ืองจีวรออก
เพื่อต่อสู้คดี ไม่เป็นเหตุให้จ าเลยซึ่งได้สละสมณเพศแล้ว กลับมาเป็นพระภิกษุใหม่อีก ดังนั้น เมื่อ
ภายหลังต่อมาจ าเลยกลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนเป็นพระภิกษุจึงเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1798/2542) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม เมื่อจ าเลยท่ี 80 ไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นพระ
อุปัชฌาย์ การบวชของจ าเลยท้ัง 24 คน จึงเป็นการบวชท่ีไม่ชอบตามกฎหมาย มหาเถรสมาคมและ 
พ.ร.บ.คณะสงฆ์จ าเลยดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิ์แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายท่ีแสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณร
ในพระพุทธศาสนา ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 ส่วนจ าเลยท่ี 80 เป็นผู้
บวชให้จ าเลยดังกล่าวและท าหน้าท่ีเป็นพระผู้รับเข้าหมู่ เป็นผู้มอบเครื่องแต่งกายและอัฐบริขารให้แก่
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จ าเลยอื่น จึงเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จ าเลยอื่นในการกระท าความผิดตามมาตรา 
208 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3699-3739/2541) 
 อาญามีได้ 3 กรณี คือ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อย
ช่ัวคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมพนักงานสอบสวนมี
อ านาจจัดด าเนินการให้สละสมณเพศได้กรณีหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราวและไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมี
อ านาจจัดด าเนินการให้สละสมณเพศได้กรณีหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งหรือเป็นพระจรจัด พนักงาน
สอบสวนมีอ านาจจัดด าเนินการให้สละสมณเพศได้อีกกรณีหนึ่ง ในคดีก่อนท่ีจ าเลยถูกจับกุมในข้อหามี
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครอง พนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้ปล่อยช่ัวคราว 
และพาจ าเลยไปท่ีวัด บ. เพื่อให้จ าเลยสึกแต่จ าเลยไม่ยอมสึก และเจ้าอาวาสวัด บ. ก็ไม่ยอมสึกให้ 
พนักงานสอบสวนจึงพาจ าเลยกลับไปท่ีสถานีต ารวจ และจัดให้จ าเลยลาสิกขาบทต่อหน้าพระพุทธรูป
ท่ีอยู่บนสถานีต ารวจ ดังนี้ จ าเลยย่อมเข้าใจได้ว่า จ าเลยยังไม่ขาดจากความเป็นพระภิกษุ เนื่องจาก
จ าเลยไม่สมัครใจลาสิกขาบทและการด าเนินการให้จ าเลยสละสมณเพศกระท าโดยพลการของเจ้า
พนักงานต ารวจ เมื่อจ าเลยแต่งกายเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพ้นจากการคุมขัง โดยได้รับ
การปล่อยช่ัวคราวแล้ว ถือว่าจ าเลยไม่มีเจตนากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
208 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6782/2543) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 
1. นางสาว เอ ฟ้อง นาย บี ต่อศาลเป็นคดีอาญาว่ากระท าอนาจารตน โดยให้ นาย ซี ทนาย 

ความเป็นผู้เรียงค าฟ้องตามค าบอกกล่าวของตน นาย ซี ทนายความ ก็รู้อยู่แล้วว่าข้อความท่ีฟ้องไป
นั้นไม่เป็นความจริง ดังนี้ นาย ซี และนางสาว เอ มีความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. ขณะท่ีต ารวจควบคุมตัว นาย เอ ผู้ต้องหาไปสถานีต ารวจ  นาย ก ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็มา
พูดรับรองกับต ารวจว่า ขอเอาตัว นาย เอไปพูดจากันก่อน แล้วจะส่งคืนให้ โดยท่ี นาย ก มีเจตนาจะ
ช่วยเหลือให้ นาย เอ หลบหนี ต ารวจจึงมอบตัว นาย เอ ให้แก่ นาย ก โดยต ารวจก็ได้ตามไปรับตัว
ผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด แต่ นาย ก ได้ฉวยโอกาสปล่อยตัวให้ นาย เอ หลบหนีไป ดังนี้ นาย ก และนาย 
เอ มีความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นาย เอ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีเป็นผู้คุมนักโทษไปท างานนอกเรือนจ า นาย เอ ใช้ นาย 
บี นักโทษคนหนึ่ง ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ นาย บี ไปคนเดียว จึงฉวยโอกาสหลบหนีไป ดังนี้ นาย 
เอ และ นาย บี มีความผิดอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. วันเกิดเหตุ ปรากฏตามข่าวว่ามีการฆาตกรรม ต ารวจยังสืบหาตัวคนร้ายไม่พบ นาย เอ จึง
นึกสนุก ไปแจ้งต ารวจ และยอมรับว่าตนเองเป็นคนฆ่าผู้ตาย พนักงานสอบสวนรับตัวและได้สอบสวน
นาย เอ ในฐานะผู้ต้องหา นาย เอ ยังคงให้การว่าตนเองเป็นคนฆ่าผู้ตาย ดังนี้ นาย เอ มีความผิด
อาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

5. จงวินัจฉัยตามอุทธาหรณ์ ดังนี้ 
    5.1 นางสวย ไม่ชอบศาสนสพุทธ พอเห็นพระภิกษุมาบิณฑบาตรหน้าบ้านตน ก็วิ่งเข้าไป

กอดปล้ าเพื่อให้พระภิกษุได้รับการอับอายและเจตนาจะเหยียดหยามศาสนาพุทธ ดังนี้ นางสวย มี
ความผิดเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    5.2 นายเวียร์ แต่งกายเป็นนักบวชแสดงละคร ซึ่งเหมือนกับนักบวชจริงๆในศาสนาหนึ่ง ผู้
นับถือศาสนาดังกล่าวเป็นการแต่งกายเหยียดหยามศาสนาของเขา จึงกล่าวหาว่านายเวียร์มีความผิด
เกี่ยวกับศาสนา ดังนี้ ท่านมีความคิดเห็นประกอบหลักกฎหมายอย่างไร  
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บทที่ 4 

ลักษณะ 5 ควำมผิดเกี่ยวกับควำมสงบสุขของประชำชน 

 

ลักษณะ 5 ควำมผิดเกี่ยวกับควำมสงบสุขของประชำชน 

 

 ความผิดในลักษณะนี้ เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ซึ่งมีการ
กระท าได้หลายลักษณะ ได้แก่ กระท าการเป็นอั้งยี่ การเป็นซ่องโจร การช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่อง
โจร ความรับผิดชอบร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร การช่วยเหลือผู้กระท าความผิด กระท าการก่อจลาจล
การไม่ยอมเลิกมั่วสุมเม่ือเจ้าพนักงานส่ังให้เลิก ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 209 ถึง มาตรา 216 

 

 มำตรำ 209 ควำมผิดฐำนเป็นอั้งยี ่
 ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนส่ีหมื่นบาท 

 ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เป็นสมาชิกของคณะบุคคล  
 2. ซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นการกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซึ่งหมายถึง การท่ีผู้กระท าความผิด เป็น
สมาชิกของคณะบุคคลซึ่งจัดต้ังขึ้นในลักษณะถาวร อาจจะเป็นกลุ่มบุคคล สมาคม หรือสโมสรก็ได้ 
โดยคณะบุคคลดังกล่าว มีวิธีด าเนิ นการของคณะบุคคลท่ีไม่ เปิดเผย กล่าวคือ ปกปิดแก่
บุคคลภายนอก รู้กันแต่เฉพาะบุคคลในคณะบุคคลเท่านั้น และการด าเนินการนั้น ต้องมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มีความประสงค์ท่ีจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใด ๆ เช่น การวมกลุ่มกันเพื่อให้พรรคพวกเรี่ยไรเงินค่าคุ้มครอง หรือ 
แก๊งค์รับจ้างทวงหนี้ เป็นต้น  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้ท่ีจะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของคณะบุคคล และต้องรู้ด้วยว่าคณะบุคคลนั้นปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมาย
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เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย และความผิดส าเร็จเมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิก โดยมิพักต้องค านึงว่า
ต้องได้ไปกระท าความผิดตามท่ีมุ่งหมายนั่นหรือไม่ 
 ส่วนมาตรา 209 วรรคสอง เป็นบทเพิ่มโทษหนักขึ้น ถ้าผู้กระท านั้นเป็นผู้มีต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นหัวหน้า  
 2. เป็นผู้จัดการ  
 3. เป็นผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีในคณะบุคคลนั้น 

 ตัวอย่างเช่น 

 โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยกับพวกอีกหลายคนได้รวมกันเป็นสมาชิกของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ซึ่งเป็น
คณะบุคคลปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อก่อการร้ายและก่อวินาศกรรมท าอันตรายต่อ
บุคคลและสถานท่ีส าคัญของประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศไทยด้วยวิธีการใช้วัตถุระเบิดท่ีมีอานุภาพ
การท าลายร้ายแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ทางน าสืบของโจทก์ ไม่ปรากฏว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลใดซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายท้ังๆ ท่ีจ าเลย
ได้เคยเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหลายครั้งต้ังแต่ พ.ศ. 2536 เรื่อยมา และทางราชการก็ได้
ประสานงานกับส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองต ารวจสันติบาล และศูนย์
รักษาความปลอดภัย เพื่อติดตามพฤติกรรมของจ าเลย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจ าเลยเป็น
สมาชิกของคณะบุคคลใดซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
เช่นนี้จึงฟังไม่ได้ว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 719/2541) 

 กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรียกค่า
คุ้มครอง ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการด าเนินการและมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 

วรรคแรก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1176/2543) 

 

 มำตรำ 210 ควำมผิดฐำนเป็นซ่องโจร 
 ผู้ใดสมคบกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในภาค 
2 นี้ และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นซ่อง
โจรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระท าความผิดท่ีมีระวางโทษถึงประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกอย่างสูงต้ังแต่สิบปีข้ึนไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. สมคบกัน  
 2. ต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป  
 3. เพื่อกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมี
ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่หนึ่งปีข้ึนไป 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าได้กระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจร อันได้แก่ ได้กระท าการ
สมคบกันต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และ
ความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรานี้ ไม่ต้อง
มีการรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลหรือเป็นองค์กรเหมือนการเป็นอั้งยี่ ตามาตรา 209 

 สมคบกัน หมายความว่า บุคคลได้ร่วมคบคิดกันและตกลงใจ หรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ว่าโดยชัด
แจ้งหรือโดยปริยาย ท่ีจะกระท าความผิดร่วมกัน เช่น มีการวางแผนโดยปรึกษาและตกลงใจร่วมกัน  
 ต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป หมายความว่า บุคคลท่ีร่วมคบคิดและตกลงใจหรือรู้เห็นเป็นใจ ท่ีจะ
กระท าความผิดกันนั้น ต้องมีจ านวนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป หากร่วมปรึกษากัน 10 คน เพื่อจะไปปล้น
ทรัพย์ แต่มีผู้ ตกลงใจท่ีจะร่วมกันไปปล้นทรัพย์ 5 คน เฉพาะ 5 คนนี้เท่านั้นท่ีมีความผิดฐานเป็นซ่อง
โจร ถ้ามีผู้ตกลงใจท่ีจะร่วมกันไปปล้นทรัพย์เพียง 4 คนก็ยังไม่มีความผิดตามมาตรา 210 นี้ (สมศักด์ิ 
สิงหพันธุ์, 2515: 443)  

 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิด ข้อ 3 ด้วย คือ เพื่อกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีบัญญัติไว้ในภาค 2 

และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่หนึ่งปีข้ึนไป และในมาตรานี้ ความผิดส าเร็จทันทีท่ี
สมคบเพื่อกระท าความผิด โดยไม่จ าต้องได้กระท าความผิดท่ีตกลงกันนั้น  
 ส่วนมาตรา 210 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าความผิดท่ีสมคบกันนั้นมีโทษประหารชีวิต
จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 เพียงเข้าร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานต ารวจท่ีไปล่อซื้อเสนอ
ขายรถจักรยานยนต์ท่ีถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานต ารวจดังกล่าวเท่านั้น จึงเป็นลักษณะท่ีเป็นการ
กระท าต่อบุคคลภายนอก เมื่อข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่าจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 ได้มีการคบ
คิดกันว่าจะกระท าความผิดร่วมกันรับของโจรตามท่ีโจทก์ฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลย ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 

และท่ี 5 กระท าความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 4986/2533) 
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 พฤติการณ์ท่ีจ าเลยท้ังสอง กับพวกได้ร่วมปรึกษาหารือกันมาก่อนเป็นล าดับ โดยให้จ าเลยท้ัง
สองท าทีเป็นเข้าไปขอค่าเช่าท่ีดิน จากผู้เสียหายท้ังสอง เพื่อสร้างความสนิทสนมไว้ในเบื้องต้นก่อนซึ่ง
เป็นช่องทางท่ีจะชักน าผู้เสียหายท้ังสองเดินไปสู่หลุมพราง อันจ าเลยท้ังสองกับพวก 5 คนได้ท ากับดัก
เอาไว้ หลังจากนั้น จึงได้ชักน าผู้เสียหายท้ังสองไปท่ีบ้านหลังหนึ่งและให้ด่ืมน้ าผ้ึงผสมสารมึนเมาแล้ว
น าพาผู้เสียหายท้ังสองไปถอนเงินท่ีธนาคาร และขอยืมเงินไปเล่นการพนันก าถ่ัวจนกระท่ังแพ้การพนนั
หมดเงินดังกล่าว โดยจ าเลยท้ังสองกับพวกไม่เคยปริปาก พูดถึงการเช่าท่ีดินดังกล่าวในตอนแรกอีก
เลย ซึ่งวิธีเช่นนี้หากไม่มีการนัดแนะและร่วมกันวางแผนหาหนทางกันมาก่อน ผลก็ย่อมจะเกิดขึ้น
ล าดับสอดคล้องเช่นนั้นไม่ได้ กรรมจึงเป็นเครื่องช้ีเจตนาอันถือว่า จ าเลยท้ังสอง ได้สมคบกับพวก
ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ซึ่งมี
ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินสามปี จึงถือว่าจ าเลยท้ังสอง สมคบกับพวกต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปเพื่อกระท า
ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 จ าเลยท้ังสอง จึงมี
ความผิดฐานซ่องโจร (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2905/ 2543) 
 

 มำตรำ 211 ควำมผิดฐำนเข้ำประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร 

 ผู้ใดประชุมในท่ีประชุมอั้งยี่หรือช่องโจร ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือช่องโจร เว้น
แต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่าได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ประชุม  
 2. ในท่ีประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นความผิดท่ีผู้กระท าได้เข้าร่วมในท่ีประชุมอั้งยี่หรือช่องโจร การเข้าประชุมในท่ี
ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร จะเป็นความผิดได้ก็ต้องเข้าประชุมโดยเจตนา จึงจะถือว่าการประชุมของอั้งยี่
หรือซ่องโจร ถ้าหากไม่รู้ว่าเป็นการประชุม หรือถูกหลอกมาโดยอ้างการหารือเพื่อการกุศล ก็ไม่เป็น
ความผิดตามมาตรานี้ 
 ประชุม หมายความว่า การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมด้วย  

 ในท่ีประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร หมายความว่า การเข้าร่วมประชุมนั้น กระท าในท่ีประชุมของ
อั้งยี่หรือซ่องโจร และต้องเป็นการประชุมเกี่ยวกับกิจการของอั้งยี่หรือซ่องโจร มิใช่ประชุมกันเพื่อไป
กระท าการอย่างอื่นอันไม่เกี่ยวกับอั้งยี่หรือซ่องโจร 

 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าการประชุม
นั้นเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจรด้วย 
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 เมื่อผู้ใดได้เข้าประชุมในท่ีประชุมยั่งยี่หรือซ่องโจรแล้ว กฎหมายให้สันนิษฐานว่า ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือเป็นซ่องโจร มีโทษตามมาตรา 209 หรือ มาตรา 210 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้
เข้าประชุมสามารถแสดงความบริสุทธิ์ของตนโดยการน าสืบหักล้าง โดยพิสูจน์ให้ได้ว่าได้เข้าร่วม
ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอั้งยี่หรือซ่องโจร (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 381/2461) 
 

 มำตรำ 212 ควำมผิดฐำนอุปกำระอั้งยี่หรือซ่องโจร 

 ผู้ใด 

 (1) จัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร  
 (2) ชักชวนบุคคลให้เขา้เป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร  
 (3) อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่น หรือ  
 (4) ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ท่ีอั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  
 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร แล้วแต่กรณี 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. จัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร  
 2. ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร  
 3. อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่น หรือ  
 4. ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ท่ีอั้งยี่หรือช่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ได้บัญญัติไว้เพื่อเป็นบทก าหนดลงโทษผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกอั้งยี่หรือซ่องโจร แต่
ผู้กระท าได้กระท าการจัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่ซ่องโจร ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอุปการะ
อั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่นหรือช่วยจ าหน่ายทรัพย์ท่ีอั้งยี่หรือช่องโจรได้มาโดยการ
กระท าความผิดซึ่งเป็นการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 จัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่อั้งยี่หรือซ่องโจร หมายความว่า จัดหาสถานท่ีเพื่อให้อั้งยี่
หรือซ่องโจรใช้ประชุมหรือพ านักอาศัย โดยต้องเป็นการจัดหาให้ท้ังคณะ และความผิดส าเร็จเมื่อได้
จัดหาให้แล้วอั้งยี่หรือซ่องโจรจะได้ใช้ประชุมหรือพ านักหรือไม่ ไม่ส าคัญ 

 ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร หมายความว่า เชิญชวนหรือจูงใจ
ให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือซ่องโจร ผู้ชักชวนจะเป็นผู้ใดก็ได้ ก็มีความผิดตามมาตรานี้ ไม่จ าเป็นว่า
จะต้องเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร และเมื่อได้ชักชวนแล้ว ผู้ถูกชักชวนจะเข้าเป็นสมาชิก
อั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรหรือไม่นั้น ผู้ชักชวนก็มีความผิดแล้ว 
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 อุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่น หมายความว่า ให้การช่วยเหลือแก่
อัง้ยี่หรือซ่องโจรท้ังคณะหรือท้ังพรรคพวก เช่น ให้เสบียงอาหาร ให้เครื่องนุ่งห่ม หรือการส่งข่าวความ
เคล่ือนไหวของทางต ารวจ เป็นต้น 

 ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ท่ีอั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด หมายความว่า ช่วยขาย 
แลกเปล่ียน หรือโอนทรัพย์ท่ีอั้งยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าการกระท านั้นเป็น
การอุปการะหรือช่วยเหลือแก่อั้งยี่หรือซ่องโจร 

 

 มำตรำ 213 โทษของสมำชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรเม่ือมีกำรกระท ำควำมผิดตำม
ควำมมุ่งหมำยเกิดขึ้น 

  ถ้าสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใด ได้กระท าความผิดตามความมุ่งหมาย 

ของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรท่ีอยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด หรืออยู่
ด้วยในท่ีประชุม แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท าความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้
 มีต าแหน่งหน้าท่ีในอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นทุก
คน 

  องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ถ้าสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใด ได้กระท าความผิดตามความมุ่งหมาย
ของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น  

 2. สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร 

    2.1 ท่ีอยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด 

    2.2 ท่ีอยู่ด้วยในท่ีประชุม แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท าความผิดนั้น  

    2.3 ท่ีเป็นบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีในอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นเรื่องโทษของสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรเมื่อมีการกระท าความผิดตาม
ความมุ่งหมายเกิดขึ้น ซึ่งต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นทุกคน กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท าความผิดในทางอาญาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดส าเร็จ หรือพยายามกระท าความผิดโดย
ความผิดดังกล่าว เป็นความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้น และได้กระท าความผิดโดย
สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร แม้เพียงคนใดคนหนึ่งก็ตาม สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร ท่ี
อยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด ท่ีอยู่ด้วยในท่ีประชุม แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท าความผิดท่ี
เป็นบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีในอั้งยี่หรือซ่องโจร ต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าผิด
ดังกล่าวด้วย แม้มิได้ร่วมกระท าผิด  
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ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยได้ร่วมประชุมสมคบกันมากกว่า 5 คน จัดวางแผนการปล้นทองค าท่ีจะส่งไป
ต่างประเทศ ภายหลังการวางแผนการแล้ว เมื่อถึงวันนัดการปล้นไม่ส าเร็จ ต่อมาจึงสมคบกันวางแผน
ปล้นใหม่คราวหลังนี้การปล้นทองค าส าเร็จตามแผนการนั้น แต่ปรากฏว่าผู้สมคบ ในแผนการปล้นครั้ง
แรกไม่ได้สมคบกันในการปล้นครั้งหลังด้วย ดังนี้ วินิจฉัยว่า เป็นการสมคบกันคนละคราว คนละวาระ 
ผู้ท่ีสมคบในคราวแรก แต่ไม่ได้สมคบกันในคราวหลังมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 วรรค
สอง ส่วนผู้ท่ีสมคบกันคราวหลัง แม้ไม่ได้ไปปล้นด้วยก็มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามมาตรา 213 ทุก
คน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1103-1104/2496) 

 

 มำตรำ 214 ควำมผิดฐำนประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหำที่พ ำนัก ที่ซ่อนเร้นหรือที่
ประชุมแก่ผู้กระท ำควำมผิด 

 ผู้ใดประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหาท่ีพ านัก ท่ีซ่อนเร้น หรือท่ีประชุมให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่า
เป็นผู้กระท าความผิดท่ีบัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นการกระท าเพื่อช่วยบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของ
ผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้  
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ประพฤติตนเป็นปกติธุระ  
 2. เป็นผู้จัดหาท่ีพ านัก ท่ีซ่อนเร้น หรือท่ีประชุม  
 3. ให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดท่ีบัญญัติไว้ในภาค 2 นี้  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องประพฤติตนเป็นปกติธุระ ซึ่งหมายความว่า กระท าเป็น
ปกตินิสัย หรือกระท าโดยต้ังใจท่ีจะประพฤติเช่นนั้นเรื่อยไป ในอันท่ีจะจัดหาสถานท่ีให้ผู้กระท า
ความผิดอยู่อาศัย ซ่อนตัว หรือใช้เป็นท่ีประชุม ให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดท่ีบัญญัติไว้ใน
ภาค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา การจัดหาดังกล่าวแม้ผู้จัดหาจะเป็นเจ้าของสถานท่ีหรือไม่ ก็มี
ความผิดตามมาตรานี้ 
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ส่วนมาตรา 214 วรรคสอง เป็นเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้กระท า หากผู้กระท าได้กระท าเพื่อช่วย
บิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ ท้ังนี้การเป็นบิดามารดา บุตร สามี 
หรือภริยานั้นจึงต้องชอบด้วยกฎหมาย 
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 มำตรำ 215 ควำมผิดฐำนม่ัวสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไปท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยขึ้นในบ้ำน 
เมือง 
 ผู้ใดมั่วสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าผู้กระท าความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ท่ีกระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าท่ีส่ังการในการกระท าความผิดนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. มั่วสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไป  
 2. ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
 3. ให้เกิดการวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดฐานนี้ ได่แก่ การท่ีผู้กระท ามั่วสุมกัน คือ การรวมตัวกันต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดการวุ่นวายข้ึนใน
บ้านเมือง การรวมตัวนี้ผู้กระท าจะนัดกันมาก่อนหรือไม่นั้นไม่ส าคัญ ถ้ามีจุดประสงค์ร่วมกันในการท่ี
ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ก็เป็น
ความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 มั่วสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไป หมายความว่า บุคคลต้ังแต่ 10 คนขึ้นไปมาชุมนุมร่วมกัน 

  ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
หมายความว่า การมั่วสุมกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ก าลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  
 ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หมายความว่า ผู้กระท าจะต้องกระท าเพื่อให้เกิดความ
วุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง หรือก่อการจลาจลนั่นเอง  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าาต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ในมาตรา 215 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระท าาความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ 

 ในมาตรา 215 วรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษให้สูงขึ้น ถ้าผู้กระท าาความผิดเป็นหัวหน้าหรือผู้มี
หน้าท่ีส่ังการในการกระท าความผิดนั้น  
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 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของสภาการลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทในการให้
ค าปรึกษา แนะน า และส่ังการในการนัดหยุดงานของลูกจ้างประมาณ 300 คน การนัดหยุดงาน
ดังกล่าวมิได้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขดังท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
2518 แต่เพื่อต่อรองบังคับให้นายจ้างรับลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างกลับเข้าท างาน เมื่อปรากฏว่ามีการปะทะ
และท าร้ายซึ่งกันและกันระหว่างลูกจ้างท่ีนัดหยุดงาน เพื่อมิให้ลูกจ้างส่วนหนึ่งท่ีประสงค์จะเข้าท าา
งานเข้าออกได้ มีการขว้างปาวัตถุก้อนหิน ก้อนดินเข้าไปในโรงงาน เหตุเกิดริมถนนสาธารณะ การ
กระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 215 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2837/2536) 

 

 มำตรำ 216 ควำมผิดฐำนม่ัวสุมเพื่อกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 215 แล้วเจ้ำพนักงำนสั่ง
ให้เลิกแต่ไม่ยอมเลิก 

 เมื่อเจ้าพนักงานส่ังผู้ท่ีมั่วสุมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. มั่วสุมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215  

 2. เจ้าพนักงานส่ังให้ผู้ท่ีมั่วสุมนั้นเลิกไป  
 3. ผู้กระท าไม่ยอมเลิก  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้มีการมั่วสุมแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย โดยการมั่วสุมดังกล่าวต้องมีเหตุชักจูงใจ เพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 และเมื่อ
เจ้าพนักงานส่ังให้เลิกแล้วถ้าเลิกไป ก็ไม่มีความผิดตามาตรานี้ และการส่ังให้เลิกตามมาตรา 216 นี้
จะต้องเป็นการส่ังให้เลิกก่อนมีการใช้ก าลังประทุษร้าย หรือก่อนการขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือก่อนกระท าการใด ๆ ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสองท่ีจะไม่เลิกการมั่วสุมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 และต้องรู้ด้วยว่าผู้มีค าส่ังให้เลิก
มั่วสุมเป็นเจ้าพนักงาน 

 ตัวอย่างเช่น 

 องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 ผู้มั่วสุมต้องมีเจตนาพิเศษ
เพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 โดยการมั่วสุมยังไม่ถึงขั้นลงมือกระท าการอันเป็นความผิดตาม
มาตรา 215 แต่หากต่อมาผู้นั้นกระท าการดังท่ีมาตรา 215 บัญญัติไว้ต่อไป ก็จะมีความผิดท้ังตาม
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มาตรา 215 และมาตรา 216 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทจ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 กับ
พวกรวมกัน 10 คนชุมนุมปราศรัยด้วยความสงบไม่มีพฤติการณ์ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะ
ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง แสดงว่า
จ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 กับพวกมิได้มั่วสุม โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 

การกระท าของจ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 215 แม้เจ้า
พนักงานส่ังให้เลิกการมั่วสุมแล้วไม่เลิก จ าเลยท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 4 ก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 216 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 305/2547) 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 มุ่งประสงค์ลงโทษผู้ท่ีขัดค าส่ังของเจ้าพนักงานท่ีไม่ยอม
เลิกการมั่วสุม การเพื่อให้กระท าความผิดตามมาตรา 215 ซึ่งเป็นการกระท าท่ียังไม่ถึงขั้นที่ผู้กระท าได้
ลงมือใช้ก าลัง ประทุษร้าย ขู่เข็ญ หรือท าให้เกิดความวุ่นวายอันเป็นความผิดส าเร็จตามมาตรา 215 

ดังนั้นมาตรา 216 จึงเป็นความผิดต่างกันอีกบทหนึ่ง ว่าด้วยเหตุนี้หากเจ้าพนักงานได้มีค าส่ังให้เลิก
แล้วแต่ผู้กระท าไม่เลิกตามท่ีค าส่ังของเจ้าพนักงานและได้กระท าต่อไปจนความผิดส าเร็จตามมาตรา 
215 ผู้กระท าก็ย่อมมีความผิดท้ังมาตรา 215 และ 216 อันเป็นการกระท า ผิดกรรมเดียวจากเจตนา
เดียวกัน จึงต้องลงโทษตามมาตรา 216 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 197 4/2532) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. นายหนึ่ง นายสอง นายสาม นายส่ี และนายห้า ตกลงกันท่ีจะไปวางเพลิงเผาบ้านนายเอก 
แต่ระหว่างตระเตีรยมการนั้น ต ารวจพบเห็นเหตุการณ์และจับได้เสียก่อน ดังนี้ นายหนึ่ง นายสอง  

นายสาม นายส่ี และนายห้า มีความผิดอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. นายเอก นายโท กับพวกรวม 10 คน สมคบกันเพื่อจะท าร้าย นาย ตรี ขณะรอดักท าร้าย
นายตรีนั้น ต ารวจได้จับนายเอก นายโทกับพวกได้เสียก่อน ดังนี้ นายเอก นายโทกับพวก มีความผิด
อาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นายเอ นายบี กับพวกรวม 5 คน สมคบกันจะไปวิ่งราวทรัพย์ของประชาชนท่ีไปชมการ
แสดงในวัด ก่อนถึงวันเกิดเหตุ นายเอกับพวกได้นัดประชุมกันท่ีบ้านของนายด าเกี่ยวกับการจะไป
วิ่งราวทรัพย์คนในวัด แต่นายด าไม่ได้ร่วมประชุมด้วย วันก่อเหตุนายบีป่วยไม่ได้ไปด้วย นายเอกับพวก
จึงกระท าการตามแผนท่ีเตรียมไว้ แต่ต ารวจจับตัวนายเอกับพวกได้ท้ังหมด ดังนี้ นายบีและนายด า มี
ความผิดอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด  

4. พนักงานโรงงานเย็บผ้า จ านวน 30 คน ไม่พอใจนายจ้างท่ีให้ค่าจ้างต่ า จึงรวมตัวกันใน
ถนนหลวงบริเวณหน้าโรงงาน และได้ส่งเสียงโวยวาย จุดประทัดเสียงดัง ท าให้ชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียงนั้นแตกตื่นวุ่นวาย ดังนี้ พนักงานโรงงานจ านวน 30 คน มีความผิดอาญาหรือไม่เพราะเหตุใด 

5. นักเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งจ านวน 10 คน มั่วสุมกันเพื่อท าร้ายนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง โดย
ไปดักรอท่ีหน้าโรงเรียน ต ารวจเห็นเหตุการณ์ จึงได้บอกให้กลับบ้านไปเสีย แต่นักเรียนเหล่านั้นไม่
ยอมเลิก ต ารวจจึงท าการจับกุม ดังนี้ นักเรียนท้ัง 10 คน มีความผิดอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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บทที่ 5 

ลักษณะ 6 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อใหเ้กิดภยันอันตรำยต่อประชำชน 

 

ลักษณะ 6 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิดภยันอันตรำยต่อประชำชน 

 

 การกระท าความผิดในลักษณะ 6 นี้ เป็นการกระท าความผิดท่ีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันอัน 
ตรายต่อประชาชน อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมโดยในลักษณะ
ความผิดนี้ ประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดไว้ลักษณะของการกระท าผิดไว้ อันได้แก่ การวางเพลิงเผา
ทรัพย์ การท าให้เกิดระเบิด การก่ออันตรายโดยกระท าต่อส่ิงปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย การก่อ
อันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง การก่ออันตรายแก่ส่ิงท่ีใช้ในการสาธารณูปโภคและการส่ือสารและ
การปลอมอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคซึ่งบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 217 ถึง มาตรา 239 

 

 มำตรำ 217 ควำมผิดฐำนวำงเพลิงเผำทรัพย์ของผู้อื่น 

 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. วางเพลิงเผา  
 2. ทรัพย์ของผู้อื่น  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ อันได้แก่ การกระท าโดยวิธีการใด ๆ ก็ได้ท่ี
ท าให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น แก่ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนา เช่น การจุดไฟเผา ใช้ไฟฟ้า ใช้ความร้อน 
เป็นต้น 

 วางเพลิงเผา หมายความว่า การท าให้เกิดเพลิงลุกไหม้ไหม้ขึ้น ถ้าเพียงแต่เกิดรอยไหม้ แต่ไม่
มีเพลิงลุกขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นการวางเพลิง  
 ทรัพย์ของผู้อื่น หมายความว่า การท าให้ทรัพย์ลุกไหม้นี้  ต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นถ้า
วางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเอง หรือเป็นทรัพย์ท่ีมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้แต่
อาจมีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 ได้  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ตัวอย่างเช่น 
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 จ าเลยซึ่งเป็นผู้จุดไฟจนเกิดไฟไหม้บ้านเป็นเจ้าของบ้านเกิดเหตุรวมอยู่ด้วยและเนื่องจาก
บทบัญญัติมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 217 โดย มาตรา 218 

บัญญัติให้ผู้กระท าความผิดต่อทรัพย์ท่ีระบุไว้ ในมาตรา 218 (1) ถึง (6) ต้องได้รับโทษหนักขึ้น ดังนั้น
การกระท าอันมิได้เป็นความผิดตามมาตรา 217 แม้กระท าต่อทรัพย์ท่ีระบุในมาตรา 218 ผู้กระท า
ย่อมไม่มีความผิดเช่นกัน เมื่อมาตรา 217 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า การวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นเป็น
ความผิดโดยไม่มีข้อความว่า "หรือผู้อื่น เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย" ก็เป็นความผิดแล้ว จึงต้องตีความค า
ว่า "ทรัพย์ของผู้อื่น" โดยเคร่งครัด เพราะเป็นการตีความบทกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา มิอาจตีความ
ขยายความ ออกไปให้รวมถึงทรัพย์ท่ีผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เพื่อให้เป็นผลร้ายแก่จ าเลย
หรือผู้ต้องหาได้ ฉะนั้น เมื่อจ าเลยเป็นเจ้าของบ้านเกิดเหตุรวมอยู่ด้วย การกระท าของ จ าเลยจึงไม่
เป็นความผิดตามมาตรา 217 และย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรา 218 (1) เช่นเดียวกัน (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 5701/2541) 
 แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยาน แต่เจ้าพนักงานต ารวจพบจ าเลยท้ังสามในบริเวณใกล้เคียงกับ
ท่ีเกิดเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์เกือบจะทันทีทันใดภายหลังเกิดเหตุโดยมีอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการ
กระท าผิด อุปกรณ์บางอย่างเก็บไว้ในท่ีซึ่งบุคคลท่ัวไปไม่ใช้เป็นท่ีเก็บ โดยเศษผ้าลายชุบน้ ามัน 2 ผืน
อยู่ในกระเป๋ากางเกงของจ าเลยท่ี 2 และตามเนื้อตัวเส้ือผ้าของจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 มีรอยเป้ือนน้ ามัน 
นอกจากนี้จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้าในลักษณะคล้ายกับกระท าผิด
มาแล้วจะหลบหนี เมื่อเห็นจุดตรวจจ าเลยท่ี 2 ได้ขว้างขวดท้ิง จากการตรวจพบว่าเป็นขวดแก้วมี
คราบน้ ามันเป็นพิรุธ ถือได้ว่าพยานโจทก์เป็นพยานแวดล้อม กรณีบ่งช้ีให้เห็นว่าจ าเลยท้ังสามได้
ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นตามฟ้อง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5175-5176/2543) 

 

 มำตรำ 218 ควำมผิดฐำนวำงเพลิงเผำทรัพย์บำงประเภท 

 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้  
 (1) โรงเรือน เรือ หรือแพท่ีคนอยู่อาศัย  
 (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นท่ีเก็บหรือท่ีท าสินค้า  
 (3) โรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม 

 (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นท่ี ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 
 (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ 

 (6) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ใน การ
ขนส่งสาธารณะ 

 ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. วางเพลิงเผา  
 2. ทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    2.1 โรงเรือน เรือ หรือแพท่ีคนอยู่อาศัย  
    2.2 โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นท่ีเก็บหรือท าสินค้า  
    2.3 โรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม  
    2.4 โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นท่ีส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
    2.5 สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ  
    2.6 เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ในการ
ขนส่งสาธารณะ  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นบทบัญญัติท่ีเพิ่มโทษหนักขึ้นในการกระท าความผิดตามาตรา 217 เพราะ
ผู้กระท าได้กระท าต่อทรัพย์ท่ีถ้าหากเกิดเพลิงไหม้แล้วอาจกระทบกระเทือนร้ายแรงต่อประชาชนและ
สังคมส่วนรวม อันได้แก่ โรงเรือน เรือ หรือแพ ซึ่งปกติแล้วมีคนอยู่อาศัย แต่ขณะถูกวางเพลิงนั้น
อาจจะมีคนอยู่อาศัยหรือไม่ก็ได้ หรือท่ีใช้เก็บสินค้าหรือท่ีท าสินค้า กล่าวคือ ต้องเป็นทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อ
จ าหน่ายในทางการค้า หรือโรงมหรสพหรือสถานท่ีประชุม เช่น โรงภาพยนตร์ หอประชุม หรือ
โรงเรือนอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โรงเรือนอันเป็นสาธารณสถานซึ่ง
ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้ หรือโรงรือนหรืออาคารสถานท่ีท่ีใช้ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น วัดในพระพุทธศาสนา โบสถ์ในศาสนาคริศต์ มัสยิดในศาสนาอิสลาม 
หรือสถานีรถไฟ ท่าอากาศยานหรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ ท่ีไม่ใช่เพียงป้ายรถเมล์ หรือเรือกลไฟ 
หรือเรือยนต์อันมีระวางต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ ถ้าเป็น
การวางเพลิงเครื่องบินส่วนตัวก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ 
 ผู้กระท าจ้องกระท าโดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และ
ต้องรู้ว่าทรัพย์ท่ีตนวางเพลิงเผานั้นเป็นทรัพย์ท่ีมีลักษณะตามมาตรา 218 นี้ด้วย  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น มีผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงแล้วถูกไฟลวกถึงแก่ความตาย การ
เข้าไปช่วยดับเพลิงเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเอง หาใช่การวางเพลิงของจ าเลยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
แก่ความตายไม่ จ าเลยจึงไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 ห้องท่ีจ าเลยวางเพลิงเป็น
ตึกแถว จ าเลยเช่าเปิดเป็นร้านขายยาและตรวจรักษาโรคในตอนกลางวัน ส่วนในตอนกลางคืนจ าเลย
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กับครอบครัวไปนอนท่ีอื่น ไม่มีคนอยู่อาศัยในห้องนั้น แต่มีห้องติดกันซึ่งเป็นตึกแถวเดียวกันมีคนเช่า
อยู่อาศัยหลับนอน ดังนี้ ตึกแถวท่ีจ าเลยวางเพลิงย่อมเป็นตึกแถวท่ีมีคนอยู่อาศัย จ าเลยย่อมมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1412/2504) 
 ส่วนของโรงเรือนท่ีปรากฏร่องรอยไฟไหม้เป็นเพียงรอยเขม่าด าติดอยู่ท่ีส่วนล่างของแผ่น
สังกะสีเพียง 2 แผ่นเท่านั้น แม้จะได้ความว่ามีการจุดไฟจากการวางเพลิงขึ้นแล้วก็ตาม แต่การกระท า
ท่ีจะเป็นความผิดส าเร็จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ท่ีเป็นโรงเรือนนั้น มิได้หมายความว่ามีเพลิงเกิดขึ้นจาก
การวางเท่านั้น หากแต่เพลิงนั้นต้องเผาจนโรงเรือนลุกติดไฟขึ้นด้วย เพียงแต่ฝาผนังอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรือนท่ีเกิดเหตุมีรอยเขม่าด า แต่ยังไม่ไหม้ไฟยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดส าเร็จ และแม้ว่าจะมี
ร่องรอยของเส่ือน้ ามันท่ีปูพื้นถูกไฟไหม้ด้วยเล็กน้อย แต่เส่ือน้ ามันดังกล่าวเป็นเพียงทรัพย์สินท่ีอยู่ใน
โรงเรือน ถือไม่ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยได้ถูกไฟไหม้ไปด้วย 
อันจะท าให้เป็นความผิดส าเร็จ จึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรือนเท่านั้น  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 6984/2549) 

 

 มำตรำ 219 ควำมผิดฐำนตระเตรียมวำงเพลิงเผำทรัพย์ 
 ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับพยายามกระท าความผิดนั้น ๆ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ตระเตรียมการ  
 2. เพื่อกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 โดยเจตนา  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 การตระเตรียมเพื่อกระท าความผิดใดนั้น โดยปกติกฎหมายยังไม่เอาผิด เพราะยังขาดการลง
มือกระท า ซึ่งเป็นขั้นตอนในการกระท าความผิด ซึ่งเริ่มจากการคิดท่ีจะกระท าความผิด ตกลงใจตามท่ี
คิดไว้นั้นและได้กระท าตามท่ีตกลงใจ กล่าวคือ การเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายตามท่ีตกลง
ใจตามท่ีได้คิดท่ีจะกระท าความผิด แต่มาตรา 219 นี้ เป็นบทยกเว้นหลักการดังกล่าว เพราะเนื่องจาก
การวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดท่ีอันตรายร้ายแรงแก่ประชาชน หากรอให้กระท าการวางเพลิง 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอาจยากแก่การระงับ ดังนั้น การวางเพลิงเผาทรัพย์ เพียงแค่การตระเตรียมก็
เป็นความผิด  
 ตระเตรียมการ หมายความว่า การกระท าการใดๆ อันเป็นการกระท าท่ีใกล้ชิดกับการลงมือ
กระท าความผิด อันได้แก่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ หลังจากท่ีได้ตกลงใจท่ีจะกระท าความผิดฐาน
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วางเพลิงแล้ว เช่น เอาน้ ามันมาราดไว้บนพื้นไม้แต่ยังไม่จุดไฟ หรือจัดหาไม้ขีดไฟและผ้าชุบน้ ามัน
เตรียมไว้ใกล้ ๆ ท่ีเกิดเหตุเพื่อใช้จุดไฟ เป็นต้น  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษหรือ
มูลเหตุชักจูงใจเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ด้วย 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยเอาน้ ามันเบนซินราดบนเครื่องใช้ในห้องจนเปียกโชกโดยเจตนาวางเพลิง แต่จ าเลย
กระท าการไม่ส าเร็จ เพราะมีชาวบ้านใกล้เคียงได้กล่ินน้ ามันจึงร้องเอะอะขึ้นและพังประตูห้องจ าเลย
เข้าไปพบกระป๋องน้ ามันเบนซินและเห็นจ าเลยนอนนิ่งอยู่ ท้ังพบไม้ขีดไฟในกระเป๋าเส้ือท่ีแขวนอยู่ใน
ห้องช้ันล่าง เป็นการกระท าใกล้ชิดกับเหตุ จ าเลยมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 204/2475) 

 จ าเลยน าถุงพลาสติกบรรจุน้ ามันเบนซินไปวางบนแคร่หน้าบ้านผู้เสียหายท่ี 2 จากนั้นจ าเลยก็
บุกรุกเข้าบ้านผู้เสียหายท่ี 1 และท าร้ายร่างกายผู้เสียหายท่ี 1 แล้วรีบหลบหนีออกจากบ้านผู้เสียหาย
ท่ี 1 ไปโดยไม่ได้สนใจถุงน้ ามันเบนซินดังกล่าวอีก แม้ขณะท าร้ายผู้เสียหายท่ี 1 จ าเลยจะกล่าวขึ้นว่า 
"โกหกกู จะฆ่าและเผาให้หมด" แต่จ าเลยก็มิได้แสดงอาการจะฆ่าผู้เสียหายท่ี 1 ท้ัง ๆ ท่ีผู้เสียหายท่ี 1 
เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว ซึ่งจ าเลยอาจกระท าการฆ่าได้โดยง่าย และท้ังจ าเลยก็มิได้กลับไปเปิด
ถุงพลาสติกเอาน้ ามันเบนซินราดหน้าบ้านผู้เสียหายท่ี 2 เพื่อจุดไฟเผาดังพูด พฤติการณ์ช้ีให้เห็นว่า
จ าเลยหาได้มีเจตนาจะกระท าการฆ่าหรือเผาตามท่ีกล่าวขึ้นไม่ การกระท าของจ าเลยจึงยังไม่เป็น
ความผิดฐานตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6737/2548) 

 

 มำตรำ 220 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ ของตนเองจนน่ำจะเป็น
อันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น 

 ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรา 218 ผู้กระท าต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 218 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 2. แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง  
 3. จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นไม่ว่าโดยวิธีใดๆ แก่วัตถุใดๆ ท่ีแม้เป็น
ของผู้กระท าเองก็มีความผิดตามมาตรา 220 นี้ หากการกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว น่าจะเป็น
อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น เช่น การเผาไร่ตัวเอง แต่ลุกลามไปไหม้ไร่ของบุคคลอื่น หรือ
เผาหญ้าบ้านตนเองแต่ไฟลามไปไหม้บ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ส่วนมาตรา 220 วรรคสอง เป็นบทเพิ่มโทษผู้กระท า ถ้าการกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ในวรรค
แรกนั้น เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ท่ีระบุไว้ในมาตรา 218 โดยผู้กระท าต้องระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 218 นั้น 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยเผาหญ้าและกิ่งไม้แห้งในไร่ของจ าเลยไฟไหม้หญ้าแห้งและลามไปไหม้ต้นมะพร้าวและ
ต้นกล้วยในสวนของผู้อื่น แต่ดับได้ทันก่อนไปไหม้โรงเก็บข้าว จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 220 วรรค
แรก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 703/2500) 
 จ าเลยจุดไฟเผาไม้ในท่ีดินของตนจนน่าจะเป็นอันตรายแก่สวนยางพาราของผู้อื่น กับมิได้
เตรียมป้องกันมิให้เพลิงลุกลามไปไหม้สวนยางพาราข้างเคียง เพียงใช้ไม้ตีไฟให้ดับเท่านั้น ไม่เป็นการ
ระมัดระวังอย่างเพียงพอ เมื่อดับไฟไม่ได้ และไฟลุกลามไปไหม้สวนยางพาราของผู้เสียหาย จึงเป็น
ความผิดตามมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 225 (ฐานกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท) เป็น
การกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2190/2531) 
  

 มำตรำ 221 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดระเบิดจนน่ำจะเป็นอันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์ของบุคคลอื่น 

 ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าให้เกิดระเบิด  
 2. จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าให้เกิดระเบิดขึ้น โดยวิธีการใดๆ ก็ได้ เช่น 
การขว้างลูกระเบิด การถังบรรจุแก๊สหุงต้ม หรือภาชนะบรรจุสารเคมีอื่นๆ หรือจะเป็นการใช้น้ ามัน
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เบนซินบรรจุขวดแล้วต่อชนวนจุดไฟก็ได้ โดยการกระท าดังกล่าวน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์ของผู้อื่น  
 จะเป็นความผิดได้นั้น ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 ตัวอย่างเช่น  
 การท าให้เกิดระเบิดขึ้นอันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 188 (ซึ่งปัจจุบัน
ตรงกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221) จะต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นส าคัญ ดัง
จะเห็นได้จากกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 201 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225) ซึ่ง
บัญญัติว่าความผิดเช่นนี้ถ้าได้กระท าโดยประมาทก็ให้ลงโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 201 

จ าเลยนั่งเป่าแล่นท าทองอยู่ตามปกติ และเคยท ามาช้านานแล้ว โต๊ะท าทองของจ าเลยอยู่หน้าบ้านติด
ถนนท่ีมีคนสัญจร ขณะนั้นเป็นเวลา 15 นาฬิกา ท่อยางท่ีจ าเลยเป่าอยู่เกิดระเบิดขึ้นและท าให้เกิดไฟ
ไหม้น้ ามันบนโต๊ะเพียงเท่านั้นยังไม่มีอะไรแสดงให้เห็นว่าจ าเลยเจตนาท่ีจะท าให้เกิดการระเบิดขึ้น จึง
ไม่มีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 188 (ซึ่งปัจจุบันตรงกับบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 221) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 210/2498)  
 น้ ามันจนเกิดระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหาย การกระท าของจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 เป็นการ
กระท าให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น เป็นความผิดส าเร็จตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 221 แล้ว กฎหมายหาได้บัญญัติว่าต้องกระท าโดยใช้วัตถุและต้องเกิด
ความเสียหายเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นด้วยไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8584/2547) 
 

 มำตรำ 222 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ทรัพย์ใน
มำตรำ 217 หรือมำตรำ 218 

 ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือ 
มาตรา 218 ต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าให้เกิดระเบิด  
 2. จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218  

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าให้เกิดระเบิดขึ้น โดยวิธีการใดๆ ก็ได้  ดังได้
อธิบายไว้ในมาตรา 221 โดยการท าให้เกิดระเบิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์แก่ทรัพย์ใดๆ 
ของผู้อื่นตามมาตรา 217 หรือทรัพย์ตามมาตรา 218 (1) ถึง (6) ดังนั้น โทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดในมาตรานี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์ท่ีกระท าต่อ 



154 

 ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยเจตนาฆ่าตัวตาย ได้ถอดสลักนิรภัยลูกระเบิดท าให้เกิดระเบิดขึ้น จนบ้านเรือนของผู้อื่น
เสียหาย จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 222 และมาตรา 218 ต้องลงโทษจ าเลยตามมาตรา 218 ตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 222 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 234/2528) 
 

 มำตรำ 223 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำผิดเก่ียวกับกำรก่อให้เกิดภยันตรำยต่อประชำชนได้รับ
โทษน้อยลง 
 ความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 220 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 นั้น
ถ้าทรัพย์ท่ีเป็นอันตรายหรือท่ีน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ท่ีมีราคาน้อย และการกระท านั้นไม่น่าจะ
เป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นบทบัญญัติท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ในการลดโทษให้ผู้กระท า ในมาตรา 217 มาตรา 
218 มาตรา 220 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 และการกระท านั้นเข้าเงื่อนไข 2 ประการ อันได้แก่ 
 1. ทรัพย์ท่ีเป็นอันตรายหรือท่ีน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ท่ีมีราคาน้อย และ  
 2. การกระท านั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยวางเพลิงเผากระท่อมส าหรับพักในฤดูท านาราคา 413 บาท ต้ังอยู่โดดเด่ียวกลางทุ่งนา
ซึ่งเป็นทรัพย์ราคาน้อยและไม่น่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใด จ าเลยต้องระวางโทษตามมาตรา 223 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 81/2501) 
 ทรัพย์ท่ีจะเป็นอันตรายจากการวางเพลิงของจ าเลยเป็นเพียงประตูบ้าน ซึ่งท าด้วยไม้มะค่า
และต้นไม้ประดับ คิดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท ถือได้ว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีราคาน้อย และขณะเกิดเหตุ
ผู้เสียหายก็อยู่ในท่ีเกิดเหตุและสามารถดับไฟได้ทัน การกระท าของจ าเลยจึงไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่
บุคคลอื่น กรณีนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (1) ประกอบด้วยมาตรา 223 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 722/2545) 
 

 มำตรำ 224 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำผิดเก่ียวกับกำรก่อให้เกิดภยันตรำยต่อประชำชนได้รับ
โทษหนักขึ้น 

 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 

เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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 ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตจ าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นบทเพิ่มโทษของผู้กระท า ถ้าการวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นหรือการกระท าใดๆ 
ให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 และปรากฏผลของการ
กระท าแก่ผู้อื่น ดังนี้ 
 1. ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย หรือ  
 2. บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส 

 ตัวอย่างเช่น  
  จ าเลยใช้น้ ามันเบนซินจุดไฟเผารถยนต์ของผู้อื่นซึ่งจอดอยู่ในบริเวณร้านค้า มีบ้านเรือน
ราษฎรอยู่ใกล้เคียง และขณะนั้น ค. ก็อยู่บนรถคันนั้น ค. ถูกเพลิงไหม้ตามร่างกายหลายแห่งและตาย
ในวันรุ่งขึ้นถือว่าจ าเลยวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย จ าเลยต้องรับโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 501/2498) 
  

 มำตรำ 225 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมำท 

 ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือ การ
กระท าโดยประมาทนั้น น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าให้เกิดเพลิงไหม้  
 2. เป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น  
 3. โดยประมาท 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าได้กระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ซึ่งการกระท าความผิด
ในมาตรานี้ มี 2 ความผิด ได้แก่ การกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ แล้วเป็นเหตุให้ทรัพย์ของบุคคลอื่น
เสียหาย และ การกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ แล้วน่าจะเป็นอัตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น 

 กระท าให้เกิดเพลิงไหม้ ดังได้อธิบายแล้ว ในมาตรา 220 แต่มีความแตกต่างตรงท่ี มาตรา 
225 นี้เป็นการกระท าโดยประมาท มิได้กระท าโดยเจตนาดังมาตรา 220 โดยการกระท าดังกล่าว เป็น
เหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย แต่ถ้าเป็นการกระท าต่อทรัพย์ของตนเองหรือทรัพย์ท่ีไม่มีเจ้าของ ก็ไม่
เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
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 ผู้กระท าได้กระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น
หมายความว่าการกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทนั้น มีพฤติการณ์อันใกล้ชิดกับอันตรายแก่ชีวิตของ
ผู้อื่นแม้อันตรายแก่ชีวิตจะไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วแต่ถ้ามีพฤติการณ์อันใกล้ชิดกับ
อันตรายต่อร่างกายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 225 นี้ 
 โดยประมาท หมายความว่า กากระท าท่ีบัญญัติในมาตรา 59 วรรคส่ี ซึ่งได้แก่ กระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้กระท าจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่ผู้กระท าหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ 
 ตัวอย่างเช่น  
  จ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 ร่วมกันลักน้ ามันท่ีปั้มของผู้เสียหาย โดยใช้สายไฟฟ้าต่อขั้วแบตเตอรี่กับ
เครื่องดูดน้ ามันจากถังใต้ดินมาใส่ถังในรถยนต์ เมื่อดูดน้ ามันได้ 4 ถังแล้วจ าเลยท่ี 2 ดึงสายไฟฟ้าจาก
ขั้วแบตเตอรี่ให้ปั้มหยุดท างานเพื่อจะเปล่ียนสายยางใส่ถังท่ี 5 ท าให้เกิดประกายไฟเป็นเหตุให้เกิด
เพลิงไหม้ ดังนี้ พฤติการณ์ท่ีจ าเลยท้ังสองร่วมกันมาลักทรัพย์โดยวิธีการเช่นนี้  ท าให้ไอระเหยของ
น้ ามันกระจายอยู่ในบริเวณนั้น ง่ายต่อการเกิดเพลิงไหม้ ถือได้ว่าเป็นการกระท าโดยประมาทเพราะ
แบตเตอรี่เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และน้ ามันเป็นวัตถุท่ีติดไฟง่าย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนื่องจาก
พฤติการณ์ในการลักทรัพย์ของจ าเลยท้ังสอง ซึ่งกระท าด้วยความประมาทต้องถือว่าเป็นผลอันเกิดจาก
การกระท าของจ าเลยทุกคนท่ีร่วมกันลักทรัพย์ ดังนั้น แม้จ าเลยท่ี 3 จะมิได้เป็นผู้ต่อสายไฟฟ้าจากขั้ว
แบตเตอรี่ก็ต้องฟังว่าจ าเลยท่ี 3 ร่วมกระท าผิดด้วย จ าเลยท่ี 3 จึงต้องมีความผิดฐานกระท าให้เกิด
เพลิงไหม้โดยประมาท ตามมาตรา 225 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1211/2530) 
 พยานโจทก์เบิกความประกอบกันรับฟังได้ว่าลูกจ้างของจ าเลยจุดไฟเผากองไม้ในท่ีดินของ
จ าเลยโดยจ าเลยยืนส่ังการก ากับการเผาอยู่อย่างใกล้ชิด ถือว่าจ าเลยร่วมจุดไฟเผากองไม้ด้วย เมื่อไม่
อาจกันไม่ให้ไฟลุกลามไปติดท่ีข้างเคียงได้ เป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ทรัพย์ของโจทก์ท้ังส่ีจ าเลยจึงมี
ความผิดฐานกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทตามมาตรา 225 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 145/2539)
  

 มำตรำ 226 ควำมผิดฐำนก่อภยันตรำยโดยกระท ำแก่สิ่งปลูกสร้ำง 
 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่โรงเรือน อู่เรือ ท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ
ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือส่ิงท่ีท าไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
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 2. แก่โรงเรือน อู่เรือ ท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักร 
เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือส่ิงท่ีท าไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์  
 3. จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ ท่ีได้กระท าแก่แก่โรงเรือน อู่เรือ ท่ี
จอดรถหรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ ส่ิงปลูกสร้าง เช่น เสาไฟฟ้า ถังเก็บน้ า เป็นต้น หรือ
เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือส่ิงท่ีท าไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์  เช่น รั้วกั้น
ถนน หากผู้กระท าได้กระท าต่อสถานท่ีอื่น หรือทรัพย์ส่ิงอื่นท่ีได้ก าหนด ก็ไม่เป็นความผิดตามาตรานี้ 
และการกระท าดังกล่าว น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ซึ่งในมาตรานี้การกระท าใด ๆ ต่อ
สถานท่ีหรือทรัพย์สินท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่จ าเป็นว่าต้องถึงขนาดช ารุดก็ได้และผู้กระท าต้องกระท า
โดยเจตนา ซึ่งหมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 

 มำตรำ 227 ควำมผิดในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคาร
หรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ โดยประการท่ีน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคาร
หรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ  
 2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ  
 3. โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ผู้กระท าความผิด ได้แก่ ผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง มีเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอัน พึง
กระท าตามหลักวิชาชีพนั้นๆ แล้วน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น 

 เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคาร
หรือส่ิงปลูกสร้างใดๆ หมายความว่า ผู้กระท าผิดตามมาตรา 227 นี้จะต้องเป็นผู้มีวิชาชีพและวิชาชีพ 
เช่น เป็นวิศวกรก่อสร้าง หรือเป็นสถาปนิก  
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 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ หมายความว่า ผู้กระท าไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่ครบถ้วนตามท่ีควรจะเป็นตามหลักวิชาชีพ แล้ว
การกระท าดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เช่น สถาปนิกออกแบบบ้านโดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบบ้าน หรือออกแบบตามเกณฑ์แต่ใช้วัสดุท่ีต่ ากว่ามาตรฐานมาก 
หรือเป็นการก่อสร้างท่ีผิดแบบจนมีลักษณะท่ีน่าจะท าให้บ้านนั้นพัง แล้วท าให้ผู้พักอาศัยได้รับ
อันตราย  
 โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท่ี 1 เป็นวิศวกรผู้ค านวณโครงสร้างการรับน้ าหนักของอาคารจ าเลยท่ี 9 ในการปลูกสร้าง
ย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารดังกล่าวได้ก าหนดการรับน้ าหนักไว้เพียง 4 ช้ันรวมช้ันใต้ดิน แต่จ าเลย
ท่ี 1 กลับมาค านวณออกแบบต่อเติมอาคารโดยท่ีทราบดีอยู่แล้วว่า อาคารเดิมรับน้ าหนักส่วนท่ีต่อเติม
ไม่ได้ขและยังใช้ฐานรากและเสาซึ่งออกแบบให้รับน้ าหนักไว้เพียง 2 ช้ันเป็นจุดเช่ือมต่ออาคารเดิมและ
อาคารท่ีต่อเติม ท าให้น้ าหนักของอาคารท้ังหมดถ่ายเทลงสู่เสาและฐานรากต้องรับน้ าหนักเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้ จ าเลยท่ี 1 ยังเบิกความและยอมรับในฎีกาว่า ได้ดูแบบแปลนของอาคารเดิมดู
สภาพของอาคารท่ีมีอยู่เดิมและทราบว่าเสาต้นท่ี 176 มีขนาดและส่วนประกอบผิดไปจากแบบแปลน 
เช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยท่ี 1 ไม่ปฏิบัติตามวิธีการอันพึงกระท าในการออกแบบ เพราะเดิมจ าเลย
ท่ี 1 มิได้ เป็นผู้ออกแบบ เมื่อพบเห็นสภาพอาคารก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนเช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องหาข้อมูลท่ีถูกต้องให้ได้มากท่ีสุด ว่าโครงสร้างอาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนักอาคารใน
ส่วนท่ีต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถามหรือขอข้อมูลเดิมจากสถาปนิกและวิศวกรท่ีออกแบบและ
ค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยท่ี 1 ก็หาได้ท าเช่นนั้นไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุท่ี อาคารจ าเลยท่ี 9 

พังทลาย จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ก็เป็นเพราะจ าเลยท่ี 1 ค านวณออกแบบโครงสร้างและ
การรับน้ าหนักของอาคารไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
จ าเลยท่ี 1 โดยตรง การกระท าของจ าเลยท่ี 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 

ประกอบด้วยมาตรา 238 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3793/2543) 
 

 มำตรำ 228 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้เกิดอุทกภัย หรือขัดข้องแก่กำรใช้น้ ำ 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ เพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็น
สาธารณูปโภค ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการกระท าผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 



159 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. การกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น  
 3. เพื่อ 

    3.1 ให้เกิดอุทกภัย หรือ  
    3.2 ให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค 

 4. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าได้กระท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ โดยเจตนาอันมีเหตุชักจูงใจ
เพื่อให้เกิดอุทกภัย หรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค แล้วการกระท าดังกล่าว
นั้น น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น 

 น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นหมายความว่าการกระท าตามมาตรา 228 

นี้เพียงอยู่ในลักษณะท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น  ซึ่งไม่จ าเป็นถึงขนาดว่า
อุทกภัยหรือเกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคได้เกิดขึ้นจริงก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ คือมูลเหตุชัก
จูงใจเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3.1 และ 3.2  

 ในมาตรา 228 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าการกระท าตามวรรคแรกนั้น เป็นเหตุให้เกิด
อันตรายข้ึนแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอื่นจริง ๆ 

 ตัวอย่างเช่น 

 สาเหตุน้ าท่วมนาของโจทก์ เนื่องมาจากฝนตกเร็วกว่าปกติและมีปริมาณน้ าฝนมากกว่าปี
ก่อนๆ ซึ่งจ าเลยไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ การท่ีจ าเลยก่อสร้างซ่อมแซมท านบท่ีกั้นห้วยสาธารณะ
เพื่อกักน้ าไว้เล้ียงสัตว์น้ า ให้ราษฎรจับเป็นอาหารในฤดูแล้ง จ าเลยไม่มีเจตนาท าให้เกิด อุทกภัยหรือ
ท าให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหาย จ าเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 129/2532) 
 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนตามมาตรา 228 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา นั้น จ าเลยจะต้องมีเจตนาให้เกิดอุทกภัยโดยตรง จะยกเอาการเล็ง เห็นผลของการ
กระท าตามมาตรา 59 วรรค 2 มาใช้ไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1240/2504) 
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 มำตรำ 229 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่ทำงสำธำรณะอันน่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
กำรจรำจร 
 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เข่ือน อันเป็นส่วนของทาง
สาธารณะ หรือท่ีขึ้นลงของอากาศยาน อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็นส่วนของทางสาธารณะ หรือท่ีขึ้นลง ของ
อากาศยาน  
 3. อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นกระท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ โดยเจตนาให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า 
ท านบ เขื่อน อันเป็นส่วนของทางสาธารณะ หรือท่ีขึ้นลงของอากาศยาน ให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร เช่น ขุดเจาะทางสาธารณะให้เป็นหลุม ท าคันดินขวางทาง
สาธารณะ แต่ถ้าหากผู้กระท าได้กระท าต่อ ประตูน้ า ท านบ เข่ือน ท่ีไม่ใช่ส่วนของทางสาธารณะ ก็ไม่
ผิดตามาตรานี้ (สัญชัย สัจจวานิช, 2532: 200)  

 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 ตัวอย่างเช่น  
 มีการตัดถนนสาธารณะกว้าง 8 เมตร โดยยกร่องพูนดินใช้เป็นทางคนเดิน ทางเกวียน ทาง
รถยนต์ ถนนนี้ได้ท าบนท่ีของราษฎรหลายราย รวมท้ังของจ าเลยด้วย โดยราษฎรและจ าเลยยินยอม
ยกท่ีดินตอนท่ีถนนตัดผ่านให้ตัดถนน พื่อใช้เป็นทางสาธารณะ เมื่อจ าเลยท าคันดินขวางถนนอันเป็น
ทางสาธารณะดังกล่าว ให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร จ าเลยจึงมี
ความผิดตามมาตรา 229 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 119/2516) 
 จ าเลยรับว่าได้ขุดท านบซึ่งบุคคลใช้เป็นทางสาธารณะออกกว้าง 7 วา ยาว 5 วา จริง แต่ต่อสู้
ว่าไม่ได้ท าให้ทางสาธารณะเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อการจราจร ถือได้ว่าจ าเลยท าให้เสียหายซึ่ง
ทรัพย์ ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 และเมื่อ
ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่า ราษฎรไม่อาจเดินหรือใช้เกวียนบนท านบได้ก่อนท่ีจะถมให้กลับคืน โดยไม่
ปรากฏว่ามีลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรแต่ประการใด ต้องถือว่าจ าเลยได้
ท าแต่เพียงให้ทางเสียหายใช้การไม่ได้ช่ัวขณะหนึ่งเท่านั้น จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 229 ด้วย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1918/2506) 
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 มำตรำ 230 ควำมผิดฐำนกีดขวำงทำงรถไฟหรือรถรำงจนน่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย
แก่กำรเดินรถ 

 ผู้ใดเอาส่ิงใดๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุดหลวม
หรือเคล่ือนจากท่ีหรือกระท าแก่เครื่องสัญญาณจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือ
รถราง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท  
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    1.1 เอาส่ิงใด ๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง  
    1.2 ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุด หลวม หรือเคล่ือนจากท่ี 

    1.3 กระท าแก่เครื่องสัญญาณ  
 2. จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือรถราง 
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 การกระท าความผิดในมาตรานี้ เป็นการเอาส่ิงใดๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง หรือการท า
ให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุด หลวม หรือเคล่ือนจากท่ี เช่น เอาหมุดรถไฟออกจากรางรถไฟ หรือกระท า
ด้วยประการใดๆ แก่เครื่องสัญญาณท่ีใช้ส าหรับการเดินรถไฟหรือรถราง เช่น ท าลายสัญญาณไฟท่ีใช้
ส าหรับการเดินรถไฟ เป็นต้น และการกระท าดังกล่าวนั้น น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟ
หรือรถราง ถ้าหากเป็นการกระท าท่ีกีดขวางทางรถไฟท่ีไม่น่าจะเกิดอันตราย เช่น การวางไม้เสียบลูกช้ิน
บนรางรถไฟ หรือวางก้อนหินเล็กๆ ไว้บนรางรถไฟ ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้  
 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่าส่ิงท่ีตนกระท าต่อนั้น
เป็นทางรถไฟ ทางรถราง รางรถไฟ รางรถราง หรือเครื่องสัญญาณในการเดินรถไฟหรือรถราง ท้ังนี้ไม่จ ากัด
ว่าเป็นทางรถไฟสาธารณะเท่านั้น แม้เป็นของเอกชนก็มีความผิดตามาตรานี้เช่นกัน 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยถอดเอาเครื่องต่อเช่ือมกับรางรถไฟไป จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดิน
รถไฟ จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 230 นี้และมีความผิดฐานลักทรัพย์อีกบทหนึ่งด้วย (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 198/2463) 
 

