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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมำยอำญำ 

 

 กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและก าหนดโทษไว้  กล่าวคือ                          
เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด และก าหนดโทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องไดรับโทษ 
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 1) อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอื่น ที่บัญญัติถึง                    
การกระท าที่เป็นความผิดและโทษทางอาญา เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็คฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ พระราชบัญญัติการพนันฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ เป็นต้น 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งค าว่าประมวลกฎหมายนั้น คือการจัด
รวบรวมกฎหมายที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน ไว้ในกฎหมายเล่มเดียวกันเล่มเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ส าหรับประมวลกฎหมายอาญานั้น ประเทศไทยได้มีประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ พุทธศักราช 2500                                 
โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2499 มาตรา 3 บัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2500  เป็นต้นไป และมาตรา 4 ก็ได้บัญญัติให้ยกเลิก
กฎหมายลักษณะอาญาที่เคยบังคับใช้ เพราะเหตุว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้น  ได้มีการบังคับ
ใช้มานาน และมีการช าระแก้ไขอยู่หลายครั้ง เป็นเหตุให้เนื้อหากระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระบบ 
ประกอบกับภาวะที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักการ                           
ของกฎหมายบางอย่าง และโดยเฉพาะเรื่องการบังคับโทษให้เหมาะสมกับภาวะของสังคมและเศรษฐกิจ 
และปัจจุบันนี้ได้มี พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่26) พุทธศักราช 2560 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 อันเป็นผลให้มีการแก้ไขเพ่ิมโทษทางอาญาให้สูงขึ้นด้วย 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย ดังนั้น ความส าคัญของ
หลักกฎหมายจึงอยู่ที่ตัวบทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1         
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ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ซึ่งเป็นภาคความผิด และภาค 3 ซึ่งเป็นเรื่องของความผิดลหุโทษ                      
โดยมีบทบัญญัติทั้งหมด 398 มาตรา ในค าบรรยายนี้ ได้มุ่งอธิบายเรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 2 ซึ่งเป็นเรื่องของลักษณะของการกระท าความผิด องค์ประกอบความผิดทางอาญา และโทษท่ีจะลง
แก่ผู้กระท าความผิดอาญา และถือได้ว่าโทษหรือระยะบังคับโทษนี้ เป็นมาตรการในการป้องปรามของรัฐ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมอันเป็นภารกิจหลักของรัฐ  ดังนั้น จึงกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า                        
กฎหมายอาญา เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในการบริหารราชการ
ปกครอง การบริการรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะโดยเนื้อหาของรัฐประศาสนศาตร์แล้ว                     
จะเป็นความรู้หลายแขนง เช่น นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรกับการบริการ
สาธารณะ ตลอดจนการคลังและงบประมาณ หรือแม้กระทั่งกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่มี
ความส าคัญในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ฉะนั้น กฎหมายอาญา จึงถือเป็นอีกเครื่องมือในการ
บริหารราชการแผ่นดิน อันจะน ามาสู่ความงบเรียบร้อยและการบรรลุจุดประสงค์ตามภารกิจในการ
บริหารงานภาครัฐ  
   

ลักษณะ 1 ควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร 

ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดต่อรัฐจึงแยกเป็น 4 หมวดดังนี้  
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
หมวด 2 ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐ ภายนอกราชอาณาจักร  
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 

 

หมวด 1 ควำมผิดต่อองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี รัชทำยำทและผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 
 

           ลักษณะความผิดตามหมวด 1 เป็นความผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง                                    
แต่สถานะผู้ถูกกระท าไม่ใช่คนธรรมดา หากแต่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ โดยบัญญัติให้ผู้ท าผิดต่อบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษหนักกว่ากระท าต่อบุคคลทั่วไป 
นอกจากนี้ ซึ่งความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 107                   
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มาตรา 108 มาตรา 111 และมาตรา 112 ส่วนความผิดต่อ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 112 และกฎหมายได้
บัญญัติให้ผู้พยายามกระท าผิดต่อบุคคลเหล่านี้มีความผิดเท่ากับกระท าผิดส าเร็จ ทั้งบัญญัติให้ผู้สนับสนุน
การกระท าผิดมีโทษเท่าตัวการ และที่ส าคัญก็คือ กฎหมายหมวดนี้บัญญัติให้ผู้กระท าแม้เพียงตระเตรียม
เพ่ือกระท าผิด หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท าความผิด หรือกระท าการอันเป็นการช่วยปกปิดไว้มีความผิดและต้อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
มำตรำ 107  ควำมผิดฐำนปลงพระชนม์พระมหำกษัตริย์ 
 

ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์ หรือ  รู้ว่ามีผู้จะปลง
พระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการใด อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 107 วรรคแรก มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
1. ปลงพระชนม์ 
2. พระมหากษัตริย์ 
3. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

          ปลงพระชนม์ หมายความว่า การฆ่า การท าให้ตาย หรือฆ่าตามความหมายในมาตรา 288 หรือ
ปลงชีวิต ตัดอายุ (สมศักดิ์ สิงหพันธ์, 2515: 7) 

พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งก าลังทรงครองราชย์สมบัติอยู่ในขณะถูกปลง             
พระชนม์ ไม่ได้หมายรวมถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงสละสมบัติไปแล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องเจตนาตาม มาตรา 59 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
กล่าวคือ ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และขณะเดียวกันผู้กระประสงค์ต่อผลหรือย่อม
เล็งเห็นผลของการกระท านั้น การกระท าความผิดตามมาตรานี้ ต้องท าโดยเจตนาเท่านั้น ถ้าหากกระท า 
โดยประมาทหรือกระท าโดยไม่เจตนาแล้ว เพราะเรื่องการกระท าโดยประมาท หรือไม่เจตนาในความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ผู้กระท าต้องรู้ว่าผู้ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ด้วย  
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องค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำ 107 วรรคสอง  
 1. พยายามปลงพระชนม์ 

           2. พระมหากษัตริย์  
           3. เจตนา 

การพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 หรือมาตรา 81 แต่มาตรา 107 วรรคสอง บัญญัติไว้
เป็นพิเศษให้ผู้กระท าต้องรับโทษเท่าผู้กระท าผิดตามวรรคแรก คือเท่ากับกระท าผิดส าเร็จ  ถือว่าเป็น
ข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป 

องค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำ 107 วรรค 107 วรรคสำม  
1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
    1.1 กระท าการอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ 
    1.2 รู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
2. เจตนา 
ค าว่า การตระเตรียม หมายถึง การกระท าที่ผู้กระท าได้แสดงกริยาทางกายออกมาภายนอก                           

แต่ไม่ถึงขั้นลงมือกระท าความผิด ซ่ึงค าว่า กระท าการ ในมาตรานี้  หมายความรวมถึงการงดเว้น                          
การกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นเกิด กล่าวคือ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องกระท าตามความหมายแห่งมาตรา 59 วรรค
ท้าย (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1270) และเป็นการกระท าที่จะท าให้การกระท าความผิดสามารถเกิดขึ้นได้                         
หรือให้การกระท าความผิดนั้นสะดวกขึ้น เช่นการจัดหาเครื่องมือในการกระท าความผิด แตโ่ดยหลักทั่วไป
แล้ว การจัดเตรียมการกระท าความผิดนั้นยังไม่ถือเป็นความผิด เว้นแต่ กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า
การจัดเตรียมกระท าความผิดอย่างใดเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้               เช่น
ในมาตรานี้ 

ค าว่า รู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการอันใดเป็นการช่วยปกปิดไว้
หมายความว่า เมื่อผู้ใดรู้ถึงการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ แล้วท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิด                 
คือการช่วยปกปิดนั้น ต้องมีการกระท าที่แสดงออกภายนอกอันมีลักษณะเป็นการช่วยปกปิด ถ้ารู้แล้วเฉย
เสีย เพราะเกรงอันตรายจากผู้กระท าความผิด หรือเหตุใดก็ตาม จะถือเป็นความผิดไม่ได้ เพราะยังไม่มี
การกระท าอันเป็นการช่วยปกปิด แต่ถ้าเจ้าพนักงานไปถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้จะปลงพระชนม์ผู้ที่รู้เรื่อง
กลับบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธว่าไม่รู้เห็น ก็ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการช่วยปกปิด และการช่วยปกปิดตาม
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มาตรานี้ ต้องเป็นการกระท าก่อนความผิดตามวรรคแรกผลส าเร็จ ถ้าช่วยปกปิดภายหลังการกระท า
ความผิดตามวรรคแรกส าเร็จแล้ว ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้        
ตัวอย่างเช่น 