 มำตรำ 231 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ประภำคำรอยู่ในลักษณะอันน่ำจะเกิดอันตรำยแก่
กำรจรำจร 
 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือส่ิงอื่นใดซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณ
เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็น
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เหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่
หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือส่ิงอื่นใด  
 3. ซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการ
เดินอากาศ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการ
เดินอากาศ  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าความผิดต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และจะกระท าด้วย
วิธีการใดๆ ก็ได้ ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือส่ิงอื่นใดซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณเพื่อความปลอดภัยท่ี
เกี่ยวกับการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ เช่น การดับไฟในประภาคาร การทุบท าลาย
สัญญาณไฟจราจร การส่งสัญญาณก่อกวนการบินของเครื่องบิน เป็นต้ัน ดังนั้น แม้จะยังไม่เกิดอันตราย
จริง หากพฤติการณ์อยู่ในลักษณะท่ีใกล้ชิดกับความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแค่น่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตราย ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว แต่หากการดับไฟในประภาคาร การทุบท าลาย
สัญญาณไฟจราจร หรือการส่งสัญญาณก่อกวนการบินของเครื่องบิน เป็นการกระท าท่ียังไม่ถึงกับน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแต่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ใดๆ ก็เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 
 

 มำตรำ 232 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ยำนพำหนะบำงประเภทอยู่ใน ลักษณะอันน่ำจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรำยแก่บุคคล 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล 

 (1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง  
 (2) รถยนต์ท่ีใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ หรือ  
 (3) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไปท่ีใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ 

 ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. ให้ยานพาหนะต่อไปนี้ 



163 

    2.1 เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง  
    2.2 รถยนต์ท่ีใช้ส าหรับขนส่งสาธารณะ หรือ 

    2.3  เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไปท่ีใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ  
 3. ให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล     
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าความผิดต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และเป็นกระท า
ด้วย กระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นการกระท าต่อยานพาหนะโดยตรง อันได้แก่ เรือเดินทะเล 
อากาศยาน รถไฟหรือรถราง หรือกระท าต่อรถยนต์ท่ีใช้ส าหรับขนส่งสาธารณะ หรือ กระท าต่อเรือกล
ไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางต้ังแต่ห้าตันขึ้นไปท่ีใช้ส าหรับการขนส่ง ถ้าเรือยนต์นั้นแม้จะใช้ส าหรับการ
ขนส่งสาธารณะแต่มีระวางต่ ากว่า 5 ตัน ก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้ และถ้าเป็นการกระท าต่อรถยนต์ 
เรือกลไฟ เรือยนต์ส่วนตัวก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นกัน โดยการกระท าดังกล่าวต้องอยู่ใน
ลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล หากเพียงแต่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ยานพาหนะนั้นเอง หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 จะเห็นได้ว่าในมาตรานี้เป็นการกระท าท่ีกฎหมายก าหนดโทษไว้ แม้อันตรายยังไม่เกิดขึ้นจริง 
นั้นแสดงให้เห็นว่า การกระท าโดยเจตนาดังกล่าว เป็นความผิดท่ีร้ายแรงอยู่ในตัวอยู่แล้ว แม้ยังไม่มี
ผู้ใดได้รับอันตรายจากการกระท า ผู้กระท าย่อมต้องรับผิดตามมาตรานี้ 
 

 มำตรำ 233 ควำมผิดฐำนใช้ยำนพำหนะรับจ้ำงขนส่งคนโดยสำรในลักษณะหรือมีกำรบรร 
ทุกจนน่ำจะเป็นอันตรำยแก่บุคคลในยำนพำหนะนั้น 

 ผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจน
น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร  
 2. เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุก จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น  
 3. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าได้ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร จะเป็นการขนคน
โดยสารท่ีท าเป็นปกติหรือขนคนโดยสารเป็นครั้งคราวก็ได้ โดยยานพาหนะตามความหมายในมาตรานี้
ไม่ได้จ ากัดชนิด เช่น อาจจะเป็นรถ เรือ เกวียน แพ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ท่ีมีการบรรทุก และการ
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บรรทุกนี้น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะ เช่น น ารถยนต์โดยสารท่ีห้ามล้อช ารุดมาใช้ขนส่ง
คนโดยสารน ารถยนต์ท่ีดอกยางล้อรถเส่ือมสภาพมาใช้ หรือขับรถยนต์ด้วยความเร็วแล้วถนนล่ืน หรือ
บรรทุกของไว้จนเต็มหลังคาโดยสารรถยนต์ หรือการน าเรือยนต์โดยสารมารับส่งคนโดยสารจนเต็ม
ความจุของการบรรทุก ซึ่งเรืออาจจะอัปปาง และเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น  
 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยเป็นเจ้าของเรือกลไฟ วันเกิดเหตุจ าเลยน าเรือรับส่งคนโดยสารเกินอัตราในใบอนุญาต 
ต่อมาปรากฏว่าเรือล านั้นอับปางล่มลง คนโดยสารจมน้ าตายหลายคน ได้ความว่า เหตุท่ีเรืออับปาง
เพราะถูกพายุพัด ดังนี้ จ าเลยไม่มีความผิด เพราะได้ความเพียงว่าจ าเลยน าเรือมารับคนโดยสารเกิน
อัตรา โจทก์ไม่ได้สืบให้ปรากฏว่าเรืออับปางล่มจมลงนั้นเพราะบรรทุกเพียบจนเกินขนาดหรือไม่ เพียง
จ าเลยรับคนโดยสารเกินอัตราในใบอนุญาตเท่านั้น ไม่พอฟังลงโทษจ าเลย เพราะเรืออาจไม่เพียบเกิน
ขนาดก็ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1073/2464) 
 รถยนต์ท่ีจ าเลยขับเป็นรถประเภทสาธารณะรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและของจ าเลยบรรทุก
คนโดยสารเกินจ านวน ซึ่งนายทะเบียนก าหนดจนถึงเกาะข้างรถและท้ายรถ และขึ้นไปอยู่บนหลังคา
รถเพราะคนในรถเบียดเสียดกันแน่น กับยังมีน้ าแข็งก้อนใหญ่บรรทุกไปด้วยสิบกว่าก้อน ดังนี้ ถือได้ว่า
รถยนต์ของจ าเลยมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้นตามมาตรา 233 แล้ว 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 153/2506)  
 

 มำตรำ 234 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่สิ่งที่ใช้ในกำรผลิต กำรส่งพลังงำน ไฟฟ้ำ หรือกำรส่ง
น้ ำจนขำดควำมสะดวกหรือน่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ แก่ส่ิงท่ีใช้ในการผลิตในการส่งพลังงานไฟฟ้า หรือในการส่งน้ า
จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. แกส่ิ่งท่ีใช้ในการผลิตในการส่งพลังงานไฟฟ้า หรือในการส่งน้ า 

 3. จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท ากระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ แก่ส่ิงท่ีใช้ในการผลิตหรือการส่ง
พลังงานไฟฟ้าหรือน้ า เช่น โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ท่อส่งน้ าประปา และกากระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้
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ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ในการใช้กระแสไฟฟ้าหรือ
น้ าหรือการกระท านั้นอยู่ในลักษณะท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น ท าให้สายไฟฟ้า
ขาดอยู่ในลักษณะท่ีประชาชนท่ีสัญจรไปมาอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าท่ีขาดนั้น 
หรือท าให้ท่อประปาแตก เป็นต้น และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
 

 มำตรำ 235 ควำมผิดฐำนท ำให้กำรสื่อสำรสำธำรณะขัดข้อง 
 ผู้ใดกระท าการด้วยประการใด ๆ ให้การส่ือสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทาง
โทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้อง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. ให้การส่ือสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้อง  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท ากระท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ ให้การส่ือสารสาธารณะทางไปรษณีย์ 
ทางโทรเลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้องหรือเกิดความไม่สะดวกหรือไม่สามารถส่ือสารได้ เช่น การ
ตัดสายโทรเลข การตัดสายโทรศัพท์ท่ีใช้ในการส่ือสารสาธารณะ ดังนั้น การตัดสายโทรศัพท์ในบ้านตัวเอง
ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 

 มำตรำ 236 ควำมผิดฐำนปลอมปนอำหำร ยำ หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคจนน่ำจะเกิด
อันตรำยเพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช ้

 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการ
ปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ าหน่าย หรือเสนอขายส่ิงเช่นว่านั้นเพื่อ
บุคคลเสพหรือใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  
 1. ปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด  
 2. การปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ  
 3. เพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้แยกได้ 2 ความผิด โดยความผิดแรกนั้น ผู้กระท าได้ เจตนาปลอมปนอาหาร ยา
หรือเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจจะเป็นเส้ือผ้า เครื่องนุ่มห่ม เครื่องส าอาง ส่วนเครื่องบริโภค เช่น 
น้ าอัดลม เบียร์ สุรา โดยลักษณะของการกระท าเป็นการเอาส่ิงอื่นมาผสมลงในเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่ง
ท าให้ส่ิงนั้น ไม่บริสุทธิ์หรือด้อยคุณภาพลง และผู้กระท าต้องมีมูลเหตุชักจูงใจในการปลอมปนเพื่อให้
บุคคลอื่นเสพหรือใช้ในส่ิงท่ีปลอมปนนั้น น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ เช่น ร้อนคอ
อาเจียน อ่อนเพลีย เป็นตะคริว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 89/2459) หรือท าให้บุคคลท่ีเสพหรือใช้ มีอาการ
มึนเมา วิงเวียนศีรษะมาก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 312/2460) 
 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2 

 1. จ าหน่ายหรือเสนอขาย  
 2. ส่ิงท่ีปลอมปนตามความผิด ท่ี 1  
 3. เพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้โดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ในคาวมผิดท่ี 2 นี้ ผู้กระท าต้องมีการจ าหน่าย ซึ่งหมายถึง การขาย จ่ายแจก แลกเปล่ียน ให้ 
หรือมีการเสนอขาย เชิญชวนให้บุคคลอื่นซื้อส่ิงท่ีปลอมปนตามความผิดแรก แม้ยังไม่มีผู้เสนอซื้อ ก็
เป็นการเสนอขายตามมาตรานี้แล้ว และผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดย
มีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้  
 ตัวอย่างเช่น 

 ก. เอาใบไม้เบื่อเมามาปนในไข่แล้วทอดให้ ข. ค. ง. กิน ท าให้คนท้ังสามเกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะ คล่ืนไส้ เฉพาะ ข. ถึงกับไม่ได้สติคล้ายเป็นบ้าไปถึง 15 ช่ัวโมง ถือว่า ก. เจตนาท าร้ายผู้เสียหาย
ก. มีความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 และมีความผิดตามมาตรา 236 ด้วย (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 626/2493) 
 จ าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ าด่ืมของผู้เสียหาย โดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหาย
ทราบเสียก่อนจึงไม่ยอมด่ืมน้ าดังกล่าว ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย การกระท าของจ าเลยเข้า
ลักษณะปลอมปนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่สุขภาพ จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 และมาตรา 288 

ประกอบด้วยมาตรา 80 กรณีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 288 

ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2143/2536) 
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 มำตรำ 237 ควำมผิดฐำนเอำของมีพิษเจือลงในอำหำรและน้ ำซ่ึงจัดไว้เพื่อประชำชน
บริโภค 

 ผู้ใดเอาของท่ีมีพิษหรือส่ิงอื่นท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือในน้ าซึ่งอยู่
ในบ่อ สระ หรือท่ีขังน้ าใด ๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภคต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เอาของมีพิษหรือส่ิงอื่นท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลง  
 2. ในอาหารหรือน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือท่ีขังน้ าใด ๆ  
 3. อาหารหรือน้ านั้นมีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเอาของมีพิษหรือส่ิงอื่นท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลง 
ผสมหรือปนลงในส่ิงท่ีถูกเจือปน โดยจ ากัดเฉพาะแต่ในน้ าและอาหารซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือท่ีขังน้ าใดๆ 
เช่น บ่อพักน้ า ถังน้ าประปา หากเป็นการเจือปนลงในแม่น้ า คลอง ล าธารท่ีมีน้ าไหลก็ไม่เป็นความผิด
ตามมาตรานี้ อาหารหรือน้ าท่ีผู้กระท าได้เจือปนนั้น ต้องเป็นอาหารหรือน้ าท่ีมีอยู่หรือจัดไว้เพื่อ
ประชาชนท่ัว ๆ ไปบริโภค และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วย
ว่าของท่ีตนเจือปนนั้นมีพิษหรือจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

 

 มำตรำ 238 เหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 226 ถึง มำตรำ 237 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงส่ีแสนบาท 

 ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 238 วรรคแรก เป็นเหตุเพิ่มโทษ ท่ีผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษหนักขึ้น ถ้าการ
กระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึง มาตรา 237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

 ในมาตรา 238 วรรคสอง ก็เป็นเหตุเพิ่มโทษ ท่ีผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษหนักขึ้น
ดังเช่นวรรคแรก ต่างแต่เพียงว่า การกระท าความผิด มาตรา 238 วรรคสอง ผู้กระท าต้องระวางโทษ
หนักขึ้น เมื่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส 
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 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท่ี 1 เป็นวิศวกรผู้ค านวณโครงสร้างการรับน้ าหนักของอาคารจ าเลยท่ี 9 ในการปลูกสร้าง
ย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารดังกล่าวได้ก าหนดการรับน้ าหนักไว้เพียง 4 ช้ันรวมช้ันใต้ดิน แต่จ าเลย 
ท่ี 1 กลับมาค านวณออกแบบต่อเติมอาคาร โดยท่ีทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารเดิมรับน้ าหนักส่วนท่ีต่อเติม
ไม่ได้ และยังใช้ฐานรากและเสาในแนวซีซึ่งออกแบบให้รับน้ าหนักไว้เพียง 2 ช้ัน เป็นจุดเช่ือมต่ออาคาร
เดิม และอาคารท่ีต่อเติม ท าให้น้ าหนักของอาคารท้ังหมดถ่ายเทลงสู่เสาและฐานรากในแนวซี ให้ต้องรับ
น้ าหนักเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จ าเลยท่ี 1 ยังเบิกความและยอมรับในฎีกาว่า ได้ดูแบบแปลน
ของอาคารเดิม ดูสภาพของอาคารท่ีมีอยู่ เดิมและทราบว่าเสาในแนวซี ต้นท่ี 176 มีขนาดและ
ส่วนประกอบผิดไปจากแบบแปลน เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยท่ี 1 ไม่ปฏิบัติตามวิธีการอันพึง
กระท าในการออกแบบ เพราะเดิมจ าเลยท่ี 1 มิได้เป็นผู้ออกแบบ เมื่อพบเห็นสภาพอาคารก่อสร้างผิดไป
จากแบบแปลนเช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาข้อมูลท่ีถูกต้องให้ได้มากท่ีสุด ว่าโครงสร้างอาคารเดิม
มั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนักอาคารในส่วนท่ีต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถามหรือขอข้อมูลเดิม
จากสถาปนิก และวิศวกรท่ีออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยท่ี 1 ก็หาได้ท าเช่นนั้นไม่ 
เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุท่ีอาคารจ าเลยท่ี 9 พังทลายจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ก็เป็นเพราะจ าเลย
ท่ี  1 ค านวณออกแบบโครงสร้าง และการรับน้ าหนั กของอาคารไว้ ไม่ ถูกต้องตามหลักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากการกระท าของจ าเลยท่ี 1 โดยตรง การกระท าของจ าเลยท่ี 1 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ประกอบด้วยมาตรา 238 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3793/2543) 
 

 มำตรำ 239 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรดังกล่ำวในมำตรำ 226 ถึง มำตรำ 237 โดย
ประมำท และใกล้จะเป็นอันตรำยแก่ชีวิตของบุคคลอื่น 

 ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นการกระท าโดยประมาท และใกล้จะ
เป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าการดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237  

 2. การกระท านั้นใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น  
 3. โดยประมาท 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ต้องเป็นการกระท าตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวนั้น ต้องมีลักษณะหรือพฤติการณ์ท่ีใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวไม่ใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น หรือใกล้จะเป็นอันตรายแต่เป็นตัว
ทรัพย์สิน ก็ไม่เป็นความผิดตามาตรานี้ และผู้กระท าได้กระท าการนั้นโดยประมาท กล่าวคือ ผู้กระท า
ได้กระท าไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้กระท าจักต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังดังกล่าวได้ แต่ผู้กระท าไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ  เช่น ขับ
รถบรรทุกสารเคมีด้วยความเร็วขณะฝนตกถนนล่ืน แล้วตกลงไปในบ่อน้ าสาธารณะท่ีประชาชนใช้
อุปโภคบริโภคอยู่เป็นประจ า เป็นต้น 

 ตัวอย่างเช่น  
 ส. ท ากล้วยบวชชีขาย คนกินเข้าไปแล้วมีอาการมึนเมา บางคนถึงสลบ แต่ไม่ปรากฏว่า ส. 
เจตนาเอายาเบ่ือใส่ขนม กล้วยบวชชี เป็นหน้าท่ีของ ส. ท่ีจะต้องระมัดระวังในการปรุงขนมท่ีตนน ามา 
ขายตามสมควร เมื่อขนมท่ี ส. ท าไปขายมีส่ิงมึนเมาท าให้คนกินมีอาการมึนเมา บางคนใกล้ตาย ส. จึง
มีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 198 ซึ่งตรงกับมาตรา 239 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 91/2453) 
 เรือยนต์เสียต้องใช้เรือล าอื่นลากจูง จ าเลยถือท้ายเรือล าท่ีเสียโดยประมาท เป็นเหตุให้เรือท่ี
ตนถือท้ายชนสะพานท่ีประชาชนใช้ข้ามคลองช ารุด จนใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของประชาชนท่ีใช้
สะพานนั้นสัญจรไปมา จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 239 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 824/2499) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. นายเอ กับ นายบี เคยโกรธเคืองกันมาก่อน ในวันเกิดเหตุ นายเอ แอบเข้าไปในบ้านของ
นายบี เห็นรถยนต์ของนายบีจอดอยู่จึงใช้น้ ามันเบนซินราด แล้วใช้ไม้ขีดไฟจุดโยนเข้าไปโดยมองไม่
เห็นว่านายบีนอนอยู่ในรถยนต์ ปรากฏว่าไฟได้ไหม้ตัวรถได้รับความเสียหาย และไฟได้ลุกลามไหม้ตัว
นายบี ท่ีนอนหลับอยู่ในรถยนต์จนถึงแก่ความตาย นอกากนี้ไฟยังได้ลุกลามท่ีจอดรถท้ังหมดซึ่งมีแนว
เขตติดกับบ้านสองช้ันของนายซี ดังนี้ จงวินิจฉัยว่านายเอมีความผิดทางอาญาหรือไม่เพราะเหตุใด  

2. นาย เอ เผาเครื่องบินส่วนตัวของนายบี ซึ่งจอดท่ีสนามบินจังหวัดอุดรธานี ไฟได้ไหม้
บริเวณส่วนท้ายเครื่องบินแต่มีคนมาดับไฟไว้เสียก่อน ดังนี้ จงวินิจฉัยว่านายเอมีความผิดทางอาญา
หรือไม่เพราะเหตุใด 

3. นายดีต้องการจะเผาบ้านนายเลว จึงวางแผนเผาบ้านของตนเองโดยเจตนาท่ีจะให้ไฟ
ลุกลามไปบ้านของนายเลวที่อยู่ใกล้ ๆ จึงใช้ผ้าชุบน้ ามันเบนซินมากองไว้ใต้ถุนบ้านตัวเองเพื่อจะจุดไฟ 
แต่ปรากฎว่าต ารวจได้พบและท าการจับกุมไว้เสียก่อน ดังนี้ จงวินิจฉัยว่านายดีมีความผิดทางอาญา
หรือไม่เพราะเหตุใด 

4. นายแดงวางเพลิงเผารถยนต์นายด า นายขาวได้เข้าไปช่วยดับไฟ แต่ปรากฏว่าถังน้ ามัน
รถยนต์ระเบิดขึ้น ท าให้นายขาวได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ดังนี้ จงวินิจฉัย
ว่านายแดง มีความผิดทางอาญาหรือไม่เพราะเหตุใด 

5. นายแดงเอายาเบ่ือหนูใส่โอ่งน้ าด่ืมของนายด า โดยมีเจตนาฆ่านายด า แต่นายด าทราบ จึง
ไม่ยอมดื่มน้ านั้น จึงไม่ถึงแก่ความตาย ต่อมานายแดงถูกจับด าเนินคดี จงวินิจฉัยว่านายแดงมีความผิด
ทางอาญาหรือไม่เพราะเหตุใด 
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บทที่ 6 

ลักษณะ 7 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมและกำรแปลง 
 

ลักษณะ 7 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมและกำรแปลง 
 

 ในลักษณ 7 นี้ เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องการปลอม การแปลง การลอกเลียนแบบ ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความวุ่นวายในสังคม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน รวมถึงการลุงทุนค้าขาย ประมวลกฎหมายอาญาจึงได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลงออกเป็น 5 หมวด อันได้แก่ 1. ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา 2. ความผิด
เกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และต๋ัว 3. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 4. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ 5. 
ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึง มาตรา 269/15 

 

 หมวด 1 ควำมผิดเก่ียวกับเงินตรำ 

  
 ในหมวดนี้เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับเงินตรา ซึ่งตาม พ.ร.บ. เงินตรา พุทธศักราช 2506 ได้
ก าหนดว่า เงินตรา ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์ และธนบัตรของรัฐบาลไทยท่ีประกาศและยังไม่ถูกยกเลิก 
เงินตรายังรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ท่ีรัฐบาลออกใช้หรือใช้อ านาจออกใช้ หรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรด้วย โดยได้บัญญัติความผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา ในมาตรา 240 ถึง มาตรา 249  
 

 มำตรำ 240 ควำมผิดฐำนปลอมเงินตรำ 

 ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมข้ึนเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือส่ิงอื่น
ใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอมข้ึนซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับ
รับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าปลอมขึ้น  
 2. ซึ่งเงินตรา ไม่ว่าเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือ
ให้อ านาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล  
 3. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการท าปลอมขึ้นโดยเจตนา ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสอง อันได้แก่ การกระท าของส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้คล้ายคลึงหรือเหมือนกับของอีกส่ิงหนึ่ง  โดยมี
เจตนาให้เหมือนจริง โดยการปลอมนี้ไม่จ าเป็นต้องปลอมให้เหมือนจริงจนดูไม่ออก เพียงแต่มีลักษณะ
รูปร่าง ขนาด ลวดลายอย่างของจริงท่ีรัฐบาลออกให้ใช้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว และในการท า
ปลอมนี้เป็นการปลอมเงินตรา เหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือส่ิงอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจ
ให้ออกใช้ หรือท าปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น การ
ปลอมเงินตราดังกล่าวนี้ ต้องมีเงินตราแท้จริงท่ีใช้อยู่ในขณะนั้นด้วย หากเป็นการปลอมเงินตราท่ี
รัฐบาลยกเลิกไปแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 เงินตรา ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร รวมทั้งส่ิงอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือรัฐบาลให้
อ านาจให้ออกใช้  
 พันธบัตรรัฐบาลและใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตร ได้แก่ ส่ิงท่ีรัฐบาลออกจ าหน่ายแก่
ประชาชน เช่น ใบหุ้นกู้ของรัฐบาลท่ีออกจ าหน่ายแก่ประชาชน หรือรัฐบาลออกเพื่ อกู้ เ งิน
ภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจะออกโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย และในการออกจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว รัฐบาลเองก็มีข้อผูกพันท่ีจะต้องรับซื้อคืน
กับประชาชนด้วย 

 ตัวอย่างเช่น  
 บุคคลอื่นน าเครื่องมือส าหรับปลอมเหรียญกระษาปณ์ไปทดลองท าเงินตราปลอมท่ีบ้านจ าเลย
เพื่อให้จ าเลยดู ดังนี้จ าเลยไม่ใช่ตัวการในการท าเงินตราปลอมเพราะมิได้ร่วมในการทดลองด้วย แต่
การท่ีจ าเลยยอมให้ใช้สถานท่ี ภาชนะ เตาไฟของจ าเลยนั้นเป็นการให้ความสะดวกในการปลอม
เงินตราตามมาตรา 240 ประกอบด้วยมาตรา 86 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1969/2505) 
 เหรียญห้าบาทปลอมมีแร่ผสมท าให้ด้านไม่ข้ึนเงา น าออกใช้ไม่ได้ ต้องขัดก่อน จ าเลยใช้น้ ายา
ขัดเหรียญนั้นเท่านั้น ไม่พอฟังว่าจ าเลยท าปลอมเหรียญกระษาปณ์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1394/2522) 
 

 มำตรำ 241 ควำมผิดฐำนแปลงเงินตรำ 

 ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือ
ให้อ านาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ให้ผิด
ไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
 2. ซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใดท่ีรัฐบาลออกใช้หรือให้
อ านาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น ๆ  
 3. เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงโดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ การกระท าเป็นการแปลงขึ้นโดยเจตนามาตรา 59 วรรคสอง โดยการ
น าเอาของจริงมาท าให้ผิดไปจากเดิม หรือการแก้ไขหรือดัดแปลงหรือเพิ่มเติมด้วยประการใด ๆ ให้ผิด
ไปจากเดิม การแปลงในมาตรานี้ เป็นการแปลงซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร 
หรือส่ิงอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น ๆ (ดูค าอธิบายมาตรา 240) ซึ่งผู้กระท าต้องกระท าโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้
ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง เช่น น าเอาเหรียญ 1 บาท มาชุบสีทองเหลืองให้ดูเหมือนเหรียญ 2 บาท 
แต่ถ้าน าเหรียญ 1 บาท มาเจาะรูท าเครื่องประดับห้อยคอ แม้จะเป็นการเจาะดัดแปลง แต่ไม่ได้มี
มูลเหตุชักจูงใจให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงขึ้น ก็ไม่เป็นความผิดตามาตรานี้ หรือหากเป็นการแปลง
เงินตราท่ีท าให้มีมูลค่าน้อยลงจากเดิมก็ไม่ผิดตามมาตรานี้  เช่นเดียวกันกับการแปลงเงินท่ีรัฐบาล
ยกเลิกการใช้ไปแล้ว   
 ตัวอย่างเช่น  
 ช่างท าเครื่องเงิน รับจ้างอุดรูเงินเหรียญท่ีถูกเจาะเป็นรูด้วยเนื้อเงินเพื่อให้ใช้ได้ตามเดิม ไม่ผิด
ฐานแปลงเงินตรา เพราะมิได้ท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเดิมและมิได้ท าให้เหรียญนั้นมี
น้ าหนักน้อยลง จึงไม่มีความผิดใด ๆ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 599/2496) 
 

 มำตรำ 242 ควำมผิดฐำนท ำให้เหรียญกระษำปณ์มีน้ ำหนักลดลง 
 ผู้ใดกระท าโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร น าออกใช้ หรือมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึ่ งเหรียญกระษาปณ์ท่ีมี
ผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในวรรคแรกต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

 องค์ประกอบควำมผิด  มำตรำ 242 วรรคแรก 

 1. กระท าให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง 
 2. โดยเจตนาทุจริต  
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 ค ำอธิบำย 

 ในวรรคแรกนี้ การกระท า คือ กระท าด้วยประการใดๆ แก่เหรียญกระษาปณ์ซึ่งเป็นเงินตราท่ี
รัฐบาลออกใช้ ให้มีน้ าหนักลดลงไปจากเดิม โดยมีเจตนาทุจริตหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย จากการท่ีท าให้เหรียญกระษาปณ์นั้นมีน้ าหนักลดลง  เช่น การเจาะเหรียญกระษาปณ์
เพื่อเอาโลหะท่ีเจาะออกมาไปขาย ซึ่งท าให้น้ าหนักลดลง แม้เอาโลหะใดมาอุดไว้แทนร่องรอยท่ีเจาะ
แล้วมีน้ าหนักเท่าเดิม เช่นนี้ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว เพราะ
ความผิดส าเร็จต้ังแต่ตอนท่ีผู้กระท า ท าให้น้ าหนักลดลงไปจากเดิม แต่หากเป็นการหลอมท้ังหมดแล้ว
กลายเป็นส่ิงอื่นท่ีไม่ใช่เหรียญกระษาปณ์ ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 242 วรรคสอง  
 1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1.1 น าเข้าในราชอาณาจักร  
    1.2 น าออกใช้ หรือ 

    1.3 มีไว้เพื่อน าออกใช้  
 2. ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ท่ีมีผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในมาตรา 242 วรรค
แรก 

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในวรรคสองนี้ ผู้กระท ามีเจตนาน าเข้าซึ่งเหรียญกระษาปณ์ท่ีมีผู้กระท าโดยทุจริตให้
น้ าหนักลดลงเข้ามาในเขตราชอาณาจักรไทย    
 ส่วนการน าออกใช้ หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนา เสนอให้ใช้ แม้ผู้รับเสนอไม่ยอมรับ 
ผู้กระท าการเสนอก็มีความผิดฐานน าออกใช้แล้ว กล่าวคือ ผู้กระท าต้องทราบว่าเป็นเหรีญกระษาปณ์ท่ีถูก
ท าให้มีน้ าหนักลดลงโดยทุจริตและผู้กระท ามุ่งหมายน าออกใช้ หากการน าออกใช้ดังกล่าว ผู้กระท าไม่
ทราบว่าเป็นเหรีญกระษาปณ์ท่ีถูกท าให้มีน้ าหนักลดลงโดยทุจริต ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 ส่วนการมีไว้เพื่อน าออกใช้นั้น หมายความว่า การมีเหรีญกระษาปณ์ท่ีถูกท าให้มีน้ าหนักลดลง
โดยทุจริตไว้ในครอบครอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อน าออกใช้ หากขณะครอบครองนั้น ผู้กระท า
ทราบว่าเป็นเหรีญกระษาปณ์ท่ีถูกท าให้มีน้ าหนักลดลง แต่ไม่ประสงค์น าออกใช้ เพียงแต่สะสมไว้เป็น
งานอดิเรกก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 

 มำตรำ 243 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในรำชอำณำจกัรซ่ึงเงินตรำปลอมหรือแปลง 
 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งส่ิงใด ๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตาม
มาตรา 241 ต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. น าเข้าในราชอาณาจักร  
 2. ส่ิงใด ๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้คือ การน าเข้าในราชอาณาจักรไทย ซึ่งส่ิงใดๆ อันเป็นของปลอมตาม
มาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 เช่น เงินตรา ธนบัตร เหรียญกระษาปณ์ หรือพันธบัตร
รัฐบาลหรือส่ิงอื่นใดท่ีรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสอง  
 

 มำตรำ 244 ควำมผิดฐำนมีไว้เพื่อน ำออกใช้ซ่ึงเป็นตรำปลอมหรือแปลง 
 ผู้ใดมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึ่งส่ิงใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของ
แปลงตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. มีไว้ 
 2. ซึ่งส่ิงใดๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 
241  

 3. เพื่อน าออกใช้โดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือ เป็นการมีไว้ในครอบ 
ครอง หรือมีกรรมสิทธิ์ และน่าจะรวมถึงยึดถือครอบครอง และครอบครองแทนคนอื่นด้วย และการมี
ไว้ดังกล่าว เป็นการมีไว้ซึ่งส่ิงใดๆ อันตนได้มาโดยวิธีใดๆ ก็ได้ และต้องรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 
240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อน าออกใช้ เช่น การมีธนบัตรปลอมไว้
เพื่อขาย เป็นต้น  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท่ี 1 ตกลงขายธนบัตรปลอมให้แก่ผู้ซื้อเมื่อจ าเลยท่ี 1 น าธนบัตรปลอมมามอบให้แก่ผู้
ซื้อจ าเลยท่ี 2 บุตรจ าเลยท่ี 1 เป็นผู้ส่งมอบซองจดหมายบรรจุธนบัตรปลอมให้ เป็นความผิดฐาน
ร่วมกันมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 (ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 2484/2520) 
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 จ าเลยน าธนบัตรปลอมฉบับละ 500 บาทออกใช้ 2 ฉบับ ได้เงินทอน 850 บาท แล้วยังน า
ออกมาใช้อีก 1 ฉบับ และยังค้นพบธนบัตรปลอมจากจ าเลยอีก 5 ฉบับ พฤติการณ์เช่นนี้ท าให้เช่ือว่า
จ าเลยทราบดีว่าธนบัตรท้ังหมดเป็นธนบัตรปลอม จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 244 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 143/2527) 
 

 มำตรำ 245 ควำมผิดฐำนน ำออกใช้ซ่ึงเงินตรำปลอมหรือแปลงซ่ึงได้มำโดยไม่รู้ว่ำเป็น
ของปลอมหรือของแปลง 
 ผู้ใดได้มาซึ่งส่ิงใดๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241

ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้นยังขืนน าออกใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ได้มาซึ่งส่ิงใดๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

 2. ต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น  
 3. ยังขึ้นน าออกใช้  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการได้มาโดยวิธี
ใดๆ ก็ได้ ซึ่งส่ิงใดๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 และ
ขณะได้มานั้น ผู้กระท าไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง 
ยังขืนน าออกใช้ เช่น น าธนบัตรปลอมออกมาซื้อสินค้า ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยได้ธนบัตรปลอมมาแต่เพิ่งรู้ว่าเป็นของปลอมเมื่อได้มาแล้ว และยังใช้ต่อไปอีก เป็น
ความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 204 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 245) ไม่
เป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 203 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244) 

เพราะการกระท าจะเป็นความผิดตามมาตรา 203 จะต้องได้ความว่าก่อนท่ีจะได้ธนบัตรปลอมมา
จ าเลยรู้แล้วว่าเป็นธนบัตรปลอม และน าธนบัตรปลอมนั้นมาใช้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 284/2474) 
 จ าเลยมีธนบัตรของกลางเพียงฉบับเดียว น าไปช าระค่าร่วมประเวณีแก่หญิงโสเภณี เป็น
ธนบัตรมีลักษณะคล้ายคลึงกับธนบัตรฉบับละ 500 บาทท่ีแท้จริง จ าเลยมีอาชีพขายปลีกเนื้อสัตว์ใน
ต่างจังหวัด อาจได้รับธนบัตรของกลางมาจากลูกค้าท่ีซื้อเนื้อสัตว์โดยจ าเลยไม่รู้ว่าเป็นธนบัตรปลอม 
จ าเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 245 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 757/2527) 
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 มำตรำ 246 ควำมผิดฐำนท ำหรือมีเคร่ืองมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรำ 

 ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ 
ธนบัตร หรือส่ิงใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลง พันธบัตร
รัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ใน
การปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสาม
แสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ  
 2. ส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงใดๆ ซึ่ง
รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญ
ส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น ๆ  
 3. เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงโดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการท าหรือมี
เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงใดๆ ซึ่งรัฐบาล 
ออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบ้ียพันธบัตร เช่น ท าบล็อกแม่พิมพ์ธนบัตร มีสีผสมเพื่อพิมพ์ธนบัตรปลอม การกระท าดังกล่าว
ต้องมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง  
 ตัวอย่างเช่น  
 บุคคลอื่นน าเครื่องมือส าหรับปลอมเหรียญกระษาปณ์ไปทดลองท าเงินตราปลอมท่ีบ้านจ าเลย
เพื่อให้จ าเลยดู ดังนี้ จ าเลยมิใช่ตัวการในการท าเงินตราปลอมเพราะไม่ได้ร่วมในการทดลองด้วย แต่
การท่ีจ าเลยให้ใช้สถานท่ี ภาชนะ เตาไฟของตนนั้นเป็นการให้ความสะดวกในการปลอมแปลงเงินตรา
มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้บุคคลอื่นปลอมเงินตราตามมาตรา 240 ประกอบด้วยมาตรา 86 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1969/2505) 
 จ าเลยมีเครื่องพิมพ์ท่ีเจตนาใช้พิมพ์ธนบัตรปลอม แม้จะขาดอุปกรณ์บางอย่าง เช่น บล็อกถูก
ถอดไป ฯลฯ แต่ถ้าน ามาประกอบเข้าก็ใช้พิมพ์ธนบัตรปลอมได้ และแม้เส้นสีแดงในกระดาษของกลาง
ไม่เหมือนของจริง จ าเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
744/2521) 
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 มำตรำ 247 ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดเก่ียวกับเงินตรำซ่ึงรัฐบำลต่ำงประเทศออกใช้ 
 ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระท าเกี่ยวกับเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ 
ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใดซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือ เกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. เป็นการกระท าดังกล่าวในหมวดความผิดเกี่ยวกับเงินตรา 
 2. เป็นการกระท าเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ กระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใดซึ่ง
รัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือ เกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศหรือ
ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น 

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรา 247 เป็นการก าหนดความรับผิดและโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับ เงินตราในหมวดนี้ การปลอม การแปลง การกระท าโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์นั้นมี
น้ าหนักลดลงการน าเข้าหรือมีไว้เพื่อน าออกใช้ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ 
ธนบัตร หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ รวมท้ังพันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น โดยผู้กระท าจะต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษ
ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยมีและจ าหน่ายธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศปลอม มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 244 ประกอบด้วยมาตรา 247 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษตามมาตรา 244 แม้
ต่อมาก่อนฟ้องคดี รัฐบาลต่างประเทศนั้นได้ประกาศยกเลิกธนบัตรชนิดนั้นแล้ว ความผิดก็ไม่ระงับไป 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1116/2501) 
 

 มำตรำ 248 กำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดเก่ียวกับเงินตรำหลำยกระทง 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระท าความผิดตาม
มาตราอื่นท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 
240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระทงเดียว 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 248 นี้เป็นบทบัญญัติพิเศษ กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดฐานปลอมหรือแปลง
ธนบัตรตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ซึ่งได้กระท าความผิดตามมาตราอื่นๆ อัน
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เกี่ยวกับการปลอมหรือแปลงเงินตราท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ เช่น กระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา
ตามมาตรา 240 และกระท าความผิดฐานมีเงินตราปลอมไว้เพื่อน าออกใช้ตามมาตรา 244 ด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ มาตรา 248 บัญญัติให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 กระทงเดียว มาตรานี้
จึงเป็นบทพิเศษยกเว้นการลงโทษความผิดหลายกระทง ตามาตรา 91 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยมีเครื่องมือท าเงินตราปลอมตามมาตรา 246 ท าเงินตราปลอมตามมาตรา 240 และมี
เงินตราปลอมเพื่อใช้ตามมาตรา 244 ศาลต้องลงโทษฐานท าเงินตราปลอมตามมาตรา 240 แต่กระทง
เดียวตามมาตรา 248 ซึ่งเป็นบทเฉพาะยกเว้นของมาตรา 91 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2846/2519) 
 จ าเลยท าเงินตราปลอมเป็นเหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้ เป็นความผิดตามมาตรา 
240 และจ าเลยมีไว้เพื่อน าออกใช้ซึ่งเงินตราท่ีจ าเลยปลอมขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 
244 กับจ าเลยท าและมีเครื่องมือและวัตถุส าหรับปลอมเงินตราดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นความผิดตาม
มาตรา 246 อีกกระทงหนึ่ง เมื่อศาลลงโทษจ าเลยตามมาตรา 240 แล้วศาลจะลงโทษจ าเลยตาม
มาตรา 246 อีกกระทงหนึ่งไม่ได้เพราะมาตรา 248 บัญญัติให้ลงโทษได้แต่กระทงเดียว (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 92/2521) 
 
 มำตรำ 249 ควำมผิดฐำนท ำหรือจ ำหน่ำยบัตรหรือโลหธำตุที่คล้ำยคลึงเงินตรำ 

 ผู้ใดท าบัตรหรือโลหธาตุอย่างใดๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็น
เหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือส่ิงใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล
หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุดังกล่าวในวรรคแรกเป็นการจ าหน่ายโดยการน าออกใช้
ดังเช่นส่ิงใดๆ ท่ีกล่าวในวรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  
 1. ท า  
 2. บัตรหรือโลหธาตุใด ๆ  
 3. ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับหรับ
ดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น ๆ  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง จะกระท าด้วยประการ
ใดๆ ก็ได้ เช่น พิมพ์ ซึ่งบัตรหรือโลหธาตุใดๆ อาจท าขึ้นด้วยกระดาษหรือวัตถุใดในลักษณะท่ีเป็นเป็น
โลหะให้มีลักษณะใกล้เคียงหรือเกือบเหมือน แต่ไม่ใช่เจตนาท าให้เหมือนหรืออาจท าให้มีลักษณะ 
ขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร หากเจตนาท า
ให้เหมือนก็เป็นความผิดฐานปลอมเงินตราตามมาตรา 240  

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2  
 1. จ าหน่าย  
 2. บัตรหรือโลหธาตุใดๆ ตามความผิดแรก 

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในความผิดท่ี 2 นี้ การกระท า ได้แก่ การจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุใดๆ ตามความผิดท่ี 1 
เช่น การขาย แลกเปล่ียน จ่ายแจก และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 ส่วนในมาตรา 249 วรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของการจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุตามวรรค
แรก กล่าวคือ การน าเอาบัตรหรือโลหธาตุดังความผิดในวรรคแรกอกใช้ดังเงินตรา พันธบัตรรัฐบาล
หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรท่ีแท้จริง ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักขึ้น 

 ตัวอย่างเช่น  
 กรณีตามมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นเรื่องกระท าบัตรหรือโลหธาตุอย่างใด 
ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตราขึ้นเท่านั้น โดยผู้กระท าไม่เจตนาท าปลอมให้เป็นเงินตรา
เพื่อน าออกใช้เป็นเงินตราท่ีแท้จริง  
 ฉะนั้น เมื่อจ าเลยเจตนาท าปลอมให้เป็นเงินตราเพื่อน าออกใช้เป็นเงินตราท่ีแท้จริง กรณีจึง
ปรับด้วยมาตรา 249 ไม่ได้ ต้องปรับด้วยมาตรา 240 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 332/2503) 
 

 หมวด 2 ควำมผิดเก่ียวกับดวงตรำ แสตมป์ และต๋ัว 

  

 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และต๋ัว โดยลักษณะแล้วเป็นการกระท าเกี่ยวกับเอกสาร
การท่ีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติแยกออกมาต่างจากความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้น ด้วยเหตุท่ีว่า
บางเรื่องเป็นเรื่องร้ายแรงมากและสร้างความเสียหายรุนแรง จึงต้องลงโทษให้หนักขึ้น บางเรื่องไม่
ร้ายแรงในการลงโทษ จึงต้องลงโทษให้เบาลง ดังนั้น จึงแยกออกมาบัญญัติไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ใน
หมวดนี้จึงบัญญัติไว้ในมาตรา 250 ถึง มาตรา 263 
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 มำตรำ 250 ควำมผิดฐำนปลอมแปลงดวงตรำแผ่นดิน รอยตรำแผ่นดินหรือพระปรมำภิไธย 

 ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าปลอมขึ้น  
 2. ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการท าปลอมข้ึน
หรือ การท าเทียมขึ้นโดยประสงค์ให้เป็นของแท้ ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระ
ปรมาภิไธย  
 ดวงตราแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์  
 รอยตราแผ่นดิน หมายถึง รอยท่ีเกิดจากการประทับดวงตราแผ่นดิน เช่น ตราครุฑท่ีประทับ
ลงบนเอกสารราชการ 

 พระปรมาภิไธย หมายถึง ช่ือของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงลายมือช่ือ หรือพระนามาภิไธย
ย่อ หรือเครื่องหมายท่ีแสดงถึงพระปรมภิไธยของพระมหากษัตริย์ด้วย  
 ตัวอย่างเช่น 

 อักษรและเลขหมายท่ีพานท้ายปืน อันเป็นเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนของเจ้าพนักงานนั้นไม่
มีลักษณะเป็นดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงาน เพราะดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานหมายถึง 
เครื่องหมายท่ีท าเป็นรูปต่างๆ ส าหรับประทับเป็นส าคัญ แสดงถึงฐานะของเจ้าพนักงานในต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่ง แต่อักษรและเลขหมายดังกล่าว เป็นเอกสารตามความในมาตรา 1 (7) เพราะมีลักษณะเป็น
หลักฐานแห่งความหมายของเจ้าพนักงานท่ีท าให้ปรากฏไว้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1269/2503) 
 จ าเลยปลอมดวงตรานกวายุภักษ์ อันเป็นดวงตราราชการกรมสรรพสามิต ลงในแม่พิมพ์ไพ่
และใช้แม่พิมพ์นั้นพิมพ์ไพ่ผ่องจีนและไพ่ส่ีสีปลอม โดยเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นเช่ือว่าเป็นไพ่ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น เมื่อดวงตรานกวายุภักษ์นี้  เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าของกรมสรรพสามิตเพื่อ
แสดงว่าไพ่นั้น เป็นไพ่ท่ีกรมสรรพสามิตผลิตขึ้นการใช้ดวงตรานกวายุภักษ์บนไพ่นั้น จึงหาใช่เป็นการ
ใช้ดวงตราตามความหมายของกฎหมายไม่ การกระท าของจ าเลยจึงเป็นเพียงเจตนาท าไฟปลอม
เท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1315/2503) 
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 มำตรำ 251 ควำมผิดฐำนปลอมดวงตรำ รอยตรำของทบวงกำรเมือง องค์กำรสำธำรณะ
หรือเจ้ำพนักงำน 

 ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะหรือของ
เจ้าพนักงานต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่น
บาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าปลอมขึ้น  
 2. ซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง องค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการท าปลอมข้ึน 
หรือ การท าเทียมข้ึนโดยประสงค์ให้เป็นของแท้ ซึ่งดวงตราหรือรอยตรา ของทบวงการเมือง องค์การ
สาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน ส าหรับความหมายของดวงตราและรอยตรา อธิบายไว้ในมาตรา 250  

 ทบวงการเมือง ได้แก่ กระทรวงและกรม หรือหน่วนงานอื่นท่ีช่ือเรียกอย่างอื่น แต่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม  ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา 
 องค์การสาธารณะ หมายถึง องค์การท่ีต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณะ เช่น 
สภากาชาดไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น  
 เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานในต าแหน่งต่างๆ ดังได้อธิบายไว้แล้วในลักษณะ 2 และ 3 

ดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงาน ต้องเป็นดวงตราหรือรอยตราท่ีก าหนดขึ้นโดยกฎหมายและ
เฉพาะท่ีใช้ในราชการเท่านั้น เช่น รอยตราของนายอ าเภอท่ีประทับในใบอนุญาตให้ท าไม้ ตราของเจ้า
พนักงานท่ีดิน เป็นต้น  
 ตัวอย่างเช่น 

 อักษรและเลขหมายท่ีพานท้ายปืนอันเป็นเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนของเจ้าพนักงานนั้น
ไม่ใช่รอยตราของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 แต่เป็นเอกสารตามมาตรา 1 

(7) จ าเลยรู้อยู่แล้วว่าอักษรและเลขหมายท่ีพานท้ายปืนของจ าเลย เป็นของท าปลอมขึ้นเมื่อเจ้า
พนักงานมาขอค้น จ าเลยได้น าปืนดังกล่าวออกแสดงให้เจ้าพนักงานดู พร้อมใบอนุญาตของจ าเลย 
ดังนี้ ต้องถือว่าจ าเลยได้ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมตามมาตรา 268 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1269/2503) 
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 ตัวภาพยนตร์ท่ีพิมพ์ตราพระอุเทนดีดพิณไว้ในเนื้อของตัว ไม่ได้ใช้ตราประทับ ดวงตราดังกล่าว
จึงเป็นส่วนหนึ่งของรูปลักษณะของตัวเท่านั้น หาใช่เป็นการท าดวงตราหรือรอยตราปลอมตามความหมาย
ของมาตรา 251 ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3593/2524) 
 จ าเลยท าดวงตราของผู้ว่าราชการจังหวัดและดวงตราของเจ้าพนักงานท่ีดินประทับในโฉนด
แผนท่ี จ าเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3520/2527) 
 

 มำตรำ 252 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำ รอยตรำ หรือพระปรมำภิไธยปลอม 

 ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวมาในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 อัน
เป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมขึ้นต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติ ไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251  

 2. อันเป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมขึ้น  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยใช้ดวงตรา รอยตรา
หรือพระปรมาภิไธย อันเป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยท่ีท าปลอมขึ้นดังกล่าวในมาตรา 
250 หรือมาตรา 251 การใช้ในมาตรานี้ต้องเป็นการใช้อย่างดวงตราหรือรอยตราท่ีแท้จริง เช่น ใช้ใน
การประทับตราเอกสารทางราชการ เพื่อให้ผู้อื่น เช่ือว่าเป็นดวงตรา รอยตราแผ่นดิน หรือพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา 250 หรือดวงตรา รอยตราของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของ
เจ้าพนักงานตามมาตรา 251 ผู้ใช้ส่ิงปลอมตามมาตรา 252 นี้ จะเป็นผู้ปลอมเองหรือไม่ทราบว่าผู้ใด
ปลอม เพียงแต่เป็นผู้ใช้ก็มีความผิดตามมาตรานี้ 
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับยื่นหนังสือเดินทางให้ พ. ดู แล้วจ าเลยเก็บ
หนังสือเดินทางปลอมนั้นไว้ การกระท าดังกล่าวของจ าเลยถือว่าเป็นการใช้เอกสารปลอมแล้ว จ าเลยใช้
หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมโดยแสดงต่อ พ. เพื่อให้หลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง เมื่อ
เอกสารนั้นประทับรอยตราครุฑเล็กและรอยตรานูนใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศปลอม ถือได้ว่า
เป็นการใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 อีกบทหนึ่ง ให้ลงโทษตามมาตรา 
252 ประกอบด้วยมาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3887/2532) 
 จ าเลยน าใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมไปมอบให้ ช. โดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารปลอม และ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าว ได้มีรอยตราประทับของกรมการขนส่งทางบก ท่ีมิใช่รอยตราประทับท่ี
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แท้จริง ดังนั้นจ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
4772/2536)  
 

 มำตรำ 253 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำหรือรอยตรำอันแท้จริงโดยมิชอบ 

 ผู้ใดได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเป็นดวงตราหรือ
รอยตราอันแท้จริงและใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะท าให้ ผู้อื่นหรือ
ประชาชนเสียหายต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 250 หรือ มาตรา 251 

นั้น 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเป็นดวงตราหรือ
รอยตราอันแท้จริง  
 2. ใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบ  
 3. ในประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยได้มาโดยวิธีใดก็ได้
การได้มานั้นจะโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ได้ ซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 

หรือมาตรา 251 และได้ใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบ กล่าวคือ เป็นการใช้โดยผู้ใช้ไม่มีอ านาจ
ท่ีจะใช้ได้ตามกฎหมาย และการได้มาหรือการใช้นั้น น่าจะท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย แม้ว่าโดย
ข้อเท็จจริงแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก็เป็นความผิดแล้ว  
 ตัวอย่างเช่น  
 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ท่ีทางราชการออกให้ ย่อมเป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการ
ได้รับช าระค่าภาษีรถยนต์ไว้ตามท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องช าระได้ช าระแล้วมีผลท าให้การเก็บภาษีรถยนต์ของ
รัฐ เป็นอันหมดส้ินไปจึงเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการจะอ้างว่าใบเสร็จท่ีออกให้นั้นเป็น
เพียงเพื่อน าไปรับเอกสารแสดงการเสียภาษีรถยนต์เท่านั้นหาได้ไม่ การปลอมใบเสร็จรับเงินดังกล่าว 
จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266  
 การท่ีจ าเลยปลอมใบเสร็จรับเงินแล้วใช้ดวงตราของเจ้าพนักงานประทับลงไปด้วยนั้น  เป็น
การกระท าโดยมีเจตนาท่ีจะท าใบเสร็จรับเงินปลอมท้ังฉบับ เพื่อให้เห็นว่าเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีแท้จริง 
เมื่อกรณีฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาท่ีจะแยกการกระท าความผิดออกจากกัน จึงเป็นการกระท ากรรมเดียวผิด
ต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 และมาตรา 253 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2266-2278/2519) 
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 จ าเลยท้ังสองเป็นเจ้าพนักงานต ารวจในแผนกยานพาหนะ จ าเลยท่ี 2 เป็นผู้มีหน้าท่ีดูแล
รักษาดวงตรานายทะเบียนยานพาหนะ จ าเลยท่ี 2 ยินยอมให้จ าเลยท่ี 1 น าดวงตรานายทะเบียน
ยานพาหนะมาใช้ประทับในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ท่ีท าปลอมขึ้น จ าเลยท้ังสองมีความผิดฐานใช้
ดวงตรา โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 253 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1931/2522) 
 

 มำตรำ 254 ควำมผิดฐำนปลอมหรือแปลงแสตมป์ 
 ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือแปลงแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ในการเช่นว่านั้นให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามี
มูลค่าสูงกว่าจริง ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ี
หมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 

 1. ท าปลอมขึ้น  
 2. แสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยท าปลอมขึ้นหรือการ
ท าเทียมขึ้นโดยประสงค์ให้เป็นของแท้ ซึ่งแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร 
หรือการเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร แสตมป์เครื่องด่ืมสุรา แสตมป์ส าหรับ
ค่าไปรษณี ยากรเกี่ยวกับการส่งไปรษณียภัณฑ์ แสตมป์ของเจ้าพนักงานท่ีดินซึ่งใช้ในการท าสัญญา
เกี่ยวกับ ท่ีดิน เป็นต้น แต่ไม่หมายความรวมถึงแสตมป์ท่ีใช้ในการกุศล เช่น แสตมป์หารายได้ท่ี
สมาคมหรือเอกชนได้จัดท าขึ้น 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

 1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
 2. แสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม  
 3. เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในความผิดท่ี 2 นี้  เป็นการแปลง หรือท าการแก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากของเดิม ซึ่งแสตมป์
รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งได้อธิบายความหมายไว้ใน
ความผิด ท่ี 1 แล้ว โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้ผู้อื่น
เช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง เช่น แสตมป์ท่ีมีมูลค่า 1.50 บาท แปลงเป็นแสตมป์ท่ีมีมูลค่า 15.0 บาท  
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 การปลอมหรือแปลงแสตมป์ตามมาตรา 254 นี้ ต้องเป็นแสตมป์ท่ีกฎหมายให้อ านาจรัฐบาล
เรียกเก็บ เช่น แสตมป์ภาษีอากรซึ่งเป็นแสตมป์ท่ีออกตามประมวลรัษฎากร หรือแสตมป์สุราท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน เป็นต้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 43/2496) 
 

 มำตรำ 255 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในรำชอำณำจักรซ่ึงดวงตรำ รอยตรำพระปรมำภิไธย
หรือแสตมป์อันเป็นของปลอมหรือของแปลง 
 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือ
รอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ใน
มาตรา 250 มาตรา 251 หรือมาตรา 254 อันเป็นของปลอมหรือของแปลง ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. น าเข้าในราชอาณาจักร  
 2. ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวง
การเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 250 มาตรา 
251 หรือมาตรา 254 อันเป็นของปลอมหรือของแปลง  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้  ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยน าเข้าในราช 
อาณาจักร น าเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือ
รอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ใน
มาตรา 250 มาตรา 251 หรือมาตรา 254 อันเป็นของปลอมหรือของแปลง โดยองค์ประกอบความผิด
ตามมาตราดังกล่าว ดังได้อธิบายมาแล้ว  
 

 มำตรำ 256 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่แสตมป์รัฐบำลซ่ึงใช้ไม่ได้แล้วเพื่อใหใ้ช้ได้อีก 

 ผู้ใดลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใด ๆ แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 และมี
เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 และมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดง
ว่าใช้ไม่ได้แล้ว  
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 3. เพื่อให้ใช้ได้อีกโดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยการลบ ถอน หรือ
กระท าด้วยประการใดๆ เช่น ลบหมึกด าหรือลบเครื่องหมายขีดฆ่าบนแสตมป์ไปรษณีย์ ซึ่งพนักงาน
ไปรษณีย์ได้ขีดฆ่าเพื่อแสดงว่าได้มีการใช้แสตมป์ดวงนั้นแล้ว และผู้กระท าต้องมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อ
แสตมป์รัฐบาลนั้นใช้ได้อีก เช่น เพื่อน ามาใช้ช าระค่าภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าเพียงแต่
เป็นการลบเพื่อความสะอาดและสวยงามแล้วเก็ยสะสมไว้ ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  

 

 มำตรำ 257 ควำมผิดฐำนใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซ่ึงแสตมป์
ปลอมหรือแปลง 
 ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียนซึ่งแสตมป์อันเกิดจากการกระท า
ดังกล่าวในมาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไม่ว่าการกระท าตามมาตรานั้นๆ จะได้กระท าภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียน  
 2. แสตมป์อันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไม่ว่าจะกระท า
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยใช้ ขาย เสนอขาย 
แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียน กล่าวคือ การกระท าซึ่งจะเป็นความผิดตามมาตรา 257 นี้ คือการ
กระท า 5 ประการดังระบุไว้ ไม่รวมถึงการให้โดยเสน่หา ส่วนการใช้ หมายถึง การใช้อย่างแสตมป์ท่ี
แท้จริงเท่านั้น แต่การขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียนจะกระท าในลักษณะท่ีเป็น
แสตมป์ปลอมหรือแปลงก็ได้ในมาตรานี้กระท าความผิด ซึ่งได้ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือ
เสนอแลกเปล่ียนนั้นจะได้ปลอมแปลงหรือแก้ไขภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตาม
มาตรานี้กฎหมายสามารถลงโทษได้ แม้ได้มีการกระท าดังกล่าวนอกราชอาณาจักร  
 ตัวอย่างเช่น  
 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยบังอาจมีแสตมป์สุราปลอมและได้เสนอขายแสตมป์สุราปลอม
ดังกล่าว อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 257 นั้น ค าว่า บังอาจ พอเป็นท่ีเข้าใจ
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ว่าจ าเลยมีแสตมป์สุราปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอม ย่อมเป็นฟ้องท่ีสมบูรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 165/2505) 
 ผู้ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียน ซึ่งแสตมป์ซึ่งรู้ว่าปลอมแม้จะมิได้ท า
ปลอมขึ้นเอง ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 257 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2067/2515) 
 

 มำตรำ 258 ควำมผิดฐำนปลอมแปลงต๋ัวโดยสำรหรือกระท ำแก่ต๋ัวโดยสำรที่ใช้ไม่ได้แล้ว
เพื่อให้ใช้ได้อีก 

 ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งต๋ัวโดยสาร ซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือแปลงต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการ
ขนส่งสาธารณะให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หรือลบ ถอนหรือกระท าด้วย
ประการใดๆ แก่ต๋ัวเช่นว่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้
ใช้ได้อีกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 

 1. ท าปลอมขึ้น  
 2. แก่ต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
 3. โดยเจตนา 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

 1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
 2. แก่ต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
 3. โดยเจตนา  
 4. เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 3 

 1. ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. แก่ต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
 3. ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระท าใด ๆ แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว  
 4. เพื่อให้ใช้ได้อีกโดยเจตนา  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรามาตรา 258 นี้ ความผิดอยู่ 3 ความผิด โดยลักษณะของการกระท าผิด มีความ หมาย
อย่างเดียวกับความผิดฐานปลอม แปลง และกระท าแก่แสตมป์ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีกหรือท าให้ผิด
ไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ตามมาตรา 254 และมาตรา 256 แต่ในมาตรา 258 นี้เป็น
การกระท าแก่ ต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งเสนอบริการแก่ประชาชน
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ท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ เช่น ต๋ัวรถไฟ ต๋ัวรถยนต์โดยสารประจ าทาง หรือ
ต๋ัวเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น แม้เป็นต๋ัวโดยสารฟรีก็อยู่ในความหมายของต๋ัวตามมาตรา 258 นี้ (สัญชัย 
สัจจวานิช, 2532: 239) และเมื่อผิดตามาตรานี้แล้ว ก็ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิอีก เพราะถือว่ามาตรา 
258 นี้เป็นบทยกเว้นของมาตรา 90 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยปลอมต๋ัวโดยสารรถไฟ เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 258 ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใด
ท าปลอมขึ้นซึ่งต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ... ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินส่ีพันบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ” ดังนั้นจ าเลยย่อมมีความผิดฐานนี้โดยตรงอยู่แล้ว จึงไม่มีความผิด
ฐานปลอมเอกสารสิทธิตามมาตรา 265 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 861/2497) 
 

 มำตรำ 259 ควำมผิดฐำนกระท ำตำมมำตรำ 258 เก่ียวกับต๋ัวผ่ำนเข้ำสถำนที่ 
 ถ้าการกระท าตามมาตรา 258 เป็นการกระท าเกี่ยวกับต๋ัวที่จ าหน่ายแก่ประชาชน เพื่อผ่านเข้า
สถานท่ีใดๆ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. การกระท าตามมาตรา 258 

 2. เป็นการกระท าเกี่ยวกับต๋ัวที่จ าหน่ายแก่ประชาชน เพื่อผ่านเข้าสถานท่ีใด ๆ 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดตามมาตรานี้ ได้แก่ การปลอมต๋ัว แปลงต๋ัว ลบ ถอน หรือกระท าการอย่างอื่นเพื่อให้
ใช้ได้อีกแก่ต๋ัวที่จ าหน่ายแก่ประชาชน เพื่อผ่านเข้าสถานท่ีใดๆ เช่น ต๋ัวเข้าชมการแข่งขันกีฬา ต๋ัวเข้า
ชมภาพยนตร์ หรือต๋ัวเข้าชมการแสดงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวท่ีจ าหน่ายแก่ประชาชนท่ัวไป ต๋ัวฟรีก็
เป็นตัวตามความหมายของมาตรานี้ และค าว่าจ าหน่ายไม่ได้หมายความเฉพาะขายเท่านั้น (สัญชัย 
สัจจวานิช, 2532: 240) 

 

 มำตรำ 260 ควำมผิดฐำนใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอ แลกเปลี่ยน ซ่ึงต๋ัวอัน
เกิดจำกกำรกระท ำตำมมำตรำ 258 หรือมำตรำ 259 

 ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียน ซึ่งต๋ัวอันเกิดจากการ กระท า
ดังกล่าว ในมาตรา 258 หรือมาตรา 259 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียน  
 2. ต๋ัวอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 258 หรือมาตรา 259  
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 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยใช้ ขาย เสนอขาย 
แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียนซึ่งต๋ัวอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 258 หรือมาตรา 259 
อันได้แก่ ต๋ัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือต๋ัวท่ีจ าหน่ายแก่ประชาชนท่ัวไปเพื่อเข้าสถานท่ี
ใดๆ อันเป็นตัวปลอมหรือแปลง หรือต๋ัวซึ่งลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆ เพื่อให้ใช้ได้อีก 
ความผิดส าเร็จเมื่อมีการใช้ หากมีไว้แต่ยังไม่น าออกมาใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอ
แลกเปล่ียนก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยเป็นคนขายต๋ัวโดยสารรถยนต์ประจ าทาง จ าเลยขายต๋ัวโดยสารปลอมแก่คนโดยสาร 
จ าเลยมีความผิดฐานใช้ตัวปลอมตามมาตรา 218 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา (ตรงกับมาตรา 260 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 802/2495) 
 การกระท าตามมาตรา 260 นั้นผู้กระท าความผิดหาจ าเป็นต้องเป็นผู้ปลอมตัวนั้นเองไม่เมื่อ
ปรากฏว่าผู้กระท าได้กระท าโดยทุจริต รู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวท่ีถูกปลอม แปลงแก้ไขแล้ว ผู้กระท าก็มี
ความผิดตามมาตรา 260 นี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 496/2506) 
 

 มำตรำ 261 ควำมผิดฐำนท ำหรือมีเคร่ืองมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์หรือต๋ัว 

 ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงส่ิงใดๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 มาตรา 
258 หรือมาตรา 259 หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ  
 2. ส าหรับปลอมหรือแปลงส่ิงใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 มาตรา 258 หรือมาตรา 259  

 3. เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงโดยเจตนา  
 4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยท าหรือมีเครื่องมือ
หรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงต๋ัวโดยสาร ซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ เพื่อเข้าสถานท่ีใด ๆ  หรือมี
เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เช่น บล็อกแม่พิมพ์ เครื่องพิมพ์ หรือกระดาษพิมพ์ เป็นต้น  โดยมีมูลเหตุ
ชักจูงใจเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงส่ิงดังกล่าว 
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 มำตรำ 262 ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 254 มำตรำ 256 มำตรำ 257 หรือ
มำตรำ 261 เก่ียวกับแสตมป์รัฐบำลต่ำงประเทศ 

  ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 เป็นการ
กระท าเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรานั้น ๆ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. การกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 

 2.  เป็นการกระท าเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรา 262 นี้บัญญัติถึงก าหนดโทษของผู้กระท าความผิดฐานปลอมหรือแปลง
แสตมป์ตามมาตรา 254 หรือฐานกระท าแก่แสตมป์ ซึ่งกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้
ใช้ได้อีกตามมาตรา 256 หรือฐานใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียนซึ่งแสตมป์ตาม
มาตรา 257 หรือฐานท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงตามมาตรา 261 โดยแสตมป์
ดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นแสตมป์ของต่างประเทศ ผู้กระท าความผิดท่ีกล่าวมานี้ ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 

 มำตรำ 263 หลักกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมหมวด 2 ควำมผิดเก่ียวกับดวงตรำ แสตมป์ 
และต๋ัวหลำยกระทง 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 

มาตรา 259 หรือมาตรา 262 ได้กระท าความผิดตามมาตราอื่นท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับส่ิงท่ี
เกิดจากการกระท าความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 
256 มาตรา 258 มาตรา 259 หรือมาตรา 262 แต่กระทงเดียว 

 ค ำอธิบำย  
 มาตรา 263 นี้เป็นบทบัญญัติพิเศษ กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดแก่ต๋ัว ตามาตรา 258 หรือ 
มาตรา 259 ได้กระท าความผิดตามมาตราอื่นๆ ท่ีเป็นความผิดอันเกี่ยวกับต๋ัวตามท่ีกล่าวมาแล้ว 
กฎหมายก าหนดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา 258 หรือ มาตรา 259 เพียงกระทงเดียว อัน
เป็นยกเว้นหลักท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 91 ซึ่งบัญญัติว่า กรณีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดหลาย
กรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท ารอยตราของเจ้าพนักงานและประทับตราปลอมในใบส าคัญทะเบียนทหารท่ีจ าเลย
ปลอมและน าไปใช้ เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ท าปลอมและใช้รอยตรา



192 

ปลอมตามมาตรา 265 มาตรา 268 มาตรา 251 และมาตรา 252 แต่ลงโทษจ าเลยตามมาตรา 251 

ได้เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 263 จ าเลยปลอมและใช้ทะเบียนคนเกิดซึ่งประทับรอยตราปลอมเป็น
ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และใช้รอยตราปลอม ตามมาตรา 265 มาตรา 268 

และมาตรา 252 ต้องลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3121/2531) 
 จ าเลยปลอมหนังสือรับรอง ท่ีอนุญาตท างานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นท่ีสูงใช้กรณีไปท างานนอกพื้นท่ี
ควบคุม ซึ่งเป็นเอกสารราชการ และยังได้ปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอ าเภอสวนผ้ึงจังหวัด
ราชบุรี แล้วประทับดวงตราปลอมดังกล่าว ในหนังสือรับรองท่ีอนุญาตท างานเฉพาะบุคคลพื้นท่ีสูงใช้ใน
กรณีไปท างานนอกพื้นท่ีควบคุมท่ีปลอมขึ้นนั้น พฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้ว่า จ าเลยกระท าการดังกล่าวก็
ด้วยมีเจตนาท่ีจะปลอมหนังสือรับรองท่ีอนุญาตท างานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นท่ีสูงใช้ในกรณีท่ีท างานนอก
พื้นท่ีควบคุมท้ังฉบับให้ส าเร็จบริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการกระท าอื่นใดอีก การกระท าของจ าเลยจึง
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ดังนั้น จ าเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและท าดวง
ตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 251 กระทงหนึ่ง ซึ่งโทษตามมาตรา 251 

เป็นบทหนัก กับมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง 
ประกอบด้วยมาตรา 265 และมาตรา 252 อีกด้วย ซึ่งโทษตามมาตรา 252 เป็นบทหนัก ตามมาตรา 263 

ให้ลงโทษฐานท าดวงตราปลอมตามมาตรา 251 กระทงเดียว(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 657/2541) 
 

 หมวด 3 ควำมผิดเก่ียวกับเอกสำร 
  

 ความผิดในหมวด 3 นี้บัญญัติเกี่ยวกับเอกสารทุกเรื่อง ซึ่งได้แก่ ความผิดปลอมเอกสารแจ้ง
ให้พนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสาร ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ท าค ารับรองอันเป็นเท็จ โดยได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 264 ถึง มาตรา 269 

 เอกสารหมาย ความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งได้ท าให้ปรากฎความหมายด้วยตัวอักษร
ตัวเลข หนังสือ แผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่ง
ความหมายนั้น ( มาตรา 1 (7) ) จากความหมายดังกล่าว เอกสารประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ  
 1. ต้องเป็นส่ิงท่ีมีรูปร่าง  ดังนั้น สัญญาณไฟ เสียง ควันไฟ สัญญาณธง ไม่ใช่เอกสาร 

 2. ต้องมุ่งแสดงความหมาย ซึ่งหมายถึง การส่ือถึงความคิดของผู้กระท า เช่น รอยขีดจด
คะแนนของอาจารย์ในการตรวจข้อสอบนักศึกษา 

 3. ต้องประสงค์ให้เป็นหลักฐานแหงความหมายนั้นๆ เช่น ภาพถ่ายลายพิมพ์นิ้วมือ (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1650/2493) หากเป็นเพียงภาพถ่ายห้องเครื่องใช้และของอื่น  ๆ ซึ่งเป็นเพียงการ
จ าลองโดยไม่ได้แสดงถึงความหมายใดๆ ก็ไม่ถือเป็นเอกสาร 
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 มำตรำ 264 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำร 
 ผู้ใดท าเอกสารปลอมข้ึนท้ังฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไข
ด้วยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสารโดย
ประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็น
เอกสารท่ีแท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค าส่ังของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท าเพื่อน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการท่ีอาจ
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

 องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 264 วรรคแรก  
 1. กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ท าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด  
    1.2 เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง  
    1.3 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร  
 2. โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
 3. เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรา 264 วรรคแรกนี้ เป็นการปลอมเอกสาร โดยท าเอกสารปลอมขึ้นท้ังฉบับ
ซึ่งการปลอมนี้ ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารท่ีแท้จริง เพราะเป็นการท าเอกสารขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงให้รู้ว่า
เอกสารเป็นของผู้อื่น หรือท าการปลอมแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดก็เป็นการปลอมเอกสาร ประเด็นส าคัญอยู่
ท่ีว่า ผู้กระท าไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะท าเอกสารนั้น  
 การท าเอกสารขึ้นในนามของผู้ท าเอง ไม่ว่าเอกสารนั้นจะมีข้อความอันแท้จริงหรือเท็จ ก็
ไม่ใช่การปลอมเอกสาร เช่น พนักงานบัญชีของธนาคารลงรายการรับฝากเงินตามหน้าท่ีของตนอัน
เป็นเท็จผู้ส่ังจ่ายเช็คได้ท าการขีดฆ่าแก้ไขตัวเลขอันเป็นเท็จแล้วลงช่ือก ากับ เป็นต้น เว้นแต่จะเป็นการ
ท าเอกสารฉบับใหม่แบบฉบับเดิมท่ีผู้ท าได้ท าไว้ก่อนแล้ว โดยไม่มีอ านาจท่ีจะท าจึงเป็นการปลอม
เอกสารได้ 

 การปลอมเอกสาร ต่างกับ การท าปลอมข้ึน ท่ีใช้อยู่ในความผิดฐานปลอมเงินตรา ปลอมดวง
ตรา ปลอมแสตมป์ ปลอมต๋ัว เพราะการท าเอกสารปลอมข้ึนไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารท่ีแท้จริง ต่างกับ
การท าปลอมเงินตรา (หยุด แสงอุทัย, 2538: 152) 
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 เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง หมายความว่า การ
เติม การตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขข้อความนั้น จะต้องเป็นการกระท าในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของ
เอกสารท่ีแท้จริง และจะต้องเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจท่ีจะกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น 
สัญญาเงินกู้ 40,000 บาท ผู้ให้กู้ได้เติมเลข 4 เป็น 440,000 บาท หรือ ผู้กู้ได้ตัดเลข 0 ออก เป็น 
4,000 บาท 

 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร หมายความว่า ผู้กระท าได้ประทับตรา
ปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมลงในเอกสาร ซึ่งจะเป็นเอกสารท่ีแท้จริงหรือเอกสารปลอม ก็ถือว่าเป็น
การปลอมเอกสารโดยประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอม เช่น การประทับตราและลงลายมือ
ช่ือคนท่ีไม่มีตัวตนในใบรับรองหรือเช็ค หรือ ลงลายมือช่ือในใบสุทธิในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
โดยไม่มีอ านาจ หรือการท าส าเนาใบรับเงินไม่ตรงกับต้นฉบับ เป็นต้น  
 การกระท าดังกล่าว ต้องมีลักษณะอันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าการ
ปลอมเอกสารเข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว แม้ความเสียหายจะมิได้เกิดขึ้นก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว และ
ผู้กระท าต้องได้กระท าโดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ี
แท้จริง 
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท่ี 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นประธานท่ี
ประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีหน้าท่ีต้องจัดให้มีการท ารายงานการประชุมของจ าเลยท่ี 1 การท่ีจ าเลยท่ี 2 

ได้จัดให้มีการท าบันทึกรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นตามหน้าท่ีของตนและลงลายมือช่ือตนเองเป็น
ประธานท่ีประชุม มิได้ท าในนามของบุคคลอื่น จึงเป็นเอกสารท่ีแท้จริงของจ าเลยท่ี 2 แม้ข้อความใน
เอกสารจะไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการประชุมดังกล่าว ก็เป็นการท าเอกสารอันเป็นความเท็จ
เท่านั้น ไม่ท าให้เป็นเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 เมื่อการกระท าดังกล่าวไม่
เป็นการปลอมเอกสารการกระท าของจ าเลยท้ังห้าจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้
เอกสารปลอมตามมาตรา 264 และมาตรา 268 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6509/2549) 
 เลขหมายประจ าปืนไม่ใช่ทะเบียนอาวุธปืนซึ่งเป็นเอกสารท่ีเจ้าพนักงานจัดท า และมิได้เป็น
เอกสารท่ีเป็นหลักฐานแห่งการก่อเปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ จึงไม่ใช่เอกสารราชการ
และเอกสารสิทธิ์ การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร สิทธิหรือเอกสาร
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จ าเลยท่ี 1 คงมีความผิดฐานปลอมเอกสารตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก และใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคแรก 

 จ าเลยเติมข้อความในเอกสารท่ีจ าเลยท าขึ้นเอง แต่จ าเลยหมดอ านาจท่ีจะเติมเช่นนั้นแล้ว 
เพราะได้น าไปใช้เป็นหลักฐานการขายสินค้าเช่ือให้แก่ ส. จน ส. กับโจทก์ท่ี 2 ได้ตรวจรับส่ิงของและ
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เซ็นช่ือรับไว้ในบิลส่งของท่ีซื้อเช่ือแล้ว จ าเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 584/2508) 
 จ าเลยตัดเลขหมายประจ าแชสซีรถยนต์คันสีแดงออก แล้วตัดเอาหมายเลขประจ าแชสซี ของ
รถยนต์คันสีฟ้ามาเช่ือมต่อไว้แทน เมื่อหมายเลขประจ าแชสซีรถยนต์คันสีฟ้าเป็นหมายเลขประจ า
รถยนต์ท่ีแท้จริง แม้จะน ามาติดกับรถยนต์คันอื่น แต่ไม่มีการขุดลบแก้ไขเปล่ียนแปลงตัวอักษรหรือ
ตัวเลขหมายแต่อย่างใด จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสาร เพราะความผิดฐานปลอมเอกสาร
นั้นจะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นท้ังฉบับหรือแต่บางส่วน หรือกระท าให้ข้อความหรือ
ความหมายในเอกสารท่ีแท้จริงเปล่ียนแปลงไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 510/2530) 
 พัศดีเรือนจ าและผู้คุมนักโทษลงลายพิมพ์นิ้วมือปลอมลงในใบสุทธิผู้พ้นโทษและทะเบียนราย
ตัวผู้พ้นโทษ เป็นการปลอมเอกสาร (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 753/2510) 
 จ าเลยเป็นผู้ปลอมลายมือช่ือของ ส. ในใบค าขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม แล้วน ามายื่นต่อ
ธนาคารโจทก์ร่วม เป็นเหตุให้ธนาคารโจทก์ร่วม ออกบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้ธนาคารโจทก์ร่วมสาขาท่า
พระแล้วจ าเลยลักบัตรเอทีเอ็มนั้น รวมท้ังซองบรรจุรหัสเพื่อใช้กับบัตรเอทีเอ็มในช่ือของ ส. จากนั้น
จ าเลยน าบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวไปถอนเงินของโจทก์ร่วมท่ีเป็นนายจ้างของจ าเลยจากเครื่องฝากถอน
อัตโนมัติ ครั้งละ 10,000 บาท รวม 16 ครั้ง การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ท่ีเป็น
ของนายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) และมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้
เอกสารปลอมตามมาตรา 264 และมาตรา 268 วรรคแรก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 613/2540) 
 จ าเลยลอบเขียนข้อความลงในต้นขั้วเช็คของโจทก์ ว่าช าระบัญชีลงลายมือช่ือจ าเลยก ากับ
เพื่อแสดงว่าจ าเลยช าระเงินแล้ว ดังนี้ ไม่ท าให้ผู้ใดเสียหาย ไม่มีมูลความผิดฐานปลอมเอกสารตาม
มาตรา 264 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2680/2521) 
 โจทก์เป็นพยาบาล ลงช่ือและเวลาท างานไว้ในสมุดบัญชีลงนามมาท างานของข้าราชการ
โรงพยาบาล แต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล การท่ีจ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นเสมียนการเงินเขียน ข้อความต่อ
เติมว่า “ให้มันยุติธรรมหน่อย” และจ าเลยท่ี 2 ซึ่งเป็นแพทย์ ผู้อ านวยการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของ
โรงพยาบาล ชอบท่ีจะแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ได้ขีดฆ่าลายมือช่ือและเวลาท างานของโจทก์ จึง
ไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามมาตรา 264 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3944-3945/2526) 
 จ าเลยท่ี 1 ได้ปลอมข้อความในใบบันทึกการขายตามท่ีจ าเลยท่ี  2 และท่ี 4 ใช้ให้กระท า
ครบถ้วนแล้ว โดยปลอมหมายเลขผู้ถือบัตรเครดิต วันหมดอายุบัตร ช่ือผู้ถือบัตร และลายมือช่ือผู้ถือ
บัตร แม้ยังไม่อาจน าไปเรียกเก็บเงินได้ เพราะจะต้องน าไปลงข้อมูลของร้านค้า จ านวนเงิน รหัสอนุมัติ
วงเงินวันท่ีท ารายการ และหมายเลขหนังสือเดินทางก่อน ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือบัตร
ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระท าความผิดส าเร็จ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 37/2543) 
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 องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 264 วรรคสอง 
 1. กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อื่น  
 2. โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนค าส่ังของผู้อื่น  

3. เพื่อน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ความผิดในวรรคสองนี้ เป็นการกรอกข้อความอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเขียน พิมพ์ ในแผ่นกระ ดาษ
หรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อื่นอยู่ โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือผู้กรอกข้อความได้กรอกข้อความ
โดยฝ่าฝืนค าส่ัง หรือกรอกข้อความเกินจริง เช่น ให้กรอกข้อความในใบมอบอ านาจซึ่งเจ้าของท่ีดินลงลายมือ
ช่ือไว้ว่าให้ผู้กรอกข้อความเป็นผู้น าช้ีเขตในการรังวัดท่ีดินแทนเจ้าของท่ีดิน แต่ผู้กรอกกลับกรอกข้อความใน
ใบมอบอ านาจนั้นว่าให้ผู้กรอกข้อความขายท่ีดินแทนเจ้าของท่ีดิน เป็นต้น การกระท าดังกล่าว ต้องกระท า
โดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือประชาชน ถ้าเป็นการกรอกข้อความในทางท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของลายมือก็ไม่ถือว่าเป็นการ
ปลอมเอกสาร เพราะไม่ได้เกิดความเสียหาย 

 ความผิดตามมาตรา 264 วรรคสองนี้  ความผิดส าเร็จเมื่อผู้กระท าได้กรอกข้อความลงใน
แผ่นกระดาษหรือวัตถุแล้ว แม้จะยังมิได้น าออกไปใช้ ซึ่งถ้าผู้กรอกข้อความน าเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ 
ผู้กรอกข้อความก็มีความผิดฐานใช้ เอกสารปลอมตามมาตรา 268 อีกกระทงหนึ่ง 
 

 มำตรำ 265 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรสิทธิหรือเอกสำรรำชกำร 
 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปีและ
ปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดฐานตามมาตรา 265 นี้ มีองค์ประกอบความผิดเหมือนกับการปลอมเอกสารตาม
มาตรา 264 จะแตกต่างเพียงว่า ปลอมเอกสารตามมาตรา 264 เป็นเอกสารท่ัวๆ ไป แต่เอกสารตาม
มาตรา 265 นี้ เป็นเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตาม
มาตรา 265 นี้ ผู้กระท าต้องโทษหนักขึ้น  
 เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารท่ีเป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่ง
สิทธิ ตามมาตรา 1 (9) เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาซื้อขายเช็ค ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงว่าหนี้ได้ระงับแล้ว
เอกสารโอนต๋ัวพิมพ์รูปพรรณสัตว์ หนังสือตกลงแปลงหนี้ใหม่ แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค. 1 

เป็นต้น 
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 เอกสารราชการ หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือรับรองในหน้าท่ีและให้หมาย
รวมถึงส าเนาเอกสารนั้นๆ ท่ีเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าท่ีด้วย ตามมาตรา 1 (8) เอกสารซึ่งเจ้าพนักงาน
ได้ท าขึ้น เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรประจ าตัวประชาชน โฉนดท่ีดิน ป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น ส่วน
เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าท่ี ซึ่งเอกสารประเภทนี้ เจ้าพนักงานไม่ได้จัดท าเอง แต่เมื่อเจ้า
พนักงานตรวจดูเมื่อเห็นว่าถูกต้องก็จะลงลายมือช่ือและประทับตราต าแหน่งลงในเอกสารนั้นเช่น ใบแจ้ง
ย้ายทะเบียนส ามะโนครัว ใบมอบอ านาจให้ท าการซื้อขายท่ีดิน หรือใบรับรองการเป็นบุตร เป็นต้น 

 ส าหรับส าเนาเอกสารนั้นๆ ท่ีเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าท่ี หมายถึง เอกสารซึ่งเป็นส าเนาของ
เอกสารท่ีแท้จริง ซึ่งเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้น ได้รับรองความถูกต้อง เช่น ส าเนาทะเบียน
ส ามะโนครัวท่ีเจ้าพนักงานรับรองในหน้าท่ี ส าเนาประวัติอาชญากรท่ีเจ้าหน้าท่ีรับรอง เป็นต้น 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจากฉบับท่ีแท้จริงซึ่งเป็นเอกสารราชการ แล้วแก้ไขใน
ช่องช่ือ ช่ือสกุล วันออกบัตร วันหมดอายุ และน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวไปถ่ายส าเนา
เอกสารอีก เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าส าเนาเอกสารดังกล่าว มีข้อความตรงกับต้นฉบับ และน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เป็นการท า ปลอมเอกสารขึ้นท้ังฉบับ แม้จ าเลยจะมิได้แก้ไขใน
เอกสารท่ีแท้จริง การกระท าของจ าเลยก็เป็นความผิดฐานปลอมบัตรประจ าตัวประชาชน อันเป็นเอกสาร
ราชการ และฐานใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 และพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว
ประชาชน ฯ มาตรา 14 วรรคแรก (2) (3) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1572/2549) 
 ป้ายทะเบียนรถท่ีทางราชการท าและออกให้ ถือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง แม้น าไปใช้ติดรถคัน
อื่นโดยมีเจตนาให้ผู้อื่นหลงเช่ือว่าเป็นรถท่ีมีป้ายทะเบียนดังกล่าว ก็ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสาร
ราชการปลอม เพราะป้ายทะเบียนรถนั้นเป็นเอกสารท่ีแท้จริงไม่ใช่เอกสารปลอม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1141/2513) 
 ป้ายทะเบียนรถ ท่ีไม่ใช่ทางราชการท าและออกให้ เช่น เขียนขึ้นเองหรือจ้างผู้อื่นเขียนแล้ว
น าไปใช้ติดกับรถคันท่ีได้รับอนุญาตเอง ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารปลอม  
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2241/2523)  

 แต่ถ้าน าไปใช้กับรถคันอื่นโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วมี
ความผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารปลอม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2241/2523)  

 

 มำตรำ 266 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรสิทธิอันเป็นเอกสำรบำงชนิด 

  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้  
 (1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ  
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 (2) พินัยกรรม  
 (3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  
 (4) ต๋ัวเงิน หรือ  
 (5) บัตรเงินฝาก  
 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรา 266 นี้ มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับมาตรา 264 จะแตกต่างเพียง
ว่า ปลอมเอกสารตามมาตรา 264 เป็นเอกสารท่ัว ๆ ไป แต่การปลอมเอกสารตามมาตรา 266 นี้เป็น
เอกสารท่ีส าคัญ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักว่ามาตรา 264 และมาตรา 265 ซึ่งเป็นเอกสาร ดังนี้ 
 1. เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ หมายถึง เอกสารสิทธิซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือ
รับรองในหน้าท่ีรวมท้ังส าเนาเอกสารสิทธิท่ีเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าท่ีด้วย  เช่น โฉนดท่ีดิน 
สัญญาท่ีจดทะเบียนต่าง ๆ  
 2. พินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนาของบุคคล ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาก าหนดเพื่อตาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลบังคับได้เมื่อผู้นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าเป็นการ
ปลอมพินัยกรรม แต่ท าผิดแบบของพินัยกรรมตามกฎหมาย ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ จะเป็นเพียงการ
ปลอมเอกสารท่ัวไป 

 3. ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  
 4. ต๋ัวเงิน ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและเช็ค  
 5. บัตรเงินฝาก หมายถึง ตราสารเปล่ียนมือได้ท่ีธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็น
หลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารท่ีจะได้รับเงินฝากคืนเมื่อส้ินระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 
 ตัวอย่างเช่น 

 โจทก์ลงลายมือช่ือในกระดาษเปล่าให้ภรรยาจ าเลยท่ี 1 ไว้ แล้วจ าเลยท้ังสามร่วมกันกรอก
ข้อความว่าโจทก์รับฝากเงินจากจ าเลยท่ี 1 เพื่อน าไปซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดิโอให้
จ าเลยท่ี 1 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ การกระท าของจ าเลยท้ังสามจึงเป็นการปลอมเอกสาร
สิทธิและจ าเลยท่ี 1 ได้น าเอกสารดังกล่าวไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าโจทก์ยักยอกทรัพย์
จ าเลยท่ี 1 จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1171/2533) 
จ าเลยน าภาพถ่ายท่ี ม. มอบให้ มาตัดให้พอดีกับภาพถ่ายในบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีแท้จริงของ น. 
แล้วน าภาพถ่ายท่ีตัดแล้วปิดทับภาพถ่ายของ น. ท่ีติดอยู่ในบัตรประจ าตัวประชาชนของ น. แล้ว
ถ่ายภาพบัตรและน าภาพถ่ายอัดพลาสติกมอบให้ ม. ถือว่าจ าเลยมีเจตนาเพื่อให้ผู้พบเห็นหลงเช่ือว่า
ภาพถ่ายของ ม. ในบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีถ่ายเอกสารมาเป็นภาพถ่ายของ น. โดยมีวันเดือนปีเกิด 
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และภูมิล าเนาตามท่ีระบุไว้ในบัตรนั้นเป็นบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีแท้จริง จึงเป็นการปลอมเอกสาร 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4766/2538) 
            
 มำตรำ 267 ควำมผิดฐำนแจ้งให้เจ้ำพนักงำนจดข้อควำมอันเป็นเท็จในเอกสำรมหำชน
หรือเอกสำรรำชกำร 
 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าท่ี จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน
หรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าท่ีจดข้อความอันเป็นเท็จ  
 2. ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน  
 3. โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าท่ี เจ้าพนักงงานในมาตรานี้ 
ได้แก่ เจ้าพนักงานโดยท่ัวไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าพนักงานสอบสวน โดยเจ้าพนักงานดังกล่าวนี้ ต้องเป็น
เจ้าพนักงานผู้รับแจ้ง ท่ีได้กระท าการตามหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน หากเจ้าพนักงานไม่มีหน้าท่ีในการรับ
แจ้ง ผู้แจ้งก็ไม่ผิดตามาตรานี้ การแจ้งนี้จะกระท าด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือท่าทางก็ได้ ข้อความท่ี
แจ้งนั้น ต้องเป็นข้อความอันเป็นเท็จ คือ ผู้กระท าต้องมีความประสงค์ท่ีจะแจ้งให้เจ้าพนักงานดังกล่าวจด
ข้อความอันเป็นเท็จท่ีแจ้งนั้นไว้ ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็น
พยานหลักฐาน  
 เอกสารมหาชน คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานแก่ประชาชน หรือเอกสารท่ีเจ้าพนักงานได้ท าขึ้น
เช่นเดียวกับเอกสารราชการ แต่เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวกับประชาชนท่ัวๆ ไป เช่น ทะเบียนส ามะโนครัว 
ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
 เอกสารราชการ คือ เอกสารท่ีเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือรับรองในหน้าท่ี และให้หมายรวมถึง
ส าเนาเอกสารนั้นๆ ซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าท่ีด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) 
นอกจากนี้เอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการดังกล่าว ต้องเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ท่ีจะใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย โดยผู้กระท ามีเจตนาตามมาตรา 59 วรรค
สอง แต่การเบิกความเป็นพยานให้ศาลจดข้อความอันเป็นเท็จนั้น ไม่เป็นความผิดในมาตรานี้  ท้ังนี้ 



200 

การกระท าดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน แม้จะไม่เกิดความเสียหายข้ึนจริงก็
เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยไปแจ้งความต่อ ส. ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนว่า น.ส.3 ก. ของจ าเลยซึ่งเก็บไว้ที่บ้านสูญ
หายไป ขอให้ ส. ลงบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี เพื่อท่ีจ าเลยจะขอคัดส าเนารายงานดังกล่าว
ไปขอออก น.ส.3 ก. ส. หลงเช่ือจึงส่ังการให้ ป. เขียนสมุดรายงานประจ าวันบันทึกข้อความตามท่ี
จ าเลยแจ้งท้ังๆ ท่ีจ าเลยทราบดีว่า ข้อความท่ีแจ้งเป็นเท็จ จ าเลยมีความผิดฐานแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนซึ่งเป็น เจ้าพนักงานผู้กระท าตามหน้าท่ี จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
950/2537) 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดสมุดคู่ฝากเงินธนาคารของจ าเลย ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ต่อมาจ าเลยแจ้งความต่อร้อยต ารวจโท ม. ว่าสมุดคู่
ฝากเงินธนาคารสูญหาย และจ าเลยน าส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีไปขอออกสมุดคู่ฝากเงิน
เล่มใหม่จากธนาคาร และเบิกถอนเงินออกไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เงินฝากดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ท่ีได้มาก่อนพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฯ มีผลใช้
บังคับ จึงมิใช่ทรัพย์ท่ีจะถูกยึดหรืออายัด ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การเบิกถอนเงินของจ าเลยจึง
ไม่เป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินท่ีจ าเลยรู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัด  ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ มาตรา 42 คงเป็นความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8215/2543) 
 

 มำตรำ 268 ควำมผิดฐำนใช้หรืออ้ำงเอกสำรปลอมหรือเอกสำรซ่ึงมีข้อควำมอันเป็นเท็จ 

 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 
266 หรือมาตรา 267 ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้หรืออ้าง  
 2. เอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265มาตรา 266 หรือ
มาตรา 267  

 3. ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
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 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการใช้หรืออ้าง อันได้แก่ การแสดงต่อผู้อื่นหรือใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งข้อความในเอกสารนั้น หรือการน าเอกสารไปอ้างอิงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
ใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามาตรา 264 (การปลอมเอกสาร) มาตรา 265 (ปลอม
เอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ) มาตรา 266 (ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ ใบหุ้น ต๋ัวเงิน 
หรือบัตรเงินฝาก) มาตรา 267 (แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสาร
ราชการ) ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หมายความว่า ผู้กระท ามีเจตนาใช้
หรืออ้างเอกสารดังกล่าวโดยรู้ว่าเป็นของปลอม แม้จะยังไม่เกิความเสียหายจริง ก็เป็นความผิดตามมาตรา
นี้แล้ว โดยผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ว่า จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดจริงๆ  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยกับพวกร่วมกันปลอมเช็คของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา แล้วน าเช็คปลอมดัง กล่าวไป
ฉ้อโกงธนาคาร จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 
266 (4) และมาตรา 342 (1) เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักฐานปลอมต๋ัวเงิน
และใช้ต๋ัวเงินปลอม เมื่อจ าเลยเป็นท้ังผู้ปลอม และใช้ต๋ัวเงินปลอม จึงให้ลงโทษหนักฐานปลอมต๋ัวเงินเพียง
กระทงเดียว ตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 (4) ตามมาตรา 268 วรรคสอง (ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 827/2546) 
 

 มำตรำ 269 ควำมผิดฐำนผู้ประกอบกำรงำนในวิชำชีพท ำค ำรับรองเป็นเอกสำรอันเป็นเท็จ 

 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอื่นใด ท าค า รับรอง
เป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคแรก ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน 

 องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 269 วรรคแรก 

 1. ในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอื่นใด  
 2. ท าค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ  
 3. โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพ
อื่นใด แพทย์ บัญชี นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ ท าค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ เช่น 
แพทย์ออกใบตรวจโรครับรองผลการตรวจร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ซึ่งค ารับรองผลการตรวจท่ี
แพทย์ออกนี้เป็นเท็จ วิศวกรรับรองการออกแบบท่ีไม่ถูกต้อง ฯลฯ และผู้กระท าต้องมีเจตนาตาม
มาตรา 59 วรรคสอง โดยการกระท าดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่นหรือประชาชน 
หมายความว่า การรับรองซึ่งกระท าเป็นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น เพียงน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใดผู้กระท าก็มีความผิด ตามมาตรา 269 นี้แล้ว  
 องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 269 วรรคสอง  
 1. ใช้หรืออ้าง  
 2. ค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 269 วรรคแรก  
 3. โดยเจตนาทุจริต 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในวรรคสองนี้ ได้แก่ ผู้กระท ามีเจตนามีมูลเหตุชักจูงใจ โดยทุจริต เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ในการใช้หรืออ้าง ค ารับรองอันเกิด
จากการกระท าความผิดตามมาตรา 269 วรรคแรก เช่น น าใบรับรองแพทย์ท่ีแพทย์รับรองเป็นเท็จมา
ใช้ในการลาหยุด หรือน าใบรับรองแบบของวิศวกรไปขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น 

 ตัวอย่างเช่น 

 ผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269 จะต้องเป็นผู้ประกอบการงาน
วิชาชีพดังท่ีระบุไว้เท่านั้น เมื่อจ าเลย ท่ี 1 เป็นเจ้าของท่ีดินและเป็นผู้กู้เงินจากธนาคาร ไม่ได้ประกอบ
วิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์ ส่วนจ าเลยท่ี 3 เป็นเพียงผู้ท ารายงานการตรวจสอบท่ีดินเสนอต่อ ผ. 
โดย ผ. เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองในฐานะผู้ประเมิน จ าเลยท่ี 3 ไม่ได้เป็นผู้ท าค ารับรองในเอกสาร
ดังกล่าวอันเป็นเท็จ จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 จึง ไม่มีความผิดตามมาตรา 269 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3635/2546) 
 

 หมวด 4 ควำมผิดเก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
  

 ความผิดในหมวดนี้ ได้บัญญัติขึ้นในพ.ศ. 2547 โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) ให้ค านิยามไว้ โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายความว่า  
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 (ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดท่ีผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ ซึ่งจะระบุ
ช่ือหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีทางแสงหรือวิธีทาง
แม่เหล็ก ให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อื่นใด ท้ังท่ี
สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
 (ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆ 
ท่ีผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ แต่มีวิธีการใช้ท านอง
เดียวกับ (ก) หรือ 

 (ค) ส่ิงอื่นใดท่ีใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ 
 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ โดยได้บัญญัติไว้ในมประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 269/1 ถึงมาตรา 269/7 

 

 มำตรำ 269/1 ควำมผิดฐำนปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

 ผู้ใดท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมข้ึนท้ังฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอน ข้อความ
หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ถ้าได้กระท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง หรือเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึง
ห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
    1.1 ท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด 

    1.2 เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง 
 2. โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน    
 3. เพื่อ 

    3.1 ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง  
    3.2 ใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นท้ังฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด
ขึ้นโดยท่ีไม่มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง  หรือท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์เทียมขึ้น เพื่อแสดงว่าบัตร
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อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง ความหมายของการท าขึ้นท านองเดียวกับความผิด
ฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 โดยผู้กระท าได้เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการ
ใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง ซึ่งการแก้ไขนั้นต้องกระท าในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ โดยการ
กระท าดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน แม้ความเสียหายจะยังมิได้เกิดขึ้นก็เป็น
ความผิดส าเร็จแล้ว  
 ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใด
หลงเช่ือว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ท้ังนี้ จะมีผู้
หลงเช่ือหรือไม่ หรือแม้ว่าผู้กระท ายังมิได้น าไปใช้ประโยชน์ ก็เป็นความผิดส าเร็จตามมาตรานี้แล้ว 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยท่ี 1 ได้ปลอมข้อความในใบบันทึกการขายท่ีจ าเลยท่ี 2 และท่ี 4 ใช้ให้กระท าครบถ้วน
แล้ว โดยปลอมหมายเลขผู้ถือบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตร ช่ือผู้ถือบัตร และลายมือช่ือผู้ถือบัตร 
แม้ยังไม่อาจน าไปเรียกเก็บเงินได้ เพราะจะต้องน าไปลงข้อมูลของร้านค้า จ านวนเงิน รหัสอนุมัติ
วงเงินวันท ารายการ และหมายเลขหนังสือเดินทางก่อน ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว
แล้ว จึงเป็นการกระท าความผิดส าเร็จแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 37/2543) 
  
 มำตรำ 269/2 ควำมผิดฐำนท ำเคร่ืองมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงหรือส ำหรับให้
ได้ข้อมูลในกำรปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีเคร่ืองมือหรือวัตถุเช่นว่ำนั้นเพื่อใช้หรือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลในกำรปลอมหรือแปลง 
 ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลง หรือส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือ
แปลงส่ิงใดๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรือให้ได้ข้อมูลใน
การปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 

 1. ท า  
 2. เครื่องมือหรือวัตถ ุ

    2.1 ส าหรับปลอมหรือแปลง 
    2.2 ส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  
 3. ส่ิงใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 

 4. โดยเจตนา  
 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2 

 1. มี  
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 2. เครื่องมือหรือวัตถุ 
    2.1 ส าหรับปลอมหรือแปลง 
    2.2 ส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  
 3. ส่ิงใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1  

 4. เพื่อ 

    4.1 ใช้ในการปลอมหรือแปลง 
    4.2 ให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ความผิด ได้แก่ การท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลง หรือส าหรับให้
ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงส่ิงใดๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 (บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม) เช่น 
เครื่องมือท าแถบแม่เหล็ก เครื่องมือ scan ลายนิ้วมือ หรือการมีซึ่งเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอม 
หรือแปลง หรือการมีซึ่งเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง ส่ิงใดๆ ซึ่งระบุไว้ 
ในมาตรา 269/1 (บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม) โดยผู้กระท ามีเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อใช้ในการ
ปลอมหรือแปลง หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง เช่น มีเครื่องเก็บข้อมูลในแถบแม่เหล็ก
เพื่อใช้ในการปลอมบัตร แต่หากเก็บเครื่องมือท่ีใช้การไม่ได้ เพื่อเป็นของสะสม ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ 
 

 มำตรำ 269/3 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ปลอม หรือเคร่ืองมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมบัตรดังกล่ำว หรือเคร่ืองมือหรือวัตถุส ำหรับให้ได้ข้อมูลใน
กำรปลอมบัตรดังกล่ำว 

 ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งส่ิงใดๆ ตามมาตรา 269/1 หรือ มาตรา 
269/2 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
 2. ซึ่งส่ิงใด ๆ ตามมาตรา 269/1 หรือมาตรา 269/2  

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการน าเข้าในหรือส่งออกซึ่งส่ิงใดๆ ตามมาตรา 269/1 (บัตรอิเล็ก 
ทรอนิกส์ปลอม) หรือมาตรา 269/2 (เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์) ไปนอกราชอาณาจักรไทยโดยผู้
น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ได้กระท าไปโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
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 มำตรำ 269/4 ควำมผิดฐำนใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม และควำมผิด
ฐำนจ ำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งส่ิงใดๆ ตามมาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของท่ีท าปลอมหรือ
แปลงขึ้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายซึ่งส่ิงใดๆ ท่ีท าปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 269/1 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรา 269/1 ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

 องค์ประกอบควำมผิด วรรคแรก  
 1. ใช้หรือมีไว้  
 2. ซึ่งส่ิงใด ๆ ตามมาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของท่ีท าปลอมหรือแปลงขึ้น  
 3. โดยเจตนา  
 4. เพื่อใช้หรือมีไว้เพื่อใช้  
 องค์ประกอบควำมผิด วรรคสอง 
 1. จ าหน่ายหรือมีไว้  
 2. ซึ่งส่ิงใด ๆ ท่ีท าปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 269/1  

 3. เพื่อจ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่าย  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดตามวรรคแรก ได้แก่ การใช้หรือมีไว้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ซึ่งผู้กระท าได้มา
โดยรู้ว่าเป็นบัตรท่ีท าปลอมขึ้นโดยเจตนาและมีเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจท่ีจะน าบัตรปลอมนั้นไปใช้ 

 ความผิดตามวรรคสอง ได้แก่ ผู้กระท าได้จ าหน่ายหรือมีไว้โดยเจตนาและมีเจตนาเพื่อจ า 
หน่ายซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม โดยรู้ว่าเป็นของปลอม 

 ความผิดตามวรรคท้ายหมายความว่าถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองนั้นเป็นผู้ปลอม
บัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองด้วยกฎหมายให้ลงโทษผู้กระท าผิดตาม มาตรา 269/4 วรรคแรกหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี เพียงแต่กระทงเดียว โดยไม่ลงโทษผู้นั้นฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/1 อีก 

 

 มำตรำ 269/5 ควำมผิดฐำนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 

 ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้โดยมิชอบ  
 2. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น  
 3. ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่มีอ านาจ หรือโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้นั้น ต้องเป็นบัตรท่ีแท้จริงไม่ใช่บัตรปลอม และการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบดังกล่าว อยู่ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 
แม้ความเสียหายนั้นจะมิได้เกิดขึ้น ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

 

 มำตรำ 269/6 ควำมผิดฐำนมีไว้เพื่อน ำออกใช้ซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
 ผู้ใดมีไว้เพื่อน าออกใช้ ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา 269/5 ใน
ประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด   
 1. มีไว้  
 2. ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น  
 3. ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  
 4. เพื่อน าออกใช้โดยมิชอบตามมาตรา 269/5  
 5. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าท่ีผู้กระท ามีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ต้องเป็นบัตรท่ีแท้จริง ไม่ใช่บัตรปลอม การมีไว้ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน แม้ความเสียหายนั้นจะมิได้เกิดขึ้น ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้วและ
ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อน าท่ีจะน าบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้อื่นนั้นออกใช้โดยมิชอบตามมาตรา 269/5 แม้ผู้มีบัตรดังกล่าวของผู้อื่นนั้นยังมิได้น าออกใช้ ผู้มี
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น ก็มีความผิดตามมาตรา 269/6 นี้แล้ว 
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 มำตรำ 269/7 เหตุเพิ่มโทษของกำรกระท ำควำมผิดมำตรำต่ำงๆ ในหมวด 4 ลักษณะ 7 
 ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระท าเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ออกได้ออก
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการช าระด้วยเงินสด
หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 269/7 นี้กฎหมายก าหนดเหตุเพิ่มโทษของความผิดตามหมวด 4 ลักษณะ 7 อัน
ได้แก่ ความผิดตามมาตรา 269/1 ถึง มาตรา 269/6 ซึ่งผู้กระท าได้กระท าความผิดตามมาตราต่าง ๆ 
นั้นหากการกระท าความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการ 

 ช าระค่าสินค้าแทนการช าระด้วยเงินสด เช่น บัตรเครดิต หรือช าระค่าบริการแทนการช าระเงิน
ด้วยเงินสด หรือช าระหนี้อื่นแทนการช าระด้วยเงินสด หรือเบิกถอนเงินสด เช่น บัตรเอทีเอ็ม ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง แต่ถ้าผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าบัตรนั้นให้สิทธิแก่ผู้
มีสิทธิใช้เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าว ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 269/7  

 

 หมวด 5 ควำมผิดเก่ียวกับหนังสือเดินทำง 

 

 ในหมวดนี้เป็นความผิดอันเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางถือว่าเป็นเอกสารส าคัญ
อย่างหนึ่ง เพราะการไปมาระหว่างประเทศในปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง แต่การเดินทาง
ระหว่างประเทศนั้น เป็นการยากท่ีคาดเดาได้ว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางจะเป็นสุจริตชนหรือไม่เพราะ
ปัจจุบัน มีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายข้ามชาติ โดยการปลอมหนังสือเดินทาง ท าให้เป็นภัยแก่
ความมั่นคงท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา จึงได้บัญญัติความผิด
เกี่ยวกับหนังสือเดินทางไว้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลอมหนังสือเดินทาง การใช้หนังสือเดินทางของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ การกระท ากับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงในตราหนังสือเดินทางปลอมหรือ
โดยมิชอบ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15  
 

 มำตรำ 269/8 กำรปลอมหนังสือเดินทำง  
 ผู้ใดท าหนังสือทางปลอมขึ้นท้ังฉบับ หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความหรือ
แก้ไขด้วยประการใด ๆ ในหนังสือเดินทางท่ีแท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงมือช่ือปลอมใน
หนังสือเดินทาง โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพื่อให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นหนังสือเดินทางท่ีแท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด ที่ 1 

1. ท าหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด 

 2. โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

3. เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง 
4. โดยเจตนา 

องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2 

 1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
   1.1 เติม  
   1.2 ตัดทอนข้อความ  
   1.3 แก้ไขด้วยประการใด 

 2. ในหนังสือเดินทางท่ีแท้จริง 
 3. โดยประการท่ีน่าเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

 4. เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง 
 5. โดยเจตนา 

 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 3 

1. ประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอม 

2. ในหนังสือเดินทาง 
3. โดยประการท่ีน่าเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

4. เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง  
5. โดยเจตนา 

 ความผิดในมาตรานี้ มีลักษณะของการกระท าความผิดท านองเดียวกับลักษณะการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร ต่างเพียงแต่ว่าผู้กระท าได้กระท าการปลอมหนังสือเดินทาง เช่น 
การน ารูปถ่ายมาติดแทนภาพของผู้อื่นในหนังสือเดินทาง ถือว่าจ าเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสาร
ตามมาตรา 264 และมีความผิดตามาตรา 269/8 ด้วยอีกกระทงหนึ่ง 
 

 มำตรำ 269/9 ควำมผิดฐำนใช้หรือมีไว้ หรือจ ำหน่ำยซ่ึงหนังสือเดินทำงปลอม 

 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่าย ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา269/8 ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 
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 การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 จ านวนต้ังแต่สองฉบับขึ้นไปให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่ามีไว้เพื่อจ าหน่าย 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นผู้ปลอมซึ่งหนังสือเดินทางตามมาตรา 
269/8 ให้ลงตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

องค์ประกอบควำมผิด ที่ 1 

1. ใช้   
 2. หนังสือเดินทางปลอมมาตรา 269/8 

 3. โดยเจตนา 

องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2 

1. มีไว้ 
2. หนังสือเดินทางปลอม 

3. เพื่อใช้หนังสือเดินทางปลอมนั้นอย่างหนังสือเดินทาง 
4. โดยเจตนา 

องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 3 

 1. จ าหน่าย คือ การส่งต่อให้ผู้อื่นไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ 
 2. หนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 

3. โดยเจตนา 

องค์ประกอบควำมผิด ที่ 4  
1. มีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8  
2. จ านวนต้ังแต่สองฉบับข้ึนไป  
3. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้แบ่งออกเป็น 4 ความผิด โดยความผิดแรกนั้น เป็นการใช้ หมายถึง การน าออกใช้ 
ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมมาตรา 269/8 ในลักษณะท่ีเป็นหนังสือเดินทางกล่าวคือผู้กระท ารู้ว่าเป็น
หนังสือเดินทางปลอมแล้วมีเจตนาใช้หนังสือเดินทางปลอมนั้น แต่หากเป็นการน าไปใช้พับถุงกระดาษ
ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในคุณลักษณะของหนังสือเดินทาง ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 ในความผิดท่ี 2 เป็นการมีไว้ ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม กล่าวคือ ผู้กระท ารู้ว่าเป็นหนั งสือ
เดินทางปลอมและประสงค์จะมีไว้ โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อใช้หนังสือเดินทางปลอมนั้นอย่างหนังสือ
เดินทางแต่ถ้าหากเก็บไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าเป็นของปลอมหรือท าลายเสีย ก็ไม่มีความผิดตาม
มาตรานี้ 
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 ในความผิดท่ี 3 เป็นการจ าหน่าย ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ซึ่งหมายถึง การขาย หรือ จ่าย
แจกหรือเป็นการส่งต่อให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้กระท าต้องรู้ว่าเป็นซึ่งหนังสือ
เดินทางปลอม และมีเจตนาจ าหน่ายหนังสือเดินทางปลอมนั้นด้วย 

 ในความผิดท่ี 4 เป็นการมไีว้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป กฎหมายให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจตนามีไว้เพื่อจ าหน่าย แต่ก็เป็นข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาด ผู้กระท าสามารถน า
สืบหักล้างได้ 

 ในวรรคท้ายเป็นบทบัญญัติพิเศษ กล่าวคือ กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ซึ่ง
เป็นการมีไว้ ใช้ จ าหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม หากเป็นการกระท าของผู้ท่ีปลอมหนังสือเดินทาง
เองให้ลงโทษตามมาตรานี้เพียงกระทงเดียวเท่านั้น 

 

มำตรำ 269/10 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำ ส่งออกซ่ึงหนังสือเดินทำงปลอม 

 ผู้ใดน าเข้า หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามาตรา 269/8 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าไปเพื่อจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่
สามปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
 1. น าเข้าในหรือส่งออก 

 2. หนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการน าเข้าในหรือส่งออกซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 269/8 
ไปนอกราชอาณาจักร ถ้าการน าเข้าในหรือส่งออก ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมนั้น ผู้กระท ามีเจตนาโดยมี
มูลเหตุจูงใจเพื่อจ าหน่าย ต้องได้รับโทษหนักขึ้น 

 

 มำตรำ 269/11 ควำมผิดฐำนใช้ จัดหำหนังสือเดินทำงของผู้อื่น  
 ผู้ใดใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ผู้ใดจัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ 

 2. ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 
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 3. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นการใช้ ซึ่งหนังสือเดินทางของผู้อื่นท่ีเป็นของจริง โดยมีเจตนาท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายและการใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายในทางใดๆ แก่ผู้อื่นหรือประชาชน 
แม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้นจริง เช่น นายเอ ขโมยหนังสือเดินทางของนายบี มามอบให้นายซี 
เพียงเท่านี้ ก็ถือว่านายเอ ได้ใช้หนังสือเดินทางของนายบีโดยมิชอบแล้ว 

 ส่วนในวรรคสอง เป็นบทลงโทษ ผู้ท่ีจัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระท าความผิดวรรคหนึ่งใช้
โดยผู้กระท าต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับผู้ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นตามวรรคหนึ่ง 
 

 มำตรำ 269/12 ควำมผิดฐำนปลอมดวงตรำ รอยตรำ หรือแผ่นปะตรวจลงตรำ 

 ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตรา รอยตราหรือแผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราส าหรับ
การเดินทางระหว่างประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ท าปลอมข้ึน 

 2. ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา 

 3. อันใช้ในการตรวจลงตราส าหรับเดินทางระหว่างประเทศ 

4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการเจตนาท าปลอมขึ้น การปลอมในมาตรานี้ ความหมายท านอง
เดียวกับการปลอมเอกสาร โดยเป็นการท าปลอมให้เหมือนของจริง ซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะ
ตรวจลงตราท่ีใช้ในการตรวจลงตราส าหรับผู้ท่ีจะเดินทางระหว่างประเทศ จะเป็นแผ่นปะตรวจลงตรา
ของประเทศใดก็ได้ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 

มำตรำ 269/13 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำ รอยตรำ หรือแผ่นปะตรวจลงตรำปลอม 

 ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราท่ีท าปลอมขึ้นตามมาตรา 269/12 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา
ตามมาตรา 269/12 ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ใช้ 
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 2. ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา 

 3. อันใช้ในการตรวจลงตราส าหรับเดินทางระหว่างประเทศ 

4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการใช้ กล่าวคือ การน าเอาดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลง
ตราในการตรวจลงตราส าหรับผู้ท่ีเดินทางระหว่างประเทศ ออกใช้ในการตรวจของเจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานท่ีนั้น  
 ส่วนในวรรคสอง ถ้าผู้ใช้ดวงตรา รอยตราปลอมดังกล่าว เป็นผู้ปลอมเอง ให้ลงโทษตาม
มาตรานี้เพียงกระทงเดียว 

 

มำตรำ 269/14 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำ ส่งออกซ่ึงดวงตรำ รอยตรำปลอม 

 ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชการอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตราหรือแผ่นปะตรวจลง
ตราซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/12 อันเป็นของปลอม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 2. ซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราท่ีระบุไว้ในมาตรา 269/12 

 3. อันเป็นของปลอม 

 4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักไทย
ซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราปลอม ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 269/12  กล่าวคือ 
ผู้กระท ารู้ ว่าเป็นดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราปลอม และผู้กระท ามีเจตนาจะน าเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 

 

มำตรำ 269/15 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำ รอยตรำ หรือแผ่นปะตรวจลงตรำอันแท้จริงโดย
มิชอบ 

 ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันแท้จริงท่ีใช้ในการตรวจลงตราส าหรับ
การเดินทางระหว่างประเทศโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชนต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 269/13 
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องค์ประกอบควำมผิด 

1. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา 

2. อันแท้จริงท่ีใช้ในการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยมิชอบ 

3. ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเจตนาใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรากล่าวคือผู้ 
กระท ารู้ว่าเป็นดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราของจริงและประสงค์จะใช้ส าหรับการเดิน 
ทางระหว่างประเทศโดยมิชอบผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าการกระท าของตนน่าจะก่อความเสียหาย
อย่างไรเพราะแม้ไม่มีผลเสียหายเกิดข้ึน ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 

ลักษณะ 8 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำ 

  

 ความผิดในลักษณะนี้ เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้า ซึ่งบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องช่ัง เครื่อง
ตวงหรือเครื่องวัด การขายของโดยหลอกลวง การใช้ช่ือรูปรอยประดิษฐ์เลียนแบบของผู้อื่น การไขข่าว
ซึ่งข้อความผิด ปลอมเครื่องหมายการค้า เลียนแบบเครื่องหมายการค้า การน าเข้าในราชอาณาจักร 
จ าหน่ายหรือเสนอจ าหน่ายซึ่งสินค้ามีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบ โดยลักษณะของการ
กระท าท่ีเป็นความผิดท่ีกล่าวมานั้น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 270 ถึง มาตรา 245 

 

 มำตรำ 270 ควำมผิดฐำนใช้ มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อขำย ซ่ึงเคร่ืองชั่ง เคร่ืองตวงหรือเคร่ือง 
วัดที่ผิดอัตรำ 

 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดท่ีผิดอัตรา เพื่อเอาเปรียบใน
การค้า หรือมีเครื่องเช่นว่านั้นไว้เพื่อขาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 1 
 1. ใช้  
 2. เครื่องช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดท่ีผิดอัตรา  
 3. เพื่อเอาเปรียบในการค้า 
 4. โดยเจตนา  
 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2          
 1. มีไว้  
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 2. เครื่องช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดท่ีผิดอัตรา  
 3. เพื่อเอาเปรียบในการค้า  
 4. โดยเจตนา 
 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 3 

 1. มีไว้  
 2. เครื่องช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดท่ีผิดอัตรา  
 3. เพื่อขาย  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการใช้ หมายถึง ใช้ในการช่ัง ตวง วัด เกี่ยวกับการค้า มีไว้ในครอบครอง  
 ซึ่งเครื่องช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดท่ีผิดอัตรา หรือผิดไปจากหน่วยช่ังตวงวัดท่ีถูกต้อง เพื่อ
เอาเปรียบ ในการค้า หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง แล้วต้อง
มีเจตนาพิเศษ หรือมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อเอาเปรียบในการค้าด้วย เช่น เพื่อจะจ่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้รับ
ไปน้อยกว่าท่ีควรได้รับ หรือมีไว้เพื่อขาย อันได้แก่ การมีไว้ซึ่งเครื่องช่ังตวงวัดท่ีผิดอัตรานั้นก็เพื่อจะ
ขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อน าไปใช้ และรู้ว่าเครื่องช่ังตวงวัดนั้นผิดอัตรา แม้ผู้มีไว้โดยเจตนาเพื่อขายนั้นจะยัง
มิได้ขายไปก็มีความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยมีอาชีพรับซื้อขายข้าวโพด ซึ่งต้องใช้เครื่องช่ังเป็นประจ าการใช้เครื่องแต่ละครั้ง จ าเลย
เอาเปรียบครั้งละ 2 หรือ 2.5 กิโลกรัม การซื้อขายแต่ละคราวผู้ติดต่อซื้อขายกับจ าเลยอาจเสียหาย 
เป็นจ านวนมาก ปกติการค้าขายผู้ขายย่อมได้ก าไรจากการซื้อถูกขายแพงอยู่แล้ว การท่ีจ าเลยยังเอา
เปรียบในการค้า ด้วยการมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องช่ังท่ีผิดอัตรา จึงไม่มีเหตุอันควรปรานี ศาลไม่รอการ
ลงโทษจ าคุกให้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2145/2527) 
 จ าเลยมีเครื่องช่ังท่ีผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า และใช้เครื่องช่ังดังกล่าวในวันเวลา
เดียวกันก็เท่ากับจ าเลยมีเจตนาอันเดียวกัน การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทท่ีหนักท่ีสุดตามมาตรา 90 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3540/2527) 
 

 มำตรำ 271 ควำมผิดฐำนขำยของโดยหลอกลวง 
 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวง ด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ
หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ขายของ  
 2. โดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ
ปริมาณแห่งของนั้น  
 3. อันเป็นเท็จ  
 4. ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการ ขายของ ซึ่งหมายถึง การตกลงซื้อขายกัน สัญญาจะเป็นโมฆะ
หรือโมฆียะ ไม่ใช่สาระส าคัญ การซื้อขายนี้รวมถึงการขายฝากและการขายทอดตลาดด้วย 

 ของ ตามมาตรานี้หมายความถึง สังหาริมทรัพย์เท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 138 ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ีไม่มีรูปร่างอันอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย  
 โดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด หรือแหล่งท่ีผลิต หรือท่ีมา
หลงเช่ือในสภาพ หรือลักษณะในตัวของของนั้น หรือให้หลงเช่ือในคุณภาพ หรือประโยชน์ของของนั้น 
เช่น ความทนทานในการใช้งาน หรือให้หลงเช่ือในปริมาณ อันได้แก่ ความจุ น้ าหนัก หรือความยาว
ของของนั้น ผู้ขายจะหลอกลวงด้วยประการใดๆ ก็ได้ เช่น พูด เขียน พิมพ์ วาดภาพ รวมถึงการนิ่งเฉย
ไม่บอกความจริง แต่ถ้าหลอกลวงนั้น ผู้ซื้อไม่เช่ือก็เป็นการพยายามกระท าความผิด 

 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองในการหลอกลวงผู้ซื้อให้หลงเช่ือดังกล่าวโดย
ผู้กระท าได้กระท าไปโดยรู้ว่าเป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง หากการกระท านั้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกง 
แล้ว ก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา 271 นี้อีก 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยท้ังสามตกลงท าการช่ังเศษทองแดงท่ีจ าเลยท้ังสามตกลงซื้อจากโจทก์ร่วมรวม 13 ครั้ง 
ต่างวันเวลากัน ด้วยเครื่องช่ังท่ีผิดอัตราซึ่งถูกแก้ไขโดยเจตนา ท าให้เศษทองแดงเกินไป เป็นการ
กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 
2466 มาตรา 31 หลายกรรมต่างกันรวม 13 ครั้ง แต่การกระท าของจ าเลยแต่ละครั้งนั้นจ าเลยท้ังสาม
มีและใช้เครื่องช่ังในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับจ าเลยท้ังสามมีเจตนาเดียวกัน เป็นการกระท ากรรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทกฎหมายท่ีมี
โทษหนักท่ีสุดตามมาตรา 90 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 270/2535) 
 จ าเลยส่งไข่ผงท่ีเส่ือมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วม โดยหลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จว่าไข่ผงดังกล่าวเป็นนมผงตามท่ีโจทก์ร่วมส่ังซื้อ เพื่อหวังจะได้เงินจากโจทก์ร่วม 
อันเป็นการกระท าโดยเจตนาทุจริต แต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ช าระเงินให้จ าเลย การกระท าของจ าเลยเป็น
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ความผิดฐานพยายามฉ้อโกง แต่ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 271 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3351/2542) 
 

 มำตรำ 272 ควำมผิดฐำนหลอกลวงหรือไขข่ำวซ่ึงข้อควำมเท็จ เก่ียวกับกำรค้ำ 

 ผู้ใด 

 (1) เอาช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือท า
ให้ปรากฏท่ีสินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือ
ส่ิงอื่นท านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น 

 (2) เลียนป้าย หรือส่ิงอื่นท านองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเช่ือว่าสถานท่ีการค้าของตน
เป็นสถานท่ีการค้าของผู้อื่นท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง 
 (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเช่ือถือในสถานท่ีการค้า สินค้าอุตสา 
หกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
 ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1 

 1. เอาช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือท าให้
ปรากฏ  
 2. ท่ีสินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า
หรือส่ิงอื่นท านองเดียวกัน 

 3. เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเอาช่ือ อันได้แก่ ช่ือในการประกอบการค้า รวมท้ังช่ือผู้ผลิตผู้
จ าหน่าย และช่ือสถานประกอบการค้า รูป อันได้แก่ ภาพในการประกอบการค้า จะเป็นภาพคนภาพ
สัตว์ หรือภาพทิวทัศน์ก็ตาม รอยประดิษฐ์ ได้แก่ รอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าหรือข้อความ
ใดๆ ในการประกอบการค้าท่ีเป็นค าดึงดูความสนใจ เช่น หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา เป็นต้น ท้ังนี้ ช่ือ รูป 
รอยประดิษฐ์ หรือข้อความเหล่านี้ต้องเป็นของท่ีใช้ในการประกอบการค้าของผู้อื่น แม้จะยังมิได้มีการ
จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก็ตาม โดยผู้กระท าเอามาใช้ เช่น เอามาใช้ติดไว้ท่ีสินค้าปิดไว้ท่ี
ภาชนะบรรจุสินค้า หรือ ท าให้ปรากฏ เช่น ท าให้มองเห็นหรือสัมผัสได้ ท่ีสินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้ม
ห่อ ใบแจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือส่ิงอื่นท านองเดียวกัน เช่น เอา
เครื่องหมายการค้ารูปสิงห์ มาพิมพ์ไว้ที่ขวดน้ าด่ืมของตน การใช้ช่ือการค้าของผู้อื่น เป็นต้น  
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 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้
ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นด้วย  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยพิมพ์ปกหนังสือแบบเรียน ก. ไก่อนุบาล ซึ่งโจทก์ร่วมมีกรรมสิทธิ์จ านวนมาก แสดงให้
เห็นว่าเป็นการกระท าส่วนหนึ่งของการพิมพ์คัดลอกหนังสือแบบเรียน ก. ไก่อนุบาล ของโจทก์ร่วมขึ้น
ใหม่ท้ังเล่มเพื่อขาย อันเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ไม่ใช่ลักษณะของ
การปลอมเอกสารตามมาตรา 264 แต่การท่ีจ าเลยเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมมาพิมพ์ไว้ท่ี
ปกหนังสือของกลาง แสดงว่าเพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าหนังสือท่ีใช้ปกดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์
ร่วม ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 96/2523) 
 เครื่องหมายบริการ แถบสีน้ าเงิน-เขียวโดยไม่มีลักษณะพิเศษนั้นไม่ใช่ช่ือ รูป รอยประดิษฐ์หรือ
ข้อความใดๆ ในความหมายแห่งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ส าหรับรูป
สัญลักษณ์และข้อความ เราคนไทยใช้บางจาก นั้น จ าเลยท้ังสอง ใช้ป้ายรณรงค์ท่ีเลียนแบบเครื่องหมาย
สัญลักษณ์มือของโจทก์ เพียงแต่ของโจทก์นั้นใช้สัญลักษณ์มือขวา ส่วนของจ าเลยท้ังสองน าสัญลักษณ์มือ
ซ้ายมาใช้ โดยมีข้อความล้อเลียนว่า เราชาวไทย แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) 

นั้นจะต้องเป็นการน าช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ ซึ่งช่ือ 
รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ท่ีน ามาใช้นี้ต้องน ามาใช้ช่ือหรือข้อความเดียวกัน หรือในรูป รอย
ประดิษฐ์ท่ีต้ังใจให้เหมือนกันในลักษณะปลอม ไม่ใช่เพียงแต่เลียนแบบ ส่วนการท่ีจะเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (2) นั้น จะต้องเป็นการเลียนแบบป้ายหรือส่ิงอื่นในท านองเดียวกัน 
จนประชาชนน่าจะหลงเช่ือว่าสถานท่ีการค้าของตนเป็นสถานท่ีการค้าของผู้อื่นท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง เมื่อโจทก์
ไม่ได้บรรยายฟ้องมาด้วยว่าสถานท่ีประกอบการค้าของโจทก์อยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวฟ้องโจทก์จึงขาด
องค์ประกอบความผิดฐานนี ้(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2557/2548) 
 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2  
 1. เลียนป้ายหรือส่ิงอื่นท านองเดียวกัน  
 2. จนประชาชนน่าจะหลงเช่ือว่าสถานท่ีการค้าของตนเป็นสถานท่ีการค้าของผู้อื่นท่ีต้ังอยู่
ใกล้เคียง  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในองค์ประกอบนี้เป็นการเลียนป้ายหรือส่ิงอื่นท านองเดียวกัน โดยผู้กระท าต้องมี
เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง การเลียนป้ายดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนน่าจะหลงเช่ือว่าสถานท่ี
การค้าของตนเป็นสถานท่ีการค้าของผู้อื่นท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง ซึ่งหมายถึง การกระท าท่ีท าให้ป้ายมี
ลักษณะคล้ายคลึง โดยเป็นการลอกเลียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานท่ีประกอบการค้า เช่น 
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การต้ังช่ือร้านท่ีเหมือนกันขายสินค้าอย่างเดียวกัน ในสถานท่ีใกล้เคียงกัน จนประชาชนน่าจะหลงเช่ือ
ว่าสถานท่ีการค้าของตนเป็นสถานท่ีการค้าของผู้อื่นท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง ถ้าการเลียนแบบนั้นไม่น่าจะ
หลงเช่ือก็ไม่ผิดตามมาตรา 272 (2)  

 ตัวอย่างเช่น  
 โจทก์ใช้ช่ือว่า Sheraton จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท ากิจการโรงแรม จ าเลยใช้ช่ือ
เดียวกันว่า Sheraton Jewelry ค้าเครื่องประดับอัญมณี แม้ร้านของจ าเลยต้ังอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
ของโจทก์ก็ไม่ท าให้ประชาชนหลงเช่ือว่าร้าน Sheraton Jewelry เป็นร้านของโจทก์ โจทก์ขอห้าม
จ าเลยมิให้ใช้ช่ือดังกล่าวไม่ได้ การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 272 (2) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 234/2519) 
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ไขข่าวแพร่หลาย  
 2. ซึ่งข้อความเท็จ  
 3. เพื่อให้เสียความเช่ือถือในสถานท่ีการค้า สินค้า อุตสาหกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในองค์ประกอบนี้ เป็นการไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งหมายความว่า ปล่อยข่าวอันเป็น
ข้อเท็จจริงออกไป ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยประการใดๆ ก็ตามโดยมีเจตนาท่ีจะให้ข่าวนั้น
แพร่หลายออกไป โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ โดยมีมูลเหตุ
ชักจูงใจ เพื่อให้เสียความเช่ือถือในสถานท่ีการค้า สินค้า อุตสาหกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่งผู้ใด 
โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตนด้วย 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยรู้ดีแล้วว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษม ผู้เสียหาย เป็นผู้ขึ้นทะเบียนต ารับยาส าเร็จรูป 
เลขท่ี 869/2502 ไว้ก่อนแล้ว หาใช่ห้างหรือบริษัทอื่นไม่ ดังนี้ การท่ีจ าเลยประกาศโฆษณาว่ามีบุคคล
ท าผิดกฎหมายเลียนแบบผลิตยาออกจ าหน่าย ท้ังยังแอบอ้างใช้เลขทะเบียนปิดอยู่หน้ากล่องยา ดังนี้
ย่อมเข้าใจได้ว่าหมายถึงห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษม ผู้เสียหาย เป็นผู้ปลอมแปลงผลิตยาเลียนแบบ
ออกจ าหน่ายอันเป็นเท็จ จ าเลยเจตนาจะให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษมเสียความเช่ือถือโดยมุ่ง
ประโยชน์แก่การค้า ของจ าเลย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (3) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 981/2508) 
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 มำตรำ 273 ควำมผิดฐำนปลอมเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือ
นอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  
 2. ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการปลอม โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ซึ่ง
ผู้กระท าได้ท าการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งหมายถึง การท าเครื่องหมายท่ีใช้หรือจะใช้
เกี่ยวข้องกับสินค้า ให้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งผู้อื่นได้จด
ทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม  
 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยผลิตซอสปลอม เป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหารและ
เครื่องด่ืม และมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ด้วย
แม้กระท าในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3708/2529) 
 โจทก์ร่วมและจ าเลย ต่างก็ผลิตรองเท้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า ทามิมิ โดยเปิดเผยตาม
แบบท่ีลูกค้านอกราชอาณาจักรส่ังให้ท า โดยจ าเลยท ามาก่อนท่ีโจทก์ร่วมจะจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าว ไม่มีพฤติการณ์ให้ปรากฏว่าจ าเลยได้ทราบถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ร่วม เช่นนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จ าเลยจึงไม่มีความผิดตาม
มาตรา 273 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4575/2530) 
 

 มำตรำ 274 ควำมผิดฐำนเลียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

 ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายใน
หรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  
 2. ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  
 3. เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหมายความว่าท าเครื่องหมาย
การค้าของตนให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยไม่ได้ท าให้เหมือนของจริงเสียทีเดียว 
เป็นการท าในลักษณะท่ีคล้ายคลึงนั้น ถึงขนาดท่ีบุคคลท่ัวไปอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว และการจดทะเบียนนี้ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรไทยก็ตาม และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีเจตนาพิเศษหรือ
มูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย แต่ถ้าไม่มีเจตนาท่ีจะ
ให้ผู้อื่นหลงเช่ือ ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้  

ตัวอย่างเช่น  
 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือ GO จ าเลยใช้เครื่องหมายการค้า RO และมีอักษรก ากับว่า 
Rose Queen และกรอกสถานท่ีผลิตสินค้าด้วย ไม่ท าให้ประชาชนหลงว่าสินค้าของจ าเลยเป็นสินค้า
ของโจทก์ การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 274 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 208 1/2521) 
 

 มำตรำ 275 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำ จ ำหน่ำย หรือเสนอจ ำหน่ำยซ่ึงสินค้ำที่มีเคร่ืองหมำย
กำรค้ำปลอม หรือเลียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้อื่น 

 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าท่ีมีช่ือ รูป 
รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ดังบัญญั ติไว้ในมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้า ท่ีมี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 
274 ต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. น าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่าย  
 2. ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้  
    2.1 สินค้าอันเป็นสินค้าท่ีมีช่ือ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 
272 (1)  

    2.2 สินค้าอันเป็นสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 273 

    2.3 สินค้าอันเป็นสินค้าท่ีเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 274  

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการน าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย ขาย แลกเปล่ียน หรือให้ หรือ
เสนอจ าหน่ายน าเข้า จ าหน่าย หมายความถึง  ขาย แลกเปล่ียน หรือให้ ซึ่งสินค้าท่ีมีช่ือ รูป รอย
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ประดิษฐ์หรือข้อความตามมาตรา 272 (1) หรือสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 273 

รวมถึงสินค้าท่ีเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 274 และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 
59 วรรคสอง โดยผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าสินค้าท่ีน าเข้า จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่ายนั้น เป็นสิน 
ค้าตามมาตราท้ังสามดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ การน าเข้าสินค้าตามมาตรา 275 จากต่างประเทศ แม้จะยัง
มิได้จ าหน่ายหรือเสนอจ าหน่ายก็ผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 ตัวอย่างเช่น 

 โจทก์จ าเลยต่างส่ังสินค้า ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันมาจ าหน่ายด้วยกัน กรณีหาใช่
เป็นเรื่องจ าเลยเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นสินค้าของโจทก์ 
อันเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะเป็นความผิดตามมาตรา 274 ไม่ และเมื่อจ าเลยไม่ได้เลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว การน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวของจ าเลย 
ก็ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 275 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 39/2510) 
 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันว่า ANDREX ส าหรับกระดาษท าความ
สะอาด จ าเลยจ าหน่ายกระดาษท าความสะอาด โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SANDREX ซึ่งมี
รูปลักษณะ สีรอยประดิษฐ์คล้ายคลึงกัน ถือว่าเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 
274 และจ าหน่ายสินค้าท่ีเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 275 ให้ลงโทษจ าเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ประกอบด้วยมาตรา 90 มาตรา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 595/2511) 
 จ าเลยจ าหน่ายหรือเสนอขายสุราแม่โขง ท่ีห่อโดยกระดาษปิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่ง
ปลอม โดยประสงค์ให้ประชาชนหลงเช่ือเข้าใจว่าเป็นสุราแม่โขงท่ีผู้อื่นส่งมาขายในร้านนั้น เป็น
ความผิดตามาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 481/2507) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา ดังต่อไปนี้ 
   1.1นายเอก ท าการปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาล นายโท มีพันธบัตรรัฐบาลฉบับหนึ่ง แล้ว

ได้แก้จ านวนเงินเพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าความจริง ดังนี้ จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของ
นายเอกและนายโท 

   1.2 นายเอ เป็นพ่อค้า ได้รับช าระเงินเป็นธนบัตรปลอมหลายพันบาท แต่ตนไม่ทราบว่า
เป็นของปลอม ต่อมาภายหลังจึงทราบว่าเป็นธนบัตรปลอม แต่นายเอประสงค์เก็บไว้ขายให้ผู้อื่น  แต่
ถูกต ารวจจับเสียก่อน ดังนี้ จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายเอ  

2. นายเอกเป็นศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ลงทะเบียนเรียนโดยได้รับใบเสร็จรับเงิน 
ต่อมานายเอกได้เข้าห้องสอบ ปรากฏว่าอาจารย์คุมห้องสอบไม่ให้เข้าห้องสอบ เพราะนายเอกไม่ได้
ลงทะเบียนในรายวิชานั้น นายเอกจึงแอบแก้ไขใบเสร็จให้มีรายวิชาตรงกับรายวิชาท่ีสอบ แล้วน าไปใช้
เพื่อเข้าให้สอบ ดังนี้ จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายเอก 

3. นายด ามอบบัตรเครดิตพร้อมบอกรหัสให้นายแดงซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยให้ไปถอนเงินสด 
20,000 บาท นายแดงจึงถอนเงินสดมาตามจ านวน และได้ถอนเงินสดอีก 20,000 บาท แต่ได้มอบให้
นายด าเพียง 20,000 บาท จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายแดง 

4. อย่างไรเป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมหนังสือเดินทาง การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่น
โดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



224 

 

  

 



225 

บทที่ 7 

ลักษณะ 9 ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ  
 

ลักษณะ 9 ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ  
 

 ความผิดในลักษณะ 9 นี้ เป็นการกระท าผิดเกี่ยวกับเพศ โดยการกระท าความผิดในลักษณะนี้
ไม่จ ากัดว่าจะเป็นการกระท าท่ีชายกระท าต่อหญิงหรือหญิงกระท าต่อชาย หากการกระท าดังกล่าว
เป็นไปด้วความผิยยอม ก็ไม่เป็นความผิด เพราะถือว่าเป็นเรื่องเสรีภาพทางเพศ แต่หากเป็นการ
กระท าท่ีไม่สมควร ก็ไม่อาจยอมความได้เช่นกัน ซึ่งจะได้อธิบายเป็นเรื่อง ๆ เช่น การข่มขืนกระท า
ช าเราผู้อื่นหรือเด็ก การกระท าอนาจาร การค้าบุคคลเพื่อสนองความใคร่ ค้าส่ิงลามก ส่ือลามก
อนาจารเด็ก โดยได้บัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 276 ถึง มาตรา 287/2  
  

 มำตรำ 276 ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้อื่น 

 ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้น
อยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท า
โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้
ส่ิงอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดหรือโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้น
ยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 
หรือจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก
และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่
สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด าเนินการฟ้องหย่าให้ 
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ผู้ใด  
 2. ข่มขืนกระท าช าเรา โดย 
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     2.1 ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
    2.2 ใช้ก าลังประทุษร้าย  
    2.3 ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้  
    2.4 ท าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
 3. ผู้อื่น  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ การกระท า เป็นการข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่น  โดยกฎหมายใช้ค าว่า ผู้ใด
ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าการข่มขืนกระท าช าเรานั้นจะเป็นใครก็ได้จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แม้จะ
เป็นสามีของหญิงท่ีถูกข่มขืนกระท าช าเราเอง หรือจะเป็นภริยาของชายท่ีถูกข่มขืนกระท าช าเราก็ได้ 
โดยการข่มขืนนี้ ต้องเป็นการฝืนใจหรือบังคับจิตใจ ถ้าเป็นการยินยอมก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขืน  เช่น 
การยอมให้ข่มขืน เพราะกลัวว่าน าความลับไปบอกผู้อื่น หรือ โดนฝ่ายชายหลอกว่าจะมาขอฝ่ายหญิง
แต่งงานฝ่ายหญิงจึงมีเพศสัมพันธ์กัน ต่อมารู้ว่าโดนหลอก ฝ่ายหญิงจะถือว่าฝ่ายชายข่มขืนกระท า
ช าเราไม่ได้ เพราะตนเองยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์เอง แม้จะเกิดจากการโดนหลอกก็ตาม แต่หาก
การยินยอมนั้น เกิดจากความส าคัญผิดของฝ่ายหญิง เช่น ฝ่ายหญิงเข้าใจว่าฝ่ายชายเป็นสามีของตน 
จึงยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย กรณีนี้ ถือว่าฝ่ายหญิงมิได้ยินยอม ถือว่าเป็นการข่มขืนกระท าช าเรา หรือ
กรณีได้กระท าต่อหญิงท่ีหมดสติ ถือว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอม เพราะอยู่ในภาวะท่ีไม่อาจขัดขืนได้ เป็น
ต้น แต่ถ้าการกระท าช าเรา นั้น เป็นการกระท าระหว่างคู่สมรส ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติผู้กระท า หรือหากต้องการฟ้องหย่า อีก
ฝ่ายก็ย่อมสามารถท าได้  
 ความหมายของการกระท าช าเราตามแนวค าพิพากษาฎีกานั้น พอสรุปได้ดังนี้ การเอาของลับ
ของฝ่ายชายผ่านเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง แม้ล่วงล้ าเข้าไปเพียงนิดเดียวก็ตาม หรือเยื่อพรม
จารียังไม่ขาด ก็เป็นการกระท าช าเราแล้ว แต่ถ้าอวัยวะเพศชายไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้ เพราะว่า
อวัยวะเพศหญิงเล็กเกินไป หรืออวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวพอ เช่นนี้เป็นความผิดฐานพยายามกระท า
ช าเรา  
 ส่วนในวรรคสองนั้น เป็นการให้ความหมายของการกระท าช าเรา โดยเป็นการขยายความขอบเขต
ของการกระท าช าเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการช้ีให้เห็นถึงลักษณะของการใช้อวัยวะท่ีถูกกระท าต่อโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. เป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งผู้กระท าได้กระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท า
เอง  
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 2. ผู้กระท าได้กระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท า กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับอวัยวะเพศ
กับทวารหนัก หรือกับช่องปากของผู้อื่น หมายความว่า ผู้กระท าใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับ
ทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น ผู้ใช้อวัยวะเพศจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ กระท ากับทวารหนักหรือ
ช่องปากของชายหรือหญิงก็ได้ ถ้าผู้กระท าได้กระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าเองแล้ว ก็ถือว่า
เป็นการกระท าช าเราเช่นกัน 

 3. ผู้กระท าได้กระท าโดยใช้ส่ิงอื่นใด กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับอวัยวะเพศ หรือกับทวาร
หนักของผู้อื่น หมายความว่า ผู้กระท าได้ใช้ส่ิงอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น เช่น 
ใช้มือ นิ้ว ปาก หรือผู้กระท าใช้อวัยวะเพศชายเทียมกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

 ส่วนในวรรคสาม ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้น ได้กระท าโดยผู้กระท ามี หรือใช้
อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดหรือ โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือ
กระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ต้องมีการข่มขืนกระท าช าเราหญิง โดยร่วมกันกระท า
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปโดยผลัดเปล่ียนกันกระท า (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1403/2521) 
 ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรค
สอง และผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าเอง  
 ตัวอย่างเช่น 

 ของลับของชายถูไถอยู่ท่ีปากช่องคลอดด้านนอกของหญิง ยังไม่เข้าไปในช่องคลอด เป็น
ความผิดเพียงฐานพยายามกระท าช าเรา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 874/2491) 
 วินิจฉัยว่าการท่ีของลับของจ าเลยเข้าไปในของลับของผู้เสียหายราว 1 องคุลี จ าเลยมี
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1133/2509) 
 เมื่อจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายแล้ว พวกของจ าเลยอีกคนหนึ่ง มาข่มขืนกระท า
ช าเราผู้เสียหายต่ออีก แม้พวกของจ าเลยจะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศ
ของผู้เสียหายได้ แต่ก็ได้ลงมือกระท าการข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายจนถึงขั้นพยายามแล้ว การท่ี
จ าเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราต่อเนื่องกันถือได้ว่าเป็นการร่วมกันข่มขืนกระท าช าเรา
ผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองแล้ว 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3007/2532) 
 การร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้น ต้องมีการร่วมผลัดเปล่ียน
กันข่มขืนกระท าช าเราต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อจ าเลยท่ี 1 ข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายเพียงคนเดียว
จ าเลยท่ี 2 ยังไม่ได้ข่มขืนกระท าช าเราด้วย เพียงแต่กอดจูบและกดผู้เสียหายให้จ าเลยท่ี 1 ข่มขืน
กระท าช าเราเท่านั้น ดังนี้ จ าเลยท้ังสองเป็นเพียงตัวการร่วมกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา
ด้วยกัน ไม่เข้าองค์ประกอบการร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ตาม
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง จ าเลยท้ังสองจึงมีความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง 
ประกอบด้วยมาตรา 83 เท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1202/2539) 
 แม้จ าเลยจะมิได้ลงมือข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย แต่พฤติการณ์ท่ีจ าเลยช่วยกันฉุด
ผู้เสียหายและช่วยกดคอและตบผู้เสียหายเพื่อให้พวกของจ าเลยต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปข่มขืนกระท าช าเรา
ผู้เสียหายในลักษณะโทรมหญิงนั้น ถือได้ว่าจ าเลยเป็นตัวการร่วมกระท าความผิดด้วยกันกับพวกของ
จ าเลยแล้ว จ าเลยจึงมีความผิดเป็นตัวการร่วมกันข่มขืนกระท าช าเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1548/2543) 
 อวัยวะเพศของจ าเลย เข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงผู้เสียหายประมาณ 2 นิ้ว ถือว่าจ าเลย
กระท าช าเราเสร็จแล้ว มิใช่เพียงพยายามกระท าช าเราหรือกระท าอนาจาร (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
6345/2537) 
 อวัยวะเพศของจ าเลยเสียดสีอวัยวะเพศของผู้เสียหาย และหากอวัยวะเพศของจ าเลยล่วงล้ า
เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย เย่ือพรหมจารีของผู้เสียหายคงมีร่องรอยฉีกขาด การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 

ประกอบด้วยมาตรา 80 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6510/2544) 
 จ าเลยเจตนากระท าช าเราผู้เสียหาย และได้ลงมือกระท าช าเราแล้วแต่ไม่เป็นผล เพราะอวัยวะ
เพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 8 ปี เป็นเหตุให้จ าเลยไม่สามารถสอดใส่
อวัยวะเพศของตนล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของเพศหญิงได้ จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืน
กระท าช าเราผู้เสียหาย มิใช่เจตนาเพียงกระท าอนาจาร (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4166/2547) 
 จ าเลยน าอวัยวะเพศของจ าเลย ใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย อวัยวะเพศของจ าเลยได้ล่วงล้ า
เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานกระท าช าเรา
เด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปี ตามมาตรา 277 วรรคสอง ส่วนจ าเลยจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ ย่อม
มิใช่สาระส าคัญ(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 848/2548) 
 

 มำตรำ 277 ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี ซ่ึงไม่ใช่ภริยำหรือสำมี
ตน และควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำเด็กอำยุยังไม่เกินสิบสำมปี 
 ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึงส่ีแสน
บาท 
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 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่งหมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้ส่ิง
อื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกัน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง หรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน และเด็กนั้นไม่ยินยอม 
หรือได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

 ความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 
กระท าต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กผู้ถูกกระท านั้นยินยอม ศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท า
หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ท้ังสองฝ่ายสมรสกันโดย
ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องด าเนินการภายหลังการสมรสก็ได้ และเมื่อศาลได้พิจารณามีค าส่ังอย่างใดแล้ว 
ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในการ
พิจารณาของศาลให้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ
แห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็กผู้ถูกกระท า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท าความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท า หรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระท าด้วย 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ผู้ใด  
 2. กระท าช าเรา 
 3. เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน  
 4. โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการถือเอาอายุ เป็นเกณฑ์ ในการก าหนดความผิด ซึ่งผู้กระท าจะ
เป็น ผู้ใด หรือใครก็ได้ จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่สามีหรือภริยาของผู้ถูกกระท าช าเรา และ
กระท าช าเรานั้น หมายถึง การกระท าตามมาตรา 277 วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระท าอย่างเดียวกับการ
กระท าตามมาตรา 276 วรรคสอง (ดูค าอธิบายในมาตรา 276) โดยได้กระท าต่อเด็กหญิงหรือเด็กชาย
ก็ได้ ท่ีอายุยังไม่เกิน 15 ปี และเด็กนั้นจะต้องไม่ใช่ภริยาหรือสามีของผู้กระท า แต่ถ้าเด็กท่ีผู้กระท า
กระท าช าเราเป็นภริยาหรือสามีของผู้กระท า ผู้กระท าก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้ การกระท าดังกล่าว 
แม้เด็กนั้นจะยินยอม ผู้กระท าช าเราก็มีความผิดตามมาตรานี้แล้ว 
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 ในวรรคสาม เป็นบทเพิ่มโทษ หากผู้กระท าช าเรา ได้กระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี 

 ในวรรคส่ี เป็นเหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้น หากผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้
กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง หรือกระท ากับเด็กชายใน
ลักษณะเดียวกัน และเด็กนั้นไม่ยินยอม แต่ถ้าหากเด็กยินยอมให้โทรม ก็ไม่มีเหตุให้เพิ่มโทษ หรือได้
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ 

 ในวรรคห้า ถ้าการกระท าความผิดในวรรคแรกนั้น ได้เกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลท่ีอายุไม่
เกิน 18 ปี โดยได้กระท าต่อเด็กอายุกว่า 13 ปี ขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน 15 ปี โดยความยินยอมของเด็กนั้นเป็น
อ านาจของศาลท่ีจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือศาลจะอนุญาตให้ท้ังผู้กระท าและผู้ถูกกระท าสมรสกันก็ได้โดยศาล
เองจะก าหนดเงื่อนไขให้ว่าต้องด าเนินการใดภายหลังการสมรสก็ได้ และเมื่อศาลได้พิจารณาและมีค าส่ัง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิด ในอัตราโทษท่ีน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดฐานกระท าช าเรานั้นเพียงใดก็ได้ โดยศาลจะค านึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็กผู้ถูกกระท า 
รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท าหรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก
ผู้ถูกกระท าด้วย 

 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายโดยส าคัญผิดว่าผู้เสียหายอายุ 17 ปี เท่ากับไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า
ผู้เสียหายอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 277 วรรค
หนึ่งจึงถือว่าจ าเลยไม่มีเจตนากระท าความผิดตามมาตรา 277 ประกอบด้วยมาตรา 59 วรรคสาม (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 6405/2539) 
 การกระท าท่ีจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่งนั้น คือ ผู้ได้
กระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาของตนก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว โดยเด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น จึงไม่ต้องค านึงถึงว่าการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี 
นั้น เด็กหญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5278/2540) 
 การท่ีจ าเลยท่ี 1 กระท าช าเราผู้เสียหายอายุไม่เกิน 15 ปี โดยผู้เสียหายยินยอม จ าเลยท่ี 1 

ย่อมมีความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6484/2545) 
 จ าเลยพรากผู้เสียหายซึ่งอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร และได้ร่วมประเวณีกับ
ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอมโดยจ าเลยเข้าใจผิดว่าผู้เสียหายอายุ 20 ปี จึงเป็นการส าคัญผิดใน
ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง 
และมาตรา 317 วรรคสาม การกระท าของจ าเลยจึงขาดเจตนากระท าความผิดฐานดังกล่าว ตาม
มาตรา 59 วรรคสาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4665/2548)  
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 ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์มีค าส่ังอนุญาตให้
จ าเลยและผู้เสียหายท่ี 1 สมรสกัน ดังนั้น ความผิดในข้อหากระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง จ าเลยไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 277 วรรคท้าย 
แม้จ าเลยจะมิได้ฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามี
อ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบด้วย
มาตรา 215 และมาตรา 225 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7847/2547) 

 

มำตรำ 277 ทวิ เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำต้องรับโทษหนักขึ้น  
 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และ ปรับต้ังแต่
สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าหากการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นเหตุให้เด็กนั้น ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 

 อันตรายสาหัส ได้แก่ อันตรายแก่กายหรือจิตใจตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 297 ได้แก่ 
 1. ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท  
 2. เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
 3. เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด  
 4. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  
 5. แท้งลูก  
 6. จิตพิการอย่างติดตัว  
 7. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต  
 8. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

 ตัวอย่างเช่น 

 หลังจากจ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายอายุ 8 ขวบ และจ าเลยกับผู้เสียหายสวมเส้ือผ้าแล้ว
จ าเลยได้ต่อยเตะผู้เสียหาย จนได้รับอันตรายสาหัส การกระท าของจ าเลยมิได้กระท าต่อเนื่องกัน 
หากแต่ขาดตอนจากการกระท าช าเราแล้ว แม้ผู้เสียหายจะได้รับบาดเจ็บสาหัส ก็มิใช่ผลโดยตรงจาก
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การกระท าช าเรา อันจะเป็นเหตุให้จ าเลยต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 

ทวิ (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 857/2536) 
 จ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้ตาย ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปีในขณะท่ีผู้ตายยังมีชีวิต
อยู่ หลังจากท่ีข่มขืนกระท าช าเราแล้ว จ าเลยกลัวความผิดจึงน าผู้ตายไปซ่อนในท่อน้ า จนผู้ตายถึงแก่
ความตายเพราะส าลักน้ าโคลน การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดฐาน ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 
277 วรรคสอง (คือวรรคสามในปัจจุบัน) และ ฆ่าผู้ตายเพื่อปกปิดความผิดของตนตามมาตรา 289 (7) 
จ าเลยไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 277 ทวิ (2) 

 

มำตรำ 277 ตรี เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำต้องรับโทษหนักขึ้น 

 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือมาตรา 277 วรรคส่ี เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต  
 (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าหากการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือ
มาตรา 277 วรรคส่ี เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย  
 ตัวอย่างเช่น 

 การกระท าช าเราท่ีจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่งเดิม
นั้น คือการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น จึงไม่ต้องค านึงถึงว่าการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยัง ไม่เกินสิบห้าปีนั้น เด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอม การกระท าความผิดของจ าเลย คือ เจตนาข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย
เมื่อจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายเป็นประจ าตลอดมา โดยข่มขืนกระท าช าเราทุกวันติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 วัน รวม 5 ครั้ง จึงเป็นการกระท าท่ีต่อเนื่องกันจากเจตนาเดิมนั่นเอง การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นกรรมเดียว หาใช่ต่างกรรมกันตามการกระท าท่ีผู้เสียหายยินยอมและไม่ยินยอมดังฎีกา
ของโจทก์ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5290/2540) 
 

 มำตรำ 278 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่บุคคลอำยุกว่ำสิบห้ำปี 
 ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประ 
ทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็น
บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าอนาจาร  
 2. แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี  
 3. โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถ
ขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
 4. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการกระท าอนาจารซึ่งหมายความว่า ประพฤติน่าอับอาย ลามก น่าบัดสี ท า
ให้เป็นท่ีอับอาย เป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีความงาม หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในทาง
เพศ เช่น การกอดปล้ าหญิง แต่ถ้าเป็นการกอดปล้ า เพื่อป้องกันการถูกท าร้าย ไม่ถือว่าเป็นการกระท า
อนาจาร หรือการจับ การสัมผัสอัยวะเพศหญิง เป็นต้น การกระท าอนาจารดังกล่าวนี้ ได้กระท าต่อ
บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการกระท าของชายต่อหญิง หรือเป็นการกระท าของ
หญิงต่อชายหรือบุคคลเพศเดียวกันก็ได้ และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยขู่เข็ญ 
ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท า
ให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยกอดคอผู้เสียหายและจับแขนผู้เสียหาย ลากเพื่อจะพาเข้าห้องพักในโรงแรม เป็นการ
กระท าท่ีไม่สมควรทางเพศ มีความผิดฐานกระท าอนาจารโดยใช้ก าลังประทุษร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 278 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3953/2539) 
 ค าว่า “อนาจาร” มีความหมายว่า เป็นการกระท าต่อเนื้อตัวบุคคลท่ีไม่สมควรทางเพศ ซึ่งมิได้
หมายความเฉพาะการร่วมประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระท าให้อับอายขายหน้าทางเพศ
ด้วย การท่ีจ าเลยกอดเอวโจทก์ร่วม จับมือ และดึงแขนโจทก์ร่วมเช่นนั้น จึงเป็นการกระท าอนาจารแก่
โจทก์ร่วมโดยใช้ก าลังประทุษร้าย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 แม้บางตอน
จ าเลยจะได้กระท าขณะอยู่ในรถยนต์กระบะ แต่การท่ีจ าเลยจับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมเข้าไปในห้องพัก
ของโรงแรมเช่นนั้น เป็นการกระท าโดยเปิดเผยในท่ีซึ่งอาจมีคนเห็นได้ แม้ไม่มีผู้ใดเห็นในขณะกระท านั้นก็
เป็นต่อหน้าธารก านัลแล้ว เพราะการกระท าต่อหน้าธารก านัล มิได้หมายความเฉพาะแต่การกระท าโดย
ประการท่ีบุคคลอื่นได้เห็นโดยแท้จริงเท่านั้น เพียงแต่กระท าในลักษณะท่ีเปิดเผยให้ผู้อื่นสามารถเห็นได้ก็
เป็นต่อหน้าธารก านัลแล้ว ดังนั้น เมื่อจ าเลยกระท าอนาจารแก่โจทก์ร่วม โดยใช้ก าลังประทุษร้ายต่อหน้า
ธารก านัล จึงเป็นความผิดท่ีมิใช่ความผิดอันยอมความได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4836/2547) 
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 มำตรำ 279 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่เด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี 
 ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้
ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตน
เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าอนาจาร  
 2. แก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
 3. โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้เป็นการกระท าอนาจาร ซึ่งความหมายท านองเดียวกับอนาจารในมาตรา 278 
โดยแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ห้าปี ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้
ข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน 15 ปีด้วย ท้ังนี้  ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย และเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรานี้  
 ส่วนในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าผู้กระท าตามวรรคหนึ่ง ได้กระท า โดยขู่เข็ญด้วย
ประการ ใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็ก
นั้นเข้าใจว่าผู้กระท าเป็นบุคคลอื่น ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

 ตัวอย่างเช่น  
 การท่ีจ าเลยใช้มือดึงกางเกงของผู้เสียหายลงมาถึงหน้าแข้ง แล้วใช้นิ้วแหย่เข้าไปในช่องคลอด
ของผู้เสียหายโดยผู้เสียหาย มิได้สมัครใจยินยอมให้กระท า แม้จะเป็นวิธีการกระท าอนาจารผู้เสียหาย
แต่ก็เป็นการใช้แรงกายภาพต่อผู้เสียหายเป็นการใช้ก าลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1 (6) แล้ว การกระท าของจ าเลย จึงเป็นความผิดฐานกระท าอนาจารโดยใช้ก าลังประทุษร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (การกระท าตามค าพิพากษาฎีกานี้ ปัจจุบันจ าเลย
มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3752/2540) 
 

 มำตรำ 280 เหตุเพิ่มโทษที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 278 หรือมำตรำ 279  
 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 278 หรือมาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 
 (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
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 (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของผู้กระท าความผิดฐานกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 

ปี ตามมาตรา 278 และผู้กระท าผิดฐานกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตามมาตรา 279 

หากการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 

 

 มำตรำ 281 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรซ่ึงเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
 การกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้า
ธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท าแก่
บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นเหตุท่ีท าการกระท าความผิด ยอมความกันได้ ถ้าผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 มิได้กระท าต่อหน้าธารก านัล หรือความผิดมิได้เกิดขึ้นต่อหน้า
ธารก านัล ซึ่งหมายความว่า ความผิดดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นในลักษณะอันเปิดเผย ซึ่งบุคคลอื่นสามารถ
เห็นได้ส่วนสถานท่ีท่ีกระท านั้น จะเป็นสาธารณสถานหรือสถานท่ีของเอกชนหรือไม่ไม่ส าคัญ (หยุด 
แสงอุทัย, 2540: 173) หรือการกระท าดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่
ความตายหรือมิได้เป็นการกระท าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตาม
หน้าท่ีราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์ หรือในความอนุบาล 

 ความผิดอันยอมความได้นั้น เป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้เสียหายจะต้องร้อง
ทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิดมิฉะนั้นคดีนั้นจะขาด
อายุความ หากร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ปรากฏว่าถอนค าร้องทุกข์ไปเสีย ถอนฟ้อง หรือ
ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิน าคดีนั้นมาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)  

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยจับนมผู้เสียหายในรถประจ าทาง ซึ่งมีคนโดยสารแน่นนั้น เป็นการกระท าต่อหน้า
ธารก านัล แม้มิได้มีพยานรู้เห็นการกระท าของจ าเลยมาเบิกความในช้ันศาลก็ตาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1279/2506) 
 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายต่อหน้าธารก านัล พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 นิยามค าว่า ธารก านัล ไว้ว่า ท่ีชุมนุมชน คนจ านวนมาก จึงเป็นถ้อยค า
ท่ีรู้กันอยู่ท่ัวไป ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 มิได้บัญญัติถึงการกระท าอันเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว้ เพียงแต่บัญญัติว่าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง ถ้ามิได้เกิดต่อหน้า
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ธารก านัล เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น ตามฟ้องโจทก์ย่อมเป็นท่ีรู้ว่าจ าเลยกระท าผิดในท่ี
ชุมนุมชนหรือต่อหน้าคนจ านวนมาก และเป็นการบรรยายว่าการกระท าของจ าเลยมิใช่ความผิดอัน
ยอมความได้จึงเป็นฟ้องท่ีสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) แล้ว 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3969/2526) 
 

 มำตรำ 282 ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดหำชำยหรือหญิง เพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น 

 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือ
หญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน
สิบแปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้
ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป  
 2. ซึ่งชายหรือหญิง  
 3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
 4. โดยเจตนา  
 5. เพื่อการอนาจารและเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการจัดหาบุคคล โดยมีเจตนา และมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อสนองความ
ใคร่ของผู้อื่น เช่น การได้รับความพึงพอใจในการกอดจูบ โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เช่น 
การพูดโน้มน้าวใจ เป็นนายหน้า เป็นแม่ส่ือ หรือเป็นการต้ังส านักงานเป็นกิจลักษณะเพื่อการอนาจาร 
ซึ่งชายหรือหญิงและจะอายุเท่าใดก็ได้ แม้การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปนี้ ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 
ผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

 ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้น ถ้าผู้กระท าความผิด ได้กระท าต่อบุคคลท่ีมีอายุเกิน
กว่า 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 18 ปี 
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 ในวรรคสามก็เป็นเหตุเพิ่มโทษ โดยเพิ่มโทษให้หนักขึ้นกว่าวรรคสอง ถ้าผู้กระท าความผิดได้
กระท าต่อบุคคลท่ีอายุยังไม่เกิน 15 ปี  
 ส่วนในวรรคท้าย เป็นความผิดเกี่ยวกับการรับตัวผู้ถูกกระท าตามวรรคแรก วรรคสอง วรรค
สามเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือเป็นการกระท าท่ีสนับสนุนการกระท าความผิดดังกล่าว ผู้กระท า
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

 ตัวอย่างเช่น 

 เด็กหญิงอายุ 13 ปีหายไปจากบ้าน จ าเลยรับเอาตัวเด็กหญิงนั้นไว้ในสถานการค้าประเวณี
ของจ าเลย เพื่อให้ชายกระท าช าเรา แม้จะเป็นด้วยความสมัครใจของเด็กหญิงนั้น ก็ถือว่าจ าเลยเป็น
ธุระจัดหาหญิงไว้เพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น  อันเป็นความผิดตามมาตรา 282 วรรคสาม (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1484/2520) 
 จ าเลยบอกว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปล่ียนคู่นอน แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียเงินค่า
สมาชิก พร้อมท้ังน าหลักฐาน คือ ทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมาแสดง การท่ีจ าเลยได้ประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงลามกอนาจาร อันขัดต่อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจ าเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้สมาชิกมาพบกัน เพื่อมีการ
ตกลงแลกเปล่ียนคู่นอนกับสายลับของเจ้าพนักงานต ารวจ แม้สมาชิกจะตกลงยินยอมตามความสมัคร
ใจกันเองการกระท าของจ าเลยก็ถือว่าเป็นธุระจัดหา หรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง 
แม้ชายหรือหญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรค
หนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9634/2542) 
 

 มำตรำ 283 ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดหำชำยหรือหญิง เพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น โดย
ชำยหรือหญิงนั้นไม่ยินยอม 

 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือ
หญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ี
แสนบาท 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสน
บาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาทหรือจ าคุกตลอด
ชีวิตหรือประหารชีวิต 
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 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้
ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร  
 2. ซึ่งชายหรือหญิง  
 3. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้
วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
 4. เพื่อสนองความใคร่ 
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท่ีโดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เช่น การพูดโน้มน้าว
ใจ เป็นนายหน้า เป็นแม่ส่ือ ซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวงบุคคลนั้นหรือโดยการขู่เข็ญ ท าให้
กลัวว่าจะได้รับอันตรายหรือเสียผลประโยชน์ หรือโดยการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา 1 

(6) หรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม ข่มขืนใจด้วยประการใดอื่นใด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
บุคคลนั้นไม่ได้ยินยอม และบุคคลดังกล่าวจะอายุเท่าใดก็ตาม ก็ถือเป็นความผิดตามมาตรานี้ ท้ังนี้ 
ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและเพื่อการอนาจาร 
เช่น  หลอกหญิงสาวให้ตกลงใจมาด้วยแล้วพาไปขายให้ซ่องโสเภณี หากหลอกพาไปเพื่อสนองความ
ใคร่ของตนเองก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าผู้กระท าความผิด ได้กระท าต่อบุคคลท่ีอายุเกิน 15 ปี แต่ยัง
ไม่เกิน 18 ปี 

 ในวรรคสามก็เป็นเหตุเพิ่มโทษเช่นกัน โดยการก าหนดเป็นโทษท่ีหนักขึ้นกว่าวรรคสองถ้า
ผู้กระท าความผิด ได้กระท าต่อบุคคลท่ีอายุยังไม่เกิน 15 ปี 

 ส่วนในวรรคท้าย เป็นความผิดเกี่ยวกับการรับตัวผู้ถูกกระท าตามวรรคแรก วรรคสอง วรรค
สามเพื่อสนองความใคร่หรือความพึงพอใจในทางเพศของผู้อื่น หรือเป็นการกระท าท่ีสนับสนุนการ
กระท าความผิดดังกล่าว ผู้กระท าต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
แล้วแต่กรณี 

 ตัวอย่างเช่น  
 การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 283 จะต้องเป็นกรณีท่ีเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น 
แต่หากเป็นกรณีท่ีกระท าไปเพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้กระท าเอง หรือร่วมกระท าเพื่อผู้ใดในบรรดาผู้
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ร่วมกระท าด้วยกันแล้ว ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 283 นี้ การท่ีจ าเลยกับ ส. และพวกอีกคนหนึ่ง
ร่วมกันดักฉุดผู้เสียหายเพื่อส าเร็จความใคร่ของ ส. และเพื่อการอนาจารผู้เสียหาย เป็นกรณีท่ีกระท า
ไปเพื่อ ส. ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระท าผิดด้วยกัน หาใช่เป็นกรณีร่วมกันพาไปเพื่อให้ส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น
ไม่ จ าเลยจึงไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4794/2534) 
การท่ีจ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปท างานในร้านอาหาร แต่กลับพาไปขายให้แก่ บ. 
เพื่อให้ค้าประเวณี จะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้เพราะผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณีแต่
ต้น แต่ไปกับจ าเลยเพราะจ าเลยหลอกลวงว่าจะพาไปท างานท่ีร้านขายอาหารของน้องสาวจ าเลย และ
การท่ีจ าเลยหลอกลวงผู้เสียหาย แล้วพาผู้เสียหายไปขายให้แก่ บ. เพื่อให้ค้าประเวณีก็เป็นท่ีเห็นได้ว่า
จ าเลยมีเจตนาท่ีจะล่อผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารและเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น  โดยใช้อบาย
หลอกลวงผู้เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสอง และ
มาตรา 318 วรรคสาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 210/2541) 

 

 มำตรำ 283 ทวิ ควำมผิดฐำนพำบุคคลอำยุเกินสิบห้ำปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อกำร
อนำจำร 
 ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็
ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติใน
วรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

 ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสาม เฉพาะกรณีท่ีกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีเป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. พาไป 

 2. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี  
 3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
 4. เพื่อการอนาจาร  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการพาไป โดยจะพาไปด้วยวิธีใดก็ได้ ซึ่งบุคคลท่ีถูกพาไปนั้น จะเป็น
หญิงหรือชายก็ได้ โดยมีอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี แมก้ารพาไปนั้น ผู้นั้นจะยินยอมไปก็ตาม ผู้พา
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ไปก็มีความผิดแล้ว หากการพาไปนั้น ผู้พาไปมีเจตนา โดยมีเหตุมูลเหตุชักจูงใจพาไปเพื่อการอนาจาร
ท้ังเพื่อการอนาจารของผู้อื่น หรือเพื่อการอนาจารของผู้พาไปเอง 
 ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นการ
กระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี 

 ส่วนในวรรคสาม เป็นการบัญญัติเอาผิดต่อผู้ท่ีซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง 
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ซ่อนเร้น  
 2. บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในวรรคสามนี้ จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองและ
ผู้กระท าความผิดได้รู้ว่า บุคคลท่ีซ่อนเร้นนั้น เป็นบุคคลซึ่งถูกพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 283 

ทวิ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยผู้ซ่อนเร้นดังกล่าวนี้ ต้องรับโทษเท่ากันกับผู้ท่ีพาไป 

 ส่วนมาตรา 283 ทวิ วรรคท้าย เป็นเรื่องการยอมความโดยก าหนดอายุไว้ โดยการกระท า
ความผิดตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสาม เฉพาะกรณีท่ีกระท าแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี
เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น หากได้กระท าแก่บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีจึงยอมความไม่ได้ 

 

 มำตรำ 284 ควำมผิดฐำนพำผู้อื่นไปเพื่อกำรอนำจำร 
 ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี      
และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น  
ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. พาผู้อื่นไป  
 2. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้
วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
 3. เพื่อการอนาจาร 

 4. โดยเจตนา  
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการพาผู้อื่นไป
หรือเป็นการน าบุคคลอื่นไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย อายุเท่าใดก็ได้  โดยการใช้อุบายหลอกลวง ขู่
เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด (ดังท่ี
ได้อธิบายในมาตรา 283) ผู้กระท าต้องกระท าโดยมีมูลเหตุชักจูงใจท่ีจะพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร 
เช่น หลอกว่าเป็นต ารวจจะพาไปส่งท่ีบ้าน แต่กลับพาไปท่ีสถานท่ีลับตาคนแล้วกระท าการกอดจูบ 
หรือจับหน้าอก  
 ส่วนในวรรคสองนั้น เป็นการซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ซ่อนเร้น  
 2. บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่ง  
 3. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ในวรรคสองนี้ เป็นการบัญญัติเอาผิดต่อผู้ท่ีซ่อนเร้น โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสอง และต้องรู้ว่าบุคคลท่ีตนซ่อนเร้นนั้น เป็นผู้ท่ีถูกพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 284 วรรค
หนึ่ง 
 ในวรรคท้ายได้ก าหนดให้ความผิดในมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

 มำตรำ 285 กำรเพิ่มโทษ 

 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 
278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระท าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าท่ีราชการ หรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์ 
หรือในความอนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม 

 ค ำอธิบำย 

 มาตรานี้เป็นการก าหนดถึงการเพิ่มโทษของผู้กระท าความผิด ในกรณีท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับ
เพศ เช่น การข่มขืนกระท าช าเรา อนาจาร หรือการล่อลวง พาไปเพื่อสนองความใคร่ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ความผิดตามท่ีระบุไว้ในมาตรา276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 
279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 และการกระท าความผิดดังกล่าว ได้กระท าต่อ
ผู้สืบสันดาน อันได้แก่ บุตร หลาน เหลน ล่ือ หรือครูอาจารย์ได้กระท าต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล เช่น 
ครูประจ าช้ัน ครูสอนวิชากฎหมาย แต่ไม่รวมถึงครูสอนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชา หรือเป็นการ
กระท าต่อผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าท่ีราชการ เช่น เจ้าพนักงานต ารวจผู้มีหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องหา 
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ได้กระท าความผิดทางเพศ แก่ผู้ต้องหาท่ีตนควบคุมตามหน้าท่ี หรือได้กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง 
ในกรณีท่ีศาลต้ังให้เป็นผู้ปกครองบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกระท าต่อบุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ อันอยู่ในความพิทักษ์หรือผู้อยู่ในความอนุบาล 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยไม่เคยสอนในช้ันท่ีผู้เสียหายเรียน จ าเลยสอนเด็กเล็ก ท้ังจ าเลยมิได้เป็นครูใหญ่ซึ่งโดย
หน้าท่ีแล้วมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบนักเรียนท้ังโรงเรียน หรือเป็นครูเวร หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ี
ดูแลผู้เสียหายในขณะเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงจ าเลยฟังไม่ได้ว่า ผู้เสียหายเป็นศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
จ าเลยอันจะเป็นเหตุให้จ าเลยต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2353/2538) 
 ความหมายของค าว่า ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 มิได้
หมายถึงเฉพาะผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ในฐานะครูหรืออาจารย์ซึ่งมีหน้าท่ีสอนศิษย์เท่านั้น แต่ครูหรือ
อาจารย์นั้น ต้องมีหน้าท่ีควบคุมดูแลปกป้องรักษาตัวศิษย์ และกระท าความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
ต่อศิษย์ในระหว่างมีหน้าท่ีดังกล่าวด้วย เมื่อจ าเลยเป็นเพียงครูหรืออาจารย์ในการสอนกวดวิชา ซึ่ง
ผู้สมัครเรียนช าระค่าสมัครแล้วจะไปเรียนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจท่ีจะใฝ่หาความรู้ อีกท้ัง
ไม่ได้ความว่าสถาบันกวดวิชาของจ าเลย มีระเบียบหรือข้อเคร่งครัดอย่างใด แสดงว่าจ าเลยไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุมดูแลปกป้องรักษาตัวศิษย์ตลอดระยะเวลาท่ีท าการสอน ดังนั้นแม้จ าเลยจะข่มขืน
กระท าช าเราโจทก์ร่วมท่ี 2 ก็มิใช่การกระท าต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของจ าเลย อันจะท าให้ต้องรับ
โทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 421/2546) 
  

 มำตรำ 285/1 กำรห้ำมอ้ำงควำมไม่รู้อำยุในกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับเพศ 

 การกระท าความผิดตามาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 วรรค
สาม และมาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้
อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการห้ามยกเอาความไม่รู้อายุของเด็กมาอ้าง เพื่อให้พ้นผิด ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าผิดต่อเด็กตามาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 วรรคสาม และ
มาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเด็กนั้นอายุไม่เกิน 13 ปี ผู้กระท าจะอ้างความไม่รู้อายุของเด็ก ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ขึ้นมาแก้ตัวว่าไม่ได้กระท าโดยเจตนาไม่ได้ 
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 มำตรำ 286 ควำมผิดฐำนด ำรงชีพจำกรำยได้ของผู้ซ่ึงค้ำประเวณี 

 ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปี ด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

 ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏส าหรับด ารงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงส าหรับด ารงชีพ 
และมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นด ารงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี
เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 

 (1) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็น
อาจิณ 

 (2) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให ้

 (3) เข้าแทรกแซง เพื่อช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ ท่ีคบค้ากับผู้ซึ่ ง
ค้าประเวณีนั้น 

 บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเล้ียงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเล้ียงดู
นั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 
 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปี  
 2. ด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยผู้กระท าต้องมีอายุ 16 
ปีขึ้นไป จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ การกระท าเป็นการด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่ง
ค้าประเวณีซึ่งการด ารงชีพดังกล่าว โดยเป็นการกระท าท่ีเป็นปกติของผู้กระท า ไม่ใช่เป็นการกระท าเพียง
ครั้งเดียว ส่วนการค้าประเวณี ได้แก่ การยอมรับการกระท าช าเราพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น เพื่อตน
ได้รับสินจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่น ท้ังนี้ ไม่จ ากัดว่าเป็นเพศใด จะต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้  
 ส่วนในวรรคสอง เป็นบทสันิษฐานของกฎหมาย เมื่อผู้กระท ามีพฤติการณ์ ดังนี้ 
 1. อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ  
 2. กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นคนจัดให้  
 3. เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ท่ีคบค้ากับผู้ซึ่งค้าประเวณี  
 เมื่อปรากฏพฤติการณ์ 3 กรณีข้างต้น ให้ถือว่าผู้นั้นด ารงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี
เว้นแต่ จะพิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น แต่บทสันนิษฐานนี้มิให้ช้บังคับแก่ ผู้ท่ีท าตัวเป็น
สามีหรือภริยานอกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้ซึ่งค้าประเวณี ซึ่งเป็นผู้ท่ีกฎหมายประสงค์จะปราบปราม
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โดยตรง (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 2014) หรือผู้ได้รับค่าเล้ียงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณี เช่น ผู้ท่ีเป็นบิดา
มารดาและบุตรของผู้ซึ่งค้าประเวณี 

 ตัวอย่างเช่น 

 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 จะต้องฟังได้ว่าจ าเลยอายุกว่า 16 ปี ด ารง
ชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี หมายความว่า  หากขาดปัจจัยแม้เพียง
บางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีจ าเลยจะด ารงชีพอยู่ไม่ได้ เมื่อกรณีได้ความแต่เพียงว่า 
จ าเลยอายุ กว่า 16 ปี เป็นผู้จัดหาหญิงผู้ท าการค้าประเวณีเพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระ และได้รับเงินส่วน
แบ่งจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ดังนี้ ฟังไม่ได้ว่าจ าเลยด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้
ของหญิง ซึ่งค้าประเวณี การกระท าของจ าเลย จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
286 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1208/2535) 
 แม้ว่าจ าเลยจะไม่มีรายได้บางส่วนจากหญิงซึ่งค้าประเวณี จ าเลยก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วย
การอาศัยสามี เพราะสามีของจ าเลยประกอบกิจการขนส่ง มีรถยนต์บรรทุกสิบล้อถึง 3 คัน จึงถือ
ไม่ได้ว่าจ าเลยด ารงชีพแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี  ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 286 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2983/2547) 
 

 มำตรำ 287 ควำมผิดฐำนผลิต มีไว้ น ำเข้ำ ค้ำ หรือท ำให้แพร่หลำยซ่ึงวัตถุหรือสิ่งของ
ลำมก 

 ผู้ใด 

 (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวด
แก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน 
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ์  รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบ
บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือส่ิงอื่นใดอันลามก 

 (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงของลามก
ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือส่ิงของเช่นว่านั้น 

 (3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือส่ิงของลามกดังกล่าวแล้วโฆษณาหรือ
ไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า
วัตถุหรือส่ิงของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด 

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 1  
 1. ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่ง 
 2. เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูป
ถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือส่ิงอื่นใดอันลามก  
 3. เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อแสดงอวดแก่
ประชาชน  
 4. โดยเจตนา  
 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

 1. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้า จ่ายแจก หรือแสดงอวดแก่
ประชาชน หรือให้เช่า  
 2. เกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงของลามกดังกล่าวในอนุมาตรา 1  

 3. โดยเจตนา  
 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 3 

 1. โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่า  
 2. มีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือว่าวัตถุหรือส่ิงลามกดังกล่าวแล้วจะ
หาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด  
 3. เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือเพื่อการค้าวัตถุหรือส่ิงของอันลามกดังกล่าวแล้ว 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการกระท าความผิด โดยมีลักษณะของการกระท าความผิดอยู่ 3 ประการ
ดังท่ีบัญญัติในอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 3 

 ความผิดในอนุมาตรา 1 เป็นการท า ผลิตขึ้นมาเอง เช่น เขียนนิยายลามก วาดภาพลามก 
เป็นต้นหรือการมีไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการได้รับมาจากคนอื่น หรือไปจัดซื้อมาเอง หรือเป็นการน าเข้า 
หรือยังให้น าเข้า ส่งออก ยังให้ส่งออก พาไปหรือยังให้พาไป และท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่ง
เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย 
ภาพยนตร์แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือส่ิงอื่นใดอันลามก โดยผู้กระท าต้องมีเจตนา เพื่อ
ความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า หรือผู้กระท าต้องมีเหตุชักจูงใจเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อ
แสดงอวดแก่ประชาชน หากเพียงมีไว้เป็นการส่วนตัว ไม่ได้จ าหน่ายจ่ายแจกเพื่อการค้า หรือไม่ได้อวด
แก่ประชาชน ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
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 ความผิดในอนุมาตรา 2 เป็นการประกอบการค้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีเกี่ยวกับวัตถุ 
หรือส่ิงลามก เช่น เป็นนายทุนผู้ประกอบการ เป็นนายหน้า หรือเป็นคนกลางในการรับวัตถุหรือส่ิง
ลามกมาแจกจ่ายหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือส่ิงลามกนั้น เช่น มีวัตถุหรือส่ิงลามก
ไว้ให้เช่า หรือมีไว้แลกเปล่ียนกัน แต่หากเป็นการซื้อมาเก็บไว้เป็นของส่วนตัว โดยไม่ได้จ่ายแจก ก็ไม่
เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 ความผิดในอนุมาตรามาตรา 3 เป็นการโฆษณาหรือไขข่าว และต้องมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุ
ชักจูงใจ เพื่อช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือช่วยการค้าวัตถุหรือส่ิงลามกดังกล่าวด้วย 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยท้ังสองร่วมกันฉายภาพยนตร์อันลามก ประกอบด้วยภาพเปลือยและการแสดง
ความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นการแสดงภาวดต่อประชาชนเพื่อประสงค์แห่งการค้า และโดยการค้า ณ 
โรงภาพยนตร์เป็นความผิดตามมาตรา 287 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 624/2529) 
 ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอดมือโอบ
บริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับโทรศัพท์กดท่ีอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกาย
มีแหคลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนม อีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิดเส้ือให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไป
ในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงใน มือล้วงไปท่ีอวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวม
กางเกงขาส้ัน มือข้างหนึ่งประคองนม อีกข้างหนึ่งล้วงไปจับท่ีอวัยวะเพศ แม้ภาพดังกล่าวในหนังสือ
แต่ละเล่ม จะไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจน แต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์และยังมีภาพหญิง
เปลือยตลอดร่างอีกหลายภาพ ซึ่งบางภาพเห็นอวัยวะเพศได้บ้าง ดังนี้  ถือว่าเป็นภาพอันลามก (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3510/2531) 
 

 มำตรำ 287/1 ควำมผิดฐำนครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็ก 

 ผู้ใดครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ส่งต่อส่ือลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ครอบครอง  
 2. ส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 3. เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก ซึ่งหมายถึง ผู้กระท ามีไว้ใน
การครอบครองของตนเอง ซึ่งส่ือลามกอนาจารเด็ก ตามาตรา 1 (17) อันได้แก่ วัตถุหรือส่ิงท่ีแสดงให้รู้
หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศของเด็ก หรือกับเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะ
สามารถส่ือไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพ
ระบายสี ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพหรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัสดุหรือส่ิงต่างๆ ข้างต้น ท่ี
จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ท่ีสามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมาย
ได้ ซึ่งผู้กระท าต้องมีเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เช่น การน าภาพเด็กไม่ใส่เส้ือผ้าไปบรรยายใต้ภาพ จนมีลักษณะลามกอนาจาร ก็เป็นความผิด
ตามมาตรานี้แล้ว 

 

 มำตรำ 287/2 ควำมผิดฐำนผลิต มีไว้ น ำเข้ำ ค้ำ หรือท ำให้แพร่หลำยซ่ึงสื่อลำมก
อนำจำรเด็ก 

 ผู้ใด 

 (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวด
แก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก จ่าย
แจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 (3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลายหรือค้าส่ือลามกอนาจารเด็ก แล้วโฆษณาหรือไขข่าวโดย
ประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวส่ือลามก
อนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 1  
 1. ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด 

 2. ซึ่งส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 3. เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อแสดงอวดแก่
ประชาชน  
 4. โดยเจตนา  
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 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 2  
 1. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก จ่าย
แจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าส่ือลามกอนาจารเด็ก    

2. เกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 3. โดยเจตนา 
 องค์ประกอบควำมผิด ที่ 3 

 1. โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่า 
 2. มีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวส่ือลามกอนาจาร
เด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด  
 3. เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลายหรือค้าส่ือลามกอนาจารเด็ก 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการกระท าความผิด โดยมีลักษณะของการกระท าความผิดอยู่ 3 ประการ 
ดังท่ีบัญญัติในอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 3 

 ความผิดในอนุมาตรา 1 เป็นการท า ผลิตขึ้นมาเอง เช่น การวาดภาพลามก การเขียนเรื่อง
ลามก การมีไว้ หรือการมีไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการได้รับมาจากคนอื่น หรือไปจัดซื้อมาเอง หรือเป็นการ
น าเข้าหรือยังให้น าเข้า ส่งออก ยังให้ส่งออก พาไปหรือยังให้พาไปและท าให้แพร่หลายโดยประการ
ใดๆ ซึ่งส่ือลามกอนาจารเด็ก โดยผู้กระท าต้องมีเจตนา เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า 
หรือผู้กระท าต้องมีเหตุชักจูงใจเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน หากเพียงมีไว้เป็นการ
ส่วนตัวไม่ได้จ าหน่ายจ่ายแจกเพื่อการค้า หรือไม่ได้อวดแก่ประชาชน ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 ความผิดในอนุมาตรา 2 เป็นการประกอบการค้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ือลามกอนาจาร
เด็ก เช่น เป็นนายทุนผู้ประกอบการ เป็นนายหน้า หรือเป็นคนกลางในการรับส่ือลามกอนาจารเด็ก 
มาแจกจ่ายหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าส่ือลามกอนาจารเด็กนั้น เช่น มีวัตถุหรือส่ิงลามก 
ไว้ให้เช่า หรือมีไว้แลกเปล่ียนกัน แต่หากเป็นการซื้อมาเก็บไว้เป็นของส่วนตัว โดยไม่ได้จ่ายแจก ก็ไม่
เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 ส่วนความผิดในอนุมาตรามาตรา 3 เป็นการโฆษณาหรือไขข่าว และต้องมีเจตนาพิเศษหรือ
มูลเหตุชักจูงใจ เพื่อช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือช่วยการค้าส่ือลามกอนาจารเด็กดังกล่าวด้วย  
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. นายเอกกับนางสาวบี เป็นคู่รักกัน นายเอจึงขอร่วมประเวณี โดยนายเอกหลอกว่า ถ้าให้
ร่วมประเวณีจะไปขอนางสาวบีแต่งงาน จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แต่หลังจากร่วมประเวณี
แล้ว นายเอกปฏิเสธที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับนางสาวบี ดังนี้ จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา
ของนายเอก 

2. นายด า ได้ข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิงเอ โดยเด็กหญิงเอไม่ได้ยินยอม ต่อมานายด าถูกจับ
และคดีอยู่ในช้ันศาล เด็กหญิงเอเกิดความรักและความสงสารนายด า จึงไม่อยากเอาความ โดยมาขอ
อนุญาตศาลสมรสกันตามมาตรา 277 วรรคท้าย ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายด ามีความผิดทางอาญา
หรือไม่ และศาลจะอนุญาตให้ท้ังคู่สมรสกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นางสาวบีหลงรักนางสาวสวย ซึ่งอายุ 16 ปี แต่นางสาวสวยมีแฟนแล้วจึงไม่รับรักนางสาว
บี วันเกิดเหตุ นางสาวบีเห็นนางสาวสวยนั่งอยู่คนเดียว จึงเข้าไปกอดจูบปล้ านางสาวสวย แต่นางสาว
สวยดิ้นหลุดแล้ววิ่งหนีไปได้ ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นางสาวบีมีความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. นายเกย์ได้หลอกลวงเด็กชายถั่วด า ซึ่งอายุ 12 ปี ว่าเด็กชายถั่วด ามีเคราะห์ใหญ่ ต้องท า
พิธีแก้กรรม โดยให้เด็กชายถ่ัวด าถอดเส้ือผ้าออกท้ังหมด แล้วนอนคว้ าหน้า เด็กชายถั่วด าหลงเช่ือจึง
ท าตาม ปรากฏว่านายเกย์ได้สอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปทางทวารหนักของเด็กชายถ่ัวด า ดังนี้ จง
วินิจฉับความรับผิดทางอาญาของนายเกย์ 

5. อย่างไรเป็นความผิดฐานผลิต มีไว้ น าเข้า ค้า หรือท าให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือส่ิงของลามก  
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บทที่ 8 

ลักษณะ 10 ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย 

 
ลักษณะ 10 ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย 

 
 ในลักษณะ 10 นี้ เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย สิทธิในชีวิตและร่างกายมนุษย์ ถือ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ท่ีได้รับความรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรับรองคุ้มครองต้ังแต่ปฏิสนธิ
เป็นทารกในครรภ์มารดา ไปจนกระท่ังส้ินสภาพบุคคล ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา จึงได้บัญญัติถึง
ความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้ท่ีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายผู้อื่นไว้ โดยแยกออกเป็น
ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนป่วยเจ็บ 
หรือคนชราซึ่งได้บัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 288 ถึง มาตรา 308 

 

 หมวด 1 ควำมผิดต่อชีวิต 

 
 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนย่อมได้รับความรับรองคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใดจะ
ละเมิดกฎหมายประทุษร้ายแก่ชีวิตผู้อื่นไม่ได้ ในบทบัญญัติในหมวดนี้ประสงค์ให้มีการคุ้มครองชีวิต
ของบุคคลโดยตรง ผู้ใดจะกระท าต่อผู้อื่น โดยการฆ่า การท าให้ผู้อื่นฆ่าตัวเองตาย ช่วยเหลือหรือยุยง
ให้ฆ่าตัวตาย หรือเข้าร่วมการชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ผู้นั้นย่อมมีความผิดตามท่ีบัญญัติใน
หมวดนี้ซึ่งเริ่มต้ังแต่มาตรา 288 ถึง มาตรา 294  
 

 มำตรำ 288 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 
 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ฆ่า  
 2. ผู้อื่น  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรา ได้แก่ การฆ่า ซึ่งหมายความว่า การท าให้ตาย หรือการกระท าให้บุคคลท่ี
มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ได้ถึงแก่ความตาย ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่า เมื่อแกนสมองตาย ย่อมถือว่าบุคคล
นั้น ได้ถึงแก่ความตายแล้ว การฆ่าหรือการท าให้ตายนี้ จะกระท าโดยวิธีใดก็ได้ ไม่จ ากัดวิธีการฆ่า แต่
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ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล เช่น การยิงให้ตายด้วยปืน การ
ฟันให้ตายด้วยมีด การวางยาพิษให้ตาย เป็นต้น หรืออาจจะไม่ใช่การตายโดยตรงจากการกระท า แต่
สามารถพิสูจน์ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลได้ ก็ถือว่าเป็นการฆ่า เช่น แผลติดเช้ือ
หลังการถูกยิงหรือถูกฟัน เป็นต้น 

 การฆ่าซึ่งจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ คือ การฆ่าผู้อื่น หมายความว่า ต้องเป็นการฆ่าบุคคล
อื่นท่ีไม่ใช่ผู้กระท าเอง และบุคคลอื่นนั้นต้องมีสภาพบุคคล ดังนั้น กาฆ่าตัวเองตาย หรือการพยายาม
ฆ่าตัวเองตาย จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ เมื่อการฆ่าตัวเองตาย ไม่เป็นความผิด ผู้ท่ีให้การ
สนับสนุนหรือยุยงส่งเสริม จึงไม่ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้อื่นกระท าความผิด เช่น การหาปืนมาให้ 
การไปซื้อยาพิษมาให้ก็ไม่เป็นความผิดฐานผู้สนับสนุน แต่ถ้าเป็นผู้ท่ีช่วยกรอกยาพิษเข้าปากให้ หรือ
ช่วยเหนี่ยวไกปืนหรือการบังคับให้เขาฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใด ๆ ถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่น  และจะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 ตัวอย่างเช่น 

 จ าเลยยิงผู้ตายบาดเจ็บสาหัสแล้วตายภายหลังเกิดเหตุ 9 เดือนต่อมา โดยแผลติดเช้ืออย่าง
แรง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการยิงมีเจตนาฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผู้ตายรักษา
บาดแผลไม่ดีจนติดเช้ือและถึงแก่ความตาย เป็นเหตุแทรกแซงอันจ าเลยควรคาดหมายได้ จ าเลยจึง
ต้องรับผิดในผลท่ีเกิดขึ้นนั้น เมื่อจ าเลยกระท าโดยมีเจตนาฆ่า จึงต้องรับผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1478/2528) 
 การท่ีจ าเลยท่ี 3 ร้องบอกจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ว่า “ตีมันให้หมอบเลย” แสดงให้เห็นว่าจ าเลย
ท่ี 3 มีเจตนาร่วมกระท าความผิดกับจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 เมื่อจ าเลยท่ี 3 ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการท่ีจ าเลย
ท่ี 1 และท่ี 2 ใช้ไม้ตีท าร้ายผู้ตายท่ีบริเวณศีรษะและล าตัวอาจท าให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น จึง
ถือได้ว่าจ าเลยท่ี 3 ได้ร่วมกับจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ท าร้ายผู้ตายโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่
ความตายเพราะถูกท าร้าย ดังกล่าว จ าเลยท่ี 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกับจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ฆ่าผู้ตาย
โดยเจตนา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 224/2536) 
 ขณะท่ีจ าเลยวิ่งหลบหนีสิบต ารวจตรี ส. และพลต ารวจ ส. จ าเลยหันมายิงปืนใส่เจ้าพนักงาน
ต ารวจท้ังสอง 1 นัดเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จากนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ โดยมิได้ยิงปืนใส่ เจ้า
พนักงานต ารวจท้ังสองอีก เช่นนี้จะฟังว่าการยิงปืนของจ าเลยดังกล่าว เป็นการจ้องเล็งยิงปืนตรงไปยัง
เจ้าพนักงานต ารวจท้ังสองโดยมีเจตนาฆ่าหาได้ไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ผู้กระท าการตามหน้าท่ี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6322/2540) 
 จ าเลยใช้มีดยาวทั้งด้ามรวม 8 นิ้ว แทงผู้เสียหายหลายครั้ง โดยเฉพาะบาดแผลท่ีท้องซึ่งเป็น
อวัยวะส าคัญ เป็นเหตุให้กระเพาะอาหารและตับฉีกขาด จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระท าได้ว่าจะ
เป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ ถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ท้ังจ าเลยได้กระท าไปตลอด
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แล้ว การท่ีจ าเลยไม่แทงผู้เสียหายซ้ าอีกและช่วยพาผู้เสียหายลงจากตึกท่ีเกิดเหตุไปรักษาพยาบาล
ไม่ใช่เป็นการยับยั้งไม่กระท าการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท านั้นบรรลุผลตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 82 จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามมาตรา 288 ประกอบ 
ด้วยมาตรา 80 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3688/2541) 
 ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้พูดจาดูถูกจ าเลยก่อนในลักษณะท่ีจ าเลยเหมือนของเล่น ได้แล้วจะเลิก
เมื่อไรก็ได้ และเป็นหญิงใจง่ายหลอกกินเงินได้ เมื่อจ าเลยโกรธและใช้รองเท้าตบหน้าผู้ตาย ผู้ตายกลับตาม
ไปท าร้ายจ าเลยอีก จนจ าเลยทนไม่ได้เดินไปท่ีห้องพักน ามีดปอกผลไม้ยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่งกลับมาใช้
ปาดคอผู้ตาย ซึ่งเหตุการณ์ต้ังแต่ผู้ตายพูดจาดูถูกจ าเลย แล้วจ าเลยกลับไปบ้านพัก น ามีดมาปาดคอจน
ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้น เป็นระยะเวลาท่ีสืบเนื่องเช่ือมโยงติดต่อกันมาโดยตลอดในขณะนั้นเอง และเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นยังไม่ขาดตอน เนื่องจากห้องพักของจ าเลยกับท่ีเกิดเหตุห่างกันไม่มากนัก เมื่อไม่ปรากฏ
ว่าจ าเลยมีพฤติการณ์ตระเตรียมการหรือวางแผนฆ่าผู้ตายมาก่อน การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 386/2546) 
 การท่ีจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ทราบดีอยู่แล้วว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงสามารถ
ท าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่าย แต่ยังน าอาวุธดังกล่าวออกมาข่มขู่ผู้ตาย โดยจ่อไปทางศีรษะของ
ผู้ตาย จ าเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาวุธปืนอาจล่ันถูกผู้ตายถึงแก่ชีวิตได้ แต่จ าเลยยังคงกระท าการ
ดังกล่าว ผู้ตายจึงได้ปัดป้องให้พ้นตัว แต่ปืนล่ันเสียก่อนจึงถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เป็นการกระท า
โดยเจตนาฆ่า (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7669/2549) 
 การท่ีแกนสมองถูกท าลายจนส้ินสุดการท างานโดยส้ินเชิงตลอดไป ย่อมถือได้ว่าเป็นการตาย
ของบุคคลแล้ว การท่ีเพทย์ร่วมกันผ่าตัดเอาไตท้ัง 2 ข้างออกจากร่างกายของนาง น. ซึ่งอยู่ในภาวะ
สมองตาย เพื่อน าเอาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่บุคคลอื่น จึงเป็นการกระท าต่อบุคคลท่ีตายไปแล้ว ไม่มี
สภาพบุคคลท่ีจะถูกฆ่าอีก ไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4200/2559) 
 

 มำตรำ 289 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
 ผู้ใด  
 (1) ฆ่าบุพการี 
 (2) ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี หรือเพราะเหตุ ท่ีจะกระท าหรือได้กระท าการ
ตามหน้าท่ี 

 (3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการท่ีเจ้าพนักงานนั้นกระท าตามหน้าท่ี หรือเพราะเหตุ ท่ี
บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 

 (4) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
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 (5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้ายฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อ
ความสะดวกในการท่ีจะกระท าความผิด อย่างอื่น หรือ 

 (6) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่นเพื่อ
ปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเล่ียงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นท่ีตนได้กระท าไว้ 
 ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ฆ่าผู้อื่น ตามาตรา 288  

 2. โดยมีเหตุฉกรรจ์ ดังนี้  
    2.1 ฆ่าบุพการี  
    2.2 ฆ่าเจ้าพนักงาน 

         2.2.1 ซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี  
         2.2.2 เพราะเหตุท่ีจะกระท าการตามหน้าท่ี  
         2.2.3 เพราะเหตุท่ีได้กระท าการตามหน้าท่ี  
    2.3 ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 

         2.3.1 เพราะเหตุท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี  
         2.3.2 เพราะเหตุท่ีจะช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี 

         2.3.3 เพราะเหตุท่ีได้ช่วยเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี  
    2.4. ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
    2.5 ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย  
    2.6 ฆ่าผู้อื่น เพื่อ 

         2.6.1 ตระเตรียมการในการท่ีจะกระท าความผิดอย่างอื่น หรือ 

         2.6.2 เพื่อสะดวกในการท่ีจะกระท าความผิดอย่างอื่น หรือ  
    2.7 ฆ่าผู้อื่น เพื่อ 

        2.7.1 จะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่น  
        2.7.2 เอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่น  
        2.7.3 ปกปิดความผิดอื่นของตนเอาไว้ 
        2.7.4 หลีกเล่ียงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นท่ีตนได้กระท าไว้ 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มทษของผู้ท่ีกระท าความผิดตามาตรา 288 ดังนั้น จะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ได้ จึงต้องเข้าองค์ประกอบความผิดตามาตรา 288 เสียก่อน จึงจะเป็นเหตุ
ฉกรรจ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ซึ่งมี 7 กรณี ดังนี้ 
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 1. ฆ่าบุพการี บุพการี หมายถึง บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย และทวด ซึ่งสืบสายโลหิตโดยตรง
ขึ้นไปหรือสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา อันได้แก่ ลูก หลาน เหลน ล่ือ ในเรื่องการฆ่าบุพการี ต้องถือ
ตามเอาบุพการีท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ ต้องมีการจดทะเบยนสมรสระหว่างบิดามารดา 
หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส บิดาต้องรับรองบุตรโดยพฤตินัย นั้นหมายความว่า หากบุตรนอก
กฎหมายได้กระท าการฆ่าบิดา ก็ย่อมไม่ต้องด้วยเหตุเพิ่มโทษตามาตรานี้ และตัวผู้กระท าเองต้องรู้ด้วย
ว่าบุคคลท่ีตนฆ่านั้นเป็นบุพการี หากไม่รู้ว่าเป็นบุพการี ก็ย่อมรับผิดฐานบุคคลอื่น ตามาตรา 288 

 2. ฆ่าเจ้าพนักงาน ความหมายของเจ้าพนักงานให้ดูค าอธิบายในมาตรา 136 ในอนุมาตรา 2 
นี้ จะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อ ผู้กระท าทราบว่าผู้ท่ีตนฆ่าเป็นเจ้าพนักงาน โดยเหตุชักจูงใจท่ีฆ่าเจ้า
พนักงานนั้นเพราะ  
     2.1 เจ้าพนักงานนั้นกระท าการตามหน้าท่ีอยู่ เช่น ฆ่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีจับกุมตน หากเป็น
การฆ่าเจ้าพนักงานท่ีออกเวรไปผักผ่อนท่ีบ้าน ก็จะเพิ่มโทษไม่ได้ เพราะเจ้าพนักงานนั้นไม่ได้กระท า
การตามหน้าท่ี หรือหากเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ก็จะเพิ่มโทษไม่ได้เช่นกัน 

     2.2 เจ้าพนักงานนั้นจะกระท าตามหน้าท่ี เช่น ฆ่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจขณะท่ีจะเข้ามาจับกุม
ตน 

     2.3 เจ้าพนักงานนั้นได้กระท าการตามหน้าท่ี เช่น ฆ่าเจ้าพนักงานท่ีเคยจับกุมตน  
 3. ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ท้ังท่ีช่วยเหลือเพราะเจ้าพนักงานส่ังให้ช่วย หรือมิได้ส่ังให้ช่วย
แต่ช่วยเพราะสมัครใจด้วย และเหตุท่ีฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเพราะ  
     3.1 ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี  
     3.2 ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจะช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี  
     3.3 ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี 

  4. ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่า ผู้ฆ่าต้องได้คิดทบทวนมาก่อนฆ่า และตัดสินใจท่ีจะ
ฆ่าผู้อื่น การไตร่ตรองนี้ ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลานาน เพียงแค่เป็นการไตร่ตรอง ทบทวนก่อนฆ่า ก็เป็น
ความผิดฆ่าโดยไตร่ตรองแล้ว เช่น มีปากเสียงกัน เดินแล้วออกจากสถานท่ีนั้น แล้วกลับเข้ามาใช้มีด
แทงผู้อื่นตาย หรือไปรอดักยิงอยู่หน้าบ้านผู้ตาย การวางยาพิษ การไปเช่ารถมาไว้เพื่อขับชนผู้ตาย แต่
การท่ีคิดไว้ก่อนว่าจะฆ่า แต่บังเอิญไปพบเข้าก็เลยฆ่า ไม่ถือว่าเป็นการไตร่ตรอง เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้ใช้ 
วาน จ้างฆ่าและผู้ถูกใช้ก็เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองด้วย 

 5. ฆ่าโดยทรมาน ได้แก่ การฆ่าโดยไม่ต้องการให้ตายในทันที แต่ต้องการให้ผู้ถูกฆ่านั้นได้รับ
ความเจ็บปวดทน ทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก่อนถึงแก่ความตาย เช่น ให้น้ ามันราดแล้วเผาขณะท่ียัง
มีชีวิตอยู่ แทงผู้ตายหลายแผลท าให้เสียเลือด แล้วปล่อยให้ตาย ตัดแขนตัดขาผู้ตายเพื่อให้ตายช้าๆ 
หากตัดแขนตัดขาแล้วผู้ตายได้ตายในทันที โดยไม่ทุกขเวทนา ก็ไม่เป็นการฆ่าโดยทรมาน หรือแทง
ผู้ตายซ้ าๆ 40 แผลโดยท าให้ผู้ตาย ตายทันที ย่อมไม่เป็นการฆ่าโดยทรมาน เป็นต้น  
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ฆ่าโดยการกระท าทารุณโหดร้าย ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้กระท า และพิจารณาจาก
ความรู้สึกของคนท่ัว ๆ ไป เช่น ฆ่าหญิงมีครรภ์ ฆ่ายกครอบครัวโดบใช้มีดปาดหลอดลม เป็นต้น  
 6. ฆ่าผู้อื่นเพื่อการเตรียมการในการท่ีจะท าความผิดอย่างอื่น ได้แก่ การฆ่าผู้อื่นเพื่อเป็นการ
ตระเตรียมท่ีจะกระท าความผิดอาญาฐานอื่นอีก เช่น ฆ่าพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อจะเข้าท่ีจะ
ลักทรัพย์ในสถานท่ี ท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอยู่ เป็นต้น 

ฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการท่ีจะกระท าความผิดอย่างอื่น ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้กระท าความผิด
อื่นได้สะดวกขึ้น เช่น ฆ่าผู้ชายท่ีไปกด้วยกันกับผู้หญิง แล้วกระท าการข่มขืนกระท าช าเราผู้หญิง 
 7. ฆ่าเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่น ได้แก่ การฆ่าคน
หลังจากท่ีได้กระท าความผิดอย่างอื่นมาแล้ว เช่น ฆ่าปิดปากเพื่อนท่ีร่วมปล้นทรัพย์ด้วยกันเพื่อเอา
ทรัพย์ท่ีปล้นนั้น  
 ฆ่าเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่น ได้แก่ การฆ่าท่ีผู้กระท า
ได้ประโยชน์จากการกระท าความผิดอื่นมาแล้ว เช่น ปล้นทรัพย์ได้มาแล้ว แต่ฆ่าเพราะเจ้าทรัพย์
ติดตามมาเอาคืนทรัพย์นั้น  
 เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน เช่น ขณะก าลังปล้นทรัพย์และได้ทรัพย์นั้นมาแล้ว ได้กระท า
การฆ่าเจ้าของทรัพย์นั้น เพราะเจ้าของทรัพย์เสียงดังเอะอะร้องให้คนอื่นช่วย  
เพื่อหลีกเล่ียงให้พ้นอาญา เช่น ฆ่าเพื่อหลบหนีต ารวจ   
 ตัวอย่างเช่น 

 ตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 249 (1) บุพการี หมายถึงบิดามารดา หรือ
ญาติท่ีสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป คือ ปู่ย่า ตายาย ดังนั้น ถ้าบุตรฆ่าบิดาก็ต้องด้วยเหตุฉกรรจ์ตามข้อ
นี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1309/2456) 
 จ าเลยฉุดคร่าหญิงไปเพื่อกระท าอนาจารและข่มขืนกระท าช าเรา ระหว่างนั้นบิดาของหญิง
ผู้เสียหายเข้าไปขัดขวาง จ าเลยจึงฆ่าบิดาของหญิงนั้น เป็นการฆ่าเพื่อความสะดวกในการท่ีจะกระท า
ความผิดอื่น ตามมาตรา 289 (6) และขณะเดียวกันก็เป็นการฆ่าเพื่อเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การ
ท่ีได้กระท าความผิดอย่างอื่น ตามมาตรา 289 (7) ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 975/2508 ) 
  บุตรบุญธรรมไม่ใช่ผู้สืบสันดาน บิดามารดาบุญธรรมจึงมิใช่บุพการีของบุตรบุญธรรม (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 956/2509)   
 ผู้ตายเป็นชู้กับภริยาของจ าเลย ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพาภริยาจ าเลยไปค้างท่ีอื่น จ าเลยจึงไปหา
ผู้ตายท่ีห้องท างานของผู้ตายเพื่อขอให้ผู้ตายส่งภริยาของจ าเลยคืน ไม่มีเจตนาจะท าร้ายผู้ตายมาก่อน
แต่ผู้ตายหลบหน้าหนีเข้าห้องน้ า จ าเลยจึงมีความโกรธขึ้นและได้ตามเข้าไปแทงผู้ตายในห้องน้ าถึงแก่
ความตาย ดังนี้จ าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น แต่ยังมิใช่การฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1932/2514) 
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 ต ารวจขอแรง บ. ราษฎร ซึ่งเป็นเจ้าของเรือยนต์ให้ขับเรือติดตามจ าเลยซึ่งเป็นคนร้าย เมื่อ
ตามไปทัน บ. จอดเรือแล้วแยกกันกับต ารวจไล่ตามจ าเลยไป เช่นนี้เป็นการท่ี บ. เข้าช่วยเจ้าพนักงาน
โดยสมัครใจเองเมื่อจ าเลยยิง บ. ได้รับอันตรายแก่กาย การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการพยายามฆ่าผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการท่ีเจ้าพนักงานนั้นกระท าการตามหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 289 (3) ประกอบด้วยมาตรา 80 แต่ไม่ใช่เป็นการใช้ก าลัง ประทุษร้ายในการต่อสู้หรือขัดขวาง
ผู้ซึ่งช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี อันจะเป็นความผิดตามมาตรา 138 

ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2228/2515) 
 จ าเลยท้ังส่ี จับกุมผู้ตายท้ังสามคนในข้อหาลักไก่ ต่อมาจ าเลยท้ังส่ี น าตัวผู้ตายท้ังสามไปยัง
หน้าผา เมื่อไปถึงบริเวณลานจอดรถซึ่งอยู่ห่างหน้าผา 2 เส้น จ าเลยท่ี 1 ให้จ าเลยท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 4 

น าผู้ตายท้ังสามไปท่ีหน้าผาทีละคน จ าเลยท่ี 1 อยู่ท่ีบริเวณลานจอดรถนั่นเอง โดยจ าเลยท้ังส่ีมีเจตนา
ร่วมกันท่ีจะฆ่าผู้ตายท้ังสาม เมื่อจ าเลยท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 4 ผลักผู้ตายท้ังสามตกหน้าผาตายทีละคนแล้ว 
จ าเลยท้ังส่ีก็พากันกลับ พฤติกรรมเช่นนี้ถือได้ว่าจ าเลยท้ังส่ีร่วมกันฆ่าผู้ตายท้ังสาม โดยวางแผนไว้
ล่วงหน้าการกระท าของจ าเลยท้ังส่ี จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายท้ังสามโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ประกอบด้วยมาตรา 83 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2225/2516) 
 กรณีท่ีเป็นความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 289 (2) นั้นต้องเป็นกรณีฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งก าลังกระท าการตามหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ผู้ตายเป็นทหารมีหน้าท่ีเป็นสิบเวร และก าลังดูโทรทัศน์อยู่ในเต็นท์พักผ่อน ขณะจ าเลยกับพวกเข้ามา
ท าร้ายและฆ่า ผู้ตายมิได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าท่ี ดังนี้ ไม่เป็นการฆ่าเจ้าพนักงานซึ่ง
กระท าการตามหน้าท่ี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3090/2527) 
 จ าเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส และ
ตกจากรถจักรยานยนต์ท่ีขับข่ีมาจากนั้น จ าเลยได้เอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป การท่ีจ าเลยยิง
ผู้เสียหายก็เพื่อความสะดวก ในการท่ีจ าเลยจะลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่
ถึงแก่ความตาย การกระท าของจ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (6) 

ประกอบด้วยมาตรา 80 มิใช่ความผิดตามมาตรา 289 (7) เพราะการฆ่าตามอนุมาตรา 7 เป็นการฆ่า
ผู้อื่นเพื่อจะเอาผลประโยชน์อันเกิดแก่การท่ีตนได้กระท าความผิดอื่น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 357/2532) 
 การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่า ก่อนท าการฆ่าผู้กระท าผิดได้คิดไตร่ตรอง
ทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระท าความผิด ไม่ใช่กระท าไปโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะเมาสุราหรือบันดาล
โทสะ การไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเกี่ยวกับเจตนาส่วนตัวของผู้กระท าผิด ผู้ร่วมกระท าผิดท่ีมิได้
ไตร่ตรองไว้ก่อนไม่มีความผิดด้วย เพราะกฎหมายมุ่งถึงการไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งเป็นสภาพจิตใจของแต่
ละคน การจะเป็นตัวการร่วมกันฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  จึงต้องมีลักษณะเป็นการวาง
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แผนการคบคิดกันมาแต่ต้น ท่ีจะไปฆ่าผู้อื่น หรือด้วยการใช้จ้างวาน หรือไปดักฆ่าผู้อื่นโดยมีพฤติการณ์
ร่วมกันมาแต่ต้น แต่การท่ีจ าเลยท่ี 1 ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อนและเป็นญาติพี่น้องกับ
ผู้ตาย ท้ังก่อนเกิดเหตุได้มีการด่ืมสุรากันโดยไม่ปรากฏว่าจ าเลยท่ี 1 ได้ร่วมวางแผนกับจ าเลยท่ี 2 มา
ก่อน การท่ีจ าเลยท่ี 1 ร่วมไปฆ่าผู้ตายจึงเป็นการตัดสินใจในทันทีทันใดลักษณะตกกระไดพลอยโจน
มากกว่า ดังนี้จ าเลยท่ี 1 คงมีความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 เท่านั้น 
ไม่เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 433/2546) 
 

 มำตรำ 290 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยไม่เจตนำ 

 ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
 ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 289 ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าร้ายผู้อื่น  
 2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายถึงแก่ความตาย  
 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าโดยเจตนาท าร้ายผู้อื่น หมายความว่า กระท าการ
ประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น การท าร้ายนี้  เป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายถึงแก่ความตาย นั่น
หมายความว่าต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล เช่น การท าร้ายผู้อื่น แล้วท าให้เสียเลือด
มาก หรือแผลติดเช้ือจนถึงแก่ความตาย เป็นต้น 

 ในวรรคสองนี้เป็น เหตุเพิ่มโทษ ของความผิดตามวรรคแรก  หากเข้ากรณีเหตุฉกรรจ์ ดังท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 289 เช่น ท าร้ายบุพการี ท าร้ายเจ้าพนักงาน หรือท าร้ายผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
เป็นต้น 

 ตัวอย่างเช่น 

 การวินิจฉัยว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าหรือไม่นั้น  ข้อเท็จจริงต้องได้ความชัดว่าจ าเลยมีเจตนา
กระท าการเพื่อฆ่า โดยพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งการกระท าของจ าเลย ยิ่งกว่าบาดแผลท่ีผู้ตายได้รับ 
คดีนี้ ร. กับจ าเลยพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมา ร. ไปรับผู้ตายซึ่งเป็นบุตรอายุ 3 ปีเศษมาอยู่ด้วย จ าเลย
รักใคร่เล้ียงดูผู้ตายอย่างดี แต่ผู้ตายมักจะท าส่ิงของเลอะเทอะจ าเลยบ่นไม่ชอบและเฆี่ยนผู้ตายใน
ลักษณะส่ังสอนวันเกิดเหตุผู้ตายถ่ายปัสสาวะรดท่ีนอน ซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงท่ีจ าเลยถึงกับคิดจะฆ่า
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ผู้ตาย ขณะเกิดเหตุจ าเลยและผู้ตายอยู่ในห้องน้ าไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็น จึงไม่ได้ความชัดแจ้งว่า
จ าเลยได้กระท าต่อผู้ตายอย่างไรบ้าง แต่จ าเลยให้การในช้ันสอบสวน ว่าจ าเลยใช้อารมณ์ลงโทษผู้ตาย
อย่างรุนแรงโดยการกดศีรษะผู้ตายลงในโถส้วม ซึ่งมีน้ าจากสายยางช าระท่ีจ าเลยฉีดไปท่ีศีรษะผู้ตาย
เอ่อล้นขึ้นมา โดยจ าเลยเช่ือว่าเป็นสาเหตุให้ผู้ตายส าลักน้ าแล้วหมดสติไป ด้วยความตกใจหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จ าเลยจึงใช้มือขยุ้มท้องและใช้ก าปั้นทุบท้องผู้ตาย อีกท้ังยังน าผู้ตายพาดบนโถส้วม
และใช้ฝาโถส้วมกดทับท้องผู้ตาย อันเป็นความเข้าใจของจ าเลยท่ีพยายามจะรีดน้ าให้ออกจากท้อง
ผู้ตายนั่นเอง ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุท าให้อวัยวะภายในช่องท้องของผู้ตายได้รับความกระทบกระเทือน
อย่างรุนแรง พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีเหตุผลและน้ าหนักฟังได้เพียงว่า จ าเลยท าร้ายร่างกาย
ผู้ตายจริง เนื่องจากโกรธท่ีผู้ตายถ่ายปัสสาวะรดท่ีนอน เมื่อทางน าสืบของโจทก์ไม่ปรากฏมูลเหตุท่ีแน่
ชัดในอันจะจูงใจให้จ าเลยฆ่าผู้ตายแล้วพฤติการณ์แห่งการกระท าของจ าเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าจ าเลยมี
เจตนาฆ่าผู้ตาย นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าหลังเกิดเหตุจ าเลยยังช่วย ร. พาผู้ตายไปหาแพทย์ และเมื่อ
ทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจ าเลยก็เป็นผู้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจมิได้หลบหนีแต่
อย่างใด แสดงให้เห็นเจตนาของจ าเลยว่าไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตาย เพียงแต่มีเจตนาท าร้ายเท่านั้น เมื่อการ
ท าร้ายของจ าเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ความตายจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของ
จ าเลย จ าเลยจึงมีความผิดฐานท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290 วรรคหนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 35/2546) 
 

 มำตรำ 291 ควำมผิดฐำนกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย 

 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
 2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  
 3. โดยประมาท 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท า กระท าด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่เพียงเจตนา
ท าร้าย แต่การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งกฎหมายถือว่า เป็นการกระท าโดย
ประมาท ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าด้วยประการใดๆ โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่ง
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ 
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ตามมาตรา 59 วรรคส่ี กระท าด้วยประการใดๆ นี้ให้หมายรวมถึงการงดเว้น
การท่ีจักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้น ตามมาตรา 59 วรรคท้ายด้วยและการกระท าโดยประมาท
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ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งผลของความตายนั้นต้องเป็นไปตามหลักความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุกับผล กล่าวคือ ความตายจะต้องเป็นผลซึ่งธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของ
ผู้กระท านั้น ดังท่ีได้อธิบายมาแล้วในมาตรา 288 เช่น ขึงลวดโดยต่อไฟฟ้า 220 โวลต์ แล้วมีคนเดินมา
โดนไฟฟ้าดูด ผู้กระท าไม่มีเจตนาฆ่า แต่มีเจตนาท าร้าย หรือท าร้ายร่างกายจนท าให้เสียเลือดมาก 
เป็นเหตุให้เสียชีวิต ถือว่าผู้กระท าไม่มีเจตนาฆ่า เพียงแต่เจตนาท าร้าย เป็นต้น 

 ตัวอย่างเช่น 

 จอดรถท่ีเสียไว้ข้างถนน โดยไม่มีเครื่องหมายหรือไฟสัญญาณ เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์
แล่นมาชนท้าย ผู้ขับขี่ถึงแก่ความตาย ถือว่าประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ตามมาตรา 291 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 11/2538) 
 การท่ีจ าเลยท้ังสามร่วมกันใช้สายไฟฟ้าซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีอันตรายโดยสภาพ สามารถท าอันตราย
บุคคลอื่นให้ถึงแก่ความตายได้ ท าการช็อตปลาในคลองสาธารณะท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน นอกจากจะ
เป็นการกระท าท่ีผิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งแล้ว ยังเป็นการกระท าโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ อันถือได้ว่าเป็นการกระท าด้วยความประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคส่ีอีกด้วย เมื่อผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าท่ีจ าเลยท้ังสามร่วมกันใช้ดังกล่าว
ช็อตจนถึงแก่ความตาย ก็ต้องถือว่าเป็นผลโดยตรงท่ีเกิดจากความประมาทของจ าเลยท้ังสาม ไม่ว่า
เหตุท่ีเกิดขึ้นจะเป็นเพราะผู้ตายลงไปอาบน้ าในคลองแล้วถูกไฟฟ้าช็อต หรือเป็นเพราะผู้ตายไปแก้
สายไฟฟ้าท่ีเกี่ยวติดส่ิงของจึงถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายก็ตาม ก็ไม่มีผลท าให้จ าเลยท้ังสาม
พ้นผิดแต่อย่างใด จ าเลยท้ังสามจึงมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 832/2540)  
 จ าเลยขับรถยนต์แซงรถบรรทุก ในขณะท่ีรถบรรทุกแซงรถไถนา ผิวจราจรบริเวณนั้นกว้าง5 

เมตร เป็นการแซงรถในท่ีคับขัน ต้องห้ามตามกฎหมาย ท้ังเป็นกรณีท่ีจ าเลยคาดหมายได้ว่า การขับ
รถยนต์แซงเช่นนั้น อาจท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น จึงเป็นการกระท าโดย
ประมาท (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 51/2541) 
 การท่ีจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ต้องมีการกระท าโดยประมาท
และการกระท าโดยประมาทนี้ เป็นผลโดยตรงให้เกิดความตาย ค าของจ าเลยท่ี 1 ท่ีร้องบอกให้
เด็กหญิง จ. ว่ายน้ าข้ามไป โดยบอกว่าจะลงมาช่วยนั้น คงเป็นแต่ค าช้ีแนะ หาได้บังคับให้เด็กหญิง จ. 
ว่ายน้ าข้ามไปไม่ เมื่อเด็กหญิง จ. ตัดสินใจว่ายน้ าข้ามไปและจมน้ าเพราะกระแสน้ าไหลเช่ียวจนถึงแก่
ความตาย โดยจ าเลยท่ี 1 กับพวกไม่สามารถช่วยได้ จึงนับได้ว่าเป็นการสมัครใจเข้าเส่ียงภัยของ
เด็กหญิง จ. เองเหตุความตายหาได้เกิดจากการกระท าของจ าเลยท่ี 1 กับพวกไม่ ท้ังมิใช่เป็นผล
โดยตรงอันเนื่องมาจากการช้ีแนะของจ าเลยท่ี 1 จ าเลยท่ี 1 กับพวกจึงมิได้กระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให้เด็กหญิง จ. ถึงแก่ความตาย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3382/2542) 
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 มำตรำ 292 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรอันทำรุณให้ผู้อื่นฆ่ำตนเอง 
 ผู้ใดกระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณ หรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกัน แก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งตนใน
การด ารงชีพหรือในการอื่นใด เพื่อให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการ
พยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. กระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกัน  
 2. แก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการด ารงชีพหรือในการอื่นใด  
 3. เป็นเหตุให้บุคคลนั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง  
 4. เพื่อให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย ด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัย
คล้ายคลึงกัน แก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการด ารงชีพหรือในการอื่นใด หมายความว่า  กระท าการ
ดังกล่าวข้างต้นแก่ผู้ซึ่งต้องพึ่งผู้กระท า เช่น คนชราพึ่งตนเองไม่ได้ คนป่วยท่ีติดเตียงไม่สามารถช่วย
คนเองได้เด็กเล็ก ๆ เป็นต้น จนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวมานั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง 
ผู้กระท าต้องมีเจตนา โดยมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง กล่าวคือ ผู้กระท ามีเจตนาท่ีจะ
กระท าการอันทารุณโหดร้าย ท าให้ผู้ถูกกระท าต้องทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้ เลยตัดสินใจท่ีจะฆ่าตัว
ตายหรือพยายามท่ีจะฆ่าตัวตาย เช่น ผมสมข้าวกับมูลสัตว์ให้ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้
รับประทาน กักขังเด็กเล็ก ๆ ไว้ โดยให้อาหารแบบอด ๆ อยาก ๆ จนบุคคลดังกล่าวทนไม่ได้กับความ
ทรมาน แล้วฆ่าตนเองตาย 

 

 มำตรำ 293 ควำมผิดฐำนช่วยหรือยุยงให้ฆ่ำตัวตำย 

 ผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมี
สภาพหรือสารส าคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระท าของตนได้ ให้ฆ่าตนเองถ้าการฆ่าตนเอง
นั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ช่วยหรือยุยง  
 2. เด็กอายุยังไม่เกิน 16 ปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือ
สาระส าคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระท าของตนได้  
 3. ให้ฆ่าตนเอง  
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 4. การฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเองเกิดขึ้น  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการยช่วยหรือยุยง ให้ผู้อื่นฆ่าตนเองตาย โดยการช่วยหรือยุยง
ดังกล่าวนี้ ไม่ได้จ ากัดวิธี ไม่จ าเป็นต้องเป็นการทารุณเหมือนมาตรา 292 โดยผู้กระท าได้ช่วยหรือยุยง
เด็กอายุยังไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือสาระ 
ส าคัญอย่างไร เพราะเหตุยังไม่รู้เดียงสาว่าการกระท าของตนจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือผู้ถูกยุยงนั้น
อาจจะเป็นบุคคลวิกลจริต หรือผู้ซึ่งไม่สามารถบังคับการกระท าของตนเองได้ เช่น ยุยงผู้ป่วยทางจิตท่ี
ชอบสีแดง ให้ใช้มีดกรีดตามตัวของตน เพื่อจะได้เห็นสีแดง จนท าให้ผู้นั้นฆ่าตนเองจนถึงแก่ความตาย
หรือพยายามฆ่าตนเอง  
 ท้ังนี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 และรู้ว่าบุคคลท่ีตนยุยงนั้นเป็นเด็กอายุ ยังไม่เกิน 
16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือสาระส าคัญอย่างไร หรือไม่
สามารถบังคับการกระท าของตนเองได้ ท้ังนี้ การช่วยหรือยุยงนั้นการช่วยหรือยุยงนั้น เป็นผลโดยตรง
ให้ผู้ถูกยุยงถึงแก่ความตายกล่าวคือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล  

 

 มำตรำ 294 ควำมผิดฐำนเข้ำร่วมในกำรชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่
ควำมตำย 

 ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลต้ังแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่า
จะเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้น  ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ถ้าผู้ท่ีเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
 2. ระหว่างบุคคลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป  
 3. บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการ 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย  
 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ หมายความว่า ผู้กระท าเป็นผู้หนึ่งท่ี
เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้โดยสมัครใจ ซึ่งไม่รู้ว่าการชุลมุนต่อสู้นี้ ใครเป็นใคร อาจมีบุคคล 2 ฝ่าย หรือ
หลายฝ่ายก็ได้ โดยการชุลมุนต่อสู้นี้ต้องเกิดขึ้นโดยบุคคลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป และการชุลมุนต่อสู้
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ดังกล่าว มีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นด้วย
หรือไม่ หรือจะเป็นบุคคลภายนอกท่ีแม้เพียงเดินผ่านมา ก็เลยถูกลูกหลง ทุกคนท่ีร่วมในการชุลมุน
ต่อสู้นั้น ต้องรับผิดตามมาตรานี้ทุกคน ท้ังนี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 ท่ีจะเข้าร่วมในการ
ชุลมุนนั้น แต่ไม่จ าต้องมีเจตนถึงขนาดในการจะท าท่ีให้ผู้ใดถึงแก่ความตาย  
 ส่วนในวรรคสอง เป็นเหตุยกเว้นโทษ โดยมี 2 ประการ คือ ถ้าผู้เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้นั้นแสดง
ให้เห็นว่าได้กระท าไปเพราะเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพราะได้กระท าไปเพื่อป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 ตัวอย่างเช่น 

 การท่ีจ าเลยท่ี 1 เอามีดจ้ีคอจ าเลยท่ี 2 นั้นผู้ท่ีประสบเหตุการณ์อยู่ในฐานะอย่างจ าเลยท่ี 2 

คงไม่มีจิตใจท่ีจะพิจารณาว่า จ าเลยท่ี 1 จะแทงจริงหรือไม่ ย่อมต้องด้ินรนให้พ้นเหตุการณ์นั้น การท่ี
จ าเลยท่ี 2 ชกจ าเลยท่ี 1 ไปท่ีเดียวในภาวะเช่นนั้น นับว่าเป็นการกระท าเพื่อป้องกันให้พ้นอันตราย
เท่านั้น หาได้มีเจตนาท าร้ายหรือสมัครใจวิวาทกับจ าเลยท่ี 1 ไม่ แม้ในเหตุการณ์ดังกล่าวจ าเลยท่ี 1 

ได้ฆ่า ร. ตายด้วย จ าเลยท่ี 2 ก็หามีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้และมีคนถึงแก่ความตายตามมาตรา 294 

ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5508/2534) 
 

 หมวด 2 ควำมผิดต่อร่ำงกำย 

  

 ในหมวดนี้ เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับการท าร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่ง
ลักษณะของความผิด จะเป็นการท าร้ายร่างกาย การท าร้ายร่างกายจนผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส การ
เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส และการกระท าโดยประมาทท าให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัสโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึง มาตรา 300 

 

 มำตรำ 295 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย 
 ผู้ใดท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท า 
ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ท าร้าย  
 2. ผู้อื่น  
 3. จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น  
 4. โดยเจตนา 



264 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าร้ายผู้อื่นการท าร้าย หมายความว่า การกระท าต่อร่างกาย
หรือจิตใจ ให้ได้รับบาดเจ็บ หรือการท าให้เสียหายเป็นภัยแก่กายหรือจิตใจ การท าร้ายจะกระท าด้วย
ประการใด ๆ ก็ได้ อาจจะเป็นการใช้อาวุธ หรือใช้แรงกายภาพ หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ ถ้าการกระท า
นั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ เช่น การใช้มีดฟันท่ีแขนผู้อื่น
การเตะเข้าท่ีชายโครงจนกระดูกซี่โครงของผู้อื่นหัก ส่วนการท าร้ายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจิตใจ
นั้น เป็นผลมาจากการท าร้ายร่างกาย ซึ่งหมายถึง จิตใจได้รับความเสียหาย เนื่องมาจากการถูกท าร้าย 
ดังนั้น การได้รับอันตรายแก่จิตใจ จึงไม่ใช่การท าให้เกิดเกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่ดี เสียใจ เจ็บแค้น 
ถูกเหยียดหยาม เช่น การเอายาเมาผสมให้ผู้อื่นด่ืม แล้วเกิดอาการวิงเวียนเคล่ือนไส้ หรือใส่ยาสลบลง
ไปในน้ าให้ด่ืม แล้วผู้อื่นสลบไป 15 นาที เป็นต้น 

การท าร้าย ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องเป็นการท าร้ายผู้อื่นไม่ใช่
ท าร้ายตนเอง และผู้ถูกท าร้ายต้องมีสภาพบุคคลซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วย  

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยถีบผู้ตายลงไปในแม่น้ าตรงท่ีลึกประมาณครึ่งตัวผู้ตาย แล้วใช้แผ่นซีเมนต์ขนาดกว้าง 

10 นิ้ว ยาว 1 ฟุต หนา 2 นิ้ว ทุ่มใส่ถูกศีรษะผู้ตายในระยะใกล้ขณะท่ีผู้ตายก าลังปืนขึ้นมาบนฝ่ัง เป็น
เหตุให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บจึงหมดสติจมน้ าตาย แม้บาดแผลภายนอกจะเป็นแผลถลอกท่ีศีรษะ และ
แพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ตายจมน้ าตาย แต่การตายเกิดจากการท าร้ายของจ าเลยโดยตรง จ าเลยย่อม
เล็งเห็นผลได้ว่าการทุ่มแผ่นซีเมนต์ดังกล่าว จะท าให้ผู้ตายได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บและตายได้ หาก
ไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงที ถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ไม่ใช่เพียงเจตนาท าร้ายร่างกาย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1748/2538) 

จ าเลยใช้มีดฟันผู้เสียหายเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีไป ก็ไม่ปรากฏว่าจ าเลยวิ่งไล่ตาม
ไปท าร้ายผู้เสียหายอีก ซึ่งจ าเลยน าสืบต่อสู้ว่าใช้มัดฟันผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวเพื่อช่วยเหลือเพื่อนท่ี
ชกต่อยกับผู้เสียหาย โดยไม่เลือกว่าจะฟันผู้เสียหายบริเวณไหน การกระท าของจ าเลยมีเจตนาเพียงท า
ร้ายเท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1190/2553) 
 

มำตรำ 296 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังท่ี

บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
2. ความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 289 
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ความผิดในมาตรานี้เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของมาตรา 295 ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท า
ความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แล้ว  และการกระท าความผิดดังกล่าวนั้น มีลักษณะ
ประการหนึ่งประการใด ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 289 เช่น ท าร้ายร่างกายบิดาซึ่งเป็นบุพการี การท า
ร้าย โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การท าร้ายร่างกายเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งจับกุมผู้กระท าผิดตามหน้าท่ี การ
ท าร้ายโดยทารุณโหดร้าย หรือท าร้ายเพื่อความสะดวกในการจะท่ีกระท าความผิดอื่น หรือการท าร้าย
เพื่อหลีกเล่ียงให้ตนพ้นความผิด เป็นต้น ผู้กระท าผิดตามมาตรา 296 นี้จะต้องรับโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยขับรถยนต์ของกลางชนท้ายรถจ๊ีปท่ีร้อยต ารวจตรี ส. ขับขี่โดยมีเจตนาท าร้ายเพราะ

โกรธเคืองท่ีจับจ าเลยมาสถานีต ารวจและไม่ยอมปล่อยจ าเลยตามค าขอร้องของจ าเลย จนร้อยต ารวจ
ตรี ส.ได้รับบาดเจ็บ จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 296 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3355/2528) 

จ าเลยเตะท าร้ายผู้เสียหายซึ่งเป็นยาย อันเป็นบุพการีของจ าเลยหลายครั้ง ถูกท่ีปลายคาง 1 
ทีและบริเวณหน้าอก 1 ที ในขณะท่ีผู้เสียหายนอน เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ จ าเลยกระท าความผิดตามาตรา 296 ประกอบ มาตรา 289 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 76/2542) 
 

มำตรำ 297 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยเป็นอันตรำยสำหัส 

ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัสต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

อันตรายสาหัสนั้น คือ  
(1) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท  
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด  
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  
(5) แท้งลูก  
(6) จิตพิการอย่างติดตัว  
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัส  
2. อันตรายสาหัส คือ 
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2.1 ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท  
2.2 เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
2.3 เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด  
2.4 หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  
2.5 แท้งลูก  
2.6 จิตพิการอย่างติดตัว  
2.7 ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต  
2.8 ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบ

กรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ มาตรา 295 ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท า
ความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แล้วและการกระท าความผิดดังกล่าวนั้น เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอนัตรายสาหัส ซึ่งผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้น อันตรายสาหัสนั้น คือ 

1. ตาบอด หูหนวก ลินขาด หรือเสียฆานประสาทหมายความว่าดวงตาของผู้ถูกท าร้ายไม่อาจ
รับภาพได้ มองไม่เห็นภาพโดยส้ินเชิง เพียงแต่เห็นแสงแต่ไม่เห็นภาพ ก็ได้ช่ือว่าตาบอด ถ้าพียงเห็น
ภาพไม่ชัดหรือเห็นอยู่บ้างไม่เรียกว่าตาบอด 

   หูหนวก คือ ไม่ได้ยินเสียง แม้โดนท าร้ายจนใบหูขาดไป แต่ยังได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียง
เบาลงก็ไม่ถือว่าหูหนวก 

   ล้ินขาด คือ ล้ินขาดหายไป หากเพียงเป็นแผลฉีกขาด ไม่ถือว่าล้ินขาด 

   เสียฆานประสาท คือ สูญเสียความสามารถในการดมกล่ิน ไม่อาจรับรู้กล่ินได้ หากถูกท า
ร้ายจมูกแหว่งหรือฉีกขาด แต่ยังรับรู้ถึงกล่ินได้ ไม่ถือว่าเสียฆานประสาท 

2. เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์หมายความว่าอวัยวะสืบพันธุ์ขาดไปแม้ว่ามี
อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ แต่ใช้การไม่ได้แล้ว ถือว่าเสียอวัยวะสืบพันธุ์ 

ส่วนการเสียความสามารถสืบพันธุ์ หมายความว่า การท่ีไม่สามารถสืบพันธุ์ แม้ยังสามารถ
ร่วมประเวณีได้ก็ตาม (หยุด แสงอุทัย, 2540: 206) เช่น ท าร้ายหญิงจนต้องได้ตัดรังไข่ จนไม่สามารถ
มีบุตรได้  หรืออัณฑะไม่สามารถผลิตอสุจิได้ เป็นต้น  

3. เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด หมายความว่า อวัยวะดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด
ขาดหลุดไป หรือแม้ไม่ได้ขาดหลุดไป แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ เช่น นิ้วขาดไป 1 นิ้ว หรือเอ็น
ขา เอ็นแขน เสียหายจนใช้งานไม่ได้ตามปกติ แต่ถ้านิ้วขาด แล้วแพทย์รักษาโดยการเย็บต่อติดใช้งานได้
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ปกติ ถือว่าไม่ได้เสียนิ้วไป ไม่เป็นอันตรายสาหัส แต่เย็บต่อติดแล้วใช้งานไม่ได้ปกติ เช่น นิ้วงอ ใช้งาน
ไม่ได้ ก็ถือว่านิ้วนี้เสียแล้ว ถือว่าเป็นอันตรายสาหัส 

อวัยวะอื่นใดหมายความว่าอวัยวะอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในอนุมาตรานี้แต่ต้องเป็นอวัยวะท่ีส าคัญ
เทียบเท่ากันแต่ไม่รวมถึงอวัยวะท่ีแยกออกจากร่างกายแล้วไม่เป็นอันตรายหรือกระทบกระเทือนต่อความ
เป็นอยู่ของชีวิตผู้นั้น 

4. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว หมายความว่า ท าให้เสียความงามบนใบหน้าจนน่าเกลียด เช่น 
ใบหน้าบิดเบี้ยวไป แก้มเป็นแผลเป็นยาวมองเห็นได้ชัด มีบาดแผลฉีกขาดบนใบหน้าหลายแห่งจนท า
ให้เกิดแผลเป็นติดตัวมองเห็นได้ชัด เป็นต้น 

5. แท้งลูกหมายความว่าท าให้ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาตายก่อนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมา  
   หากผู้กระท าผิดเจตนาท่ีจะให้แท้งลูก ผู้กระท าต้องมีความผิดตามมาตรา 302 หรือมาตรา 

303 แล้วแต่กรณี  
6. จิตพิการอย่างติดตัว หมายความว่า จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ การส่ังการของสมอง

ผิดปกติ ซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ แต่ไม่ต้องถึงวิกลจริต  
7. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ทุพพลภาพ คือ การท่ีร่างกายหรือจิตใจไม่

สมประกอบผิดไปจากสภาพปกติของคนท่ัวไปส่วนป่วยเจ็บเรื้อรังหมายความว่าอาการเจ็บป่วยชนิดท่ีไม่
สามารถรักษาให้หายได้ หรือรักษาให้หายได้ยากต้องใช้ระยะเวลานานอาจตลอดชีวิต  

8. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน หมายความว่า ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือมี
ความเจ็บปวดหรือความล าบากในการด ารงชีวิต ไม่สามารถกระท ากิจการใด ๆ ท่ีกระท าอยู่ตามปกติ
เป็นเวลาเกินกว่า 20 วัน ไม่จ าเป็นต้องถึงตลอดชีวิต เพียงเกินกว่า 20 วัน ก็เป็นความผิดตาม
อนุมาตรานี้ 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ซึ่งหมายถึง ผู้กระท ามีเจตนาท่ีจะท าร้าย
ร่างกายตามมาตรา 295 ส่วนจะเป็นความผิดตามมาตรา 297 ก็ต่อเมื่อเกิดผลเป็นอันตรายสาหัส ดังท่ี
ได้กล่าวมาแล้ว 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยต่อยถูกผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้สียหายตาบอด แม้จะไม่ได้ต้ังใจท าร้ายให้ถึงตาบอด 
จ าเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1116/2502) 

การกระท าอันจะเป็นความผิดฐานท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายได้รับอันตรายสาหัสถึง
แท้งลูก ตามมาตรา 297 (5) นั้น จะต้องเป็นกรณีท่ีกระท าให้ลูกในครรภ์ของผู้ถูกท าร้าย คลอดออกมาใน
ขณะท่ีลูกนั้นไม่มีชีวิต ส่วนการคลอดก่อนก าหนดในลักษณะท่ีเด็กยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก 8 วันแล้วก็ตาย 
ดังนี้ ไม่เป็นการให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297 (5) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 677/2510) 
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ผู้เสียหายถูกท าร้าย ท าให้ฟันล่างด้านหน้าหัก 4 ซี่ แต่ฟันท่ีเหลือยังใช้เค้ียวอาหารได้ ดังนี้ ยัง
ไม่ถึงขนาดท่ีจะถือว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (3) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 749/2515) 

โจทก์ร่วมถูกฟันท่ีต้นแขน ปลายแขน และข้อมือขวา ลึกผ่านช้ันกล้ามเนื้อและตัดประสาทท่ี
ไปเล้ียงแขน ต้องรักษาตัว 2 เดือนเศษ จึงหายเป็นปกติ แต่ท างานไม่ได้ ถือว่าถึงอันตรายสาหัสตาม
มาตรา 297 (3) แล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 802/2526) 

โจทก์ร่วมถูกตบด้วยแก้วท่ีใบหน้าบริเวณเบ้าตาข้างซ้าย  แพทย์ผู้รักษาเบิกความประกอบ
รายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลว่า โจทก์ร่วมมีเลือดออกในลูกตาซ้าย ฉากรับภาพเคล่ือน เป็นเหตุ
ให้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น ใช้เวลา 2 เดือนหลังจากรักษาแล้ว ก็ยังมองไม่เห็นตาข้างซ้ายจะบอดตลอด
กาล ไม่สามารถผ่าตัดตาข้างซ้ายให้กลับดีได้ จะเอาลูกตาคนอื่นเปล่ียนแทน  ก็ไม่ได้เพราะเบ้าตา
ภายในเสีย แม้โจทก์ร่วมจะได้รักษาหลังเกิดเหตุทันที ก็ไม่อาจแก้ไขให้ดีได้ ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์ได้รับ
อันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (1) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4150/2529) 

ผู้เสียหายถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมท่ีหน้าอกซ้าย หากปลายมีดเข้าไปถึงหัวใจหรือหลอดลม
ใหญ่และไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็อาจถึงแก่ความตายได้ ผู้เสียหายรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล 8 วัน 
แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านอีก 1 เดือน แผลภายนอกหายแต่ภายในยังเจ็บ และเสียวอยู่ ผู้เสียหายต้อง
เลิกอาชีพรับจ้างไปท างานอย่างอื่น เพราะไม่สามารถท างานหนักต่อไปได้ ดังนี้ถือได้ว่าผู้เสียหายต้อง
เจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วันและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน 
เป็นอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (8) แล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3362/2530) 

ใบหูเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าท่ีประกอบรูปหน้าให้งามการท่ีใบหูขาดแหว่งไปถึงหนึ่งในสาม
ย่อมท าให้รูปหน้าเสียความงามอันเป็นการเสียโฉมอย่างติดตัว แม้ผู้เสียหายจะรักษาตัวไม่เกิน 14 วัน 
ผู้เสียหายก็เป็นอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 (4) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 754/2532) 

ผู้เสียหายถูกแทงท่ีชายโครงซ้ายแผลยาว 3 เซนติเมตร ลึกไม่ถึงปอด แพทย์ลงความเห็นว่ารักษา
ไม่เกิน 21 วัน แต่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ครั้งไม่เกิน 20 วัน ออกจากโรงพยาบาลแล้วมิได้จ่ายยาให้
ไปรักษาต่อท่ีบ้าน ไม่เป็นอันตรายสาหัส 

บาดแผลท่ีใบหน้าของผู้เสียหาย ยาว 15 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร มีลักษณะยาวผ่านแก้ม
ไปจรดคางด้านซ้ายมีรอยเย็บท้ังล่างท้ังบนมองเห็นบาดแผลชัดเจน แพทย์ท าการรักษาโดยเย็บ 15 
เข็ม เป็นแผลเป็นติดใบหน้ามองเห็นได้ชัด แม้จะอยู่หากมาก ถือได้ว่าเสียแมอย่างติดตัว เป็นอันตราย
สาหัสแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3737/2555) 
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มำตรำ 298 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยเป็นอันตรำยสำหัสโดยมีเหตุฉกรรจ์  
 ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 297 ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังท่ีบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปแีละปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 297  

2. ความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 289  

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าการท าร้ายท่ีมีผลให้เป็นอันตรายสาหัสตามความผิด
ในมาตรา 297 ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังท่ีระบุไว้ในมาตรา 289 กฎหมายบัญญัติให้
ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องรับโทษหนักขึ้น  

ตัวอย่างเช่น  
ต ารวจเข้าตรวจรถบรรทุกท่ีจ าเลยขับ โดยโหนตัวขึ้นไปยืนบนบันไดรถ จ าเลยขับรถกระชาก

ออกไปแล้วไม่ยอมหยุด ย่อมเล็งเห็นผลว่า อาจเป็นเหตุให้ต ารวจได้รับอันตรายแก่กาย เมื่อต ารวจ
ได้รับอันตรายสาหัส จ าเลยย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ เห็นได้ว่า ผู้ท่ีถูกจ าเลยกระท านั้นเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจ ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 289 คือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อได้รับอันตรายสาหัส ก็
เป็นกรณีตามมาตรา 297 และเป็นเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 298 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 322/2511) 

จ าเลยวิ่งหนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานแล้วล้มลง ผู้เสียหาย 
เข้าจับกุมจ าเลย จ าเลยใช้มีดของกลางท่ีถือติดมืออยู่ ยาวท้ังด้ามและตัวมีดประมาณ 1 คืบ แทงถูกท่ี
บริเวณหน้าท้องของผู้เสียหาย 1 ท่ี ในท่ีมืดโดยไม่มีโอกาสเลือกแทง เพราะก าลังด้ินให้หลุดจากการ
จับกุมของผู้เสียหาย ดังนี้ ยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงมีความผิดฐานท าร้ายร่างกาย
ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระท าตามหน้าท่ีจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสเท่านั้น  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2/2518) 
 

มำตรำ 299 ควำมผิดฐำนเข้ำร่วมในกำรชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอนัตรำยสำหัส 

ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ ระหว่างบุคคลแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่า
จะเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับอันตรายสาหัสโดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าผู้ท่ีเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ
เพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
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องค์ประกอบควำมผิด วรรคแรก 

1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
2. ระหว่างบุคคลต้ังแต่สามคนขึ้นไป  
3. บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีเข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับอันตรายสาหัสโดยการ

กระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้น  
4. โดยเจตนา  
องค์ประกอบควำมผิด วรรคสอง  
1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
2. ระหว่างบุคคลต้ังแต่สามคนขึ้นไป 

   2.1 ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ 

   2.2 ได้กระท าไปเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ ท านองเดียวกับท่ีได้อธิบายลักษณะของความผิดตามมาตรา 294 ท้ัง
วรรคหนึ่งและวรรคสองแตกต่างกันเพียงผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าในการชุลมุนต่อสู้เท่านั้น กล่าวคือ 
ผลของการกระท าตามมาตรา 294 คือ ความตาย ส่วนผลของการกระท าตามมาตรา 299 คือ เป็น
อันตรายสาหัส 

 ส่วนในวรรควรรคสองนี้ เป็นเหตุยกเว้นโทษ กล่าวคือ ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ หากการเข้า
ร่วมในการชุลมุนต่อสู้ดังกล่าว ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือได้กระท าไปเพื่อป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตัวอย่างเช่น  
โจทก์ร่วมวิ่งตาม พ. ไป เห็นจ าเลยตบหน้า พ. แล้วจ าเลยเงื้อดาบจะฟัน พ. โจทก์ร่วมจึงผลัก 

พ. ให้พ้นไป จ าเลยฟันถูกโจทก์ร่วม 3 ครั้ง ลักษณะการท าร้ายของจ าเลยมิใช่เนื่องจากการชุลมุนต่อสู้
ระหว่างบุคคลต้ังแต่สามคนขึ้นไป จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 299 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2802/2526) 
 

มำตรำ 300 ควำมผิดฐำนกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอนัตรำยสำหัส 

ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  
3. โดยประมาท 
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 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้  ท านองเดียวกับท่ีได้อธิบายลักษณะของความผิดตามมาตรา  291 

แตกต่างกันเพียงผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า กล่าวคือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าตามมาตรา 291 คือ 
ความตาย ส่วนผลของการกระท าตามมาตรา 300 คือ อันตรายสาหัส  

ตัวอย่างเช่น  
ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ เมื่อตกมัน เป็นสัตว์ดุ จ าเลยไม่คอยควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด เพียงแต่ใช้

เชือกผูกไว้ จึงเป็นการกระท าโดยประมาท และเป็นเหตุโดยตรงให้ พ. ผู้เสียหายถูกช้างของจ าเลยแทง
ด้วยงาได้รับอันตรายสาหัส จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 300 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3435/2527) 

จ าเลยท่ี 1 ขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป็นจ านวนมาก ล้นท้ายรถออกมา ท าให้ผู้ขับรถ
ตามหลังมาในบางช่วงบางระยะไม่เห็นไฟท้ายรถคันท่ีจ าเลยท่ี 1 ขับ เพราะส่วนเกินของล าอ้อยท่ีบรรทุก
มาบังไฟหมด จ าเลยท่ี  1 ไม่ ติดโคมไฟสีแดงตามท่ีกฎหมายบังคับไว้  เป็นเหตุให้จ าเลยท่ี  2 ขับ
รถจักรยานยนต์ตามหลังมามองไม่เห็นท้ายรถบรรทุกท่ีจ าเลย ท่ี 1 ขับ ท าให้รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชน
ท้ายรถและจ าเลยท่ี 2 ได้รับอันตรายสาหัส ถือว่าจ าเลยท่ี 1 ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานกระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้จ าเลยท่ี 2 ได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 300 (ค าพิพากษาฎกีาท่ี 7213/2540) 
 

 หมวด 3 ควำมผิดฐำนท ำให้แท้งลูก 

  

บทบัญญัติในหมวดนี้ มุ่งคุ้มครองทารกในครรภ์มารดา ต้ังแต่มารดาเริ่มต้ังครรภ์จนทารกนั้น
คลอดจากครรภ์มารดา ดังนั้น การท าให้แท้งลูก จึงมีได้ในระยะเวลาก่อนการคลอดสมบูรณ์ ในหมวด
นี้ ได้ก าหนดโทษท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานท าให้แท้งลูก โดยมีลักษณะของการกระท าผิด อันได้แก่ หญิง
ท าให้ตนเองแท้งลูก การท าแท้งโดยหญิงนั้นยินยอม การท าแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม การพยายามท า
แท้งและอ านาจในการท าแท้ง โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 301 ถึง มาตรา 305  

 

มำตรำ 301 ควำมผิดฐำนท ำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อืน่ท ำให้ตนแท้งลูก 

หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หญิง  
2. ท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก  
3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าโดยเจตนาท่ีหญิงท าแท้งต่อตนเอง หมายความว่า ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นหญิงเท่านั้น และต้องรู้ด้วยว่าตนเองได้ต้ังครรภ์ และท าให้ตนเองแท้งลูก 
หรือหญิงผู้นั้นยินยอมโดยความสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ ยอมให้ผู้อื่นให้ตนเองแท้งลูก หญิง
นั้นก็เป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรา 301 นี้  

ท าแท้ง หมายถึง การท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ ไม่จ ากัดว่าจะกระด้วยวิธีการใดจะใช้แรงทาง
กายภาพ หรือใช้การกรีดช่องท้อง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ สอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อท าลายทารก
หรือการกินยาขับออก การฉีดยาเข้าไปในร่างกาย เพื่อผลท่ีมุ่งหมาย คือ ทารกนั้นคลอดออกมาโดยไม่มีชีวิต 

ตัวอย่างเช่น 

การกระท าอันจะเป็นความผิดฐานท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายได้รับอันตรายถึง 
แท้งลูก ตามมาตรา 297 (5) นั้น จะต้องเป็นกรณีท่ีกระท าให้ลูกในครรภ์ของผู้ถูกท าร้าย คลอด
ออกมาในลักษณะท่ีลูกนั้นไม่มีชีวิต ส่วนการคลอดก่อนก าหนดเวลาในลักษณะท่ีเด็กยังมีชีวิตอยู่ต่อมา
อีก 8 วันแล้วจึงตาย ดังนี้ ไม่เป็นการท าให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูก ตามมาตรา 297 (5) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 677/2510) 
 

มำตรำ 302 ควำมผิดฐำนท ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม 

ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุก ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
2. โดยหญิงนั้นยินยอม  
3. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้ญิงแท้งลูกโดยยินยอม ผู้กระท าจะเป็นญิงก็ได้ หรือเป็น
ชายก็ได้ โดยหญิงนั้นยินยอมโดยความสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ ผู้กระท าต้องมีเจตนา
ตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าหญิงมีครรภ์ โดยจะกระท าด้วยประการใดๆ ก็ได้ให้หญิงนั้น
แท้งลูก ดังท่ีอธิบายไว้แล้วในมาตรา 301  
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ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษถ้าการกระท าให้ญิงแท้งลูกนั้น เป็นเหตุให้หญิงนั้นได้รับ
อันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย  

ในวรรคสาม ก็เป็นเหตุเพิ่มโทษเช่นกัน ถ้าการกระท าให้ญิงแท้งลูกนั้น เป็นเหตุให้หญิงนั้นถึง
แก่ความตาย  

ตัวอย่างเช่น  
แพทย์ท าการรีดลูกโดยเห็นแก่สินจ้างรางวัล  อันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะ

อาญามาตรา 262 นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ ไม่มีบัญญัติไว้ให้ได้รับโทษหนักขึ้น
เป็นพิเศษฉะนั้น แม้ขณะศาลพิจารณาคดี ได้มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็ต้องรับโทษ
ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 261 ซึ่งเป็นความผิดฐานรีดลูกอย่างธรรมดา (ปัจจุบัน 
จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 566/2502) 

ท าให้หญิงมีครรภ์แท้งลูกโดยหญิงยินยอม หญิงตายในเวลาใกล้ๆ กันเพราะรกหลุดจากผนังมดลูก 
โดยถูกของแข็งกดมดลูกเลือดออกภายในมดลูกมาก ทนเจ็บปวดไม่ได้ แพทย์ผ่ามดลูกพบเด็กอาการ 32 

ครบ อายุประมาณ 3 เดือน ตายแล้วผู้กระท ามีความผิดตามมาตรา 302 วรรคท้าย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
30/2507) 
 

มำตรำ 303 ควำมผิดฐำนท ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม 

ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
2. โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม  
3. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้หญิงแท้งลูก โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสอง โดยหญิงนั้นไม่ได้ยินยอมผู้กระท าอาจใช้ก าลังทางกายภาพ บังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวงให้
ส าคัญผิดในผลของการกระท า เช่น หลอกให้กินยาเพื่อขับลูกรีดลูก ดดยโกหกว่าเป็นยาบ ารุงครรภ์ 
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ในวรรคสองและวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษ หากการการท าให้หญิงแท้งลูก โดยหญิงนั้นไม่
ยินยอม เป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น
ตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในวรรคสองและวรรคสาม 

            
มำตรำ 304 กำรพยำยำมท ำแท้ง 
ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่

ต้องรับโทษ 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นเหตุยกเว้นโทษ ของการกระท าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 
วรรคหนึ่ง หากผู้กระท าเพียงแต่พยายามกระท าเท่านั้น คือ ได้กระท าถึงขั้นลงมือท าแท้งแล้ว แต่
กระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การนั้นไม่บรรลุผลในการท าแท้ง ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 

ตัวอย่างเช่น  
หญิงมีครรภ์ขึ้นมา ไม่อยากให้มีเรื่องปรากฏต่อชาวบ้าน จ าเลยได้แนะน าและสอนวิธีต่าง ๆ ท่ีจะ

ท าให้แท้งลูก หญิงได้ท าตามแต่ก็ไม่แท้ง จ าเลยช่วยฉีดยาให้แท้งก็ไม่แท้ง โจทก์จึงฟ้องจ าเลยฐานพยายาม
ท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 260 (ปัจจุบัน ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 302 วรรคหนึ่ง) ประกอบด้วยมาตรา 264 (ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304) 

และฐานใช้ให้ผู้อื่นกระท าความผิดตามมาตรา 174 (ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84) ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดฐานพยายามท าให้แท้งลูก ตามมาตรา 260 ประกอบด้วย
มาตรา 264 ซึ่งบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษ จริงอยู่ หากว่าเพียงแต่ใช้ความผิดก็เกิดขึ้นแล้วแต่กรณีนี้เลยขั้น
เพียงแต่ใช้แล้ว เพราะผู้รับใช้ได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว ต้องน าความในมาตรา 174 วรรคท้าย (ปัจจุบัน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 วรรคสอง) คือ ลักษณะตัวการนั้นมาบังคับเมื่อหญิงผู้ถูกใช้เป็นตัวการ 
จ าเลยผู้ใช้ก็ต้องรับโทษเสมอตัวการ แต่เมื่อหญิงได้กระท าลงไปถึงขั้นพยายามกระท าความผิดแล้ว ได้รับ
ยกเว้นโทษ ตัวหญิงผู้กระท าเองยังได้รับการยกเว้นโทษ จ าเลยผู้ใช้ก็ควรได้รับการยกเว้นโทษด้วย 
พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 722/2497) 
 

มำตรำ 305 กำรท ำแท้งโดยไม่มีควำมผิด 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระท าของ
นายแพทย์ และ 

(1) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 

(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284 
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ผู้กระท าไม่มีความผิด 

ค ำอธิบำย 

ความในมาตรานี้ เป็นอ านาจในการท าแท้ง การท าแท้งจะไม่เป็นความผิดเลย หากเข้า
เงื่อนไขในมาตรา 305 อันได้แก่ 

1. เป็นการกระท าความผิดในมาตรา 301 และมาตรา 302 ซึ่งหมายความว่า เป็นการท าแท้ง
โดยหญิงผู้มีครรภ์เอง หรือหญิงมีครรภ์ยินยอมให้ผู้อื่นท าแท้ง ตามมาตรา 301 หรือเป็นการท าให้หญิง
มีครรภ์แท้งโดยหญิงยินยอม ตามมาตรา 302  

2. เป็นการกระท าของนายแพทย์ กล่าวคือ นายแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ใน
การท าคลอด มีอ านาจท าแท้งโดยไม่ผิดกฎหมาย หากการท าแท้งนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อความ
ปลอดภัยจากการท าแท้งของหญิงนั้น 

3. กระท าไปเนื่องจาก 2 กรณีต่อไปนี้ 
   3.1 จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หมายถึง หญิงผู้มีครรภ์นั้นเป็นโรค

ร้ายแรง มีความเจ็บป่วย มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงภาวะกดดันต่างๆ ด้วย หาก
ปล่อยให้หญิงนั้นมีครรภ์ต่อไปจนคลอดบุตร หญิงนั้นอาจมีอันตรายแก่ชีวิตหรือเสียสุขภาพได้  
    3.2 หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 อันไดแก่ การข่มขืนกระท าช าเราหญิง กระท าช าเรา
เด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น เมื่อหญิงนั้นยินยอมให้แพทย์ท าแท้ง
ให้ แพทย์ผู้ท าแท้งไม่มีความผิด  
 

 หมวด 4 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรำ 

  

ความผิดในหมวดนี้ เป็นการมุ่งหมายคุ้มครองบุคคลผู้ปกป้องตนเอง หรือพึ่งตนเองไม่ได้ ไม่
ว่าจะเป็นเด็กท่ีอายุไม่เกิน 9 ปี เพราะชราภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีความเจ็บป่วยจนพึ่งพา
ตนเองไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้ จึงต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ประมวลกฎหมาย
อาญาจึงบัญญัติถึงความผิด หากมีกรณีทอดท้ิงเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ขึ้น โดยได้บัญญัติไว่ใน
มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 

 

มำตรำ 306 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งเด็กให้ปรำศจำกผู้ดูแล 
ผู้ใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ท่ีใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการท่ี

ท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. ทอดท้ิงไว้ ณ ท่ีใด  
2. เด็กอายุไม่เกินเก้าปี  
3. โดยประการท่ีท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล  
4. เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน  
5. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการทอดท้ิงเด็กท่ีอายุไม่เกิน 9 ปี เช่น การน าเด็กไปปล่อยเสีย น า
เด็กไปท้ิงไว้ในป่า ละท้ิงหน้าท่ีท่ีจะต้องตามหาเด็ก เมื่อเด็กนั้นหายตัวไป ท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้
คุ้มครองดูแล แม้เป็นเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ ก็เป็นความผิด แต่ถ้าเอาเด็กไปท้ิงในท่ีสาธารณะ แล้วซุ่มดู
จนมีคนมาพบ แล้วน าเด็กนั้นไปดูแล ไม่ถือว่าทอดท้ิงเด็ก เพราะมีการดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่ฝากไว้ให้
คนอื่นดูแล แล้วเขาไม่รับปากรับฝากไว้ และตนเองได้เดินจากไป ถือว่าเป็นการทอดท้ิงเด็ก 

ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้เด็ก
นั้นพ้นไปจากตนอย่างถาวร ไม่ใช่การท้ิงไว้ชั่วคราว แล้วจะกลับมารับเด็กนั้นใหม่  
 

มำตรำ 307 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งผู้ซ่ึงพึ่งตนเองมิได้ 

ผู้ใดมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ  ความป่วย
เจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดท้ิงผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสีย โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ  

องค์ประกอบควำมผิด  
1. มีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ 

กายพิการ หรือจิตพิการ  
2. ทอดท้ิงผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสีย  
3. โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  
4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการทอดท้ิง ไม่เอาใจใส่ ไม่ดูแลผู้ซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้ ซึ่งผู้กระท า ต้อง
มีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ท่ีต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ กาย
พิการ หรือจิตพิการ เช่น สามีภรรยา แพทย์กับผู้ป่วย ผู้อนุบาลกับบุคลไร้ความสามารถ เป็นต้น  
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ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะทอดท้ิง และความผิดส าเร็จ เมื่อมีการ
ทอดท้ิง โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต หากผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อม
เล็งเห็นผลถึงแก่ความตาย ผู้กระท าย่อมมีความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 

มำตรำ 308 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 306 หรือมำตรำ 307 ต้องรับโทษ
หนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดท้ิงถึงแก่ความ
ตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือ 
มาตรา 298 นั้น 

ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของผู้กระท าความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 ซึ่งผู้
กระผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น หากเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดท้ิงถึงแก่ความตาย โดยต้องรับโทษ
ฐานท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามาตรา 290 หรือหากการกระท าดังกล่าว
ตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 นั้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดท้ิงได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องรับ
โทษตามมาตรา 297 หรือหากผู้ถูกถอดท้ิงเป็นบุพการี ผู้กระท าก็ต้องรับโทษตามาตรา 298  
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. นายเอและนายบี ทะเลาะวิวาทกัน โดยใช้อาวุธมีดเข้าท าร้ายร่างกายกัน นายซี  ซึ่งเป็น
บิดาของนายเอ เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ขณะท่ีนายบีจะใช้มีดฟันคอนายเอ นายซีผู้เป็นบิดา จึง
ป้องกันชีวิตของนายเอ โดยใช้ปืนยิงไปท่ีนายบี กระสุนถูกนายบีถึงแก่ความตาย ดังนี้ จงวินิจฉัยความ
รับผิดทางอาญาของนายซี  

   1.1. นายไก่กับนายไข่ เป็นนายพราน วันเกิดเหตุได้ออกล่าหมูป่าด้วยกัน โดยแยกทาง
เส้นทางออกล่าไปคนละทาง นายไก่ เห็นพุ่มไม้มีการเคล่ือนไหว จึงนึกว่าเป็นหมูป่า ด้วยความรีบร้อน 
นายไก่จึงใช้ปืนยิงไปท่ีพุ่มไม้นั้นทันที แต่ปรากฏว่าหลังพุ่มไม้นั้นเป็นนายไข่นอนจมกองเลือด ถึงแก่
ความตาย ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายไก่จะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. นายผอม เอากระบองตีนายหล่อสลบไป นายผมเห็นนายหล่อนอนสลบ นึกว่านายหล่อถึง
แก่ความตายแล้ว จึงเอาศพนายหล่อผูกด้วยเชือกแล้วแขวนไว้กับกิ่งมะขาม เพื่อให้คนเข้าใจว่านาย
หล่อฆ่าตนเองตาย ดังนี้ จงวินิฉัยว่า นายผอมต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นายเสือ ว่าจ้างนายสิงห์ ให้ไปฆ่านายช้าง นายสิงห์ตกลงกระท า แต่ก่อนจะไปดักฆ่านาย
ช้างนั้น นายสิงห์ป่วยกะทันหัน นายสิงห์จึงไปจ้างนายหมีให้ไปฆ่านายช้าง ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายสิงห์
และนายหมีต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. นายแดง และนายด า ซึ่งเป็นคนชรา อายุ 85 ปี อาศัยอยู่ได้กัน โดยนายแดงเป็นผู้ดูแลอยู่
ประจ า นายแดงต้องการฆ่านายด า จึงท าด้วยวิธิการต่าง ๆ เช่น ให้อดข้าว อดน้ า บางวันก็แกล้งผสม
มูลวัวให้นายด ารับประทาน เวลากลางคืนก็ท าเสียงดังเพื่อให้นายด านอนไม่หลับ ปรากฏว่าต่อมานาย
ด า ทนความทุกข์นั้นไม่ไหว จึงฆ่าตัวตาย ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายแดงต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

   4.1 นายขาว นายแดง นายด า นายมืด ได้ท าการต่อสู้กันหน้าเวทีการแสดงดนตรีโดยทุก
คนใช้มีดเป็นอาวุธ ระหว่างการต่อสู้นั้น เด็กชายเอ ก าลังจะวิ่งหนี แต่ปรากฏว่า มีดของนายขาวหลุด
มือ มาปักท่ีกลางหลังของเด็กชายเอ ถึงแก่ความตาย ดังนี้จงวินิจฉัยว่า นายขาว นายแดง นายด าและ
นายมืด มีความผิดฐานใดหรือไม่ 

   4.2 นายฟ้า ชกหน้ากับนายด า แต่นายด าหลบได้ทัน แต่ได้เซถลาไปจนกับรั้วเหล็กเป็นเหตุ
ให้ค้ิวแตก ต้องเย็บ 2 เข็ม ดังนี้ นายฟ้า จะมีความผิดฐานใดหรือไม่ 

5. นางสาวสวย ถูกนายหล่อข่มขืนกระท าช าเรา ต่อมานางสาวสวยต้ังครรภ์เนื่องจากการถูก
ข่มขืนนั้น นางสาวสวยจึงไปพบแพทย์เพื่อท าแท้ง และแพทย์ได้ท าการขูดมดลูกนางสาวสวยจนแท้ง
ลูก ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า แพทย์และนางสาวสวยต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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บทที่ 9 

ลักษณะ 11 ควำมผิดเกี่ยวกับเสรีภำพและชื่อเสียง 
 

ลักษณะ 11 ควำมผิดเกี่ยวกับเสรีภำพและช่ือเสียง 

  
มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ชีวิตและร่างกายย่อมได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย เสรีภาพและช่ือเสียงของบุคคลเช่นเดียวกับ บุคคลย่อมมีเสรีภาพและมีเกียรติยศช่ือเสียง ในการ
ท่ีจะกระท าการ หรือไม่กระท าการใดๆ ก็ได้ หรือด ารงตนในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี โดยปราศจากการถูก
หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือถูกดูหมิ่น เยียดหยามเกียรติยศช่ือเสียงเกียรติยศ ในลักษณะ 11 นี้ ได้บัญญัติถึง
การกระท าท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐาน
เปิดเผยความลับ และความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 309 ถึงมาตรา 321 

 

 หมวด 1 ควำมผิดต่อเสรีภำพ 

 

มำตรำ 309 ควำมผิดฐำนท ำให้เสื่อมเสียเสรีภำพ 

ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อส่ิงใด โดยท าให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น 
หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้นไม่กระท าการนั้น หรือจ ายอมต่อส่ิง
นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่ห้า
คนขึ้นไป หรือได้กระท าเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  
2. โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูก

ข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้าย  
3. จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้น หรือจ ายอมต่อส่ิงนั้น 

4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้  เป็นการจ ากัดเสรีภาพ โดยการข่มขืนใจผู้อื่ นซึ่ งการข่มขืนใจผู้อื่ น 
หมายความว่าการบังคับใจผู้อื่น ให้เขาจ าต้องกระท าการใดหรือไม่ให้กระท าการใด ยินยอมกระท าต่อส่ิงใด
โดยปราศจากความสมัครใจ โดยผู้ถูกบังคับไม่สมัครใจ เช่น เอาปืนขู่ ไม่ให้ขยับร่างกาย โดยวิธีการขู่นั้น 
ไม่ได้จ ากัดวิธี อาจท าด้วยวาจา หรือขู่เป็นหนังสือ หรือท่าทางก็ได้ จะเป็นการขู่ในปัจจุบันหรือขู่ว่าจะท า
อันตรายในอนาคตก็ได้ ข้อส าคัญอยู่ท่ีเป็นการขู่ท าให้เกิดความกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขู่ หรือของผู้อื่น เช่น ใช้ปืนขู่ให้เดินออกไปข้างนอกห้อง 
ไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตาย หรือท าให้บาดเจ็บ หรือจะจับมัดไว้ขังไว้ หรือขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งท าให้เสีย
ช่ือเสียงหรือขู่ว่าจะเผาบ้าน เป็นต้น หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้าย เช่น ตบหน้าเขาแล้วบังคับให้นั่งเฉยๆ 

ความผิดส าเร็จต่อเมื่อ ผู้ถูกข่มขืนใจเกิดความกลัวและยอมท าตามท่ีถูกข่มขู่ และผู้กระท า
จะต้องกระท าโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยความผิดในมาตรา 309 วรรคแรกนี้ เป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษ
หนักขึ้นไว้ หากได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป หรือได้
กระท าเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด  

ในวรรคท้าย เป็นเหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีก ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก หากผู้กระท า
อ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ก็ตาม 

 ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเข้าไปนั่งในรถ แล้วใช้ปืนจ้ีขู่บังคับให้ผู้เสียหายนั่งเฉยๆ และให้ผู้เสียหายเอามือวางไว้ท่ี
พวงมาลัย จนผู้เสียหายเกิดความกลัว จ าต้องปฏิบัติตามโดยยอมนั่งเฉย  ๆ และเอามือวางไว้ท่ี
พวงมาลัยตามท่ีจ าเลยได้ข่มขืนใจให้กระท า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดต่อเสรีภาพตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2191/2522) 

การท่ีจ าเลยท่ี 1 พูดในลักษณะท่ีเป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายว่า ถ้าไม่ให้เส้ือแก่จ าเลยท่ี 2 จะเจ็บ
ตัว จนผู้เสียหายยอมให้เส้ือแก่จ าเลยท่ี 2 เป็นการข่มขืนใจให้ผู้เสียหายต้องจ ายอมโดยท าให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อร่างกาย จ าเลยท่ี 1 ย่อมมีความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 309 วรรคหนึ่ง (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1082/2534) 

จ าเลยกระท าความผิดด้วยอารมณ์โกรธแค้นท่ีเกิดขึ้นในทันทีทันใด โดยมิได้มุ่งต่อผลในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริง จึงเป็นการกระท าท่ีขาดเจตนาในการท่ีจะมุ่ง
ท าการลักเข็มขัดของผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ แต่การ
ท่ีจ าเลยขู่เข็ญผู้เสียหายให้ส่งเข็มขัดให้ ย่อมเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายให้กระท าตามท่ีจ าเลยประสงค์
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โดยท าให้กลัวว่าจะท าให้เกิดอันตรายต่อกายของผู้เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดต่อเสรีภาพ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคหนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 360/2536) 

จ าเลยกับพวกอีก 1 คน ใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธ จ้ีขู่เข็ญผู้เสียหายแล้วดึงเอาสร้อยคอ
ทองค าจากคอผู้เสียหายไป และเมื่อผู้เสียหายร้อง “ว้าย” จ าเลยก็คืนสร้อยคอทองค า โดยจ าเลยพูด
ว่า “ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้องคืนสร้อยให้แล้ว” แล้วจึงวิ่งหนีไป แต่หากจ าเลยประสงค์ในตัวทรัพย์จริง ก็
น่าท่ีจะวิ่งหนีไปพร้อมสร้อยท่ีชิงได้มากกว่า จ าเลยจึงกระท าโดยมิได้มีความประสงค์ต่อทรัพย์ท่ีแท้จริง 
หากเป็นการกระท าเพื่อการแสดงออกซึ่งเป็นการอวดในทางท่ีผิดด้วยความโง่เขลาตามประสาวัยรุ่นท่ี
อยู่ในวัยคะนอง จึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ท่ีจ าเลยร่วมกับพวกใช้มีดจ้ีขู่เข็ญผู้เสียหายเป็น
ความผิดฐานท าให้เส่ือมเสียเสรีภาพโดยใช้อาวุธ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 445/2537) 
 

มำตรำ 310 ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 

ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้อง
ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น 

2. ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ เป็นการจ ากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหว กล่าวคือ เป็นการหน่วงเหนี่ยว หรือ
กักขังผู้อื่น  

หน่วงเหนี่ยวหมายความว่ากระท าการอย่างใดอันเป็นผลให้ผู้อื่นไม่สามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายได้อย่างเสรี โดยอาจจะรั้งเอาไว้ หรือขวางเอาไว้ตรงบริเวณท่ีเขาจะเข้าไป เช่น ใส่กุญแจตึก
เอาไว้ ไม่ให้เขาเข้าไปในตึกนั้นได้ ส่วนการกักขัง หมายความว่า กระท าให้ผู้อื่นอยู่ในสถานท่ีจ ากัด 
ไม่ให้ออกไปไหนโดยให้อยู่ในท่ีท่ีก าหนดโดยปราศจากความสมัครใจ เช่น ขังผู้อื่นไว้ในห้องหรือในบ้าน 
หรือให้อยู่ในบริเวณไร่ ซึ่งมีเขตกว้างขวาง แต่มีคนคุมไม่ให้ออกไปไหน เป็นต้น  

ความผิดส าเร็จต่อเมื่อมีการหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือท าให้ปราศจากเสรีภาพ แม้เพียงเวลา
ส้ันๆ ก็ตาม และผู้กระท าจะต้องกระท าโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยความผิดในมาตรา 
310 วรรคแรกนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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ในวรรคสองนี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของวรรคหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการหน่วง
เหนี่ยวกักขังนั้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ถึงแก่
ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส โดยต้องรับโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือ 
มาตรา 298 แล้วแต่กรณี 

 ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยท่ี 1 กับพวกขับรถพาผู้เสียหายไปยังท่ีเปล่ียวแล้วปลุกปล้ า จับหน้าอก และถอดเส้ือ

กางเกงผู้เสียหาย พอดีมีรถยนต์บรรทุกผ่านมา จ าเลยท่ี 1 จึงขับรถพาผู้เสียหายไปยังบ่อเล้ียงปลาและ
ดึงตัวผู้เสียหายลงมาจากรถ จ าเลยท่ี 1 กอดจูบผู้เสียหาย จ าเลยท่ี 2 กระชากกางเกงของผู้เสียหาย
ออก ผู้เสียหายด้ินหลุด แล้วกระโดดลงไปในบ่อเล้ียงปลา จ าเลยท่ี 1 และ 2 กับพวกพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่
ขึ้นมาจะตามลงไปกดให้ตายบ้าง จะเอาไฟฟ้าช็อต ท้ังท่ีพวกจ าเลยบางคนถอดเส้ือกางเกงออกหมด 
บางคนใส่แต่กางเกงใน เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าขึ้น ต้องทนทรมานอยู่ในบ่อถึง 1 ช่ัวโมงเศษ และท่ี
ผู้เสียหายข้ึนจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจ าเลย ไปหมดแล้ว ผู้เสียหายจึงขึ้นมา แล้วถูกจ าเลยท่ี 1 

ท่ี 2 กับพวกข่มขืนกระท าช าเรา การกระท าของจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 จึงเป็นความผิดฐานพาหญิงไปกระท า
การอนาจาร และฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1514/2534) 

การท่ีจ าเลยกับพวกขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายท่ี 1 แล้วจับแขนผู้เสียหายท่ี 2 ลากลงจากบ้าน
พาไปข่มขืนกระท าช าเรานั้น เป็นการกระท าท่ีต่อเนื่องเช่ือมโยงอยู่ในวาระเดียวกันไม่ขาดตอน และ
จ าเลยกระท าไปโดยมีเจตนาเพื่อข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายท่ี 2 เป็นส าคัญ การกระท าของจ าเลยใน
ส่วนนี้ซึ่งเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุก ร่วมกันพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร และข่มขืนกระท าช าเรา 
จึงมิใช่เป็นการกระท าความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่หลังจากท่ีจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายท่ี 
2 แล้ว จ าเลยกับพวกใส่กลอนขังผู้เสียหายท่ี 2 ไว้ในห้องนอน โดยมีพวกของจ าเลยอยู่ข้างล่าง ท าให้
ผู้เสียหายท่ี 2 ไม่อาจหลบหนีได้ การกระท าของจ าเลยในส่วนหลังนี้ จึงเป็นการกระท าความผิดฐาน
ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายท่ี 2 อีกกรรมหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3668/2545) 
 

มำตรำ 310 ทวิ ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อให้ผูอ้ื่นกระท ำกำรใด 

ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน

ร่างกาย  
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2. ให้ผู้อื่นนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอื่น  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังให้
ผู้อื่นกระท าการใด ซึ่งการ หน่วงเหนี่ยวกักขังนั้น ดังได้ อธิบายไว้แล้วในมาตรา 310 แล้ว การหน่วง
เหนี่ยวกักขังดังกล่าว เป็นการท าให้ให้ผู้อื่นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอื่น เช่น การกักตัว
แรงงานต่างด้าวไว้เพื่อให้ท างานให้ เป็นต้น 

 

มำตรำ 311 ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมำท 

ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือต้อง
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนียว ถูกกักขัง หรือต้อง 
ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 291 หรือมาตรา 300 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าด้วยประการใด ๆ  
2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  
3. โดยประมาท 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าโดยประมาท ซึ่ง หมายความว่า การกระท ามิใช่การกระท า
โดยเจตนา แต่เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย
และพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ตามมาตรา 59 

วรรคส่ี โดยการกระท าด้วยประการใดๆ หรือวิธีการใดๆ ก็ได้ และการกระนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วง
เหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ซึ่งลักษณะของการกระท าผิดนั้น ท านองเดียวกัย 
มาตรา 310 จะแตกต่างแต่เพียง มาตรา 311 เป็นเรื่องการกระท าโดยประมาทเท่านั้น 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของผู้กระท าความผิดตามมาตรา 311 วรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกหน่วง
เหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้น ถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส 
ผู้กระท าต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 291 หรือมาตรา 300 แล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยเป็นนายต ารวจ จับผู้ฉายภาพยนตร์โดยไม่ผ่านการตรวจของจ าเลยไปขัง ความจริง

พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 มิได้ให้อ านาจจับในกรณีเช่นนี้ เพียงแต่ให้ห้ามฉายเท่านั้น
จ าเลยไม่มีเจตนากักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 เพราะเช่ือว่ามีอ านาจจับได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นความส าคัญผิดตามมาตรา 62 แก้ตัวได้ แต่ควรจะรู้ว่าไม่มีอ านาจ จึงเป็น
ความส าคัญผิดด้วยความประมาท เป็นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาทตามมาตรา 
311 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1221/2479) 

 

มำตรำ 312 ควำมผิดฐำนเอำคนลงเปน็ทำส 

ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส น าเข้าในหรือส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักร พามาจากท่ีใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท  

องค์ประกอบควำมผิด  
1. น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากท่ีใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือ

หน่วงเหนี่ยว  
2. ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
3. เพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสโดยเจตนา  
4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเอาคนลงไปเป็นทาส แม้ปัจจุบันได้มีการยกเลิกระบบทาส
แล้วแต่ยังคงมีการกระท าท่ีเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลอยู่ กล่าวคือ มีการใช้อ านาจเหนือโดย
เด็ดขาดในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคคล โดยไม่มีอ านาจ  

ลักษณะของการรกระท าความผิดในมาตรานี้ เป็นการน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณา 
จักรไทยหมายความว่าผู้กระท าน าบุคคลเข้ามาหรือส่งบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าโดย
วิธีการใดๆ ก็ตาม หรือเป็นการพาบุคคลใดมาจากสถานท่ีหนึ่ง มายังสถานท่ีหนึ่ง ภายในประเทศไทย 
หรือเป็นการซื้อ การขาย จ าหน่าย จ่ายแจก รับ หรือหน่วงเหนี่ยว ไว้ซึ่งมนุษย์ และผู้กระท าต้องมี
เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะน าเข้าในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร พามาจากท่ีใด ซื้อ ขาย 
จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลใด โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะ
คล้ายทาส และแม้จะยังไม่ได้ใช้แรงงานอย่างทาส ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  เช่น เพื่อเอาบุคคลอื่นมา
ใช้แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนแรงงานตามสมควร ขาดการรักษาพยาบาลตามสมควร และบุคคลนั้น
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ต้องตกอยู่ในอ านาจของบุคคลอื่น หรืออาจถูกลงโทษอย่างทารุณ ความผิดฐานนี้อาจเรียกได้ว่า 
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ก็ได้ 

 

มำตรำ 312 ทวิ กำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 310 ทวิ หรือมำตรำ 312 โดยมีเหตุ
ฉกรรจ์ 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เป็นการกระท าต่อเด็กอายุยังไม่
เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า 

(1) รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาท 

   (2) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่เจ็ดปีถึง
ยี่สิบปี 

   (3) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ค ำอธิบำย 

ความในมาตรานี้ เป็นบทเพิ่มโทษ ส าหรับการกระท าความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือ
มาตรา 312 ถ้าได้กระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้นอีกเป็นล าดับ
จนถึงการประหารชีวิต ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจหรือได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยใช้โจทก์ร่วม ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปีเศษ ท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านจนเกินกว่า
ความสามารถและสภาพร่างกายในวัยของโจทก์ร่วม อีกท้ังไม่ได้จัดอาหารให้โจทก์ร่วมได้รับประทาน
อย่างเพียงพอ ท้ังยังจ ากัดเสรีภาพและความเป็นอยู่ของโจทก์ร่วม เพื่อให้ท างานอย่างหนักตามความ
พอใจของจ าเลย ประการส าคัญคือ จ าเลยทารุณโจทก์ร่วมด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย โดยอ้างว่าเพื่อให้
โจทก์ร่วมท างานเร็วขึ้น แต่จ าเลยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีจะอ้างเช่นนั้น และเมื่อเกิดบาดแผล 
จ าเลยไม่ได้ท าการรักษาพยาบาลให้แก่โจทก์ร่วมตามสมควร การกระท าของจ าเลยจึงมีลักษณะเป็น
การกระท าเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส ตามาตรา 312 และเป็นการกระท าต่อ
โจทก์ร่วมที่อายุไม่เกิน 15 ปี เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 312 ทวิ วรรคสอง 
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 มำตรำ 312 ตรี ควำมผิดฐำนโดยทุจริตรับไว้ซ่ึงบุคคลอำยุเกินสิบห้ำปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
ผู้ใดโดยทุจริตรับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยัง

ไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. รับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป  
2. ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
4. โดยเจตนาทุจริต  

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ เป็นการรับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป ซึ่งเด็กท่ีอายุเกิน 15 ปี 
แต่ยังไม่เกิน 18 ปี แม้ว่าการรับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเด็กจะยินยอมก็ตาม และ
ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น พาเด็กอายุ 16 ปี ไปเป็นขอทาน หรือพาไปใช้แรงงานในโรงงาน เป็นต้น แต่การ
พาไปเพื่อกระท าช าเรา ไม่ใช่การพาไปโดยทุจริต (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4147/2550) 
 

มำตรำ 313 ควำมผิดฐำนจับคนไปเพือ่เรียกค่ำไถ่ 

ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่  
 (1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 

 (2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง ประทุษร้าย ใช้อ า 
นาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ 

 (3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาทหรือ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกัก 
ขังนั้นรับอันตรายสาหัสหรือเป็นการกระท าโดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูก 
กระท านั้นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนียว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่
ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เอาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไป  
2. เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้ายใช้อ านาจ

ครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ  
3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ใด  
4. โดยเจตนา  
5. เพื่อได้มาซึ่งค่าไถ่ 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการน าเสรีภาพของบุคคลมาแลกกับประโยชน์ โดย 

1. การเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปจะเอาไปจากท่ีใดท่ีหนึ่ง เด็กจะยินยอมหรือไม่ ไม่
ส าคัญ และการน าเด็ก ท่ีอายุไม่เกิน 15 ปีไปนั้น เป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่   

2. เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้
อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด เช่น การหลอกว่าจะพาไปท างาน 
หรือขู่ว่าหากไม่ยอมไปด้วยจะฆ่าเสีย หรือการวางยาให้มีอาการมึนเมา แล้วพาไป และการดังกล่าว
เป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ 

3. หน่วงเหนียวหรือกักขังผู้ใด หมายถึงการ หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ตามมาตรา 310 ผู้ถูก
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง จะอายุเท่าใดก็ได้ และหน่วงเหนียวหรือกักขังนั้น เป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่
เช่น พาเด็กหญิงไปจากบิดามารดา แล้วน าตัวไปกักขังไว้ และเรียกค่าไถ่ 500,000 บาท 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อได้มาซึ่งค่าไถ่แม้
ผู้กระท าจะยังไม่ทันเรียกค่าไถ่เป็นจ านวนเงิน ก็มีความผิดตามมาตรานี้แล้ว 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าผู้ถูกเอาตัวไป ถูกหน่วงเหนียว
หรือถูกกักขัง ได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นการท าโดยทรมาน หรือทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท านั้น ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เช่น จับไปล่ามโซ่ หรือมัดมือมัดเท้า ไว้ในป่า 10 วัน  

ในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษซึ่งหนักกว่าวรรคสอง ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าผู้ถูกเอา
ตัวไป ถูกหน่วงเหนียวหรือถูกกักขัง ถึงแก่ความตาย 

  ตัวอย่างเช่น 

  จ าเลยท่ี 2 กับพวกจับตัว ช. และ ส. ไปเรียกค่าไถ่ เมื่อ ส. น าเงินค่าไถไปมอบให้จ าเลยท่ี 2 

และพวกนั้น จ าเลยท่ี 1 ซึ่งมีอาวุธปืนได้อยู่ด้วย โดยได้ช่วยรับและนับเงินค่าไถ่ หลังจากนั้นจึงได้
ปล่อยตัว ช. ให้เป็นอิสระ ดังนี้  จ าเลยท่ี 1 เป็นตัวการร่วมกับจ าเลยท่ี 2 และพวกมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 313 ประกอบด้วยมาตรา 83  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3075/2527) 
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การท่ีจ าเลยท้ังสองร่วมกันพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง 6 ปีเศษไปจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ โดยจ าเลยท้ังสองมุ่งประสงค์เรียก
ค่าไถ่เป็นส าคัญ การกระท าของจ าเลยท้ังสอง จึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้อง
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุด ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 90 หาใช่ความผิดหลายกรรมไม่ ( ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5554/2545) 
 

มำตรำ 314 ควำมผิดฐำนสนับสนุนกำรเรียกค่ำไถ่ 
ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 313 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ

ในความผิดนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นผู้สนับสนุน  
2. การกระท าผิดตามมาตรา 313  

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นผู้สนับสนุนผู้กระท าความผิดในการเรียกค่าไถ่ ตามาตรา 313 

ผู้สนับสนุน หมายความว่า เป็นผู้ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าความผิดก่อน หรือขณะ
กระท าความผิดตามมาตรา 86 โดยผู้กระท าต้องมีเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะช่วยเหลือ
หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าผิดตามมาตรา 313 ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือ
การให้ความสะดวกนั้นหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว ผู้กระท าจะต้องรับโทษ
เช่นเดียวกับตัวการแต่หากเป็นการสนับสนุนการกระท าความผิดอื่น ผู้กระท าต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของ
ความผิดท่ีสนับสนุนเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น  
ฮ. และ บ. ถูกจับตัวไปและคนร้ายเรียกค่าไถ่จาก บ.จ าเลยรับตัว ฮ. ไปขังไว้ แม้ไม่ได้เรียกค่า

ไถ่จาก ฮ. ก็เป็นการสนับสนุนให้ บ. จัดหาค่าไถ่เร็วขึ้น จ าเลยมีความผิดฐานสนับสนุนการเรียกค่าไถ่ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1508/2521) 
 

มำตรำ 315 ควำมผิดฐำนเป็นคนกลำงในกำรเรยีกค่ำไถ่ 

ผู้ใดกระท าการเป็นคนกลาง โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อย่างใดท่ีมิ
ควรได้จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 หรือจากผู้ท่ีจะให้ค่าไถ่ ต้องระวาง โทษจ าคุกต้ังแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจ าคุก ตลอดชีวิต 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการเป็นคนกลาง  
2. โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดท่ีมิควรได้  
3. จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 หรือจากผู้ท่ีจะให้ค่าไถ่  
4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ เป็นการกระท าการเป็นคนกลางในการเรียกค่าไถ่ การกระท าเป็นคนกลางหมาย 
ความว่า กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ติดต่อระหว่างผู้จับคนไปเรียกค่าไถ่ กับฝ่ายท่ี
ถูกเรียกค่าไถ่ ซึ่งอาจจะเป็นคนกลางเพียงคนเดียว หรือหลายคนหรือท ากันเป็นทอด ๆ ก็ได้ โดยผู้ท่ี
กระกระท าการเป็นคนกลางนี้ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดท่ีมิควรได้ ท้ัง
จากผู้จับคนไปเรียกค่าไถ่และฝ่ายผู้ท่ีถูกเรียกค่าไถ่ 

ผู้กระท าผิดต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ตัวอย่างเช่น 

หลังจาก ล. ถูกจับตัวไปแล้ว จ าเลยท่ี 3 น าจดหมายเรียกค่าไถ่แสดงต่อภริยา ล. และเจรจา ลด
เงินค่าไถ่ จ าเลยท่ี 2 ช่วยพูดสนับสนุนให้หาเงินมาไถ่ เมื่อรับเงินค่าไถ่แล้ว จ าเลยท่ี 3 ขี่รถจักรยานยนต์ไป
รับตัว ล. คืนมา จ าเลยท่ี 2 ท่ี 3 มีความผิดตามมาตรา 315 ประกอบด้วยมาตรา 316 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
257/2523) 
 

มำตรำ 316 หลักเกณฑ์ที่ผู้กระท ำควำมผิดเร่ืองเรียกค่ำไถ่จะได้รับกำรลดหย่อนผ่อนโทษ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูก
หน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพ ก่อนศาลช้ันต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัส
หรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นเหตุลดโทษ หากผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีจับผู้อื่นไปเรียกค่าไถ่ ผู้ 
สนับสนุน หรือคนกลางในการเรียกค่าไถ่ ตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 จัดให้ผู้ถูกเอาตัว
ไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลช้ันต้นพิพากษา เช่น จับมาแล้ว ต ารวจก าลัง
ติดตาม ก็เลยปล่อยตัวผู้ถูกจับไป หรือบอกทางให้ผู้ถูกจับกลับบ้านไปเอง โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัส 
หรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ผู้กระท าความผิด จะได้รับการลดโทษ  
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ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยปล้นทรัพย์ และคุมตัวผู้เสียหาย อ. ภริยาผู้เสียหายและ ง. ไปด้วย แล้วจึงปล่อยตัว อ. 

กับ ง. โดยส่ังให้น าเงิน ไปไถ่ตัวผู้เสียหาย พอพบว่าต ารวจก าลังออกติดตาม จ าเลยก็ปล่อยตัว
ผู้เสียหายดังนี้ แม้จะยังไม่ทันได้มาซึ่งเงินค่าไถ่ ก็เป็นความผิดฐานเอาตัวผู้เสียหายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่า
ไถ่อันเป็นความผิดส าเร็จ และถือได้ว่าจ าเลยได้จัดให้ผู้เสียหายได้รับเสรีภาพก่อนศาลช้ันต้นพิพากษา 
ตามมาตรา 316  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2848/2527) 

จ าเลยรับจ้างผู้เสียหายท างานและเล้ียงดูเด็กหญิง ส. อายุ 9 เดือน บุตรของผู้เสียหาย ต่อมา
จ าเลยได้เอาตัวเด็กหญิง ส. ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ ผู้เสียหายทราบเรื่องจึงพาเจ้าพนักงานต ารวจตาม
ไปพบเด็กหญิง ส. นอนอยู่ในเปลท่ีใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง ขณะนั้นจ าเลยยืนบังเสาอยู่และได้เดินออกมา 
ผู้เสียหายอุ้มเด็กหญิง ส. ขึ้นจากเปล พาบุตรสาวพร้อมท้ังจ าเลยกลับบ้าน ดังนี้  ถือไม่ได้ว่าจ าเลยได้
จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปได้รับเสรีภาพก่อนศาลช้ันต้นพิพากษา อันจะได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 316 เพราะการจัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปให้ได้รับเสรีภาพตามมาตรา 316 นั้น จะต้องเป็น
การกระท าของผู้กระท าผิด คือ จ าเลยหรือผู้ท่ีร่วมกระท าผิดกับจ าเลย แต่กรณีนี้เป็นเรื่องผู้เสียหาย
ตามไปพบและอุ้มเอาบุตรสาวมาเอง จ าเลย มิได้กระท าการใด ( ค าพิพากษาฎีกาท่ี 332/2531) 
 

มำตรำ 317 ควำมผิดฐำนพรำกเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี 
ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง 

หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็ก ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ
ผู้พรากนั้น 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี  
2. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล 

3. โดยปราศจากเหตุอันสมควร ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งหมายถึง การพาเด็กไปจากความ
ปกครอง ความดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรของผู้มีอ านาจปกครอง โดยจะใช้วิธีการใดๆ ก็ได้ เช่น ใช้
อุบายล่อลวงพาไปเท่ียว หรือจะเป็นการชักชวนไป แล้วเด็กเต็มใจไป และขณะท่ีพาเด็กไปนั้นเด็กต้องอยู่ใน
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ความปกครอง ความดูแลในขณะนั้นด้วย ดังนั้น ความส าคัญของการพราก คือ ขณะท่ีท าการพรากนั้น 
ต้องอยู่ในความปกครองหรือความดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง บิดาจะบิดาเป็นชอบท่ีด้วยกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ หรือเป็นการอยู่ในความดูแล เช่น ครู อาจารย์  ก็ได้ หากไม่ได้อยู่ในความปกครองของผู้ใดเลย 
ก็ไม่ถือว่าเป็นการพราก และเด็กท่ีถูกพรากไปจากความปกครอง หรือความดูแลนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน15 ปี 
โดยเด็กจะเต็มใจหรือไม่ เพียงแต่บิดามารดา หรือผู้ปกครองดูแล ไม่ยินยอม ก็เป็นความผิดแล้ว 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน 
15 ปีด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด วรรคสอง 
1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
2. เด็กซึ่งถูกพรากตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง  
3. โดยทุจริต 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในวรรคสองนี้ เป็นการซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว เด็กซึ่งถูกพรากตามมาตรา 317 

วรรคหนึ่ง โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ต้องรู้ว่าเด็กถูกพรากตามมาตรา 317 

วรรคหนึ่ง และต้องมีเจตนาทุจริตท่ีจะแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 1 (1) เช่น รับเด็กท่ีถูกพรากไปขาย โดยไปเป็นคนรับใช้ในบ้าน เป็นต้น 

องค์ประกอบควำมผิด วรรคสำม  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 317 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
2. เพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในวรรคสามนี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษถ้าการกระท าความผิดท้ังในวรรคแรกและวรรคสองผู้กระท า ได้
กระท าโดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจในการพราก เพื่อหาก าไร หรือพรากไปเพื่อหาประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินจากตัวเด็ก เช่น พรากเด็กไปเป็นขอทานและให้น าเงินท่ีได้มาตนเอง เป็นต้น หรือผู้กระท าได้
กระท าโดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจในการพราก เพื่อการอนาจาร การกระท าท่ีไม่สมควรในทางเพศ 
เช่น การกอดจูบลูบคล า ในท านองชู้สาว แม้ยังไม่ลงมือกระท าอนาจารจริง ๆ แต่ถ้ามีพฤติการณ์ท่ีเห็นได้
ชัดว่า พรากไปเพื่อการอนาจาร ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว เช่น การพาเด็กเข้าโรงแรมและอยู่ด้วยกันสอง
ต่อสอง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6632/2540) 
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ตัวอย่างเช่น 

แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยพรากเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากความปกครองดูแลของ
บิดาเพื่อการอนาจาร ต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคท้าย ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 
5 ปีถึง 20 ปี ก็ตาม แต่ตามค าขอท้ายฟ้องของโจทก์ ไม่ได้ระบุด้วยว่าโจทก์ขอให้ลงโทษจ าเลยตามมาตรา
ดังกล่าววรรคใด และศาลช้ันต้นพิพากษาลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคหนึ่ง 
ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกอย่างต่ าต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป จึงไม่อยู่ในบังคับท่ีโจทก์จะต้องสืบพยานประกอบค ารับ
สารภาพของจ าเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ศาลย่อมมีอ านาจพิพากษา
ลงโทษจ าเลยตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง ได้โดยไม่จ าต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์เสียก่อน (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 5821/2544) 

จ าเลยส าคัญผิดว่าผู้เสียหายพ้นวัยเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเข้าใจว่าผู้เสียหายอายุ 20 ปี จึง
เป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเรื่องอายุ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 317 วรรคท้าย การกระท าของจ าเลยจึงขาดเจตนากระท าความผิดฐาน
ดังกล่าวตามมาตรา 59 วรรคสาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4665/2547) 
 

มำตรำ 318 ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์อำยุไม่เกินสิบแปดปี โดยผู้เยำว์ไม่เต็มใจไปด้วย 

ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
2. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
3. โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ซึงการพราก
นั้น ดังได้อธิบายไว้ในมาตรา 317 แล้ว ในมาตรา 318 นี้ จะแตกต่างกันก็เพียงเรื่องอายุของผู้ท่ีถูก
พราก กล่าวคือ จากเด็ก เปล่ียนเป็น ผู้เยาว์ และ อายุยังไม่เกินสิบห้าปี เป็น อายุกว่าสิบห้าปีขึ้นไป 
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แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยผู้เยาว์นั้น ไม่เต็มใจไปด้วย หรือไม่สมัครใจท่ีจะไปกับผู้กระท าความผิด แต่
ถ้าผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ผู้กระท าไม่ผิดตามาตรานี้ แต่ผู้กระท าผิดจะมีความผิดตามมาตรา 319  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ข้อเท็จจริงว่า
ผู้เยาว์อายุยังไม่เกินสิบแปดปีด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
2. ผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคหนึ่ง  
3. โดยเจตนา  
4. โดยทุจริต 

 ค ำอธิบำย  
ความผิดในวรรคสองนี้ เป็นการซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว โดยลักษณะความผิดท านองเดียวกัน

กับมาตรา 317 วรรคสอง แตกต่างกันเพียงอายุผู้ถูกพราก 

ส่วนในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษ ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 318 วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ได้พรากผู้เยว์ไป โดยเจตนา โดยมีมูลเหตุชักจูงใจพรากไปเพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจารซึ่ง
ลักษณะความผิดท านองเดียวกันกับมาตรา 317 วรรคท้าย  

ตัวอย่างเช่น  
การท่ีจ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปท างานในร้านอาหาร แต่กลับพาไปขายให้แก่ 

ป. เพื่อให้ค้าประเวณี จะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้ เพราะผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณีแต่ต้น 
แต่ไปกับจ าเลยเพราะจ าเลยหลอกลวงว่าจะพาไปท างานท่ีร้านขายอาหารของน้องสาวจ าเลย และการท่ี
จ าเลยหลอกลวงผู้เสียหาย แล้วพาผู้เสียหายไปขาย ให้แก่ ป. เพื่อให้ค้าประเวณีก็เป็นท่ีเห็นได้ว่า จ าเลยมี
เจตนาท่ีจะหลอกผู้เสียหายไป เพื่อการอนาจารและเพื่อส าเร็จความใคร่ของผู้อื่นโดยใช้อุบายหลอกลวง
ผู้เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคสองและมาตรา 318 วรรคท้าย 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 210/2541) 

บ้านจ าเลยกับบ้านผู้เสียหายอยู่ใกล้กัน ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายโดยสารรถของจ าเลยไปและกลับ
จากโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน เมื่อกลับจากโรงเรียนแล้ว มีบ่อยครั้งท่ีผู้เสียหายเล่นอยู่กับบุตรสาวจ าเลย
ก่อนกลับบ้าน หรือบางครั้งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไปเล่นกับบุตรสาวท่ีบ้านจ าเลย พฤติการณ์เช่นนี้แม้ขณะท่ี
ผู้เสียหายเล่นอยู่ ท่ีบ้านจ าเลย ก็ต้องถือว่าผู้เสียหายยังอยู่ในความปกครองดูแลของ ช. ผู้ปกครองของ
ผู้เสียหาย แต่การท่ีจ าเลยเรียกผู้เสียหายให้เข้าไปในบ้านแล้วพาไปข่มขืนกระท าช าเราในห้องนอนของ
จ าเลย เป็นการกระท าในบริเวณบ้านจ าเลย ซึ่งผู้เสียหายเคยเล่นอยู่ตามปกติเป็นประจ า จ าเลยมิได้พา
ผู้เสียหายไปยังสถานท่ีอื่น อันจะถือได้ว่าจ าเลยพรากผู้เสียหายไปจากความปกครองดูแลของ ช. การกระท า
ของจ าเลย จึงไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคท้าย (จ าเลยคง
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มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 

วรรคสอง (ปัจจุบัน คือ มาตรา 277 วรรคสาม) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 102/2541) 
ผู้เยาว์หนีออกจากบ้านไปหลายเดือน บิดามารดามิได้ใส่ใจติดตาม ผู้เยาว์ไม่ได้อยู่ในความ

ปกครองของบิดามารดาแล้ว การท่ีจ าเลยหลอกพาไปกระท าช าเราในเวลาต่อมา จึงไม่เป็นการพรากไปเสีย
จากบิดารมารดา ไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามาตรา 318 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 13041/2553) 
 

มำตรำ 319 ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์โดยผู้เยำว์เต็มใจไปด้วย 

ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล เพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี
ถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ช่ือ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
2. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
3. เพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร  
4. โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย  
5. โดยเจตนา 
ความผิดตามมาตรา 319 นี้ ลักษณะของการกระท าความผิด ท านองเดียวกันกับการกระท า

ความผิดตามมาตรา 318 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย โดยมีมูลเหตุชักจูงใจพราก
ไปเพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอนาจาร แตกต่างกันเพียงตามมาตรา 318 ผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย แต่ตาม
มาตรา 319 ผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ดังนั้น แม้ผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ก็เป็นความผิดตามาตรานี้ เพราะ
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองผู้เยาว์ ซึ่งอายุยังไม่เกิน 18 ปี ความสมัครใจยินยอมท่ีจะไปด้วย จึงไม่ใช่
สาระส าคัญ แต่ถ้าการพาหญิงไปร่วมประเวณี โดยท้ังคู่เจตนาเพื่อจะอยู่กินฉันสามีภรรยากัน ย่อมไม่
เป็นการพรากไปเพื่อการอนาจาร เพราะผู้กระท าขาดมูลเหตุชักจูงใจเพื่อท าอนาจาร 

องค์ประกอบควำมผิด วรรคสอง 
1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
2. ผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามมาตรา 319 วรรคหนึ่ง  
3. โดยทุจริต  
4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในวรรคสองนี้ เป็นการซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็ก ซึ่งถูกพราก กล่าวคือ ผู้เยาว์อายุ
กว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหาก าไรหรือเพื่อ
การอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้
ว่าเด็กถูกพรากตามมาตรา 319 วรรคหนึ่ง และต้องมีเจตนาทุจริตท่ีจะแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 1 (1)  

ตัวอย่างเช่น  
ถึงแม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์จะไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา เนื่องจากมารดาน าไปฝากให้อยู่

กับผู้อื่นก็ตาม กรณีก็ยังถือว่าอยู่ในอ านาจปกครองของมารดา ย่อมเป็นการล่วงอ านาจการปกครอง 
ของมารดาผู้เสียหายแล้ว ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะสมัครใจยินยอมก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าได้รับความยินยอม
จากมารดาผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากมารดาตาม
มาตรา 319 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1627/2539) 

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 หมายความว่า ผู้กระท า
ความผิดได้กระท าการอันเป็นการละเมิดต่ออ านาจปกครองของบิดามารดา หรือต่อผู้ปกครองหรือต่อ
ผู้ดูแลของผู้เยาว์ คดีนี้ บิดาของผู้เสียหายมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เสียหาย จึงมิใช่บิดา
โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บิดาและมารดาของผู้เสียหายได้เลิกร้างกันมานานถึง 17 ปี โดยผู้เสียหาย
อยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของบิดามาตลอด บิดาของผู้เสียหายจึงเป็นผู้ปกครองของผู้เสียหาย การ
กระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 319 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5989/2548) 
 

มำตรำ 320 ควำมผิดฐำนพำหรือส่งคนออกไปนอกรำชอำณำจักร 

ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี
ถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ได้กระท าเพื่อให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ านาจ
ของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อละท้ิงให้เป็นคนอนาถา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร  
2. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้

วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
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3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท า
เป็นผู้พาคนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง หรือจัดให้มีการส่งคนออกนอกราชอาณาจักร ผู้ถูกกระท า
จะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือสัญชาติใดก็ได้  ถ้าเป็นการพาไป แต่ยังไม่ได้ออกนอกราชอาณาจักร เช่น ถูกจับได้ท่ี
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือถูกจับบนเครื่องบิน โดยเครื่องยังไม่ได้ออกจากน่านฟ้าประเทศไทย ก็จะผิดฐาน
พยายามเท่านั้น โดยการพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด (โดยได้อธิบาย
ความหมายไว้ในมาตรา 283) เช่น การหลอกลงว่าจะพาไปท างานในต่างประเทศและได้ส่งผู้นั้นออกนอก
ประเทศไทย  

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ส่วนในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งต้องรับโทษหนักขึ้น หาก

ผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้ผู้ท่ีถูกพาหรือส่งไปนั้น ตกอยู่ในอ านาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น ส่งคนไปท างานในไร่หรือในโรงงานเถื่อนในประเทศพม่า โดยถูกกักขังไม่ให้ออกไปไหน หรือส่งหญิง
สาวไปอยู่กับพวกค้าผู้หญิงในเกาหลีใต้ หรือผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อเพื่อละท้ิงให้เป็นคนอนาถา เช่น 
พาออกนอกประเทศไปแล้ว ไม่มีงานท า ไม่มีท่ีพึ่ง ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น 

 

มำตรำ 321 ควำมผิดต่อเสรีภำพอันอำจยอมควำมได้ 

ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก และมาตรา 311 วรรคแรกเป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ได้ก าหนดให้การกระท าความผิด ความผิดตามมาตรา 309 วรรคหนึ่ง อันได้แก่
ความผิดฐานท าให้เส่ือมเสียเสรีภาพ ความผิดตามมาตรา 310 วรรคหนึ่ง อันได้แก่ ความผิดฐานหน่วง
เหนี่ยวกักขังผู้อื่น และความผิดตามมาตรา 311 วรรคหนึ่ง อันได้แก่ ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
โดยประมาท เป็นความผิดความผิดอันยอมความได้ ซึ่งหมายถึง ความผิดซึ่งผู้เสียหายสามารถยอมความ
กับผู้กระท าความผิด เพื่อระงับความผิดได้ ในความผิดอันยอมความได้นี้ หากผู้เสียหายประสงค์จะให้รัฐ 
ด าเนินคดีให้ ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นคดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 

 

 มำตรำ 321/1 ห้ำมอ้ำงควำมไม่รู้อำยุเด็กเพื่อให้พ้นควำมผิด 

การกระท าความผิดตามมาตรา 312 ตรี วรรคสอง และมาตรา 317 หากเป็นการกระท าต่อ
เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น 
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ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ เป็นการก าหนดให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 312 ตรี วรรคสอง และมาตรา 
317 หากเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ผู้กระท าห้ามอ้างอายุเด็ก เพื่อให้ตนเองพื้นความผิดนั้น ๆ 

 

 หมวด 2 ควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับ 

 

ความผิดในหมวดนี้ เป็นความผิดฐานเปิดเผยความลับ โดยมีลักษณะของการกระท าความผิด
ในการเปิดเผยความลับอยู่หลายลักษณะ เช่น การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข (ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้ใน
การติดต่อส่ือสารแล้ว) การเปิดเผยเอกสาร การเปิดเผยความลับท่ีได้มาในหน้าท่ี หรือความลับท่ีได้มา
จากการท าอาชีพ การเปิดเผยความลับท่ีได้มาในการศึกษาอบรม และ กาแสวงหาผลประโยชน์จาก
ความลับโดยประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 322 ถึง มาตรา 325 และ ความผิดใน
หมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

มำตรำ 322 ควำมผิดฐำนเปิดผนึก หรือเอำจดหมำย โทรเลขหรือเอกสำรซ่ึงปิดผนึกของ
ผู้อื่นไป 

ผู้ใดเปิดผนึก หรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้
ข้อความก็ดี เพื่อน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้น  ออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการ
กระท านั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป  
2. เพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออก

เปิดเผย 

3. การกระท านั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
4. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเปิดผนึกหรือเอาไป ซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่ง
ปิดผนึกของผู้อื่นไป การเปิดผนึก หมายถึง การเปิดซอง หรือเปิดหีบห่อ ซึ่งปิดผนึก นั่นหมายความว่า 
ผู้ปิดผนึกไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อความ ถึงแม้ข้อความนั้น จะไม่ใช่ความลับของผู้ปิดผนึกก็ตาม ส่วน
การเอาไป หมายถึง การเอาไปจากการครอบครองของผู้อื่น ในลักษณะเอาเคล่ือนท่ีไปจากท่ีเดิม 
ดังนั้น ผู้กระท าได้กระท าการเปิดผนึกหรือเอาไป ซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึก
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ของผู้อื่นไป โดยเจตนามามาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อล่วงรู้ข้อความ เช่น บรุษ
ไปรษณีย์เปิดจดหมายเพื่ออ่านข้อความในจดหมายนั้น หรือผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อน าข้อความ
ในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผย ซึ่งการเปิดเผยนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเปิดเผย
ต่อคนหลายคนหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ เพียงแต่ได้ท าการเปิดเผยแก่คนๆ เดียว ก็ถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อความตามมาตรานี้แล้ว และการกระท าดังกล่าวนั้นต้องน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด แม้ความเสียหายจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายข้ึนแก่ผู้อื่น ก็ป็นความผิด
ตามาตรานี้แล้ว เช่น การน าจดหมายของคนอื่นไป เพื่อให้อีกคนอ่าน ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อความ
แล้ว แต่ถ้าเอาซองจดหมายไป แต่เอาไปเพื่อใช้กระดาษกาวติด เพราะซองช ารุด ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ 
เพราะขาดมูลเหตุชักจูงใจเพื่อรู้ความลับ 

 

มำตรำ 323 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ เปิดเผยควำมลับของผู้อื่น 

ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น  โดยเหตุท่ีเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ี โดยเหตุท่ี 
ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ 
ทนายความหรือผู้สอบบัญชี หรือโดยเหตุท่ีเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับ
นั้นในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้
หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น  
2. โดยเหตุท่ี 

   2.1 เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ี  
   2.2 ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช 

หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี  
   2.3 เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพตาม ข้อ 2.2  

3. เปิดเผยความลับนั้น  
4. ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
5. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้  เป็นการล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นแล้วเปิดเผยความลับนั้น 
หมายความว่าได้รู้ข้อเท็จจริงของผู้อื่นซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่เป็นท่ีล่วงรู้ของบุคคลท่ัวไปและเจ้าของ
ข้อเท็จจริงท่ีดังกล่าว ประสงค์จะปกปิดมิให้ผู้ใดล่วงรู้หรือรู้เพียงภายในวงจ ากัดโดยสาเหตุท่ีล่วงรู้ความลับ
นั้น เพราะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือประกอบอาชีพนั้นๆ อันได้แก่ แพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา 
นางผดุงครรภ์ พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี หรือโดยสาเหตุท่ีล่วงรู้ความลับ
นั้น เพราะเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้ล่วงรู้หรือได้ความลับของผู้อื่นมาโดย
หน้าท่ีของตนและบุคคลท้ังหมด ตามท่ีกล่าวมานั้นได้เจตนาได้ท าการเปิดเผยความลับท่ีตนเองล่วงรู้ และ
การเปิดเผยนั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จะเป็นความเสียหายแก่ต่อตัวผู้มีความลับเองหรือ
ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ เช่น ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ได้รู้ว่าผู้ต้องหามีภริยาอีกคน หาก
พนักงานสอบสวนเปิดเผยความดังกล่าว ย่อมผิดตามมาตรานี้ หรือ กรณีมีผู้มาสารภาพบาปต่อนักบวช
หรือบาทหลวง แต่ปรากฏว่านักบวชหรือบาทหลวงนั้นน าความไปเปิดเผย หรือ หมอเปิดเผยโรคของผู้ป่วย
ซึ่งเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ เป็นต้น ข้อส าคัญของมาตรานี้ คือ ผู้เปิดเผยต้องเป็นผู้มีหน้าท่ีหรือได้กระท า
อาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แล้วได้รู้ข้อเท็จจริงเพราะหน้าท่ีหรืออาชีพนั้นๆ  

ส่วนในวรรคสองนี้ มีลักษณะการกระท าเหมือนความผิดตามวรรคหนึ่งแต่ผู้กระท าเป็นผู้รับ
การศึกษาอบรมในอาชีพต่างๆ ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นจากการศึกษา
อบรมในอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้น เช่น เป็นนักศึกษาแพทย์ ขณะฝึกหัดตรวจโรคท าให้ทราบว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์ แล้วน าเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นแล้วท าให้ผู้นั้นเสียหายแก่ประโยชน์ท ามาหาได้ เป็นต้น 

 

มำตรำ 324 ควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับฯ แสวงหำประโยชน์จำกควำมลับ 

 ผู้ใดโดยเหตุท่ีตนมีต าแหน่งหน้าท่ี วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นท่ีไว้วางใจ ล่วงรู้หรือ ได้มาซึ่ง
ความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์เปิดเผยหรือใช้
ความลับนั้น เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตใน

วิทยาศาสตร์  
2. โดยเหตุท่ีตนมีต าแหน่งหน้าท่ี วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นท่ีไว้วางใจ  
3. เปิดเผยหรือใช้ความลับของผู้อื่น  
4. เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น  
5. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ ผู้กระท าเป็นผู้มีต าแหน่งหน้าท่ี วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นท่ีไว้วางใจเช่น 
ต าแหน่งหน้าท่ีตามสัญญาจ้าง ได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบ 
หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ ได้กระท าการเปิดเผยหรือใช้ความลับของผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า น าความลับ
นั้นไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบหรือน าเอาความลับนั้นไปใช้ประโยชน์นอกเหนือหน้าท่ีการงาน โดยผู้กระท ามี
เจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะเปิดเผยหรือใช้ความลับท่ีได้ล่วงรู้หรือได้มานั้น โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ 
เพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เช่น มีหน้าท่ีตามสัญญจ้างผสมสูตรยา แล้วน าความลับสูตรยานั้นไป
เปิดเผยให้คู่แข่งทางการค้าของผู้ว่าจ้าง หรือน าไปผลิตแล้วจ าหน่ายเอง เป็นต้น 

 

มำตรำ 325 ควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับ เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

ความผิดในหมวดนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้  
ค ำอธิบำย 

ความผิดในหมวด 2 ว่าด้วยความผิดฐานเปิดเผยความลับ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 322 
มาตรา 323 และมาตรา 324 เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งหมายถึง ความผิดซึ่งผู้เสียหายสามารถ
ยอมความกับผู้กระท าความผิด เพื่อระงับความผิดได้ ในความผิดอันยอมความได้นี้ หากผู้เสียหาย
ประสงค์จะให้รัฐ ด าเนินคดีให้ ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 96 

 

 หมวด 3 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

  

ความผิดในหมวดนี้ เป็นความผิดเกี่ยวกับช่ือเสียงเกียรติยศ  ซึ่งหมายถึง เป็นการการท าให้
ผู้อื่นเสียช่ือเสียงเกียรติยศ โดยสาระส าคัญของความผิดนี้ ต้องเป็นเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถเป็นไปได้
และมีการบอกกล่าวต่อบุคคลท่ีสาม เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวถึงนั้น ถูกลดความน่าช่ือถือ ซึ่งลักษณะของการ
กระท าในหมวดนี้ จะเป็นการท าให้เสียช่ือเสียงเกียรติยศ โดยการหมิ่นประมาทผู้อื่น หมิ่นประมาท
ผู้ตายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นต้น โดยได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 
ถึงมาตรา 333 

 

มำตรำ 326 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทผู้อื่น 

ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 



301 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ใส่ความผู้อื่น  
2. ต่อบุคคลท่ีสาม  
3. โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นการใส่ความผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า การแสดงข้อเท็จจริงหรือยืนยัน
ข้อเท็จจริงพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยข้อเท็จจริงนั้น จะเท็จหรือจริงก็ได้ แต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถ
เป็นไปได้ การใส่ความนั้น จะกระท าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เช่น การพูด การเขียน วาดภาพ หรือการท า
เครื่องหมาย ข้อเท็จจริงท่ีเป็นการหมิ่นประมาทได้ เช่น ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับความช่ัวหรือความ
ประพฤติทุจริต หรือความประพฤติท่ีเส่ือมเสียทางประเวณี ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการท างาน หรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน เป็นต้น การใส่ความดังกล่าวนี้ เป็นการใส่ความต่อบุคคลท่ีสาม 
ซึ่งหมายถึงผู้ถูกใส่ความต้องเป็นผู้อื่น ท่ีไม่ใช่ผู้อยู่ต่อหน้า หากเป็นการใส่ความต่อหน้า ก็ไม่เป็น
ความผิดตามมาตรานี้ เช่น เขียนจดหมายใส่ความเขา โดยจ่าหน้าซองถึงเขา เพื่อให้เขาได้อ่านเอง แม้
มีผู้อื่นเปิดอ่านก่อน ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ เพราะไม่ได้มีเจตนาจะใส่ความต่อบุคคลท่ีสาม  

การใส่ความดังกล่าว ต้องน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ถูกลด
คุณค่าในสังคมนั้นๆ เช่น กล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นคนช่ัวขายชาติ เป็นโจรลักทรัพย์ เป็นเมียน้อยเส่ีย เป็นชู้
กับสามีคนอื่น เป็นทนายนกสองหัว เป็นต้น 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม และต้องมี
เจตนาท่ีจะท าให้ผู้อื่นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ถูกลดคุณค่าในสังคมนั้น 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ท าหนังสือถึงธนาคารระงับการจ่ายเงิน 
เดือนให้โจทก์ร่วม ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่และน าหนังสือไปมอบให้แก่ธนาคาร พ. ผู้ช่วยสมุห์บัญชีรับ
หนังสือแล้วได้ถามจ าเลยว่ามีเรื่องอะไรหรือ จ าเลยตอบว่า “ยักยอก ตามตัวไม่พบ” ค าพูดดังกล่าวมี
ความหมายให้ พ. เข้าใจว่าโจทก์ร่วมยักยอกเงินของโรงเรียนหนีไป ซึ่งความจริงขณะนั้น โจทก์ร่วม
เพียงแต่อยู่ในระหว่างถูกผู้บังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเท่านั้น ค าพูดของจ าเลยจึง
เป็นการใส่ความโจทก์ร่วมโดยประการท่ีน่าจะท าให้โจทก์ร่วมเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 
จึงเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม ตามมาตรา 326 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 79/2537) 

จ าเลยกับผู้เสียหายเคยมีความขัดแย้งกันในเรื่องหนี้เงินกู้มาก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ของ
ผู้เสียหายเมื่อไปถึงหน้ารั้วบ้านของจ าเลย ได้เรียกจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ให้ออกมาพูดนอกรั้วบ้านอันถือ
ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติจ าเลย ท าให้จ าเลยโกรธผู้เสียหายและร้องด่าผู้เสียหายว่ า “มึงเป็นเมียน้อย
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สารวัตร ศ. อย่ามาท าใหญ่ให้กูเห็นนะ” ต่อหน้า พ. ซึ่งมากับผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
การท าให้ผู้เสียหายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจาก พ. ได้ จึงเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่น
ตามมาตรา 326 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 97/2541) 
 แม้จ าเลยเป็นผู้พิมพ์หนังสือร้องเรียน อันเป็นการใส่ความผู้เสียหายก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่า
จ าเลยได้กระท าต่อบุคคลท่ีสาม กลับได้ความเพียงว่าเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลไปพบหนังสือร้องเรียน
ดังกล่าวท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ห้องงานคลังด้วยตนเอง ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 21627/2556) 
 ทะเลาะโต้เถียงแล้วกล่าวค าด่าโต้ตอบไปมาว่า “มึงโกงกู” ไม่ถือว่ามีเจตนาหมิ่นประมาท (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1199/2557) 
 

มำตรำ 327 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทคนตำย 

ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลท่ีสาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท
ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ใส่ความผู้ตาย  
2. ต่อบุคคลท่ีสาม  
3. การใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียงถูกดู

หมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย  
ความผิดในมาตรานี้ เป็นการผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยใส่ความ

ผู้ตายซึ่งหมายความว่า ผู้กระท า ได้ใส่ความบุคคลท่ีตายไปแล้ว รวมท้ังผู้ท่ีตายโดยผลของกฎหมาย
ด้วยอันได้แก่ บุคคลท่ีถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
62 โดยความหมายของการใส่ความ ลักษณะและวิธีการใส่ความ ดังได้อธิบายในมาตรา 326  

การใสความผู้ตายดังกล่าว น่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสีย
ช่ือเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือถูกลดคุณค่าทางสังคม เช่น การใส่ความผู้ตายต่อหน้าผู้อื่น ว่า
ผู้ตายเป็นโสเภณี ส าส่อน เช่นนี้ อาจท าให้บิดามารดา หรือบุตร ได้รับความเสียหายแก่ช่ือเสียง
เกียรติยศได้ หรือกล่าวหาว่าผู้ตายเป็นคนโกงชาติ ทุจริตฉ้อโกง อาจท าให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือถูกลดคุณค่าทางสังคม เป็นต้น 
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ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยท่ี 1 เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มีข้อความว่า “พรรคไหนเอ่ยท่ีคนในพรรคพัวพัน
กับการค้าเฮโรอีนระหว่างประเทศจนต้องแก้ปัญหาด้วยการปลิดชีพตัวเองลาโลก” ข้อความดังกล่าว
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหมายถึงพรรค ป. และ ด. สามีโจทก์ ดังนี้  จ าเลยท่ี 1 มีเจตนาใส่ความผู้ตายโดย
การโฆษณาด้วยเอกสาร อันน่าจะเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายและบุตรของผู้ตายเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังจากผู้อื่นได้ มิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต 
ติชมด้วยความเป็นธรรม จ าเลยท่ี 1 จึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตาย ตามมาตรา 327 

ประกอบด้วยมาตรา 328 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 603 1/2531) 
 

มำตรำ 328 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทโดยกำรโฆษณำ 

ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี 
ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท่ีท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึก 
ภาพ หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพหรือโดยกระท าการป่าว
ประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท  
2. ได้กระท าโดย  
   2.1 การโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท าให้

ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียงอย่างอื่น  
   2.2 การกระจายเสียงหรือโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ ต้องเป็นการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 หรือ
มาตรา 327 ก่อน ดังท่ีได้อธิบายมาแล้วนั้น ในมาตรานี้เป็นกรณีท่ีผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ต้องได้รับโทษหนักขึ้น ถ้าการหมิ่นประมาทนั้น ได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตัวอักษรท่ีท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง
อย่างอื่นหรือโดยการกระจายเสียงหรือโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด หากมีผู้พบเห็นหรือได้ยิน
การกระท าท่ีเป็นการหมิ่นประมาทจากการโฆษณา การกระจายเสียง หรือการป่าวประกาศนั้น แม้แต่
เพียงคนเดียวก็เป็นความผิดตามาตรานี้แล้ว เช่น โดยลงหนังสือพิมพ์ การประกาศกระจายเสียง วีดิ
ทัศน์ พูดวิทยุ ออกรายการโทรทัศน์ เป็นต้น  



304 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่งดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น  
หัวข้อข่าวท่ีว่าแอมบาสซาเดอร์ เบี้ยวค่าเฟอร์นิเจอร์ เจ้าของร้านฟ้องศาลเรียกหนี้ 1 ล้าน

บาท ประกอบกับข้อความในข่าวเป็นการใส่ความโจทก์ โดยประการท่ีน่าจะท าให้โจทก์เสียช่ือเสียง
หรือถูกเกลียดชัง แม้หัวข้อข่าวเป็นถ้อยค าของหนังสือพิมพ์เอง เมื่อประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์แล้ว 
ย่อมเข้าใจได้ว่าโจทก์ไม่ซื่อตรงหรือโกง ซึ่งไม่ตรงกับความจริง เมื่อฝ่ายจ าเลยลงข่าวแสดงความเห็น
เสียเอง จึงเป็นการใส่ความโจทก์ และการลงข่าวเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่อง
การด าเนินการ อันเปิดเผยในศาล ไม่ได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (4) 

ฝ่ายจ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 328 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1068/2537) 
ข้อความในหนังสือพิมพ์ท่ีจ าเลยท้ังสองลงข่าว อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าโจทก์ในฐานะท่ีด ารง

ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความต้องการหรือประโยชน์
ของประเทศ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แค่เรื่องท่ีโจทก์เชียร์สนับสนุน อ. ด่า ม. ก็สร้างปัญหาให้แก่ประเทศแล้ว 
ข้อความดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการยกตัวอย่างหรือเป็นการเตือนโจทก์ว่าไม่ควรแสดงออกใน
ลักษณะท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค าว่า “ด่า” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า เป็นการใช้ถ้อยค าว่าคนอื่นด้วยค าหยาบช้าเลวทราม 
การท่ีจ าเลยท้ังสองลงข่าวว่าโจทก์ ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด่า ม. 
นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย โดยไม่เป็นความจริง จึงเป็นการใส่ความโจทก์  โดยประการท่ี
น่าจะท าให้โจทก์เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จ าเลยท้ังสองซึ่งมีวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ย่อม
กระท าไม่ได้ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ประกอบด้วยมาตรา 83 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2991/2547) 
 การน าหนังสือพิมพ์ไปแจกโดยทราบว่ามีเนื้อหาข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการ
กระจายข่าวไปสู่สาธารณะชน หรือประชาชนท่ัวไปแล้ว จึงเป็นการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4998/2558)  
 

มำตรำ 329 กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อควำมโดยสุจริตไม่มีควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต  
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าท่ี  
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท าหรือ 
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(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ
ประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริต ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงข้อความโดยสุจริต จะไม่มีความผิดฐานกระท าการหมิ่นประมาท หากได้กระท าโดยสุจริต 

การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต หมายความว่า ผู้กระท าได้แสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงข้อความพาดพิงถึงผู้อื่นหรือผู้ตาย โดยเช่ือว่าความคิดเห็นหรือข้อความนั้น เป็น
ความจริงตามท่ีตนเองนั้นเข้าใจ และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความนั้น ผู้กระท า ได้กระท าไป 
เพราะว่า 

1. เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ซึ่ง
ผู้กระท าได้กระท าโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อการนั้น เช่น ผู้ท่ีถูกสอบสวนในการต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยข้าราชการ ได้ให้ปากค าตามท่ีตนเองรู้เห็นว่ามีการทุจริต เป็นต้น 

2. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าท่ี ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท าเป็นเจ้าพนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนโดยสุจริต เช่น ผู้บังคับบัญชา
รายงานความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

3. ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือส่ิงใด อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า การติ
ชมนั้นจะเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมหรือไม่จะต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญชนท่ัวไป เช่น 
การให้สัมภาษณ์ในใจความว่า ผู้เสียหายได้ลักลอบได้เสียกับพระภิกษุเจ้าอาวาส อันเป็นการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า เป็นต้น  

4. ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ
ประชุม เช่น แจ้งข่าวเรื่องการพิจารณาคดี ซึ่งไม่ใช่การพิจารณาลับ และค าพิพากษา หรือแจ้งข่าวใน
การประชุม เช่น แจ้งข่าวเรื่องผลการประชุมสัมมนาต่าง ๆ หรือการประชุมสภา เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น 

การกระท าของโจทก์ ท าให้จ าเลยท้ังสองมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จ าเลยท้ังสอง
ท าหนังสือร้องเรียนโจทก์ต่อผู้มีอ านาจเหนือกว่า ท านองว่าโจทก์ใช้อิทธิพลบีบบังคับคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. เป็นผู้ได้งาน การท่ีโจทก์เป็นผู้บังคับ 
บัญชาและเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และเป็นผู้ช้ีขาดในการ
ประชุมในความเข้าใจของจ าเลยท้ังสอง ย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นไปยังผู้มี
อ านาจเหนือกว่าโจทก์พิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ โดยเช่ือว่าโจทก์ก็มีพฤติการณ์ตามนั้นจริง จึงเป็น
การกระท าเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกัน ส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ตาม
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) การกระท าของจ าเลยท้ังสองไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9426/2539) 

การท่ีหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งจ าลเยท่ี 1 เป็นเจ้าของเสนอข่าว ไม่ใช่เป็นการสร้างเรื่องขึ้นเอง
แต่ท าในฐนะส่ือมวลชน ซึ่งมีหน้าท่ีเสนอข่าวในบ้านเมืองให้ประชาชนทราบ อันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติชมผู้เสียหาย
ตามความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามมาตรา 329 (3) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 14169/2557) 
 

มำตรำ 330 บทยกเว้นโทษในควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท าความผิดพิสูจน์ได้ว่า ข้อท่ีหาว่าเป็นหมิ่นประมาท
นั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อท่ีหาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้น เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและ
การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ บัญญัติถึงเหตุท่ีผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้รับยกเว้นโทษ หรือไม่ต้อง
รับโทษ ถ้าผู้กระท าพิสูจน์ได้ว่า ข้อหาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง แต่การพิสูจน์ความจริงนั้นมี
ข้อจ ากัดในการพิสูจน์ กล่าวคือ ห้ามพิสูจน์ หากเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นเสือผู้หญิง นางสวยเป็นเมียน้อย เป็นต้น และหากการพิสูจน์นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเช่นการพิสูจน์ในเรื่องท่ีประชาชนมีส่วนได้เสียในประโยช์ดังกล่าว อันได้แก่ หน้าท่ีของ
นักการเมือง หน้าท่ีของพระภิกษุ หน้าท่ีของข้าราชการ เป็นต้น ดังนั้น แม้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ถ้า
พิสูจน์แล้วเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็ไม่ต้องห้ามพิสูจน์ 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยกล่าวถ้อยค าต่อหน้าบุคคลหลายคนว่า “หลวงพ่อวัดบึงและวัดธาตุใช้ประชาชนบังหน้า

ต่อต้านพระท่ีสุสานป่าช้า” เนื่องจากจ าเลยไม่เห็นด้วยกับการกระท าของผู้เสียหายและบุคคลฝ่ายท่ี
ต้องการขับไล่พระภิกษุรูปหนึ่งออกจากป่าช้า และพูดตามความรู้สึกนึกคิดของตน ซึ่งถ้อยค ามิได้
รุนแรงถึงกับท าให้ผู้เสียหายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ประชาชนในต าบลก็รู้กันท่ัวไป กรณีไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายเอง หากแต่เป็นเรื่องส่วนรวม
เกี่ยวข้องกับประชาชนท่ัวไป ประชาชนจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ เป็นการติชมด้วยความเป็น
ธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 2315/2524) 
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โจทก์เป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แต่โจทก์กลับประพฤติผิดต่อกฎหมาย และผิดระเบียบของราชการ ซึ่งข้อเท็จจริงท่ีระบุใน
ค าส่ังกรมต ารวจ ท่ีไล่โจทก์ออกจากราชการย่อมเป็นประจักษ์ชัดว่า โจทก์ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและมีพฤติการณ์ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน การท่ีจ าเลยตีพิมพ์การกระท า
หรือพฤติกรรมของโจทก์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตามค าส่ังกรมต ารวจนั้น แม้เป็นข้อความหมิ่น
ประมาทโจทก์ก็ตาม แต่ก็มิใช่เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว เพราะเป็นเรื่องตีแผ่การประพฤติช่ัวร้าย
และกระท าหน้าท่ีมิชอบของโจทก์ขณะเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและให้ผู้
ประพฤติมิชอบพึงสังวรณ์ไว้ ย่อมเป็นข้อความท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจ าเลยมีสิทธิพิสูจน์ได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 วรรคสอง ดังนั้น เมื่อจ าเลยได้ตีพิมพ์ข่าวในหนังสือพิมพ์
ฉบับพิพาทเกี่ยวกับการกระท าของโจทก์ตามความเป็นจริง จ าเลยย่อมไม่ต้องรับโทษ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 7435/2541) 

ลงข้อความว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่น เป็นเรื่องส่วนตัว และไม่มีประโยชน์
กับประชาชน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5249/2542) 

กล่าวหาว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ชู้สาวแก่จ าเลย เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและไม่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3252/2543) 
 

มำตรำ 331 บทยกเว้นควำมผิดในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อควำมในศำล 

คู่ความหรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณา
คดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  

องค์ประกอบควำมผิด  
1. คู่ความหรือทนายความของคู่ความ  
2. แสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล  
3. เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ได้หนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้เฉพาะกับคู่ความหรือทนายความของคู่ความ หรือบุคคลผู้
ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล ท่ีได้กล่าวพาดพิงถึงผู้อื่น  โดยแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใน
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล และแสดงความคิดเห็นหรือข้อความดังกล่าว ผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูง
ใจเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน เช่น การท าค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าร้อง หรือค าแถลง แมเป็น
การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความท่ีเป็นมีลักษณะหมิ่นประมาทผู้อื่น ผู้กระท าย่อมท่ีไม่มี
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ความผิดฐานหมิ่นประมาทท้ังนี้ เพื่อให้คู่ความมีอิสระในการต่อสู้คดีในศาลได้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยุติธรรม 

 ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยเป็นทนายความ เรียงค าแก้อุทธรณ์ว่า อัยการโจทก์พยายามพิสูจน์ว่านายด าผู้จัดการ

ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเงินท่ีขาดหายไป และได้ปรักปร านาย พ. ลูกความของจ าเลยอย่างไร้เหตุผลท่ี
ควรเช่ือถืออัยการไม่ฟ้องนายด าท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่านายด าเป็นผู้ยักยอกเงินรายนี้ อัยการจึงฟ้องจ าเลยว่าหมิ่น
ประมาทอัยการ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ค าแก้อุทธรณ์ของจ าเลยไม่มีข้อความตอนใดท่ีเป็นเรื่องนอก
ประเด็น ในฟ้องของโจทก์ก็ดี ในค าอุทธรณ์ของจ าเลยก็ดี ต่างช้ีแจงให้ศาลเช่ือว่าทางฝ่ายตนล้วน
เกี่ยวกับประเด็นท้ังส้ิน เป็นการกระท าในการพิจารณาคดีในศาล ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 285 (ปัจจุบัน คือ มาตรา 331 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1974/2500) 

ทนายความของคู่ความได้ท าค าแถลงปิดคดียื่นต่อศาล อันเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชก์แก่คดีของตน โดยมิได้มุ่งประสงค์ท่ีจะหมิ่น
ประมาทบุคคลอื่น จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4111/2532) 

การใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เนื้อหาฟ้องอุทธรณ์ของจ าเลยท่ี 2 โดย
จ าเลยท่ี 1 ทนายความผู้เรียงอุทธรณ์ เป็นการด าเนินการเพื่อต่อสู้คดีของจ าเลย ท่ี 2 เพื่อให้พ้น
ความผิดตามค าพิพากษาของศาลช้ันต้น การยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยท้ังสอง การท่ีคู่ความหรือ
ทนายความของคู่ความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนการพิจารณาในศาล เพื่อประโยชน์
แก่คดีของตน จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 331 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1586/2557) 
 

มำตรำ 332 ค ำขอบังคับในกำรบังคับคดีฐำนหม่ินประมำท 

ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด ศาลอาจส่ัง  
(1) ให้ยึดและท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุท่ีมีข้อความหมิ่นประมาท 

(2) ให้โฆษณาค าพิพากษาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา 

 ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้บัญญัติถึงค าขอในการบังคับคดี เพื่อท าให้การหมิ่นประมาทท่ีก าลังมีอยู่ได้ยุติลง
และท าให้ช่ือเสียงของผู้ถูกหมิ่นประมาทถูกคุ้มครอง กฎหมายจึงศาลมีดุลพินิจท่ีจะส่ังได้ตามมาตรานี้  

1. ยึดและท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุท่ีมีข้อความหมิ่นประมาท โดยผู้เสียหายหรือพนักงาน
อัยการโจทก์ มีอ านาจท่ีจะขอให้ศาลยึดและท าลายวัตถุท่ีมีข้อความหมิ่นประมาทได้ เช่น ยึดและ
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ท าลายหนังสือพิมพ์หรือใบปลิวท่ีมีข้อความหมิ่นประมาท หรือป้ายโฆษณาท่ีมีข้อความหมิ่นประมาท 
เป็นต้น  

2. โฆษณาค าพิพากษาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งโดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา ซึ่งหมายความว่า ให้จ าเลยลงพิมพ์ค าพิพากษา
ว่าจ าเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อโจทก์ ในหนังสือพิมพ์เพื่อให้สาธารณชนทราบความจริง  

ตัวอย่างเช่น 

ศาลฎีกาพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทให้ลงโทษจ าเลย และให้จ าเลย
ประกาศผลค าพิพากษานี้ในหนังสือพิมพ์ชาวเหนือของจ าเลยมีก าหนด 1 เดือน ภายใน 7 วันนับแต่วัน
อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1310/2500) 

หากศาลส่ังลอยๆ ว่าให้โฆษณาค าพิพากษา ไม่ได้โฆษณาค าพิพากษาท้ังหมด การท่ีจ าเลย
โฆษณาเพียงบางส่วน ก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2694/2539) 
 

มำตรำ 333 กำรยอมควำมและกำรร้องทุกข์ในคดีหม่ินประมำท 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย  

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในหมวด 3 ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นความผิดซึ่งผู้เสียหายและผู้กระท า
ผิดสามารถตกลงระงับคดีกันได้  

ถ้าผู้เสียหายซึ่งถูกหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 หรือผู้เสียหาย ซึ่งได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส 
หรือบุตรของผู้ตายท่ีถูกหมิ่นประมาท ตามมาตรา 327 ตายก่อนร้องทุกข์ กฎหมายก าหนดให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายเหล่านั้นร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้ 
โดยถือว่าเป็นผู้เสียหายผู้เสียหาย  
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. นายด าเป็นหนี้นายแดง 200,000 บาท นายด าต้องการเงินจึงลักพาเด็กชายขาว บุตรของ
นายแดงซึ่งอายุ 8 ขวบ ไปฝากไว้กับนายม่วง หลังจากนั้นนายด าจึงส่งข่าวไปบอกนายแดงว่าให้น าเงิน
มาให้ภายใน 24 ช่ัวโมง ไม่อย่างนั้น นายแดงจะไม่ได้เจอหน้าเด็กชายขาวอีกเลย ดังนี้ นายด ามี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. นายเอ อายุ 21 ปี พาเด็กหญิงบี อายุ 13 ปี นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเท่ียวในท่ีต่าง ๆ 
แล้วก็เข้าพักในโรงแรมเดียวกัน แต่นอนคนละเตียง นายเอ ได้นอนจับมือ แต่ไม่ได้กอดจูบลูบคล า
เด็กหญิงบี วันรุ่งขึ้นนายเอจึงพาเด็กหญิงบี ไปบ้านเพื่อน และบิดาของเด็กหญิงบีจึงตามมาพบ ดังนี้ 
นายเอมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นายแดงส่งจดหมายหานายด า โดยส่งไปท่ีท างานของนายด า ในจดหมายมีข้อความว่า 
นายด ามีนิสัยชอบเป็นชู้กับเมียคนอื่น นางฟ้า ซึ่งเป็นฝ่ายธุรการ มีหน้าท่ีรับส่งโต้ตอบหนังสือ ได้เห็น
ข้อความและได้เล่าให้นายม่วงฟัง ดังนี้ นายแดงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

4. นายนิติท าหน้าท่ีทนายความให้แก่ลูกความในการเจรจาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์ท่ีซื้อกับ
นายสังคมซึ่งเป็นผู้จัดดารบริษัท นายนิติกับนายสังคมโต้เถียงกัน นายสังคมจึงพูดว่า “คุณเป็น
ทนายความไม่รักษาผลประโยชน์ของลูกความ แล้วจะมาโทษผมแบบนี้ไม่ได้นะ” ดังนี้ นายสังคมมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

5. นายเอก เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้น าสีไปทารถยนต์ท่ีจอดขวางทางเข้าหน้าโรงเรียน ซึ่ง
มีรถท่ีถูกทาสีหลายคัน นางโท ซึ่งเป็นเจ้าของรถท่ีโดนทาสี จึงได้ร้องเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนว่า 
นายเอกเป็นโรคจิต ไม่เหมาะแก่การเป็นครู และขอให้ย้ายนายเอกไปโรงเรียนอื่น ดังนี้ นางโทมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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บทที่ 10 

ลักษณะ 12 ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย ์และลักษณะ 13 ควำมผิดเกี่ยวกับศพ 

 

ลักษณะ 12 ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
 

 ในบทนี้มีเป็นกลุ่มความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกายวกับศพ โดยความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์นี้  บัญญั ติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ในอันท่ีจะมิให้ ผู้ใดประทุษร้ายต่อ
กรรมสิทธิหรือการครอบครองทรัพย์นั้น โดยมีด้วยกัน 8 หมวด อันได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์และ
วิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโฉก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ละปล้นทรัพย์ ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิด
ฐานโกงเจ้าหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร ความผิดฐานให้เสียทรัพย์ และความผิด
ฐานบุกรุก ส่วนในลักษณะ 13 เป็นความผิดเกี่ยวกับศพ ซึ่งเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมบางประการ
กับศพ โดยจะได้แยกอธิบายต่อไป 

 

หมวด 1 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์และว่ิงรำวทรัพย์ 
 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพื้นฐานของฐานความผิด
อื่น ๆ ในกลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นี้ เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น โดยได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 334 ถึง มาตรา 336 ทวิ  
 

มำตรำ 334 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 
ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิด

ฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เอาไป  
2. ทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
3. โดยเจตนา  
4. โดยทุจริต 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดย
ทุจริตโดยการเอาไป หมายความว่า เอาไปจากการครอบครองของผู้อื่น ในลักษณะของการเอาทรัพย์
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นั้นเคล่ือนท่ีไป ไม่ว่าจะพาเคล่ือนท่ีไปเพียงเล็กน้อย ก็ถือเป็นการเอาไปแล้ว  แต่หากเอาทรัพย์นั้น
เคล่ือนท่ีไป แต่ยังติดโซ่ล่ามอยู่ ยังไม่ถือว่าเป็นการเอาไป เป็นเพียงพยายามเอาไป ถ้าตัดโซ่ท่ีล่ามนั้น 
จึงถือเป็นการ เอาไปตามมาตรานี้   

การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย หมายความว่า ทรัพย์ท่ีเอาไปนั้น
ต้องเป็นกรรมสิทธิของผู้อื่น จะเป็นการครอบครองทรัพย์นั้นเอง หรือครอบครองโดยให้ผู้อื่นยึดถือ
ทรัพย์นั้นไว้แทนก็ได้ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปดังกล่าว เป็นการแย่งการครอบครอง ซึ่งทรัพย์นั้นมีผู้
ครอบครองอยู่ แล้วผู้กระท าได้ยึดถือทรัพย์นั้น โดยมีเจตนาท่ีจะยึดถือไว้เพื่อตนเอง ในลักษณะตัด
กรรมสิทธิ์ซึ่งทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิของผู้อื่น หรือทรัพย์ท่ีตนมีกรรมสิทธิร่วมอยู่ด้วย โดยผู้กระท ามี
เจตนาทุจริตซึ่งหมายถึง ผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อท่ีจะแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับผู้กระท าเองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าว่า โทรศัพท์ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนอธิบายว่า โทรศัพท์เป็นเครื่องแปลงเสียงพูด

ให้เป็นกระแสไฟฟ้า แล้วส่งกระแสไฟฟ้ากลับเป็นเสียงพูดอีกครั้งหนึ่ง สัญญาณโทรศัพท์จึงเป็น
กระแสไฟฟ้าท่ีแปลงมาจากเสียงพูดเคล่ือนท่ีไปตามสายลวดตัวน า จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง การท่ี
จ าเลยลักเอาสัญญาณโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์ สาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของจ าเลยโดยทุจริต จึง
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เช่นเดียวกับการลักกระแสไฟฟ้า (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1880/2542) (ประชุม
ใหญ่) 

จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 กับพวกมีเจตนาทุจริต ท่ีจะเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปต้ังแต่ต้น ร่วมกัน
วางแผนหลอกลวงเอาเงินของผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจ าเลยท้ังสามกับพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้จัดการบริษัท
โตโยต้าศรีสะเกษ จ ากัด สามารถซื้อรถยนต์ใหม่ได้ในราคาถูกเป็นพิเศษ จ าเลยท้ังสามจะติดต่อให้
ผู้เสียหายซื้อรถจากบริษัทดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเช่ือจึงไปถอนเงินจากธนาคารจ านวน 250,000 บาท 
แล้วเก็บเงินไว้ในตะกร้า พวกของจ าเลยท้ังสามคว้าเงินในตะกร้าส่งให้จ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 แล้วจ าเลย 
ท้ังสามเอาเงินนั้นไป การกระท าของจ าเลยท้ังสามท่ีอ้างว่า จะพาผู้เสียหายไปซื้อรถยนต์ราคาถูกเป็น
การสร้างกลอุบายเพื่อให้บรรลุผลคือการเอาเงินของผู้เสียหายไป โดยทุจริต อันเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์มิใช่ความผิดฐานฉ้อโกง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3245/2545) 

เงินท่ีจ าเลยรับมาจากลูกค้า ซึ่งได้จากการจ าหน่ายสินค้า เป็นการรับเงินไว้ในระหว่างการท า
หน้าท่ีลูกจ้างของผู้เสียหาย ผู้เสียหายเพียงแต่ให้ยึดถือไว้ช่ัวคราว อ านาจในการควบคุมครอบครอง
ทรัพย์สินยังเป็นของนายจ้าง ผู้เสียหายไม่ได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่จ าเลย เมื่อจ าเลยเอาเงิน
ผู้เสียหายไป จึงเป็นการเอาเงินไปโดยเจตนาทุจริต เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
10369/2559) 
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มำตรำ 335 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ ์ 
ผู้ใดลักทรัพย์  

 (1) ในเวลากลางคืน 

(2) ในท่ีหรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในท่ีหรือบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุ 
เหตุทุกขภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอื่นท่ีประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นท านองเดียวกัน หรือ
อาศัยโอกาสท่ีมีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสท่ีประชาชนก าลังต่ืนกลัวภยันตรายใดๆ 

(3) โดยท าอันตรายส่ิงกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านส่ิงเช่นว่านั้นเข้า
ไปด้วยประการใด ๆ 

(4) โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าขึ้นโดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้
เป็นใจเปิดไว้ให้ 

(5) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น มอมหน้าหรือท าด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจ า
หน้าได้ 

(6) โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน  
(7) โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป 

(8) ในเคหสถาน สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณท่ีตนได้เข้าไปโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือช่อนตัวอยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ 

(9) ในสถานท่ีบูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณ ะ 
สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณะ 

(10) ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์  
(11) ท่ีเป็นของนายจ้างหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง 
(12) ท่ีเป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์ หรือ เครื่องมืออันมี

ไว้ส าหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าท่ีประกอบด้วยลักษณะดังท่ีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา 
ดังกล่าวแล้วต้ังแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ัง
แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อทรัพย์ท่ีเป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักร
ท่ีผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบปี
และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรานี้ เป็นการกระท าโดยความจ าใจหรือความยากจนเหลือ
ทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 334 ก็ได้ 

องค์ประกอบควำมผิด วรรคแรก 

1. ลักทรัพย์  
2. ในเหตุฉกรรจ์ ตามอนุมาตรา 1 ถึง อนุมาตรา 12  

3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นการลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ ความหมายของลักทรัพย์นั้น ดังได้อธิบายแล้ว
ในมาตรานี้ก าหนดโทษหนักขึ้น หากผู้กระท ามีพฤติการณ์ หรือมีเหตุอื่น ๆ ดังท่ีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา 
1 ถึง อนุมาตรา 12 

1. ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคือการลักทรัพย์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ึนถือ
เวลากลางคืนตามข้อเท็จจริง โดยถือว่าความมืดของเวลากลางคืนเป็นเหตุฉกรรจ์ เพราะผู้กระท าลักทรัพย์ได้
สะดวกขึ้นแม้ลงมือกระท าเวลากลางวันแต่กระท าส าเร็จตอนกลางคืนก็เป็นความผิดตามอนุมาตรานี ้

2. ลักทรัพย์ในท่ีหรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในท่ีหรือบริเวณท่ีมี
อุบัติเหตุเหตุทุกขภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอื่นท่ีประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่น ท านองเดียวกัน 
หรืออาศัยโอกาสท่ีมีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสท่ีประชาชนก าลังต่ืนกลัวภยันตรายใด หมายความ
ว่า กฎหมายถือว่าผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ในลักษณะตามอนุมาตรา 2 เป็นเหตุฉกรรจ์ ซึ่ง
ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 

   2.1 การลักทรัพย์ในโอกาสท่ีมีภัยพิบัติเช่นนั้นกระท าได้สะดวก 

   2.2 การลักทรัพย์ในลักษณะเช่นนั้นเป็นการกระท าท่ีไร้ศีลธรรมอย่างร้ายแรง เพราะเป็น
การซ้ าเติมแก่ผู้ท่ีได้รับเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติอยู่แล้ว (หยุด แสงอุทัย, 2540: 272)  

3. ลักทรัพย์โดยท าอันตรายส่ิงกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านส่ิงเช่นว่า
นั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ คือ ผู้กระท าจะกระท าด้วยประการใดๆ เพื่อให้ผ่านรั้ว ประตู หรือหน้าต่าง
ของอาคารท่ีเป็นบ้านหรืออาคารเก็บทรัพย์เพื่อลักทรัพย์ เช่น การงัดเหล็กดัด งัดประตูหน้าต่าง 

4. โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าขึ้น โดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้
เป็นใจเปิดไว้ให้ คือ การลักทรัพย์โดยเข้าไปทางหน้าต่าง หรือช่องลม หรือทางประตู หรือท่อระบาย
น้ า เป็นต้น หรือหน้าต่างท่ีคนใช้หรือคนในบ้านจงใจเปิดไว้เพื่อให้ผู้กระท าเข้าไปลักทรัพย์  

5. ลักทรัพย์โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น มอมหน้า หรือท าด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็น
หรือจ าหน้าได้ คือ การปลอมตัวโดยใส่ผมปลอม ใส่หนวดปลอม เอาถุงน่องมาสวมใบหน้า ปลอมตัวเป็น
ช่างไฟฟ้า ช่างโทรศัพท์ มอมหน้าโดยใช้สีด าทา หรือท าด้วยประการใดเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจ าหน้าได้  
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6. ลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานคือผู้กระท าแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
จะแต่งเครื่องแบบหรือไม่ก็ตาม แล้วอาศัยการลวงนั้นกระท าการลักทรัพย์ เช่น ลวงว่าเป็นเจ้าพนัก 
งานต ารวจจราจร เรียกให้รถบรรทุกหยุดเพื่อตรวจค้นแล้วถือโอกาสนั้นลักทรัพย์  

7. ลักทรัพย์โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป คือ ผู้กระท า
ความผิดฐานลักทรัพย์นั้น มีอาวุธโดยสภาพติดตัวไปด้วย เช่น ปืน มีด ดาบ หอก แหลน หลาว ระเบิด 
เป็นต้น หรือส่ิงท่ีไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ แต่ใช้เป็นอาวุธเพราะเจตนาใช้ เช่น ส่ิวเจาะไม้ เป็นต้น  

ร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป หมายถึง ผู้กระท าร่วมกันเป็นตัวการในการ
ลักทรัพย์ ตามมาตรา 83 ไม่ใช่ต่างคนต่างกระท า และไม่รวมถึงกรณีท่ีคนหนึ่งเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
ตามมาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 86  

8. ลักทรัพย์ในเคหสถาน สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะท่ีตนได้
เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ หมายถึง ผู้กระท าได้เข้าไปในสถานท่ีตาม
อนุมาตรานี้ การเข้าไป หมายถึง ตัวผู้กระท าเองได้เข้าไปในเคหสถาน เช่น แพท่ีคนอยู่อาศัย ห้องใน
โรงแรม ท่ีพักคนงานช่ัวคราว เป็นต้น (ตามค านิยามของมาตรา 1 (4) หรือสถานท่ีท่ีระบุไว้นี้ โดยส่วน
ของร่างกายส่วนใหญ่ ต้องได้เข้าไปในเคหสถาน ถ้าเพียงแค่เอามือเอื้อมเข้าไปในเคหสถานแล้วลัก
ทรัพย์ ไม่ผิดตามอนุมาตรานี้ (หยุด แสงอุทัย, 2540: 274)  

ซ่อนตัวอยู่ในสถานท่ีนั้นๆ หมายถึง ผู้กระท าได้เข้าไปในสถานท่ีนั้นๆ โดยได้รับอนุญาตแล้ว
ผู้กระท าหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้น ไม่ยอมออกมา โดยเจ้าของสถานท่ีคิดว่าผู้กระท ากลับออกไปแล้วและ
ต่อมาผู้กระท าได้ลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในสถานท่ีนั้นไป  

9. ลักทรัพย์ในสถานท่ีบูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ
สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณะ หมายความว่า ผู้กระท าได้ลักทรัพย์ใน
สถานท่ีท่ีประชาชนท่ัวไปมีความชอบธรรมท่ีสามารถเข้าไปได้ ซึ่งปกติจะมีคนเข้าไปในสถานท่ีเช่นนี้
มาก และผู้กระท าอาศัยการท่ีมีคนเข้าไปอย่างคับค่ังนี้ลักทรัพย์  

10. ลักทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หมายถึงผู้กระท าลักทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อ
ประชาชนท่ัวๆ ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชนก็ตาม เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนน
ม้านั่งพักในสวนสาธารณะ เป็นต้น ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

11. ลักทรัพย์ท่ีเป็นของนายจ้างหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้างหมายถึงผู้กระท า
เป็นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 กล่าวคือ ลูกจ้างลักทรัพย์ของนายจ้าง
นั่นเอง ทรัพย์ท่ีลักนั้นจะเป็นของนายจ้าง หรือเป็นของผู้อื่นก็ได้แต่ทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง
ของนายจ้าง เช่น ลูกจ้างธนาคาร ท าเอกสารใบถอนเงินธนาคารแล้วเอาเข้าบัญชีตนเอง เป็นต้น 

12. ลักทรัพย์ ท่ีเป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์ หรือ
เครื่องมืออันมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น หมายถึง ผู้กระท าลักทรัพย์



316 

ของผู้มีอาชีพกสิกรรม กล่าวคือ เป็นเกษตรกร และทรัพย์ท่ีลักนั้นเฉพาะท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ท่ี
ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรก หรือการท าประมง การท าเหมืองแร่ ก็ไม่เข้ามาตรานี้  

ในวรรควรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ โดยบัญญัติให้ลงโทษผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์หนัก
ขึ้นเมื่อการลักทรัพย์นั้น เข้าเกณฑ์ความผิดตามมาตรา 335 อนุมาตรา 1 ถึง 12 ต้ังแต่ 2 อนุมาตรา
ขึ้นไป เช่น การลักทรัพย์ของกสิกร ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นความผิดตาม มาตรา 335 (12) และ (1) 
หรือลักทรัพย์ในเคหสถานโดยมีอาวุธ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 335 (7) และ (8) 

ในวรรคสาม ก็เป็นเหตุเพิ่มโทษ โดยบัญญัติให้ลงโทษผู้กระท าความผิดหนักขึ้นอีก เมื่อทรัพย์
ท่ีลักนั้นเป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรท่ีผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรมเช่น 
ลักกระบือท่ีชาวนามีไว้ใช้ไถนา ลักรถไถของผู้มีอาชีพท าไร่ ลักเครื่องสูบน้ าของชาวนา เป็นต้น 

ในวรรคส่ี เป็นเหตุลดโทษ โดยบัญญัติให้ผู้กระท าผิดตามมาตรา 335 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ
วรรคสาม อาจได้รับโทษน้อยลง ถ้าการกระท าผิดฐานลักทรัพย์นั้น ได้กระท าโดยความจ าใจ หรือความ
ยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย เช่น ลักทรัพย์เพราะอดอยากหรือเจ็บป่วยท างานไม่ได้ 
ไม่มีเงินซื้อยา ต้องไปลักยาในร้านขายยา โดยศาลอาจจะลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นตามมาตรา 334 ก็ได้  

ตัวอย่างเช่น  
รถจักนายยนต์ของผู้เสียหายมีราคา 38,000 บาท จึงไม่ใช่ทรัพย์ท่ีมีราคาเล็กน้อย  ท้ังการ

กระท าความผิดตามมาตรา 335 วรรคส่ี จะลงโทษตามาตรา 334 ได้นั้น ต้องเป็นการกระท าโดยจ าใจ
หรือความยากจนเหลือทนทานอีกด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8540/2544) 

เงินท่ีจ าเลยท้ังสามลักเอาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่ใช่ทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณ 
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (10) ท่ีศาลล่างท้ังสองปรับบทลงโทษตามมาตรา
ดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง และท่ีพิพากษาปรับจ าเลยท้ังสามคนละ 50 บาท โดยมิได้พิพากษาว่าหากจ าเลย
ท้ังสามไม่ช าระค่าปรับจะจัดการอย่างไรต่อไป สมควรแก้ไขว่า หากจ าเลยท้ังสามไม่ช าระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2955/2545) 

จ าเลยเป็นลูกจ้างธนาคารโจทก์ร่วม อาศัยโอกาสในหน้าท่ีของจ าเลยท าเอกสารใบถอนเงินของ
ธนาคารโจทก์ร่วมเข้าบัญชีของ ส. พวกจ าเลย หลังจากนั้นก็เข้าร่วมกันเบิกเงินดังกล่าวไป เป็นการลัก
ทรัพย์นายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) ไม่ใช่ฉ้อโกง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4325/2545) 
 

มำตรำ 335 ทวิ ควำมผิดฐำนลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทำงศำสนำ 

ผู้ใดลักทรัพย์ท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของ
ประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นท่ีเคารพในทาง
ศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานท่ีราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ลักทรัพย์  
2. ท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุ

ดังกล่าว  
3. ทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  
4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา โดยการลักทรัพย์ หมายถึงเอา
ทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต  ตามมาตรา 334  

ทรัพย์ท่ีลักนั้นเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป
หรือวัตถุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อ ปั้น แกะสลัก เขียน พิมพ์ ถ่ายภาพ อย่างใดก็ได้ (จิตติ ติงศ
ภัทิย์, 2539: 2415) เช่น เศียรพระ พระกร พระหัตถ์ของพระพุทธรูป  

หรือทรัพย์ท่ีลักนั้นเป็นวัตถุในทางศาสนาหมายถึงวัตถุทางศาสนาทุกศาสนา เช่น พระไตรปิฎก 
วิหาร บานประตูโบสถ์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ คัมภีร์ไบเบิล ไม้กางเขน รูปพระเยซู เทวรูปในศาสนาฮินดู 
เป็นต้น ทรัพย์ดังกล่าวนั้น ต้องเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เช่น 
พระพุทธรูปในโบสถ์ รูปพระเยซูซึ่งประดิษฐานในโบสถ์ของคริสต์ศาสนา คัมภีร์ศาสนาอิสลามท่ีใช้ในมัสยิด 
เป็นต้น แต่ถ้าเป็นพระเครื่องท่ีห้องส่วนตัว หรือเป็นพระพุทธรูปท่ีบูชาไว้ในบ้านไม่ถือว่าเป็นท่ีสักการบูชา
ของประชาชน หรือทรัพย์ดังกล่าวนั้น ต้องเป็นทรัพย์ท่ีเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เช่น พระพุทธรูปท่ี
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตท่ีจะลักทรัพย์
ดังกล่าว และต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ในวรรคสอง ผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้น ถ้าการลักทรัพย์ในทางศาสนาดังกล่าว 
ได้กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน สถานท่ีราชการ หรือในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ตัวอย่างเช่น 

พระพุทธรูปบูชาหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ต้ังอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาในหอสวดมนต์ในวัดเป็นพระพุทธ 
รูปบูชาธรรมดาท่ัวไป ไม่ใช่ทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1812/2527) 
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พระพุทธรูปของกลางเป็นของวัดการท่ีจ าเลยท้ังสองกับพวกร่วมกันซื้อพระพุทธรูปจากพระภิกษุ 
ช. ซึ่งจ าวัดอยู่ในวิหาร โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของพระภิกษุ ช. ก็เพื่อมิให้พระภิกษุ ช. ขัดขวางจ าเลย
ท้ังสองกับพวกเท่านั้นเมื่อจ าเลยท้ังสองกับพวกเอาพระพุทธรูปของกลางไปจากวิหาร จ าเลยท้ังสองย่อมมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 335 ทวิ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2214/2531) 

 

มำตรำ 336 ควำมผิดฐำนว่ิงรำวทรัพย์ 
ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท าความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ า 
คุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สาม
ปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปี
ถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ลักทรัพย์  
2. โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นการวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งลักษณะของกรกระท า มีความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นความ 
ผิดพื้นฐาน ซึ่งการลักทรัพย์ หมายความว่า เอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป
โดยทุจริต ตามมาตรา 334 

โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า หมายความว่า การเอาทรัพย์ไปโดยท่ีเจ้าของทรัพย์หรือผู้ท่ีครอบครอง
ทรัพย์นั้นรู้สึกตัว ไม่จ ากัดเฉพาะต้องเป็นการวิ่ง จะเป็นพฤติการใดก็ได้ แม้จะฉกฉวยทรัพย์ไปจาก
ข้างๆ หรือข้างหลังของผู้ครอบครองทรัพย์ แต่อยู่ใกล้ตัวเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองทรัพย์ ก็เป็น
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ เช่น ผู้กระท าได้เอาทรัพย์ไป โดยหยิบ คว้า กระตุก กระชากเอา หรือแย่ง
เอา ในลักษณะท่ีรวดเร็ว  

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
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ในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษเช่นกัน ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก ถ้าการวิ่งราวทรัพย์
นั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 

ในวรรคส่ี เป็นเหตุเพิ่มโทษหนังขึ้นไปอีกถ้าการวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  
ค าว่า ผู้อื่น ตามมาตรา 336 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีอาจเป็นบุคคลท่ีถูกวิ่งราวทรัพย์

หรือบุคคลอื่นใดก็ได้ ซึ่งเป็นบุคคลได้รับผลดังกล่าวจากการวิ่งราวทรัพย์นี้ 
ตัวอย่างเช่น  
ผู้เสียหายซื้อสลากกาชาด ถูกรางวัลรถจักรยานยนต์ จ าเลยแย่งสลากกาชาดฉบับดังกล่าวจากมือ

ผู้เสียหาย แล้วน าไปขอรับรถจักรยานยนต์ท่ีถูกรางวัล ดังนี้ เป็นการลักทรัพย์สลากกาชาดโดยฉกฉวยเอา
ซึ่งหน้า จ าเลยมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ตามมาตรา 336 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2686/2534) 

ผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ เข้าท าการจับกุมผู้เล่นการพนัน ขณะเข้าจับกุมผู้เสียหายใช้
กล้องถ่ายรูปผู้เล่นการพนัน ครั้นจะถ่ายรูปภาพท่ีสอง จ าเลยท่ี 1 ได้เข้าไปกระชากกล้องถ่ายรูปจาก
มือผู้เสียหายไป และต่อว่าผู้เสียหาย พร้อมกับร่วมกับพวกรุมท าร้ายผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ได้รับ
กล้องถ่ายรูปคืน ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าจ าเลยกระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเอง ลักษณะการกระท าของจ าเลยจึงเป็นการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปซึ่งหน้า
โดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 7885/2544) 
 

มำตรำ 336 ทวิ ควำมผิดฐำนลักทรัพย์หรือว่ิงรำวทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแต่ง

เครื่องแบบทหาร หรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระท าผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือ
เพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้เป็นเหตุเพิ่มโทษ โดยบัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ท่ีท าให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 
334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 ซึ่งผู้กระท าต้องระวางโทษหนักขึ้น หากผู้กระท า
ได้กระท าความผิดโดย 

1. แต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจ หรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ แม้จะเป็น
การแต่งเครื่องแบบไม่ครบ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ 

2. มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เฉพาะผู้ท่ีมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดเท่านั้นท่ีต้อง
รับโทษหนักขึ้น ไม่ใช่ว่าผู้ร่วมกระท าความผิดทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้น 
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3. ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระท าผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการ
จับกุม เช่น การใช้รถขุดดิน ขุดหน้าดินของผู้อื่นไปขาย ถือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ หรือ
ติดเครื่องรถยนต์รอไว้ แล้วลงไปลักทรัพย์ เสร็จแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถท่ีติดเครื่องรออยู่ เป็นต้น 

 

หมวด 2 ควำมผิดฐำนกรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 
  

 มำตรำ 337 ควำมผิดฐำนกรรโชกทรัพย์ 
ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน 

โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพช่ือเสียง หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลท่ีสาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
กรรโชกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระท าโดย 

 (1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่า
จะท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ 

 (2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
ส่ีหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ข่มขืนใจผู้อื่น  
2. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพช่ือเสียง 

หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลท่ีสาม  
3. ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน  
4. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  
5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการข่มขู่เพื่อให้ได้ประโยชน์มาในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน การกระท า
ได้แก่ การข่มขืนใจผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า บังคับใจผู้อื่นให้กระท าการใดตามท่ีตนบังคับ โดยท่ีผู้นั้นไม่
สมัครใจจะกระท า โดยผู้กระท าใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายและจิตใจ
ของบุคคลตามมาตรา 1 (6) หรือโดยขู่ เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ
ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลท่ีสาม การขู่เข็ญจะกระท าด้วยค าพูด กิริยาท่าทางหรือเป็นหนังสือ
ก็ได้ โดยผู้ถูกข่มขืนใจนั้น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินอัน
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ได้แก่ ประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ ไม่ว่าในรูปทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดก็ตามในทาง
ทรัพย์สิน และการกระท าผิดจะเป็นความผิดส าเร็จ เมื่อผู้ถูกข่มขืนใจยอมให้หรือยอมจะให้ผู้ข่มขืนใจหรือ
ผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน หากผู้ถูกข่มขืนใจไม่ยอมให้หรือไม่ยอมจะให้ ผู้กระท ามี
ความผิดฐานพยายามกรรโชก แต่ถ้าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิโดยชอบ ไม่เป็นการข่มขู่ เช่น การขู่เรียก
ค่าปรับจากผู้ท่ีลักทรัพย์ในห้าง ไม่อย่างนั้นจะแจ้งเจ้าพนักงานต ารวจ เป็นต้น 

ผู้กระท าต้องมี เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ความผิดส าเร็จเมื่อกระท าการครบ
องค์ประกอบความผิดแล้ว ผู้กระท าจะได้รับประโยชน์ท่ีต้องการแล้วหรือไม่นั้นไม่ส าคัญ 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษของความผิดฐานกรรโชก ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าได้
กระท าโดย  

1. ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่า
จะท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ  

2. มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยท้ังส่ี เข้ามาในร้าน จ าเลยท่ี 1 บอกว่าเป็นเจ้าพนักงานต ารวจมาดูแลความเรียบร้อย
ของร้าน ต้องการเงิน 5,000 บาท เป็นค่าดูแล ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงเดินไปหลังร้าน โทรศัพท์
ไปท่ีสถานีต ารวจแต่ไม่ติด เมื่อเดินออกมาหน้าร้านก็เห็นจ าเลยท้ังส่ีเดินขึ้นรถกระบะไป จะเห็นได้ว่า
จ าเลยท่ี 1 เพียงแต่อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ และพูดขอเงินเป็นค่าดูแลร้านเท่านั้น ซึ่งผู้เสียหาย
จะให้หรือไม่ก็ได้ ค าพูดของจ าเลยท่ี 1 ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อ
เสรีภาพและทรัพย์สินของผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 337 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 131/2546) 

จ าเลยรับของโจร เป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้เสียหาย แล้วจ าเลยขู่เข็ญให้ผู้เสียหายน าเงิน
5,500 บาท มามอบให้เป็นค่าไถ่โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้เสียหายท่ีจ าเลยรับมาจากคนร้ายท่ีลักทรัพย์
และหากไม่น ามาให้จะไม่ได้รับโทรศัพท์คืน จ าเลยจะน าไปขายให้แก่บุคคลอื่น เข้าลักษณะเป็นการขู่
เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ คือขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไป ซึ่งท าให้ผู้เสียหายเกิด
ความกลัวและยินยอมจะน าเงิน 5,500 บาท ไปให้จ าเลย จึงเข้าลักษณะความผิดฐานกรรโชกตาม
มาตรา 337 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1484/2549) 
 

มำตรำ 338 ควำมผิดฐำนรีดเอำทรัพย์ 
ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็น 

ทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลท่ีสาม
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เสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ข่มขืนใจผู้อื่น  
2. ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน  
3. โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ  
4. ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลท่ีสามเสียหาย  
5. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  
6. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน ท านองเดียวกันกับท่ีได้อธิบายในมาตรา 337 แต่ต่างกันตรงท่ีความผิดฐาน
รีดเอาทรัพย์ ไม่ได้ขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่
เข็ญ แต่ได้กระท าการข่มขู่ โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ หรือจะเปิดเผยข้อความ หรือข้อเท็จจริงท่ี
ไม่ได้รู้กันโยท่ัวไป หรือเรื่องท่ีประสงค์จะปกปิด การเปิดเผยนั้นจะเปิดเผยโดยวิธีใดก็ได้ ซึ่งการเปิแผ
ยดังกล่าว จะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลท่ีสามเสียหาย จนผู้ถูกขู่เข็ญยอมให้ หรือยอมจะให้ผู้ข่มขืนใจ 
หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน การยอมนี้จะยอมให้เต็มตามท่ีผู้ข่มขืนใจต้องการ
หรือไม่ก็ได้  

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับของผู้อื่นผู้อื่น
จะเป็นใครก็ได้ ท่ีผู้ถูกข่มขืนใจมีส่วนได้เสียด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยได้ขู่เข็ญโจทก์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งหนึ่งว่าจะท าอันตราย

ต่อช่ือเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งนั้น ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นบุคคลท่ีสาม และได้ขู่เข็ญข่มขืนใจ
โจทก์ว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้น จะท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดังกล่าวเสียหาย จนโจทก์
ยอมจะให้เงินแก่จ าเลยตามท่ีถูกขู่เข็ญ ดังนี้  ถือได้ว่าโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ถูกขู่เข็ญเป็นผู้เสียหาย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) มีอ านาจฟ้องเป็นคดีในความผิดฐานกรรโชก
และรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา 337 และมาตรา 338 ตามล าดับ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1945/2514) 

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ าเลยข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้เงิน 300,000 บาท แก่จ าเลย โดยขู่
เข็ญว่าหากผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินจ านวนนั้น จ าเลยจะน าภาพเปลือยของผู้เสียหายออกเปิดเผย จน
ผู้เสียหายยอมมอบเงิน 10,000 บาท แก่จ าเลย โจทก์มิได้บรรยายในค าฟ้องว่า ภาพเปลือยของ
ผู้เสียหายท่ีจ าเลยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยเป็นความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้น จะท าให้ผู้เสียหายหรือบุคคลท่ี
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สามเสียหาย ท้ังท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะหากไม่ใช่ความลับท่ีเปิดเผยแล้ว จะท าให้ผู้เสียหาย
หรือบุคคลท่ีสามต้องเสียหาย ก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าไม่ใช่ความลับท่ีผู้เสียหายประสงค์จะปกปิดเอาไว้
มิให้เปิดเผยแก่บุคคลท่ัวไป อันจะเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 338 ดังนั้น ค า
ฟ้องของโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 

(5) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2898/2549) 
การท่ีจ าเลยขู่ผู้เสียหายว่า หากผู้เสียหายไม่ให้เงินจ านวน 20,000 บาท มาให้จ าเลย จ าเลย

จะน าเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างจ าเลยซึ่งมีครอบครัวแล้วกับผู้เสียหายไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
จึงเป็นการขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับของผู้เสียหาย ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 338 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 12685/2558) 
  

มำตรำ 339 ควำมผิดฐำนชิงทรัพย์ 
ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 

 (1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป  
 (2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น  
 (3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้  
 (4) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ  
 (5) ให้พ้นจากการจับกุม 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระท าท่ีประกอบด้วยลักษณะดังท่ีบัญญัติไว้ในอนุ มาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดแห่งมาตรา 335 หรือเป็นการกระท าต่อทรัพย์ท่ีเป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรท่ี
ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบปีถึงสิบห้าปี 
และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ลักทรัพย์  
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2. โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
3. โดยเจตนา  
4. เพื่อ 

   4.1 ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป  
   4.2 ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น  
   4.3 ยึดถือเอาทรัพย์นั้น  
   4.4 ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ  
   4.5 ให้พ้นจากการจับกุม 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการชิงทรัพย์ อันได้แก่ การลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง การเอาทรัพย์ของ
ผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ดังท่ีได้อธิบายแล้วในมาตรา 334 โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย ตามมาตรา 1 (6) ผู้กระท าต้องมีเจตนา
ตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ ตามองค์ประกอบ ข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.5 ดังนี้  

1. เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป เช่น การใช้ก าลังกายแกะมือ
เอาทรัพย์ไป หรือการได้ทรัพย์มาแล้ว เอาคนอื่นเป็นตัวประกันไว้เพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์นั้น
ไป หรือการยิงปืนขู่เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจติดตาม เป็นต้น 

2. เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น อันได้แก่ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์หรือบุคคลท่ีครอบครองทรัพย์ยื่น
ทรัพย์ท่ีจะลักให้แก่ตน เช่น ใช้ปืนบังคับขู่ มิฉะนั้นจะยิง ใช้ก าลังเตะรั้วจนพังและขู่ว่าจะท าร้ายถ้าไม่ให้
ทรัพย์ เป็นต้น  

3. เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้น อันได้แก่ ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้ก าลังประทุษร้ายเพื่อไม่ให้เจ้าทรัพย์เอาทรัพย์นั้นคืนไป เช่น เมื่อลักทรัพย์ได้แล้ว แต่เจ้าของ
ทรัพย์วิ่งไล่ติดตาม จึงหันกลับไปขู่ว่าจะท าร้าย หรือใช้ปืนยิง 

4. เพื่อปกปิดการกระท าความผิดนั้น เช่น บังคับไม่ให้ส่งเสียงดัง เพราะกลัวต ารวจท่ีก าลังไล่
จับมาพบ ขู่ท าร้ายให้กลัว จนไม่กล้าไปเป็นพยานท่ีศาล 

5. เพื่อให้พ้นจากการจับกุม อันได้แก่ ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อมิให้ตนถูกจับกุม เช่น เอาคนมาเป็นตัวประกันในระหว่างหลบหนี หรือยิง
ต ารวจท่ีไล่ตามมา เป็นต้น 

ในวรรคสองนี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าผู้กระท าได้กระท าโดยเข้า
ลักษณะเหตุฉกรรจ์ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่งมาตรา 335 หรือชิงทรัพย์ ซึ่งเป็นโค กระบือ 
เครื่องกลหรือเครื่องจักรของผู้มีอาชีพกสิกรรมท่ีมีไว้เพื่อประกอบกสิกรรม เช่น ชิงทรัพย์ในเวลา
กลางคืน ชิงกระบือท่ีมีไว้ไถนา เป็นต้น 
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ในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก ถ้าผู้กระท าได้กระท าโดย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

ในวรรคส่ี เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าวรรคสาม ถ้าผู้กระท าได้
กระท าโดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 

ในวรรคห้า เป็นเหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้นกว่าวรรคก่อน ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้ 
กระท าได้กระท าโดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

ตัวอย่างเช่น 

แม้จ าเลยจะมิได้พูดจาข่มขู่หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย แต่พฤติการณ์ของ
จ าเลยท่ีเดินเข้าหาผู้เสียหาย จนท าให้ผู้เสียหายเกิดความกลัว จนต้องดึงสร้อยคอทองค าโยนท้ิงบ่ง
บอกให้เห็นว่า จ าเลยแสดงอาการขู่เข็ญผู้เสียหายแล้ว โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่า จ าเลยจะได้พูดจาขู่
เข็ญผู้เสียหายหรือไม่ และเมื่อผู้เสียหายโยนสร้อยคอทองค าท้ิง เพื่อมิให้จ าเลยแย่งเอาไปได้ จ าเลยยัง
ใช้มีดปลายแหลมจ่อท่ีหน้าอกผู้เสียหายอีก กรณีถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญผู้เสียหาย มิให้ขัดขืนต่อการท่ี
จ าเลยจะลักเอาสร้อยคอทองค า และเป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เสียหายแล้ว
การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรค
สาม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 286/2546) 

พวกจ าเลยคนหนึ่ง ขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย จ าเลยซึ่งนั่งซ้อน
ท้ายกระชากสร้อยคอทองค าและพระเล่ียมทองของผู้เสียหาย แม้จ าเลยไม่ได้ขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้
ก าลังประทุษร้ายหรือได้ใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เสียหาย แต่หลังจากกระชากสร้อยคอแล้ว จ าเลยกับ
พวกขับรถจักรยานยนต์หลบหนี ผู้เสียหายกับพวกติดตามไปทันทีจนพบและจะเข้าจับจ าเลย จ าเลยใช้
ขวดตีท่ีผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยดังกล่าวยังต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันโดยตลอด และยังไม่ขาด
ตอนจากการวิ่งราวทรัพย์ ถือว่าจ าเลยมีเจตนาใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เสียหาย เพื่อให้พ้นจากการจับกุม 
จึงเป็นความผิดฐานร่วมกับพวกสองคนชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ และโดยใช้ยานพาหนะใน
การกระท าความผิดพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นจากการจับกุมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83 และมาตรา 340 ตรี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1347/2549) 
 

มำตรำ 339 ทวิ บทเพิ่มโทษของควำมผิดฐำนชิงทรัพย์ 
ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระท าในสถานท่ีดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองด้วย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
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ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ไม่ได้ก าหนดลักษณะของการกระท าผิดไว้ แต่ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐาน
ชิงทรัพย์ตามมาตรา 339 ไว้ดังนี้ 

ในวรรคหนึ่ง ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่งอันได้แก่ 
ทรัพย์ท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชน หรือเก็บ
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

ในวรรคสอง ถ้าการชิงทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ ง อันได้แก่ ทรัพย์ ท่ี เป็น
พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป ได้กระท าในสถานท่ีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 335 

ทวิ วรรคสอง อันได้แก่ วัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานท่ีราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 

ในวรรคสาม ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้น 

ในวรรคส่ี ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 
ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นอีก 

และในวรรคท้าย ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นถึงขั้นประหารชีวิต 

 

มำตรำ 340 ควำมผิดฐำนปล้นทรัพย ์

ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าในการปล้นทรัพย์ ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
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ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าโดยแสดงความทารุณจน เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุก
ต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการปล้นทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ชิงทรัพย์  
2. โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป  
3. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นการปล้นทรัพย์ ซึ่งมีความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นความผิดพื้นฐาน 
เช่นเดียวกับความผิดฐานชิงทรัพย์ ดังนั้น การปล้นทรัพย์ จึงประกอบไปด้วยลักษณะของการกระท า
ความผิดพื้นฐาน อันได้แก่ การลักทรัพย์และการชิงทรัพย์ (ดูค าอธิบายในมาตรา 334 และมาตรา 339)  

ดังนี้ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ได้แก่ การชิงทรัพย์ โดยมีผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่
สามคนขึ้นไป โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือ ผู้กระท าทุกคนต้องมีเจตนา
ร่วมกันในการปล้นทรัพย์ ไม่ใช่ต่างคนต่างกระท า 

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของความผิดฐานปล้นทรัพย์ ถ้าในการปล้นทรัพย์นั้น ผู้กระท า
ผิดแม้คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้น แม้คนอื่นจะรู้ว่าตนมีอาวุธ
ติดตัวไปหรือไม่ก็ต้องรับผิดด้วย หรือแม้จะไม่ได้ใช้อาวุธ หรือชักอาวุธนั้นออกมาก็ตาม 

ในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษของความผิดฐานปล้นทรัพย์เช่นกัน ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็น
เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 

ในวรรคส่ี เป็นเหตุเพิ่มโทษของความผิดฐานปล้นทรัพย์ ถ้าการปล้นทรัพย์นั้น ได้กระท าโดย
แสดงความทารุณ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท า
ทรมาน ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้น เช่น ใช้ไฟร้อน ๆ จ้ีเพื่อให้บอกท่ีซ่อนของทรัพย์ 

ในวรรคห้า เป็นเหตุเพิ่มโทษของความผิดฐานปล้นทรัพย์ ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นถึงขั้นประหารชีวิต 

ตัวอย่างเช่น 

เมื่อ น. เจ้าของบาร์โชว์เปลือย ต้องการคิดเงินจากผู้เสียหายท่ี 1 และท่ี 2 จ านวน 8,600 

บาท ผู้เสียหายท้ังสองไม่ยอมรับราคาเครื่องด่ืมเป็นเงินจ านวนดังกล่าว น. ก็ควรต้องด าเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานต ารวจจึงจะชอบ การท่ีพนักงานเก็บเงินกับจ าเลยท้ังสองตบหน้าและผลักหน้าท้อง
ผู้เสียหายท่ี 2 ซึ่งก าลังต้ังครรภ์ได้ 5 เดือน จึงเป็นการใช้แรงกายภาพและกระท าทุกทาง เพื่อเอาให้ได้
ซึ่งทรัพย์ของผู้เสียหายท่ี 1 โดยทุจริต จนผู้เสียหายท่ี 1 ต้องยื่นเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ให้พนักงาน
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เก็บเงินอันเป็นผลมาจากจ าเลยท้ังสองใช้ก าลังประทุษร้าย การกระท าท้ังหมดของจ าเลยท้ังสองกับ
พวก เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่ สามคนขึ้นไป จ าเลยท้ังสอง จึงมี
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1543/2540) 

จ าเลยกับคนร้ายอีก 2 คนปล้นสร้อยข้อมือของผู้เสียหาย เมื่อคนร้ายคนหนึ่งปลดสร้อยข้อมือ
ออกจากข้อมือของผู้เสียหายไปนั้น ทรัพย์นั้นจึงขาดจากการครอบครองของผู้เสียหาย แต่อยู่ในมือ
ของคนร้ายคนนั้น พร้อมท่ีจะน าไปได้ ย่อมเป็นการเคล่ือนท่ีไปจากแหล่งท่ีทรัพย์นั้นติดตรึงอยู่
ตามปกติ ไปอยู่ในความครอบครองของคนร้าย เป็นการเอาไป โดยสมบูรณ์ เป็นการปล้นส าเร็จแล้ว 
แม้ผู้เสียหายแย่งคืนมาในทันที ก็เป็นกรณีสมบูรณ์แล้ว กลับเป็นว่าไม่สมบูรณ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการ
เอาทรัพย์นั้นไปแล้ว ย่อมไม่ท าให้การเอาทรัพย์ไปซึ่งสมบูรณ์แล้ว กลับเป็นว่าไม่สมบูรณ์ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 8089/2540) 
 

มำตรำ 340 ทวิ ควำมผิดฐำนปล้นทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์นั้น เป็นการกระท าในสถานท่ีดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง
ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไป
ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้
ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ไม่ได้ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดไว้ แต่ก าหนดถึงเหตุฉกรรจ์ของ
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามมาตรา 340 

ในวรรคหนึ่ง ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง อันได้แก่ 
ทรัพย์ท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชนหรือเก็บ
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 
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ในวรรคสอง ถ้าการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง อันได้แก่ ทรัพย์ท่ีเป็นพระพุทธรูป
หรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป ได้กระท าในสถานท่ีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง อัน
ได้แก่ วัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 
สถานท่ีราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระท า ต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 

ในวรรคสาม ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมี
อาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้น 

ในวรรคส่ี ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ในวรรคห้า บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระท าได้กระท าโดย
แสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือ
กระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

ในวรรคหก ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว 

 

มำตรำ 340 ตรี ควำมผิดฐำนชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ โดยมีเหตุฉกรรจ์บำงประกำร 
ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ โดย

แต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจ หรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ
ปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระท าผิดหรือพาทรัพย์นั้ นไป หรือเพื่อให้พ้นการ
จับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ไม่ได้ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิด แต่ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิด
ฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ไว้ตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ ซึ่ง
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง โดยเหตุท่ีผู้กระท าต้องได้รับโทษ
หนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง คือ 

1. โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ  
2. โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือ  
3. โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระท าผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยท่ี 3 และท่ี 4 ตบศีรษะผู้เสียหาย แล้วจ าเลยท่ี 4 ใช้อาวุธปืนขู่ผู้เสียหายให้นั่งกับพื้น
เมื่อเก็บอาวุธปืนแล้วได้น าผู้เสียหายไปขึ้นรถยนต์ จ าเลยท่ี 3 เป็นคนขับ จ าเลยท่ี 4 นั่งหน้า จ าเลยท่ี 
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1 และท่ี 2 นั่งประกบผู้เสียหาย ซึ่งนั่งกลางท่ีเบาะหลัง แล้วขับไปด้วยกัน เมื่อท าร้ายผู้เสียหายจนได้
เงินและปล่อยผู้เสียหาย แล้วจ าเลยท้ังส่ีก็หลบหนีไปด้วยกัน ถือได้ว่าจ าเลยท้ังส่ีเป็นตัวการในการปล้น
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 15/2539) 

การกระท าความผิดของจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้าย และ
มาตรา 340 ตรี ซึ่งตามมาตรา 340 ตรี เป็นเรื่องท่ีจะต้องระวางโทษจ าเลยหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 340 วรรคท้ายกึ่งหนึ่ง ท่ีศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลช้ันต้น ใช้ค าว่าไม่เพิ่มโทษตามมาตรา 
340 ตรี อีกยังไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 340 ตรี เป็นเพียงบทก าหนดโทษไม่ใช่บทเพิ่มโทษ แต่
เนื่องจากจ าเลยต้องได้รับโทษประหารชีวิตามมาตรา 340 วรรคท้าย กรณีไม่มีทางท่ีจะวางโทษหนัก
ขึ้นกึ่งหนึ่ง ตามท่ีมาตรา 340 ตรี บัญญัติไว้ จึงน ามาตรา 340 ตรี มาปรับด้วยไม่ได้ จ าเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้ายเท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1857/2540) 
 

หมวด 3 ควำมผิดฐำนฉ้อโกง 
 

 ความผิดในหมวดนี้ เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้โกง โดยเป็นการหลอกลวง ให้หลงเช่ือ แต่ไม่
ท าถึงกับมีการขู่เข็ญประทุษร้าย หรือท าให้กลัว ความผิดในหมวดนี้มีขึ้นได้หลายลักษณะ โดยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ถึง มาตรา 348 

 

มำตรำ 341 ควำมผิดฐำนฉ้อโกง 

ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม
หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการ 

   1.1 แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ 

   1.2 ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  
2. โดยการหลอกลวงดังว่านั้น 

   2.1 ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือ 

   2.2 ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ  
3. โดยเจตนา  



331 

4. โดยทุจริต 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นการฉ้อโกง ซึ่งได้แก่ เจตนาหลอกลวงผู้อื่น อันท าให้เข้าใจผิด ส าคัญ
ผิด ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยจะกระท าด้วยวาจา กิริยา เอกสาร หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ 
ข้อความอันเป็นเท็จนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง และต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน  หรือ
หลอกลวงผู้อื่นดังกล่าว เป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท ามี
หน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญา หรือตามข้อผูกพันใด ๆ ท่ีจะต้องบอกให้ผู้อื่นรู้ข้อความจริงใด แต่
ผู้กระท าปกปิดข้อความจริงนั้น โดยไม่บอกให้ผู้นั้นรู้โดยการหลอกลวงดังว่านั้น ท าให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม การหลอกลวงดังว่านั้น ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า 
ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ โดยผู้กระท ามีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ
ทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยอ้างกับผู้เสียหายว่า สามารถติดต่อกับคนร้ายไถ่รถยนต์คืน ผู้เสียหายจึงมอบเงินค่าไถ่
และค่าใช้จ่ายให้จ าเลยไป ซึ่งเป็นความเท็จ จ าเลยผิดฐานฉ้อโกง แต่ไม่ผิดฐานรับของโจร เพราะ
จ าเลยไม่ได้ช่วยคนร้ายจ าหน่ายรถท่ีลักไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6863/2543) 

จ าเลยและนาง ท. หรือ ป. ได้ร่วมกันให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และจัดท าหลักฐานเพื่อเบิกค่า
รักษาพยาบาลส าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จ ให้แก่จ่าสิบเอก ส. จ่าสิบตรี ล. จ่าสิบเอก 
ศ. และร้อยเอก จ. จริง โดยจ าเลยและนาง ท. หรือ ป. ได้ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินส่วนแบ่งจากค่า
รักษาพยาบาลส าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จ ซึ่งบุคคลท้ังส่ีได้รับจากผู้เสียหายท้ังสองจึง
เป็นกรณีร่วมกระท าผิดฐานฉ้อโกงกับบุคคลท้ังส่ี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 810-813/2544) 

ผู้จัดการร้านหลอกลวงพนักงานของร้านว่า น าทรัพย์มาจ าน า จนพนักงานหลงเช่ือและส่ง
มอบเงินค่าจ าน าให้ไป ผู้จัดการผิดฐานฉ้อโกง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 16889/2555) 
 

มำตรำ 342 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงโดยแสดงตนเปน็คนอื่น 

ถ้าในการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท า  
(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ 

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้
ถูกหลอกลวง 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดฐานฉ้อโกง  
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2. ผู้กระท า 
   2.1 แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ  
   2.2 อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิต

ของผู้ถูกหลอกลวง  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย  
ความผิดในมาตรานี้  เป็นการฉ้อโกง ซึ่งได้อธิบายไว้ ในมาตรา 341 การฉ้อโกงดังกล่าว 

ผู้กระท าแสดงตนเป็นคนอื่น ซึ่งหมายถึง ผู้กระท าได้แสดงตนให้ผู้อื่นหลงเช่ือ หรือหลอกลวงว่าตนเป็น
คนอื่น ซึ่งคนอื่นท่ีผู้กระท าอ้างนั้น จะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ก็ได้ เช่น แสดงตนว่าเป็นบุคคลโดยบัตร
ประชาชนปลอม เพื่อหลอกขายสินค้า หรือการฉ้อโกงดังกล่าว ผู้กระท าอาศัยความเบาปัญญาของผู้
ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก โดย ค าว่าเด็ก นั้น กฎหมายอาญาได้ก าหนดอายุเด็กไว้ คือ ไม่เกิน 15 ปี  
หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง  ช่น หลอกลวงคนปัญญาอ่อน เป็นต้น และ
ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยใช้เอกสารใบทะเบียนรถยนต์ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนปลอม หลอก 

ลวงโดยแสดงเป็นผู้มีช่ือในบัตรประชาชน ขายรถยนต์แก่ผู้เสียหาย เป็นการใช้เอกสารปลอมและ
ฉ้อโกงโดยหลอกลวงว่าเป็นคนอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 341 

และมาตรา 342 (1) ลงโทษฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 268 ซึ่งเป็นบทหนักกรรมเดียว (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 2239/2522) 

การท่ีจ าเลยน า น.ส.3 ก. ท่ีระบุช่ือ ส. และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ ส. ท่ีเลอะ
เลือนมองเห็นไม่ชัดมาแสดงต่อผู้เสียหาย เพื่อขอกู้ยืมเงิน ผู้เสียหายหลงเช่ือว่าจ าเลยคือ ส. เป็น
ความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 (1) (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 20/2546) 
 

มำตรำ 343 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชน 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 341 ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อ
ประชาชน หรือด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 

อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 341  

2. ได้กระท าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   2.1 ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน 

   2.2 ด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  
3. โดยเจตนา  
4. โดยทุจริต 

ค ำอธิบำย 

ความผิดมาตรานี้ เป็นเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งหมายความว่าจะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ได้นั้น ผู้กระท าต้องได้กระท าครบองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ก่อน
แล้วโดยการฉ้อดังกล่าวผู้กระท ามีเจตนาโดยมีเหตุชักจูงใจทุจริตท่ีจะฉ้อโกงประชาชนบุคคลท่ัวๆ ไปโดยไม่
จ ากัดว่าเป็นจ านวนเท่าใดแต่ถ้าเป็นการหลอกลวงเฉพาะกลุ่ม เช่น หลวงเจ้าหนี้ 35 คน ก็ไม่ถือเป็นการ
หลอกลวงประชาชนเมื่อผู้กระท ามีเจตนาท่ีจะฉ้อโกงประชาชนโดยท่ัวไปแล้วแม้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหลงเช่ือ
และได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกลวงผู้กระท ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 นี้แล้ว 

ในวรรคสอง เป็นเพิ่มโทษ ของการกระท าความผิดตามมาตรา 343 วรรคหนึ่ง ถ้าผู้กระท าได้
กระท าโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัย
ความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง  

ความผิดฐานนี้ แม้มีการถอนค าร้องทุกข์ท่ีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อพนักงานสอบสวน ก็หา
ยอมความได้ไม่ 

ตัวอย่างเช่น 

การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 343 ไม่ได้ถือเอาจ านวนผู้เสียหายท่ีถูกหลอกลวงว่ามากหรือน้อย แต่ถือเอา
จากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนเป็นส าคัญ และไม่จ าเป็นท่ีจ าเลยจะต้องกระท าการ
ดังกล่าวด้วยตนเองมาต้ังแต่ต้นทุกครั้ง เพียงแต่จ าเลยแสดง ข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้เสียหายบางคน 
แล้วมีการบอกต่อกันไปเป็นทอด ๆ เมื่อผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจ าเลย จ าเลยได้
ยืนยันการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น และให้ผู้เสียหายไปติดต่อท่ีแฟลตทุกครั้ง อันถือได้ว่าเป็น
ส านักงานของจ าเลยกับพวก แม้จะไม่มีการประกาศรับสมัครงานปิดไว้ก็ตาม การกระท าของจ าเลยก็
เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5292/2540) 
จ าเลยลงข่าวประกาศทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นความเท็จโดยทุจริต เป็นเหตุให้ผู้เสียหายท่ี 2 ท่ีได้อ่าน
ข่าวหลงเช่ือ จึงไปติดต่อและมอบเงินให้จ าเลย จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 135/2547) 
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มำตรำ 344 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงค่ำจ้ำงแรงงำน 

ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไป ให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือ
ให้แก่บุคคลท่ีสาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือ
ค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าท่ีตกลงกัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. หลอกลวงบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไป  
2. ให้ประกอบการงานอย่างใด ๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลท่ีสาม 

3. โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้าง
แก่บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าท่ีตกลงกัน  

4. โดยเจตนา  
5. โดยทุจริต 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการฉ้อโกงแรงงานโดยการหลอกลวงบุคคลต้ังแต่ 10 คน ขึน้ไป ด้วย
วิธีการใดก็ได้ การหลอกลวงนี้จะกระท าครั้งเดียว 10 คน หรือหลอกลวงหลายครั้งรวมกันจนครบ 10 

คน ขึ้นไปก็ได้ และเป็นการหลอกลวงให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลท่ีสาม 
หรือบุคคลอื่น โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือ
ค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าท่ีตกลงกัน หากเป็นเรื่องไม่มีเจตนามาต้ังแต่ต้น แต่เป็นการไม่จ่าย
ค่าจ้างภายหลังก็เป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง หรือถ้าเป็นการหลอกเอาเงินโดยตรง แต่ไม่มีงานให้ท า ก็
ไม่ผิดตามมาตรานี้ 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยผู้กระท ามีมูลเหตุชักจูงใจทุตจริต เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น 

ความผิดฐานฉ้อโกงค่าจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 344 นั้น จะต้องได้
ความว่าจ าเลยมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายในขณะท่ีตกลงจะให้ผู้เสียหายประกอบการงานให้แก่
ตนโดยเจตนาท่ีจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้าง หรือจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างต่ ากว่าท่ีตกลง จึงจะ
เป็นความผิดตามมาตรานี้ ถ้าหากไม่ได้ความว่าจ าเลยมีเจตนาทุจริตเช่นนั้นในขณะท่ีตกลงกัน แต่เป็น
เรื่องท่ีตกลงกันมาแล้ว จึงมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นแก่จ าเลย ท าให้จ าเลยไม่อาจจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้าง
ได้ตามท่ีตกลงกันได้ ก็เป็นเพียงความผิดทางแพ่งเท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1953/2503) 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 344 ผู้หลอกลวงต้องประสงค์ต่อผล คือ การท างาน
ของผู้ท่ีถูกใช้ให้ประกอบการงานให้แก่ตนหรือบุคคลท่ีสามโดยไม่จ่ายค่าแรงงาน เมื่อคดีได้ความว่าจ าเลย
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หลอกลวง เพื่อให้ส่งเงินให้เท่านั้น ไม่ได้หลอกให้ท างานเพราะไม่มีงานให้ท า จึงไม่ใช่เป็นการกระท าเพื่อ
ประสงค์ต่อผลตามมาตรา 344 จ าเลยจึง ไม่มีความผิดตามมาตรานี้  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1051/2510) 

จ าพวกแชร์ลูกโซ่ต่าง ๆ ท่ีหลอกลวงประชาชนใหเข้ามาเป็นสมาชิก โดยมีรายได้หลักจากค่า
สมาชิก ไม่ใช่จากสินค้าหรือบริการ ถือเป็นการฉ้อโกงประชาชน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2901/2547) 
 

มำตรำ 345 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงค่ำอำหำรหรือค่ำโรงแรม 

ผู้ใดส่ังซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องด่ืม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถ ช าระ
เงินค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ส่ังซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องด่ืม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม  
2. โดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม หรือค่าอยู่ในโรงแรม  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นการฉ้อโกง โดยผู้กระท าส่ังซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องด่ืมหรือ
เข้าอยู่ในโรงแรม ในมาตรานี้มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการขายอาหาร เครื่องด่ืม และโรงแรม ผู้กระท ามี
เจตนาผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองต้ังแต่แรกแล้ว โดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระเงิน
ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ท่ีตนส่ังซื้อ หรือค่าอยู่ในโรงแรมได้ในขณะท่ีส่ังซื้อหรือเข้าอยู่ 

ตัวอย่างเช่น  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 345 เป็นการส่ังซื้อและบริโภคอาหารด้วย และเป็นการ

กระท าต่อเนื่องกันในเวลานั้น การท่ีจ าเลยไปติดต่อตกลงส่ังอาหารล่วงหน้าหลายวัน โดยให้น าอาหาร
ไปเล้ียงในสถานท่ีอีกแห่งหนึ่ง เมื่อไม่ช าระเงินก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่ผิดตามมาตรานี้ (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1686/2505) 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 345 หมายความว่าการส่ังซื้ออาหารหรือเครื่องด่ืมมา
บริโภคนั้นเป็นท่ีเข้าใจว่าจะช าระราคาให้เมื่อได้บริโภคเสร็จแล้ว ในสถานการค้าของผู้ขาย ถ้าน า
สินค้าไปท่ีบ้านของผู้ซื้อ และว่าจะช าระเงินให้ภายหลังซึ่งผู้ขายยินยอม เป็นการซื้อของเช่ือ ไม่ผิดตาม
มาตรา 345 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1077/2511)   

เงินค่าเข้าอยู่ในโรงแรมเป็นเพียงค่าบริการท่ีเจ้าของโรงแรมควรจะได้มาเท่านั้น ไม่ใช่ทรัพย์ 
หรือราคาท่ีเจ้าของโรงแรมได้สูญเสียไปเนื่องจากการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 345 พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวแทนเจ้าของโรงแรม (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2197/2516) 
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มำตรำ 346 ควำมผิดฐำนชักจูงใจเพื่อเอำเปรียบผู้อื่น 

ผู้ใด เพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จ าหน่าย
โดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุท่ีผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่
สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารส าคัญแห่งการกระท าของตน จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ชักจูงใจผู้หนึ่งผู้ใดให้จ าหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน  
2. โดยอาศัยเหตุท่ีผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตาม

ควรซึ่งสาระส าคัญแห่งการกระท าของตน  
3. จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น  
4. เพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม  
5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการชักจูงใจ โดยชักชวน ยุยงส่งเสริมผู้อื่น ให้จ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของผู้ถูกชักจูง ให้แก่ผู้ชักจูงหรือบุคคลท่ีสามโดยเสียเปรียบ โดยผู้กระท าอาศัยเหตุท่ีผู้ถูกชัก
จูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสาระส าคัญแห่งการกระท า
ของตน เช่น เป็นคนปัญญาอ่อน คนชรามีอาการหลงลืม จิตฟันเฟือน หรือเป็นเด็กท่ีเบาปัญญา ซึ่งมี
พัฒนาการต่ ากว่าเด็กท่ัวไป เป็นต้น และบุคคลผู้ถูกชักจูงใจดังกล่าว ไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่ง
สาระส าคัญแห่งการการจ าหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ซึ่ง
หมายถึง การชักจูงของผู้กระท านั้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกชักจูงดังกล่าวยินยอมจ าหน่ายทรัพย์สิน โดย
ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็น
ของตน หรือของบุคคลท่ีสาม แต่หากผู้ถูกชักจูงไม่ยินยอมจ าหน่ายทรัพย์สินตามค าชักจูง ผู้กระท าก็มี
ความผิดเพียงฐานพยายาม  
 

มำตรำ 347 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงประกันภัย 

ผู้ใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งท าให้เกิดเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. แกล้งท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  
2. อันเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย  
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3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการเอาประกันวินาศภัย  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการฉ้อโกงประกันภัย โดยผู้กระท าแกล้งท าให้เกิดความเสียหาย 
กล่าวคือ มีเจตนาท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันภัยโดยผู้กระท าจะเป็นใครก็ได้ ท่ีต้องการให้ผู้รับประกันภัยเสียหาย ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จากการเอาประกันภัยนั้น ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรค
สอง และรู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รับประโยชน์จากการเอาประกันวินาศภัย  

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นเจ้าของร้านค้า ได้เอาสินค้าในร้านไปประกันอัคคีภัยน้ าไว้  เป็นเงิน 30,000 บาท 
สินค้าในร้านมีประมาณ 28,000 บาท จ าเลยกับพวกสมคบกัน เอาน้ ามันราดบนพื้นแล้วจุดธูปปักไว้ใน
ห่อดินปืน และเอากระดาษชุบน้ ามันวางไว้ทั่วร้าน ซึ่งถ้าดินปืนระเบิดขึ้น เช้ือเพลิงอาจลุกลามถึงกันได้
ทันที ขณะเกิดเหตุมีสินค้าในร้านประมาณ 20,000 บาท ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จ าเลยกับพวกมีความผิด
ฐานร่วมกันพยายามวางเพลิง (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (2) ประกอบด้วยมาตรา 
80) และพยายามฉ้อโกงค่าประกันภัยจากบริษัทรับประกัน (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
347 ประกอบด้วย มาตรา 80) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 66-67/2471) 
 

มำตรำ 348 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงที่อำจยอมควำมได้ 

ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ ได้ก าหนดให้การกระท าความผิดในหมวด 3 ลักษณะ 12 อันได้แก่ ความผิดฐาน
ฉ้อโกง ทุกมาตราเป็นความผิดอันยอมความได้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 อันได้แก่ ความผิด
ฐานฉ้อโกงประชาชน เพราะว่า ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเท่านั้นเป็นการกระทบกระเทือนความ
สงบสุขของประชาชน และอาจกระทบถึงระบบเศรษกิจโดยรวมของประเทศ 

ตัวอย่างเช่น  
ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษหาว่าโจทก์ฉ้อโกง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 348 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ แล้วโจทก์ได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความจะใช้หนี้
ให้แก่ผู้กล่าวหาร้องทุกข์ แต่แล้ว โจทก์ก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น เมื่อผู้
กล่าวหาร้องทุกข์ยังมิได้ถอนค าร้องทุกข์ และยืนยันให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ต่อไป ท าให้จ าเลยซึ่งเป็น
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พนักงานสอบสวนเข้าใจว่าผู้กล่าวหาร้องทุกข์ ยังมีสิทธิขอให้ด าเนินคดีแก่โจทก์ต่อไปได้ จึงด าเนินคดี
แก่โจทก์ต่อมาเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าจ าเลยปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1221/2515) 
 

หมวด 4 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้ 
 

 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการโกงเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการกระความผิดท่ีมีลักษณะ
ต่างจากการฉ้อโกง กล่าวคือ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไม่มีการหลอกลวงใด ๆ แต่เป็นเรื่องท่ีลูกหนี้ท าให้
เจ้าหนี้ ไม่อาจจับช าระหนี้ได้ท้ังหมดหรือไม่อาจจับช าระหนี้บางส่วน โดยลักษณะของการกระท า
ความผิดได้บัญญัติไว้ในมาตรา 349 ถึง มาตรา 351 

 

มำตรำ 349 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้ผู้รับจ ำน ำ 

ผู้ใดเอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์อันตน
จ าน าไว้แก่ผู้อื่น ถ้าได้กระท าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อื่น  
3. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า  
4. โดยเจตนา 

 ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการโกงเจ้าหนี้ผู้รับจ าน า อันว่าจ าน า ได้แก่ การส่งมอบสังหาริม  
ทรัพย์แก่ผู้รับจ าน า เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้ การกระท าในมาตรานี้ เป็นการเอาไปเสีย โดย
ผู้กระท าได้กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยวิธีใด ๆ ก็ได้ ซึ่งท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท า
ให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อื่น ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการ
กระท าดังกล่าวแก่ทรัพย์ท่ีตนจ าน าแก่ผู้อื่นไว้ โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับ
จ าน า เช่น เอาทรัพย์มาจากผู้รับจ าน า เพื่อมิใหบ้ังคับจ าน า (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 2612) 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยจ าน าสร้อยคอของตนไว้กับผู้เสียหาย เพื่อเอาเงินมาเล่นการพนัน แล้วจ าเลยกระชาก

สร้อยเส้นนั้นจากคอผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะสร้อยเส้นนั้นเป็นของจ าเลย แต่
การกระท าของจ าเลยดังกล่าวแล้ว อาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 349 ถ้าผู้รับจ าน าไม่ทราบว่าจ าเลยจะเอาเงินไปเล่นการพนัน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 650/2510) 
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จ าเลยท่ี 1 แกล้งให้ตนเป็นหนี้จ าเลยท่ี 2 โดยไม่เป็นความจริง ย่อมมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
ส่วนจ าเลยท่ี 2 ผู้รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้ถือว่าได้ร่วมกระท าผิดฐานโกงเจ้าหนี้กับจ าเลยท่ี 1 ด้วย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1474/2517) 
 การท่ีจ าเลยกับพวกขนย้ายทรัพย์สินท่ีจ าน าไปจากสถานท่ีเก็บรักษา โดยอ้างว่าทรัพย์สิน
เหล่านั้นเป็นขงอบุคคลอื่น ย่อมเป็นการท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า เพราะเป็นการท่ีท าให้
ทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันการจ าน าลดจ านวนลงหรือหมดส้ินไป จึงเป็นความผิดตามมาตรา 349 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3684-3685//2532) 
 

มำตรำ 350 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้โดยยักย้ำยทรัพย์สิน หรือแกล้งให้ตนเป็นหนี้ 
ผู้ใด เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่น ได้รับช าระหนี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือ

จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี 
แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.1 ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด หรือ 

   1.2 แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริง  
2. เป็นหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้  
3. เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับช าระหนี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นเรื่องการโกงเจ้าหนี้โดยยักย้ายถ่ายเททรัพย์หรือแกล้งเป็นหนี้ เพื่อมิ
ให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่น เช่น เจ้าหนี้ของภริยา ได้รับช าระหนี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน (หยุด 
แสงอุทัย, 2540: 326) 

ความผิดท่ี 1 คือ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้นทรัพย์สิน หรือโอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้อื่น  
ความผิดท่ี 2 คือ แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริง 
เจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้  หมายความว่า ฝ่ายผู้กระท าตาม

มาตรา 350 เป็นหนี้ท่ีจะถูกเรียกให้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย และต้องปรากฏด้วยว่า เจ้าหนี้ได้ใช้หรือ
จะใช้สิทธิทางศาล ให้ฝ่ายลูกหนี้ช าระหนี้ เช่น เจ้าหนี้ได้ฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว หรือมีพฤติการณ์ว่าเจ้าหนี้จะยื่นฟ้องคดีต่อศาล เช่น เจ้าหนี้ได้แจ้งค าเตือนให้
ลูกหนี้ช าระหนี้เพราะลูกหนี้ผิดนัดแล้ว  
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ตัวอย่างเช่น 

สภาพการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างผู้ถูกละเมิดคือโจทก์ และผู้ต้องรับผิดจากมูลละเมิด คือ
จ าเลย เกิดขึ้นทันทีท่ีมีการละเมิดขึ้น ค าพิพากษาของศาลท่ีบังคับให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
กัน มิได้เป็นการก่อให้เกิดหนี้ระหว่างโจทก์จ าเลย แต่เป็นการบังคับตามความรับผิดแห่งหนี้  ท่ีโจทก์
กับจ าเลยมีต่อกัน จึงถือว่า จ าเลยเป็นลูกหนี้โจทก์นับแต่ขณะท่ีลูกจ้างของจ าเลยขับรถยนต์บรรทุกสิบ
ล้อชนท้ายรถยนต์ สามล้อ ท่ีสามีโจทก์ขับขี่เป็นเหตุให้สามีโจทก์ถึงแก่ความตาย และความผิดฐานโกง
เจ้าหนี้ตามมาตรา 350 ก็มิได้ถือเอาค าพิพากษาของศาลให้รับผิดทางแพ่งเป็นองค์ประกอบความผิด
ในทางอาญา โดยเพียงแต่รู้ว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้ว จ าเลยกระท าการตามท่ีบัญญัติไว้
ในมาตรา 350 ก็ถือว่าจ าเลย มีความผิดตามมาตรา 350 แล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1698/2535) 

จ าเลยโอนโทรศัพท์ภายหลังท่ีศาลได้พิพากษา ให้จ าเลยช าระหนี้และคดีถึงท่ีสุดแล้ว ซึ่งการ
โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์บุคคลท่ัวไปย่อมทราบดีว่าสามารถจะโอนขายเป็นเงินได้ ตามพฤติการณ์ส่อ
ให้เห็นว่าการท่ีจ าเลยท่ี 1 โอนโทรศัพท์ก็เพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ท้ังหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ แล้ว จ าเลยท่ี 1 มีความผิดฐาน
โกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 252/2537) 
 สามีภรรยาฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ถือว่าอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ อีกฝ่ายจะโอนทรัพย์สินซึ่ง
เป็นสินสมรสในระหว่างนั้นไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 12250/2557) 
 

มำตรำ 351 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ก าหนดว่าให้ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งหมายความว่า
ความผิดในหมวด 4 ลักษณะ 12 มาตรา 349 และมาตรา 350 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด มิฉะนั้น
คดีจะขาดอายุความ ผู้เสียหายจะน าคดีนั้นมาฟ้องร้องต่อศาลมิได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 96  

 

หมวด 5 ควำมผิดฐำนยักยอก 

  
 ความผิดในหมวดนี้ เป็นการกระท าอันเป็นการยักยอกทรัพย์ โดยการท่ีผู้ครอบครองทรัพย์
ของผู้อื่น มีเจตนาทุจริต เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือบุคคลท่ี 3 โดยความผิดฐานยักยอกนี้
มีลักษณะของการกระท าความผิด ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึง มาตรา 356 
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มำตรำ 352 ควำมผิดฐำนยักยอก 

ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์
นั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดย
ส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษ
แต่เพียงกึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
2. เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสาม  
3. โดยเจตนา  
4. โดยทุจริต 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท่ีผู้กระท าความผิด ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์ท่ีครอบครองนั้น เป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยมีมูลเหตุ
ชักจูงใจทุจริต  

ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนั้น จะต้องได้เข้าครอบครองทรัพย์นั้นจริงๆ กล่าวคือมีการสละการ
ครอบครองถ้าเพียงแต่เป็นการฝากทรัพย์ไว้ช่ัวคราว แสดงว่าเจ้าของทรัพย์ยังไม่สละการครอบครองการ
ครอบครองท่ีแท้จริงยังอยู่ท่ีเจ้าของ หากผู้กระท าเบียดบังทรัพย์นั้นไป ก็ไม่เป็นความผิดฐานยักยอกแต่จะ
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์  

ผู้กระท าเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสาม หมายความว่า ผู้กระท าได้แสดง
ตนเป็นเจ้าของ เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของผู้กระท าหรือของบุคคลท่ีสาม ในลักษณะเป็นการตัด
กรรมสิทธิเจ้าของเดิม และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจทุจริต 
เบียดบังทรัพย์นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือบุคคลท่ี
สาม 

ส่วนในวรรคสอง เป็นเหตุลดโทษ หากการกระท านั้นเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย 
และยักยอกทรัพย์ซึ่งได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดย
ส าคัญผิด ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่งของโทษตามมาตรา 352 วรรคหนึ่ง 

ค าว่า โดยทรัพย์สินหาย หมายความถึง ทรัพย์ท่ีหลุดพ้นจากการยึดถือครอบครองของ
เจ้าของทรัพย์หรือของผู้ครอบครอง โดยเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองไม่ได้มีสมัครใจ หรือโดย
เจตนาสละการครอบครอง และทรัพย์นั้นตกอยู่ในสภาพท่ีปราศจากผู้ครอบครอง 
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ตัวอย่างเช่น 

ช. ท าสัญญาเช่ารถพิพาทกับผู้เสียหาย โดยมีข้อสัญญาว่าผู้เช่าจะต้องใช้รถยนต์ท่ีเช่าภายใน
เขตจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่พฤติการณ์ท่ี ช. ครอบครองรถท่ีเช่าแล้วจงใจไม่ส่งคืนเป็นเวลา 10 วัน 
โดยมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่ส่งคืนรถให้แก่ผู้เสียหายทราบ ท้ังได้ขับออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตไปไกลถึงอ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้ประเทศกัมพูชาจึงช้ีให้เห็นว่า ช. เจตนายักยอกทรัพย์แล้ว  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 6152/2540) 

จ าเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหาย มีหน้าท่ีจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า แล้วน าเงินมามอบให้
ผู้เสียหาย จ าเลยรับสินค้าไปจากผู้เสียหาย แล้วมิได้น าไปจ าหน่ายแก่ลูกค้าแต่น าไปจ าน าและขายฝาก 
เป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นท่ีอยู่ในความครอบครองของจ าเลยโดยทุจริต ดังนั้นไม่ว่าจ าเลยจะ
เป็นลูกจ้างผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อจ าเลยครอบครอง ทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วเบียดบังเอา
ทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต จ าเลยย่อมมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 

วรรคหนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4181/2542) 
จ าเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วม ได้รับเช็คของลูกค้าเพื่อช าระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ร่วม แต่

กลับน าเช็คนั้นไปเบิกเงินแล้วเก็บไว้เอง จึงมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเช็ค อันเป็นเอกสารของโจทก์
ร่วมและท าให้ไร้ประโยชน์ ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม ผู้อื่นหรือประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรค
หนึ่ง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1312/2544) 

จ าเลยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของโจทก์ร่วมไป แม้จ าเลยจะมีสิทธิใช้สอยและครอบครอง
รถจักรยานยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ แต่รถจักรยานยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วม
ประสงค์จะตรวจดูจ าเลย จ าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อตรวจดูทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อได้เป็นครั้งคราวใน เวลา
และระยะอันสมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 555 การท่ีจ าเลยไม่สามารถน า
รถจักรยานยนต์มาให้โจทก์ร่วมตรวจดูได้ แม้จ าเลยได้แสดงเจตนาท่ีจะช าระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ร่วมแต่
จ าเลยกับพวกน ารถไปขายท่ีต่างประเทศแล้ว ถือได้ว่าจ าเลยเบียดบังเอารถจักรยานยนต์ของโจทก์
ร่วมไปเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต เป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6540/2548) 
 

มำตรำ 353 ควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้ำที่ดูแล 

ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
กระท าผิดหน้าท่ีของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ใน
ลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
2. กระท าผิดหน้าท่ีของตนด้วยประการใด ๆ  
3. จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินของผู้นั้น  
4. โดยเจตนา  
5. โดยทุจริต 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าผิดหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ในการจัดการทรัพย์สินของ
ผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินของผู้นั้น  

การมอบหมายให้จัดาดรทรัพย์สิน ได้แก่ ผู้รับมอบหมายสามารถจัดการทรัพย์ไปในทางใด ๆ 
ก็ได้ตามท่ีได้รับมอบนั้น จะเป็นการมอบหมายโดยตรงหรือมอบหมายโดยปริยายก็ได้ ผู้ท่ีจะเป็น
ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์ของผู้อื่น หรือทรัพย์สิน
นั้นผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยผู้นั้นได้กระท าผิดหน้าท่ีได้รับมอบหมาย ในการจัดการทรัพย์สิน
นั้นอย่างหนึ่งอย่างใด หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนี้  อาจจะเกิดจากสัญญาหรือหน้าท่ีตามกฎหมายก็ได้ 
ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินจัดการโดยกระท าผิดหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินของผู้มอบหมาย ผู้นั้นก็ย่อมจะมีความผิดตามมาตรา 353 นี้ 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีมูลเหตุชักจูงใจทุจริต เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย จากการกระท าผิดหน้าท่ีของ
ตนในการจัดการทรัพย์สิน  

ตัวอย่างเช่น  
บรรยายฟ้องว่าจ าเลยได้รับมอบหมายจากโจทก์ให้ควบคุมและครอบครอง รถแทรกเตอร์ของ

โจทก์เพื่อน าไปแสดงและไถแข่งขันในงาน จ าเลยโดยทุจริตได้เบียดบังน ารถคันนั้นไปไดไร่ของจ าเลย
เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน คือ ยางเสีย เครื่องยนต์
และตัวถังต้องซ่อมแซมเป็นเงินจ านวนหนึ่ง แสดงว่าความเสียหายในตัวทรัพย์ท่ีได้รับล้วนเป็น
ประโยชน์ท่ีเป็นเงินอันอยู่ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินท้ังส้ิน ฟ้องของโจทก์จึงครบถ้วนตามมาตรา 353 

แล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 196/2511) 
ฟ้องบรรยายว่าโจทก์จ าเลยเข้าหุ้นส่วนกัน โจทก์มอบให้จ าเลยเป็นผู้จัดการผลิตแร่และ

ครอบครองท่ีดินตามอาชญาบัตร จ าเลยผลิตแร่จ าหน่ายได้เงิน แล้วไม่แบ่งให้โจทก์ตามสิทธิร้อยละ 
60 มิใช่ยักยอกโดยจัดการทรัพย์โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353 เป็นผิดสัญญา
ทางแพ่งเท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 356/2523) 
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 จ าเลยซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของธนาคาร 
กระท าผิดหน้าท่ีของตนโดยทุจริต ผิดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินลูกค้า สูงถึง 600,000 
บาท ดังนี้ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ตาม
มาตรา 353 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4397/2530) 
 

มำตรำ 354 ควำมผิดฐำนยักยอกโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 ได้กระท าในฐานท่ีผู้กระท าความผิด 

เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามค าส่ังของศาลหรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือ
ธุรกิจอันย่อมเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ค ำอธิบำย 

ในมาตรานี้ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ส าหรับการกระท าความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 
ถ้าผู้กระท าความผิด ได้กระท าความผิดฐานยักยอก ในฐานะ 

1. ผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามค าส่ังของศาลหรือตามพินัยกรรม 
เช่น เป็นผู้จัดการมรดก ยักยอกกองมรดก 

2. เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน  เช่น ผู้จัดการธนาคาร ช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น  

ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น  
ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามค าส่ังของศาล และรู้ว่ามรดกจะต้องแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรม
ทุกคนเท่า ๆ กัน แต่จ าเลยไม่ยอมแบ่งท่ีดินมรดกให้โจทก์ ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมคนหนึ่ง กลับโอน
ท่ีดินดังกล่าวให้ตนเอง และโอนต่อให้ ส. จึงเป็นกรณีท่ีจ าเลยได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของ
ผู้อื่นตามค าส่ังศาลกระท าผิดหน้าท่ีด้วยการโอนทรัพย์สินนั้นให้เป็นของตนเอง และโอนต่อให้ผู้อื่นโดย
ทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินแก่โจทก์ จ าเลยมีความผิดฐาน
ยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 354 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 128/2537) 
 

มำตรำ 355 ควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์อันมีค่ำที่ซ่อนหรือฝังไว้ 

ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็น
เจ้าของได้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. เก็บได้  
2. ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
3. อันซ่อนหรือฝังไว้  
4. โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้  
5. แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น  
6. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเก็บได้ แล้วเบียดบังสังหาริมทรัพย์ซึ่งตนเก็บไว้ สังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้ โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้
ซึ่งการเก็บได้ หมายความว่า การพบและเข้าถือทรัพย์ ท่ีฝังดินไว้ หรือจมอยู่ในน้ า  

ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า ได้แก่ ทรัพย์อันมีค่ามาก ประมาณค่าไม่ได้ เช่น ขุมทรัพย์โบราณหรือ
โบราณวัตถุอันมีค่า ท่ีมีผู้ชุกซ่อนไว้ หรือฝังไว้ การซุกซ่อนหรือฝังนั้น โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็น
เจ้าของได้ หรือไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์อันมีค่า ซึ่งซ่อนหรือฝังไว้นั้น แม้
จะขุดได้ในท่ีดินซึ่งมีเจ้าของก็ตาม เจ้าของท่ีดินก็จะอ้างเอากรรมสิทธิ์ ในทรัพย์นั้นหาได้ไม่ หากผู้กระท ามี
เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น โดยรู้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์
อันมีค่า อันจะต้องส่งมอบให้แก่ต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย ย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยกับพวกเก็บทองรูปพรรณ ได้จากธารน้ าไหลไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เป็นทองค าท่ีมีลักษณะ
ขาดเป็นท่อน ๆ ราว 11 ท่อน กับแหวนทองค าไม่มีหัวแหวน 4 วง มีหัวแหวนเป็นพลอย 1 วง นอกนั้นเป็น
ก้านแหวนหัก รวมเป็นน้ าหนักทองท้ังส้ิน 118 กรัมเศษ ในวันท่ีเก็บได้จ าเลยกับพวกเอาไปแบ่งกัน ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า ทรัพย์ดังกล่าวไม่มีลักษณะท่ีแผ่นดินต้องสงวนเป็นทรัพย์แผ่นดิน ไม่เป็นของโบราณประหลาด
หรือมีค่ามาก ไม่พอถือว่าเป็นทรัพย์แผ่นดิน และไม่จ าต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1323 จ าเลยกับพวกจึงไม่มีความผิดทางอาญา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 705/2489) 

 

มำตรำ 356 ควำมผิดฐำนยักยอกเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ค ำอธิบำย 

ความผิดฐานยักยอกในหมวด 5 ลักษณะ 12 เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น ถ้าผู้เสียหาย
มิได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 
ผู้เสียหายจะน าคดีแห่งความผิดนั้นมาฟ้องร้องอีกไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และเมื่อ
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ผู้เสียหายได้ถอนค าร้องทุกข์ การฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการน าคดีอาญา
มาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

 

หมวด 6 ควำมผิดฐำนรับของโจร 
 

 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ แต่เป็นทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท า
ความผิด กล่าวคือ ผู้กระท าเป็นท่ีระบายทรัพย์ หรือรับไว้ซึ่งทรัพย์สิน ท่ีได้มาจากการกระท าความผิด
นั้นเองกฎหมายจึงก าหนดบทลงโทษไว้ เพราะลักษณะของการกระท าเกี่ยวพันกับการกระท าความผิด 
และเป็นการยากท่ีจะติดตามทรัพย์นั้นคืนเจ้าของเดิม 

 

มำตรำ 357 ควำมผิดฐำนรับของโจร 

ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใดซึ่ง
ทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีด
เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าเพื่อค้าก าไรหรือได้กระท าต่อทรัพย์อัน
ได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตาม
มาตรา 335 ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ทวิ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใด  
2. ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิด  
3. ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้น

ทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการช่วยซ่อนเร้น เช่น การท าให้หาทรัพย์นั้นยากขึ้น หรือการท่ีผู้กระท า
ช่วยจ าหน่าย เช่น น าไปยังผู้ท่ีค้าขายทรัพย์นั้น หรือช่วยพาไปจ าน า หรือการช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า 
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หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีด
เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

นั่นหมายความว่า จะเป็นความผิดฐานรับของโจรตามมาตรานี้ได้ ต้องมีการกระท าผิดมาก่อน
แล้ว ฐานใดฐานหนึ่ง โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์ท่ีตนช่วย
หรือรับไว้นั้น เป็นทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท าความผิด แต่ไม่จ าต้องรู้ว่าได้มาจากการกระท าความผิด
ฐานใดก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว     

ในวรรคสอง เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น เมื่อการกระท าความผิดฐานรับ
ของโจรนั้นเข้าลักษณะ 2 ประการ ดังนี้ 

1. การรับของโจร ได้กระท าโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อค้าก าไร หรือ 

2. ได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาจากการลักทรัพย์ ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะตาม
มาตรา 335 (10) หรือเป็นทรัพย์ท่ีได้มาจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 

ในวรรคสาม เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก เมื่อการกระท าความผิด
ฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาจากการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ การชิงทรัพย์
ตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ทวิ 

ตัวอย่างเช่น  
การท่ีเจ้าพนักงานต ารวจสามารถไปพบรถจ๊ีปได้ตามท่ีจ าเลยท้ังสองพาไป แสดงว่าจ าเลยท้ัง

สองเป็นผู้รู้ท่ีซ่อนเร้นทรัพย์ของผู้เสียหาย แหล่งท่ีเก็บรถอยู่ห่างจากบ้านจ าเลยท่ี 1 ประมาณ 3 ถึง 4 

กิโลเมตร อีกท้ังได้ถอดป้ายทะเบียนด้านหน้าด้านหลังออก พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจ าเลยท้ังสองมี
เจตนาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาไปเสียหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งรถยนต์คันดังกล่าว โดยรู้
ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาจากการกระท าความผิดฐานยักยอก แม้ต่อมาผู้เสียหายจะได้ถอนค าร้องทุกข์ให้ 
ช. ผู้กระท าความผิดฐานยักยอก ท าให้สิทธิน าคดีอาญาฐานยักยอกมาฟ้องระงับไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ก็ตาม จ าเลยท้ังสองก็ยังคงมีความผิดฐานรับของโจร 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6142/2540)  

รถยนต์กระบะของกลางมีสภาพเป็นรถใหม่ผู้เสียหายซื้อมาก่อนเกิดเหตุ 5 เดือน ราคา 
335,000 บาท แต่ขณะท่ีจ าเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลาง ปรากฏว่าไม่มีกุญแจ และบริเวณ
กุญแจไขประตูและกุญแจสตาร์ทช ารุด ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ป้ายวงกลม และหลักฐานการท า
ประกันก็ไม่มีท่ีรถในช้ันจับกุมและสอบสวน จ าเลยให้การรับสารภาพว่า ได้รับซื้อรถยนต์กระบะของ
กลางไว้ ราคา 80,000 บาท ดังนี้ ตามพฤติการณ์ พยาน หลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่าจ าเลยรับซื้อรถยนต์
กระบะของกลางโดยรู้ว่า  เป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ จ าเลยจึงมี
ความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 357 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 187/2541) 
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หมวดที่ 7 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียรัพย ์

 

 มำตรำ 358 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย ์

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่น
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้เสียหาย เช่น การท าให้ทรัพย์นั้นช ารุด บุบสบายหรือเป็น
การ ท าลายทรัพย์นั้น อันได้แก่ การท าให้ทรัพย์นั้นหมดสภาพจากความเป็นทรัพย์เดิม ซึ่งอาจจะเป็น
การท าลายท้ังหมดหรือบางส่วนหรือเป็นการท าให้เส่ือมค่า เช่น การท าให้ราคาทรัพย์นั้นมีราคา
น้อยลงแต่ไม่ถึงขนาดท าลายตัวทรัพย์ หรือเป็นการท าให้ได้ประโยชน์ เช่น การท าให้ทรัพย์นั้นใช้การ
ไม่ได้ดังเดิม แม้ทรัพย์นั้นจะยังคงสภาพอยู่ก็ตาม ถ้าผู้กระท าได้กระท าการอย่างใด ๆ ตามท่ีกล่าวมานี้ 
แก่ทรัพย์ของผู้อื่น หรือทรัพย์ท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ถือว่าเป็นการท าให้เสียทรัพย์ 

ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย หมายความว่า การกระท าต่าง ๆ ดังท่ี
กล่าวมาแล้ว ต้องเป็นการกระท าต่อทรัพย์ของผู้อื่น หรือเป็นทรัพย์ท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ใน
กรณีท่ีเป็นทรัพย์ท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนั้น ขณะท่ีท าให้เสียทรัพย์นั้นทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ใน
ความครอบครองของใครก็ไม่ส าคัญ และผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ดังนั้น การท่ี
ผู้กระท าได้กระท าการโดยประมาท แล้วเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย จึงไม่เป็นความผิดตาม
มาตรานี้  

ตัวอย่างเช่น 

การท่ีจ าเลยดึงรั้วไม้ไผ่ผ่าซีก ท่ียึดติดเป็นแผงซึ่งเป็นรั้วบ้านของโจทก์ร่วมท่ี 1 แล้วน าไปเผา
ท าลายนั้น เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 เพียงบทเดียว
มิใช่กระท าผิดหลายบท เพราะจ าเลยมีเจตนาจะท าลายรั้วไม้ไผ่ ท่ีปักติดเป็นแผงโดยน าไปเผาให้ใช้
การไม่ได้เท่านั้น การเผาแผงไม้ไผ่นั้น  เป็นการท าลายทรัพย์ของโจทก์ร่วมท่ี 1 ให้เสียหาย มิใช่
วางเพลิงเผาทรัพย์รั้วบ้านของโจทก์ร่วมท่ี 1 เนื่องจากจ าเลยมิได้วางเพลิงเผาแผงไม้ไผ่ในขณะท่ีมี
สภาพเป็นรั้วบ้านกั้นขอบเขตเป็นท่ีอยู่อาศัยของโจทก์ร่วมท่ี 1 อันจะต้องด้วยความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 217 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6666/2542) 
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กระบอกฉีดยาท่ีไม่มีเข็มฉีดยา ก็สามารถฉีดของเหลวเข้าสู่ตัวกระบือทางปากหรือทางทวาร
ได้ จ าเลยมีกระบอกฉีดยาบรรจุสารพิษไว้แล้ว และจ าเลยก าลังจับเชือกท่ีผูกกระบือของผู้เสียหาย ซึ่ง
พร้อมท่ีจะลงมือฉีดสารพิษใส่เข้าไปในตัวกระบือ จ าเลยใกล้ชิดต่อผลแห่งการท าให้เสียทรัพย์ ถือว่า
เป็นการลงมือกระท าความผิดแล้ว แต่กระท าไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายมาพบและเข้าขัดขวาง
เสียก่อน จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 ประกอบด้วย  มาตรา 80 

(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7037/2547) 
การบังคับคดีต้องด าเนินการตามขึ้นตอนของกฎหมายและเหมาะสมแก่เหตุผล การท่ีจ าเลย

ท้ังสองกับพวกเข้าไปในโรงแรมท่ีเกิดเหตุ แล้วเปล่ียนกุญแจห้องโรงแรมเป็นกุญแจท่ีจ าเลยท่ี 2 กับ
พวกเตรียมมา จึงเป็นการด าเนินการไปเองโดยพลการ เป็นความผิดฐานร่วมกันท าให้เสียทรัพย์  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 10784/2554) 
 

มำตรำ 359 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 358 ได้กระท าต่อ  
(1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม  
(2) ปศุสัตว์ 
(3) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือในการประกอบกสิกรรมหรือ

อุตสาหกรรม หรือ 

(4) พืชหรือพืชผลของกสิกร  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้เป็นเหตุเพิ่มโทษ  ผู้กระท าจะต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าได้กระท าต่อทรัพย์
ดังต่อไปนี้  

1. เครื่องกลหรือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม เช่น รถไถนา 
เครื่องสูบน้ า  
 2. ปศุสัตว์ หมายความว่า สัตว์ท่ีเล้ียงไว้เพื่อใช้งานหรือใช้เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ แพะ 
แกะ และสุกร ไม่รวมถึงสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ หรือ สัตว์เล้ียงอื่น ๆ 

3. ยวดยานหรือสัตว์พาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรือ
อุตสาหกรรม เช่น รถอีแต๋นท่ีใช้ขนส่งในไร่ โคหรือกระบือท่ีใช้ไถนา 

4. พืชหรือพืชผลของกสิกร อันได้แก่ พืชผลท่ีได้จากการประกอบอาชีพกสิกรรม เช่น ต้นข้าว
ต้นถั่ว ต้นกาแฟ ข้าว ปอ เมล็ดถั่ว น้ ายางพารา แต่ถ้าปลูกเพื่อเป็นแนวเขตสวน เจ้าของไม่ได้เก็บ
ผลผลิตในเชิงกสิกร ก็ไม่ใช่พืชหรือพืชผลของกสิกรตามมาตรานี้ 
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ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยก่อสร้างท านบกั้นล าห้วยสาธารณะให้สูงและกว้างกว่าเดิม เพื่อกักน้ าไว้เล้ียงสัตว์น้ าให้

ราษฎรจับในฤดูแล้ง แต่ฝนตกเร็วกว่าปกติและน้ าฝนมีมากกว่าปีก่อนโดยไม่ทราบล่วงหน้าน้ าไม่
สามารถไหลลงแม่น้ าได้ทัน แม้น้ าจะท่วมไร่นาผู้อื่นได้รับความเสียหาย จ าเลยไม่ผิดตามมาตรา 359 

(4) เพราะขาดเจตนา (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1272/2532) 
จ าเลยเข้าไปปักเสารั้วในท่ีพิพาท ซึ่งฝ่ายโจทก์และจ าเลยยังโต้เถียงการครอบครองกันอยู่เป็น

การเข้าใจโดยสุจริต ว่าท่ีพิพาทเป็นของจ าเลย จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก และต้นไผ่ซึ่งปลูกอยู่ในท่ี
พิพาท เป็นไม้ยืนต้น แม้โจทก์จะเป็นผู้ปลูกก็เป็นส่วนควบของท่ีพิพาท เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของท่ี
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธาน เท่ากับโจทก์และจ าเลยยังโต้เถียง กรรมสิทธิ์ของต้นไผ่ด้วย การท่ีจ าเลยท่ี 

2 เข้าไปตัดฟันต้นไผ่ พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้จ าเลยท่ี 2 เข้าใจโดยสุจริตว่าต้นไผ่ดังกล่าวเป็น
ของตนเช่นกัน จ าเลยท่ี 2 จึงไม่มีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6303/2539) 

 

มำตรำ 360 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์ที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อสำธำรณประโยชน์ 
ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อ

สาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์  
 3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าต่อทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดย
ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้เสียหาย เช่น การท าให้ทรัพย์นั้นช ารุด บุบ
สบายหรือเป็นการ ท าลายทรัพย์นั้น อันได้แก่ การท าให้ทรัพย์นั้นหมดสภาพจากความเป็นทรัพย์เดิม 
ซึ่งอาจจะเป็นการท าลายท้ังหมดหรือบางส่วน หรือเป็นการท าให้เส่ือมค่า เช่น การท าให้ราคาทรัพย์
นั้นมีราคาน้อยลง แต่ไม่ถึงขนาดท าลายตัวทรัพย์ หรือเป็นการท าให้ได้ประโยชน์ เช่น การท าให้ทรัพย์
นั้นใช้การไม่ได้ดังเดิม แม้ทรัพย์นั้นจะยังคงสภาพอยู่ก็ตาม ถ้าผู้กระท าได้กระท าการอย่างใด ๆ ซึ่ง
ทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ อันได้แก่ ทรัพย์ท่ีใช้หรือมีไว้เพื่อประชาชนท่ัว ๆ ไปใช้ ไม่ว่า
ทรัพย์นั้นจะเป็นของทางราชการหรือเอกชนก็ตาม เช่น ศาลาพักริมทางท่ีมีคนสร้างบริจาค ท่ีเล่ียงสัตว์
สาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนน  ม้านั่งพักในสวนสาธารณะ แม้จะเป็นทรัพย์ท่ีไม่มีเจ้าของหรือ
แม้เป็นทรัพย์ของผู้กระท าผิดเอง ก็เป็นความผิดตามมาตรา 360 นี้ ดังนั้น ผู้ใดท าลายทรัพย์ท่ีไม่มี
เจ้าของ แต่ได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ก็มีความผิดตามมาตรานี้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 2768) แต่
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ถ้าเป็นการแผ้วถางท่ีสาธารณะตามสภาพปกติของท่ีดิน ไม่ถือว่าเป็นการท าให้เสียทรัพย์ เว้นแต่ จะ
เป็นการแผ้วถางเพื่อบุกรุกเพื่อครอบครองท าประโยชน์ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วม จึง
เป็นความผิดตามมาตรานี้ 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยเข้าไปพูนดินและปลูกต้นมะพร้าวในบริเวณท่ีน้ าท่วมถึง อันเป็นหนองน้ าสาธารณะซึ่ง

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และยังคงอยู่ในท่ีนั้น ไม่ยอมรื้อถอนต้นมะพร้าว เมื่อนายอ าเภอแจ้งให้
ออก การกระท าของจ าเลยเป็นเพียงเข้าไปถือเอาประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์เท่านั้น  ไม่ได้
ประสงค์จะเข้าไปท าให้ท่ีนั้น เส่ือมค่าหรือไร้ประโยชน์ จึงลงโทษในความผิด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 360 ไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1692/2532) 

จ าเลยเข้าไปยึดถือครอบครองคลองสาธารณะ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท่ี
ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยใช้เสาคอนกรีตปักปิดขวางช่วงปากคลอง 3 ต้น และถัดจากปากคลองอีก 3 

ต้น ท าให้ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาในคลองเพื่อออกสู่แม่น้ าได้ การกระท า
ของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานยึดถือครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีพลเมืองใช้ร่วมกัน และ
ฐานท าให้เสียทรัพย์ท่ีใช้และมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทเมื่อลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์ท่ีใช้และมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 360 ซึ่งเป็นบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุดแล้วจึงไม่อาจอาศัยบทเบาตามประมวลกฎหมายท่ีดินฯ 
มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง มาบังคับให้จ าเลยและบริวารออกจากบริเวณท่ีจ าเลยเข้าไปยึดถือครอบ 
ครอง ตามท่ีโจทก์ขอได้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 มิได้บัญญัติข้อบังคับดังกล่าวไว้ 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3314/2545) 

 

มำตรำ 360 ทวิ ควำมผดิฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทำงศำสนำ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ท่ีประดิษฐานอยู่ในสถานท่ีตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
2. ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ท่ีประดิษฐานอยู่ในสถานท่ีตามมาตรา 335 ทวิ 

วรรคสอง  
3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย  
ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้เสียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ท่ีระบุไว้เฉพาะ กล่าวคือ ผู้กระท า

ได้กระท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ดังท่ีได้อธิบายไว้ในมาตรา 360 

โดยการกระท าดังกล่าว ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ท่ีประดิษฐานอยู่ในสถานท่ี
ระบุไว้ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง กล่าวคือ ผู้ท่ีจะมีความผิดตามมาตรา 360 ทวิ จะต้องท าให้
เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ตามท่ีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ อันได้แก่ 
พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาอันเป็นท่ีสักการบูชาของประชาชน หรือเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป หรือวัตถุดังกล่าว และทรัพย์นั้นต้องประดิษฐานอยู่ในวัด ส านัก
สงฆ์ ในสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา ในโบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ในสถานท่ี
ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย  
 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์ท่ีกระท าต่อนั้นเป็น
ทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ เช่นการทุบท าลายเจดีย์โบราณเพื่อขุดค้นหาพระเครื่องหรือของมีค่า หรือ
เป็นการท าลายไม้กางเขนท่ีประดิษฐานอยู่ในโบสถ์คริตส์ เป็นต้น 

 

 มำตรำ 361 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์ เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 และความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์
ตามมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีรู้
เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ ผู้เสียหายจะน าคดีแห่งความผิดนั้นมา
ฟ้องร้องอีกไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และเมื่อผู้เสียหายได้ถอนค าร้องทุกข์ การ
ฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

 ตัวอย่างเช่น 

 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ซึ่งมาตรา 361 

บัญญัติว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วสิทธิน า
คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ค าพิพากษาของ
ศาลล่าง ก็ย่อมระงับไปในตัว ไม่มีผลบังคับต่อไป ศาลฎีกาจึงมีค าส่ังให้จ าหน่ายคดีเสียจากสารบบ
ความ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 11/2518) 
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หมวด 8 ควำมผิดฐำนบุกรุก 

 

  ในหมวดนี้ เป็นความผิดฐานบุกรุก ซึ่งเป็นการกระท าต่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในประมวล
กฎหมายอาญา ได้จ าแนกลักษณะความผิดฐานบุกรุกไว้ มี 4 ลักษณะ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 362 
ถึงมาตรา 366 อันได้แก่ ความผิดฐานบุกรุกเพื่อถือการครอบครอง หรือกระท าการรบกวนการ
ครอบครอง ความผิดฐานบุกรุกโดยยักย้ายหรือท าลายเครื่องหมายเขต ความผิดฐานบุกรุกโดยเข้าไป
หรือซ่อนตัวอยู่ ในอสังหาริมทรัพย์ และความผิดฐานบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ์ โดยบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 362 ถึงมาตรา 366 

 

 มำตรำ 362 ควำมผิดฐำนบุกรุก 

 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นท้ังหมดหรือ
แต่บางส่วน หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริบทรัพย์ของเขาโดย
ปกติสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  

 1. เข้าไป  
 2. ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น  
 3. เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นท้ังหมดหรือแต่บางส่วน  
 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการบุกรุกเข้าไป เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน กล่าวคือ ผู้กระท าเข้าไป ซึ่งหมายความว่า ต้องล่วงล้ าเข้าไปท้ังตัวถ้าเพียงแต่
เป็นการยื่นแขนยื่นขาเข้าไป ยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าไป โดยผู้กระท ามีเจตนาท่ีจะเข้าไปโดยมีมูลเหตุชัก
จูงใจ เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นท้ังหมดหรือแต่บางส่วนของผู้อื่น ถ้าเข้าไปเพื่อไล่ท า
ร้ายผู้อื่น หรือการเดินผ่านเข้าไปในนาของผู้อื่น ก็ไม่เป็นความผิดในมาตรานี้ 
 อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น หมายความว่า ท่ีดินท่ีสามารถถือครองได้ หรือทรัพย์อันติดอยู่กับ
ท่ีดิน เช่น เข้าไปในสวนหรือบ้าน ไร่ นา ของผู้อื่น ถ้าไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ของผู้ใด แม้บุกรุกเข้าไป
เพื่อถือครอง ก็ไม่มีความผิดจามาตรานี้ เช่น ท่ีดินมือเปล่า ท่ีไม่มีผู้ใดมีสิทธิครอบครอง 
 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

 1. เข้าไป  
 2. กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข  
 3. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการบุกรุกเข้าไป ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ท้ังหมดหรือแต่
บางส่วน ท านองเดียวกันกับ ความผิด 1 ต่างกันเพียงลักษณะของการกระท า ซึ่งความผิดท่ี 1 เป็นการ
บุกรุกเข้าไปเพื่อถือการครอบครอง แต่ในความผิด ท่ี 2 นี้ ผู้กระท าได้กระการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข หมายความว่า ผู้กระท านอกจากเข้าไปแล้วยังต้อง
กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขด้วย เช่น เข้าไป
ขุดดินในนาของผู้อื่น หรือ เข้าไปในสถานศึกษาเพื่อขัดขวางการประชุม เป็นต้น 

ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะเข้าไปและต้องรู้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 

 ตัวอย่างเช่น  
 ท่ีพิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินและเป็นท่ีดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 จึงตกอยู่ในบังคับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่ง
กระทรวงการคลังเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มิใช่เป็นท่ีดินมือเปล่าท่ีไม่มี ผู้ใดถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง เมื่อท่ีพิพาทได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระทรวงการคลัง 
ซึ่งเป็นผู้มีช่ือในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จ าเลยไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง การท่ีจ าเลยเข้า
ไปปลูกบ้านพักและร้านค้าในท่ีพิพาท จึงเป็นความผิดฐานบุกรุก ตามมาตรา 362 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
4413/2533) 
 หากไม่ใช่เป็นการเช่าทรัพย์ท่ัวๆ ไป แต่เป็นการเช้าพื้นท่ีขายของ เช่น เช่นโรงอาหารเพื่อ
ประกอบอาหารในสถานศึกษา เป็นการมอบสิทธิให้เข้าไปใช้ประโยชน์โณงอาหารเท่านั้น ไม่ ได้เป็น
การมอบการครอบครองโรงอาหารให้เป็นสิทธิขาดของโจทก์ เหมือนกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
ธรรมดา จ าเลยส่ังคนงานเข้าไปย้ายทรัพย์สินในโรงอาหารท่ีเกิดเหตุ จึงไม่เป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
489/2551)  
 

 มำตรำ 363 ควำมผิดฐำนบุกรุกโดยยักย้ำยหรือท ำลำยเคร่ืองหมำยเขต 

 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม ยักย้ายหรือท าลาย
เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ยักย้ายหรือท าลาย  
 2. เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นท้ังหมดหรือแต่บางส่วน  
 3. เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม  
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 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย  
 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการยักย้ายหรือท าลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์กล่าวคือ 
ผู้กระท าได้ท าให้ เคล่ือนจากท่ีเดิม หรือท าให้แตกหักเสียหาย หรือหมดสภาพไปจากเดิมซึ่ ง
เครื่องหมายเขตหรือหลักเขตท่ีดิน จะเป็นการท าลายท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

 เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า เครื่องหมายเขตท่ีทางราชการหรือหมุด
ท่ีเจ้าพนักงานท่ีท าไว้ หรือเอกชนจัดท าขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ แนวคูคลอง แนวคันนา ท่ีแสดงถึง
สิทธิแห่งอสังหาริมทรัพย์ อันมิใช่หลักหรือเครื่องหมายเขตช่ัวคราว 

 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะยักย้ายหรือท าลายและต้องรู้ว่าส่ิงท่ีตน
ยักย้ายหรือท าลายนั้นเป็นเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยมีเหตุชักจูงใจเพื่อถือเอา
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม   
 ตัวอย่างเช่น  
 การท่ีจ าเลยถอนไม้ท่ีจ่าศาลปักไว้ในการรังวัดท าแผนท่ีพิพาท หาเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 363 ไม่ เพราะมิใช่การยักย้ายหรือท าลายหลักเขตท่ีแสดงสิทธิแห่ง
อสังหาริมทรัพย์โดยแท้จริง กรณียังเป็นเรื่องท่ียังโต้แย้งกันอยู่ว่า ท่ีดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจ าเลย 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2861/2517) 
 เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นี้  อาจเป็นส่ิงท่ีปักไว้หรือเกิดขึ้นเอง เช่น กอไผ่ คูน้ า 
คลอง หรือจอมปลวกก็ได้ แต่ต้องเป็นส่ิงท่ีแสดงเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง มิใช่หลักท่ีปัก
เพื่อการ บังคับคดี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4723/2529) 
 

 มำตรำ 364 ควำมผิดฐำนบุกรุกเคหสถำน 

 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือ
ส านักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานท่ีเช่นว่านั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้าม
มิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 1  
 1. เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่  
 2. ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อื่น  
 3. โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย  
 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือ
ส านักงานในความครอบครองของผู้อื่น โดยไม่มีเหตุอันสมควร   
 การเข้าไป ซึ่งหมายความว่า ต้องล่วงล้ าเข้าไปท้ังตัว ถ้าเพียงแต่เป็นการยื่นแขนยื่นขาเข้าไป
ยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าไปส่วนการซ่อนตัวอยู่ หมายความว่า ผู้กระท าได้เข้าไปในสถานท่ีท่ีระบุไว้ใน
มาตรานี้แล้ว จะเข้าไปโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม แล้วผู้นั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในสถานท่ีนั้นโดยไม่ให้
ผู้อื่นรู้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
  ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ ในเคหสถาน หรือ
ท่ีซึ่งอยู่อาศัย อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือส านักงานสถานท่ีประกอบการทางธุรกิจ ในความ
ครอบครองของผู้อื่น โดยส านักงานดังกล่าว ต้องอยู่ในครอบครองของผู้อื่นแม้ผู้ครอบครองจะไม่ใช้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ตาม  
 องค์ประกอบควำมผิด ท่ี 2 

 1. ไม่ยอมออกไป  
 2. จากเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อื่น  
 3. เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก  
 4. โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 5. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดนี้ เป็นการไม่ยอมออกไปเคหสถาน หรือท่ีซึ่งอยู่อาศัย อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือ
ส านักงานสถานท่ีประกอบการทางธุรกิจ ในความครอบครองของผู้อื่น  ถ้าเป็นสถานท่ีท่ีตนเอง
ครอบครอง ก็ไมผิดตามมาตรานี้ 
 การท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นั้น ต้องมีการเข้าไปในสถานท่ีดังกล่าวก่อนแล้ว แต่เมื่อ
ผู้มีสิทธิท่ีจะห้ามมิให้เข้าไป ซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลสถานท่ีนั้น ได้ไล่ให้ผู้ท่ีเข้าไป
นั้นออกไปจากสถานท่ีดังกล่าว แต่ผู้ท่ีเข้าไปไม่ยอมออกไป โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งหมายความว่า
ความผิดจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อการไม่ยอมออกไปนั้นต้องไม่มีเหตุอันสมควร ท้ังนี้  ต้องพิจารณา
พฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีไป  
 ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ท่ีจะไม่ยอมออกไปจากสถานท่ีดังกล่าว และ
ต้องรู้ด้วยว่า ผู้ท่ีไล่ตนนั้นเป็นผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้ตนเข้าไป 

 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยเข้าไปปักเสาสร้างรั้วในท่ีพิพาท ซึ่งฝ่ายโจทก์และจ าเลยยังโต้เถียงการครอบครองกัน
อยู่ เป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่า ท่ีพิพาทเป็นของจ าเลย จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 และ
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ต้นไผ่ซึ่งปลูกอยู่ในท่ีพิพาทเป็นไม้ยืนต้น แม้โจทก์จะเป็นผู้ปลูก ก็เป็นส่วนควบของท่ีพิพาทเป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าของท่ีพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธาน เท่ากับโจทก์และจ าเลยยังโต้เถียงกรรมสิทธิ์ของ
ต้นไผ่ด้วยการท่ีจ าเลยท่ี 2 เข้าไปตัดฟันต้นไผ่ พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้จ าเลยท่ี 2 เข้าใจโดย
สุจริตว่าต้นไผ่ดังกล่าวเป็นของตนเช่นกัน จ าเลยท่ี 2 จึงไม่มีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ด้วย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 6303/2539) 
 จ าเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายโดยการเชิญชวนของ ส. บุตรสาวของผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะ
มิได้อนุญาตให้จ าเลยเข้าไปในบ้านก็ตาม แต่จ าเลยก็ได้รับอนุญาตจากบุตรสาวของผู้เสียหายให้เข้าไป
ในบ้านดังกล่าวแล้ว การกระท าของจ าเลย จึงมิใช่เป็นการเข้าไปในบ้านผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท้ังมิใช่การเข้าไปเพื่อกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบด้วย
มาตรา 364 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5177/2549) 
 

 มำตรำ 365 ควำมผิดฐำนบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 304 ได้กระท า  
 (1) โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
 (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป หรือ  
 (3) ในเวลากลางคืน  
 ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค ำอธิบำย 

 ในมาตรานี้ มาตรา 365 นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดฐานบุกรุก ตามมาตรา 362 

มาตรา 363 และมาตรา 364 ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ 

 1. โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายแก่ร่างกาย
หรือจิตใจของบุคคล ตามมาตรา 1 (6) หรือได้กระท าโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย คือ แสดง
ด้วยวาจาหรือกิริยาว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
 2. โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป เช่น ในการบุกรุกนั้น 
ผู้กระท าได้น าอาวุธติดตัวเข้าไปด้วย 

 3. ในเวลากลางคืน เช่น ผู้กระท าความผิดฐานบุกรุก ได้กระท าในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ึน ตามความเป็นจริงในฟฤติการณ์แห่งธรรมชาติ 
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 ตัวอย่างเช่น  
 จ าเลยปลูกบ้านอยู่ในท่ีดินของรัฐ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสุขาภิบาล สุขาภิบาลให้จ าเลยรื้อ
ถอนออกไป จ าเลยทราบแล้วไม่ยอมรื้อและไม่ยอมออกไป จ าเลยมีเจตนาท่ีจะบุกรุกท่ีดินของรัฐ เป็น
ความผิดต้ังแต่นั้นต่อเนื่องตลอดไปตราบเท่าท่ีจ าเลยยังคงอยู่ในท่ีดิน รวมท้ังเวลากลางคืนด้วย จ าเลย
จึงมีความผิดตามมาตรา 365 (3) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1936/2522) 
 จ าเลยลักลอบเข้าไปในบ้าน อันเป็นเคหสถานของผู้เสียหาย โดยมิได้มีการนัดหมายกับ
นางสาว ส. บุตรผู้เสียหาย แม้จ าเลยจะเคยได้เสียกับนางสาว ส. มาก่อน แต่ก็เลิกติดต่อกันมา 2 เดือน
ก่อนเกิดเหตุ ดังนี้ การท่ีจ าเลยถอดบานบุ้งลวดแล้วปืนเข้าไปในห้องนอนของนางสาว ส. กับรื้อค้น
ของภายในห้องนั้น ถือได้ว่าจ าเลยได้เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหาย อันเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว กรณีมิใช่เป็นเรื่องท่ีจ าเลยเข้าไปโดยถือว่าวิสาสะ 
จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และมาตรา 365 (3) (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3597/2531) 
 

 มำตรำ 366 ควำมผิดฐำนบุกรุกเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365 เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 ค ำอธิบำย 

 ความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 มาตรา 363 และมาตรา 364 เป็นความผิดอันยอมความ
ได้ความผิดฐานบุกรุก อันยอมความได้นี้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันท่ีรู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้นจะขาดอายุความ ตามมาตรา 96 และเมื่อผู้เสียหายถอน
ค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

  แต่การบุกรุกอันมีเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 365 เป็นความผิดท่ียอมความไม่ได้ หรือท่ีเรียกว่า
เป็นความผิดต่อแผ่นดินนั่นเอง 
 ตัวอย่างเช่น  
 โจทก์และโจทก์ร่วม น าสืบไม่ได้ว่าจ าเลยเริ่มบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างบ้านในท่ีดินของโจทก์ร่วม
ในเวลากลางวันหรือกลางคืน จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จ าเลย ว่าบุกรุกในเวลากลางวัน และความผิดนี้
เกิดขึ้นต้ังแต่ครั้งแรกท่ีจ าเลยบุกรุกเข้าไป ส่วนการครอบครองท่ีดินดังกล่าวต่อมา เป็นเพียงผลของ
การบุกรุก ไม่ใช่เป็นความผิดต่อเนื่อง จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 บท
เดียวหาเป็นความผิดตามมาตรา 365 (3) อีกบทหนึ่งไม่ โจทก์ร่วมร้องทุกข์เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2534 ท้ังท่ีทราบเรื่องแล้วต้ังแต่ต้นปี 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2269/2538) 
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ลักษณะ 13 ควำมผิดเกี่ยวกับศพ 

  

 โดยปกติแล้ว กฎหมายอาญาจะคุ้มครองการกระท าต่อบุคคลผู้มีชีวิต และมีบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับศพไว้ แต่ก็เป็นการกระท าอันเกี่ยวกับศพ ในเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด
เช่น ซ่อนเร้น ย้าย ท าลายศพ  
 ความผิดในลักษณะ 13 นี้ เป็นการกระท าในลักษณะของการกระท าอันไม่เหมาะสมต่อศพใน
บางลักษณะ โดยกฎหมายมุ่งคุ้มครองการกระท าต่อร่างของผู้เสียชีวิต ในอันท่ีจะรักษาศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์แม้ความเป็นมนุษย์จะได้ส้ินไปแล้วก็ตาม ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา จึงได้บัญญัติถึง
ลักษณะความผิดของการกระท าท่ีท าต่อศพไว้บางประการ เช่น การอนาจารศพ การช าเราศพ การท า
ให้ศพหรือส่วนของศพเสียหาย และการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 366/1 ถึง 
มาตรา 366/4 

 

 มำตรำ 366/1 ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำศพ 

  ผู้ใดกระท าช าเราศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 

 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง ความหมายว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท า
โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท า กระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ หรือการใช้
ส่ิงอื่นใดกระท าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของศพ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. กระท าช าเรา 
 2. ศพ 

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้เป็นการกระท าช าเราศพ กล่าวคือ ผู้กระท าได้ การกระท าช าเรา จะเห็น
ได้ว่าไม่มีค าว่า ข่มขืน เหมือนเช่นมาตรา 276 ท่ีเป็นเหตุนี้ก็เพราะว่า วัตถุแห่งการกระท าเป็น ศพ 

มิใช่ ผู้อื่น และความหมายของ การกระท าช าเราศพ ปรากฏอยู่ในวรรคสอง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับ
การกระท าช าเราผู้อื่นตามมาตรา 276 วรรคสอง ดังนั้น หลักในเรื่องการกระท าช าเราผู้อื่น  จึง
สามารถน ามาเทียบเคียงได้กับการกระท าช าเราศพตามาตรานี้ เช่น กรณีจะเป็นการกระท าช าเราได้ 
ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาสอดใส่ และความผิดส าเร็จ เมื่ออวัยวะเพศของผู้กระท าได้ล่วงล้ าไปในอวัยวะ
เพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ หรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของศพ 
(เทียบค าพิพากษาฎีกาท่ี 14537-14539/2555,4164/2555,5448/2557) เมื่อล่วงล้ าเข้าไปแล้ว ก็
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เป็นความผิดส าเร็จส่วนจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ ย่อมมิใช่สาระส าคัญ ถ้าเป็นเพียงเจตนาท่ีจะสอดใส่ 
แต่ยังไม่ได้ล่วงล้ าเป็นเพียงแค่การถูไถภายนอกอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากก็เป็นการพยายาม 
กระท าช าเราศพแต่ถ้าไม่มีเจตนาสอดใส่ การถูไถภายนอก ก็เป็นการกระท าอนาจารศพตามมาตรา 
366/2 เท่านั้น 

 วัตถุแห่งการกระท าคือ ศพ หมายถึง ร่างของคนท่ีตายไป เมื่อแกนสมองตายโดยส้ินเชิง ถือ
ว่าตายแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4200/2559) ดังนั้น ทารกท่ีตายในครรภ์มารดา ก่อนท่ีจะคลอด
ออกมาไม่ถือว่าเป็นศพ การกระท าต่อทารกท่ีตายนั้น จึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่ีระบุให้ศพ
เป็นวัตถุแห่งการกระท า  
 ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม คือ รู้ว่าเป็นศพ ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่มีเจตนา ท้ังนี้ ผู้กระท า
จะต้องมีการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าด้วย ถ้ากระท าเพื่อเจตนาอื่น เช่น สัปเหร่อล้วงมือ
เข้าไปในทวารหนักของศพเพื่อยัดส าลีอุดทวาร ไม่เป็นการกระท าช าเรา เพราะไม่มีเจตนาเพื่อสนอง
ความใคร่ หรือแพทย์ใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศศพ เพื่อเก็บอสุจิคนร้าย ก็ไม่เป็นการกระท าช าเรา
ศพ เพราะไม่มีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ 
 ตัวอย่างเช่น  
 กระท าช าเราศพ โดยเข้าใจผิดว่าผู้ตายแค่สลบไป ไม่ผิดกระท าช าเราศพเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริง
ว่าเป็นศพ และไม่ผิดฐานกระท าช าเราผู้อื่นด้วยเพราะขาดองค์ประกอบค าว่าผู้อื่น (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
7144/2545) 

 

 มำตรำ 366/2 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่ศพ 

 ผู้ใดกระท าอนาจารแก่ศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาทหรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

1. กระท าอนาจาร 

2. ศพ 

3. โดยเจตนา  
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการกระท าอนาจารแก่ศพ ท้ังนี้ ไม่รวมส่วนของศพ ซึ่งเป็นการ
กระท าท่ีไม่สมควรทางเพศกับศพ แต่ไม่ถึงกับช าเราดังมาตรา 366/1 กล่าวคือ การกระท า ได้แก่ 
กระท าอนาจาร ซึ่งเทียบเคียงได้กับการกระท าอนาจารแก่ผู้อื่น คือ การกระท าท่ีไม่สมควรในทางเพศ 
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เช่น จับนม จับอวัยวะเพศ การกอดจูบลูบคล าศพ เป็นต้น โดยผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตาม
มาตรา 59 วรรคสอง รวมทั้งต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นศพเช่นเดียวกับมาตรา 366/1  
 

 มำตรำ 366/3 ควำมผิดฐำนท ำให้ศพเสียหำย 

 มาตรา 366/3 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท าให้เสียหาย เคล่ือนย้ายท าลาย ท าให้เส่ือมค่า
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. ท าให้เสียหาย เคล่ือนย้ายท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
 2. ศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ 

 3. โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 4. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ เป็นการท าให้เสียหาย เคล่ือนย้ายท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้
ประโยชน์ อันมีความหมายท านองเดียวกับมาตรา 358 แต่มีลักษณะของการกระท าเพิ่มเข้ามาใหม่คือ 
เคล่ือนย้าย ซึ่งหมายถึง ท าให้เคล่ือนออกไป เช่น เคล่ือนย้ายน าศพไปแห่ประจานรัฐบาล หรือการขุด
ศพขึ้นมาจากหลุม แล้วเอาทรัพย์สินจากศพไป แม้จะเอาศพลงไปเก็บไว้ที่เดิม ก็ถือว่ามีการเคล่ือนย้าย
แล้ว การเคล่ือนย้ายตามมาตรานี้ ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะซ่อนเร้นปิดบังเหมือนเช่นมาตรา 199 หาก
กระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็เป็นความผิดแล้ว แต่การเคล่ือนย้ายศพไปเพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ถือว่าขาดองค์ประกอบของความผิดฐานนี้ เช่น การปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรการกุศลเมื่อมี
เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 

 วัตถุแห่งการกระท า คือ ศพ หมายถึง ตัวร่างของคนตาย  
ส่วนของศพ คือ ช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีแยกออกมาจากร่าง จะเป็นอวัยวะในหรือนอกก็ได้ เช่น ผ่าตัด เอาไต
หรือหัวใจไปขาย ตัดนิ้วของศพออกหมดเพื่อมิให้ส่ือรู้ว่าเป็นใคร  
อัฐิ คือกระดูกของคนท่ีเผาแล้ว  
 เถ้าของศพ คือ ส่ิงท่ีเป็นผงละเอียดของศพ ท่ีเหลือจากการเผาไปจนมอดแล้ว  
 ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยกระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ก็เป็นความผิดแล้ว ต่างจากความผิดฐานซ่อนเร้นศพตามมาตรา 199 กล่าวคือ ต้องกระท าโดยมี
เจตนาพิเศษเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย  
 

 



362 

 มำตรำ 366/4 ควำมผิดฐำนดูหม่ินเหยียดหยำมศพ 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียบหยามศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน             
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทถ้วนหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 องค์ประกอบควำมผิด 

 1. กระท าด้วยประการใด ๆ 

 2. อันเป็นการดูหมิ่นเหยียบหยามศพ 

 3. โดยเจตนา 
 ค ำอธิบำย 

 ความผิดในมาตรานี้ การกระท า  คือ กระท าด้วยประการใด ๆ กล่าวคือ ผู้กระท าจะกระท า
อย่างใด ๆ ก็ได้  อาจกระท าด้วยวาจา หรือกิริยาอาการ เช่น ยิงตายแล้วลากศพไปประจาน ฆ่าตาย
แล้วสลักรูปซาตานลงบนหน้าผากศพ ฆ่าแล้วถ่มน้ าลายใส่ศพ หรือใช้เท้าเหยียบศีรษะศพ ปัสสาวะรด
ศพฆ่าแล้วตัดศีรษะเสียบประจาน เป็นต้น หรือกระท าด้วยวาจาหรือกล่าวดูหมิ่นผู้ตาย เช่น ด่าผู้ตาย
ว่าเป็นคนเลว ตายแล้วแผ่นดินจะสูงขึ้น หรือกล่าวหาว่าผู้ตายเป็นผีปอบ เป็นต้น 

 โดยการกระท าดังกล่าว เป็นการกระท าอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ โดยไม่รวมส่วน
ของศพ หรือ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ดังนั้น ถ้าการกระท าอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามส่วนของศพ 
หรืออัฐิหรือเถ้าของศพ เช่น ปัสสาวะรดใส่เถ้ากระดูกของศพ หรือลักลอบน าอัฐิไปท าเครื่องรางของ
ขลังก็ไม่ผิดมาตรานี้  
 ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าเป็นศพ ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่มี
เจตนา 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 

1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
   1.1 อย่างไรเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.2 อย่างไรเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.3 อย่างไรเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.4 อย่างไรเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.5 อย่างไรเป็นความผิดฐานฉ้อโกง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.6 อย่างไรเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.7 อย่างไรเป็นความผิดฐานรับของโจร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.8 อย่างไรเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.9 อย่างไรเป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.10 อย่างไรเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   1.11 อย่างไรเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. นายเอ ลักไก่ของนายบี ซึ่งอยู่ในเล้า ท่ีต้ังอยู่ห่างจากตัวเรือนของนายบีออกไป 5 เมตร 
ดังนี้ นายเอ มีความผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. นายแดงเช่าบ้านของนายสีเป็นท่ีอยู่อาศัยในระหว่างเช่าบ้านนั้น นายสีเดินทางไปเยี่ยมลูก
ท่ีต่างประ เทศนายแดงจึงแอบเอาโซฟาไม้สักทองของนายสีไปขายและต่อมาอีกสองอาทิตย์เวลา 
22.00 นาฬิกา นายแดงก็ท าการงัดบ้านเช่าของนายสีเอาไม้กระดานไปขายให้กับนายเอ ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านค้าไม้เก่า ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายแดง นายเอ มีความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. นายเล็กลักสร้อยคอทองค าของนายใหญ่แล้วน าไปจ าน ากับนายน้อย นายน้อยไม่รับไว้
เพราะนายน้อยรู้ว่านายเล็กลักมาแต่ได้แนะน าและพานายเล็กไปหานายจ้ิงจอกและช่วยพูดให้ นาย
จ้ิงจอกรับจ าน าไว้ ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายเล็ก นายน้อย มีความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

   4.1 นายขาวและนายแดงเป็นชาวนาท่ีมีท่ีนาติดกัน และท้ังสองได้โต้เถียงเรื่องกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดินบางส่วนท่ีอยู่ติดกัน นายขาวเข้าไปท านาในท่ีพิพาทนั้น นายแดงก็เขาไปไถนาเพื่อปลูกข้าวเช่นกัน 
ท าให้ข้าวท่ีนายขาวปลูกได้รับความเสียหาย ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า นายแดงมีความผิดทางอาญาหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

   4.2 นายเอเป็นเพื่อนกับนายบี ขณะท่ีนายบีไม่อยู่บ้าน นายเอได้เดินเข้าไปบ้านของนายบี 
พบนายซีบุตรของนายบี จึงลากแขนออกมาหน้าบ้านเพราะโกรธนายซีมาหลายวันแล้ว ดังนี้ จง
วินิจฉัยว่า นายเอมีความผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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5. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ถึงลักษณะท่ีเป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญาท่ี
เป็นการกระท าต่อศพ 
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259    189 

260    189 

261    190 

262    191 

263    191 

264    193 

265    196 

266    197 

267    199 

268    200 

269    201 

269/1    203 

269/2    204 

269/3    205 

269/4    206 

269/5    206 

269/6    207 

269/7    208 

269/8    208 

269/9    209 

269/10    211 

269/11    211 

269/12    212 



371 

มำตรำ    หน้ำ 
269/13    212 

269/14    213 

269/15    213 

270    214 

271    215 

272    217 

273    220 

274    220 

275    221 

5. ควำมผิดเก่ียวกับเพศ 

276    225 

277    228 

277ทวิ    231 

277ตรี    232 

278    232 

279    234 

280    234 

281    235 

282    236 

283     237 

283 ทวิ    239 

284    240 

285    241 

มำตรำ    หน้ำ 
285/1    242 

286    243 

287    244 

287/1    246 

287/2    247 

6. ควำมผิดเก่ียวกับชีวิตและร่ำงกำย 

288    251 

289    253 

290    258 

291    259 

292    261 

293    261 

294    262 

295    263 

296    264 

297    265 

298    269 

299    269 

300    270 

301    271 

302    272 

303    273 

304    274 
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มำตรำ    หน้ำ 
305    274 

306    275 

307    276 

308    277 

7. ควำมผิดเก่ียวกับเสรีภำพและช่ือเสียง 

309    279 

310    281 

310 ทวิ    282 

311    283 

312    284 

312 ทวิ    285 

312 ตรี    286 

313     286 

314    288 

315    288 

316    289 

317    290 

318    292 

319    294 

320    295 

321    296 

321/1    296 

322    297 

มำตรำ    หน้ำ 
323    298 

324    299 

325    300 

326    300 

327    302 

328    303 

329    304 

330    306 

331    307 

332    308 

333    309 

8. ควำมผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

334    311 

335    315 

335 ทวิ    316 

336     318 

336 ทวิ    319 

337    320 

338    321 

339    323 

339 ทวิ    325 

340    326 

340 ทวิ    326 



373 

มำตรำ    หน้ำ 
340 ตรี    329 

341    330 

342    331 

343    332 

344    334 

345    335 

346    336 

347    336 

348    337 

349    338 

350    339 

351    340 

352    341 

353    342 

354    344 

355    344 

356    345 

357    346 

358    348 

359    349 

360    350 

360 ทวิ    351 

361    352 

มำตรำ    หน้ำ 
362    353 

363    354 

364    355 

365    357 

366    358 

36/1    359 

366/2    360 

366/3    361 

366/4    362 