มีผู้ลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่ห้องพระบรรทม ซึ่งขณะนั้น
เป็นหน้าที่ของ ป. เฝ้าอยู่หน้าห้องพระบรรทมนั้น ก่อนจะมีการลอบปลงพระชนม์ ช. มาขอเปลี่ยนเวรเฝ้า
กับ ป. ป. ยอมให้ ช. เข้าเป็นเวรเฝ้าแทนตน ต่อมามีผู้ลอบเข้าปลงพระชนม์ ศาลฎีกาวินิจฉัย การกระท า
ของ ป. ที่ยอมเปลี่ยนเวรเฝ้ากับ ช. ทั้ง ๆ ที่เป็นระยะเวลาที่ตนต้องอยู่เวรนั้นแสดงว่า ป. รู้แล้วว่าจะมีผู้
รอบปลงพระชนม์ แต่ละทิ้งหน้าที่ของตนไปเสีย จึงเป็นการกระท าอันเป็นการปกปิดเองที่จะมีผู้ปลงพระ
ชนม์นั้นไว้ ป. ย่อมมีความผิดตามมาตรา 107 วรรคท้าย(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1544/2497) 

 

มำตรำ 108 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อพระองค์หรือเสรีภำพขอพระมหำกษัตริย์ 
 

ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต  

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอัน
น่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต  

ผู้ ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท าการประทุษร้ายต่อ พระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 108 วรรคแรก  
         1. กระท าการประทุษร้าย 

          2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
          3.โดยเจตนา 
 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า กระท าการประทุษร้าย หมายความว่า การท าร้าย นอกจากหมายถึงการประทุษร้ายแก่กาย
แล้วยังหมายความรวมถึงการประทุษร้ายแก่ใจด้วย กล่าวคือ เป็นการท าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิด
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อันตรายแก่กายหรือจิตใจดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 295 และการใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามมาตรา 391  

ค าว่า ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ หมายถึง การประทุษร้ายนั้นได้กระท าต่อ
พระองค์พระมหากษัตริย์ หรือต่อเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 309 และมาตรา 310                         
เช่น ข่มขืนใจให้กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใดโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ต่อชีวิต ร่างกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือหน่วยหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือกระท าด้วยประการใดให้ปราศจากเสรีภาพ เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้กระท าได้กระท า
โดยรู้ส านึกในการที่กระท า และขณะเดียวกันผู้กระประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
เช่น ต้องรู้ว่าผู้ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ด้วย ถ้ากระท าโดยประมาทไม่ผิดตามมาตรานี้ 
         องค์ประกอบควำมผิดตำมำตรำ 108 วรรคสอง  
         1. พยายามกระท าการประทุษร้าย  
         2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์  
         3. เจตนา 
ในวรรคสองนี้ หมายถึงการพยายามประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 
80 หรือมาตรา 81 แต่มาตรา 108 วรรคสองนี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ให้ผู้กระท าต้องรับโทษเท่ากับกระท า
ความผิดส าเร็จ 

 องค์ประกอบควำมผิดตำมำตรำ 108 วรรคสำม  
          1. กระท าการหรือพยายามกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์  
          2. การกระท านั้นมีลักษณะน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์  
          3. เจตนา 

ค าว่า การกระท านั้น หมายถึง การจะท าการประทุษร้าย หรือพยายามกระท าการประทุษร้ายต่อ
พระองค์หรือเสรีภาพของมหากษัตริย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง 

การกระท าความผิดตามวรรคสามนี้  ถ้ามีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนม์                      
มีโทษสถานเดียวคือ ประหารชีวิต  ถ้าการกระท าไม่มีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนม์                             
ก็มีความผิดและโทษตามวรรคแรก หรือวรรคสอง วรรคสามนี้ใช้ค าว่า น่าจะเป็นอันตราย ซึ่งต้องดู
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไปว่าน่าจะเป็นอันตรายหรือไม่  

เจตนา ผู้กระท าไม่จ าต้องมีเจตนาที่จะให้การกระท า ของตนมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อ
พระชนม์ม ีมีเพียงแต่เจตนาการท าการประทุษร้าย แต่การประทุษร้ายนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตราย
ต่อพระชนม์ 
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 องค์ประกอบควำมผิดตำมำตรำ 108 วรรคส่ี  
1. การกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

              1.1 การกระท าอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย์ 
              1.2 รู้ว่ามีผู้จะท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ กระท าการใด
อันเป็นช่วยปกปิดไว้ 
          2. เจตนา 
       ในการกระท าความผิดตามมาตรา 108 วรรคสี่ ได้บัญญัติไว้ท านองเดียวกันกับมาตรา 107 
วรรคสามบัญญัติไว้ท านองเดียวกันกับมาตรา 107 วรรคสาม 

 

 

มำตรำ 109 ควำมผิดฐำนปลงพระชนม์พระรำชินีหรือรัชทำยำทหรือฆ่ำผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 
 

ผู้ใดปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต  
          ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  
          ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือปลงพระชนม์พระราชินี หรือรัชทายาท หรือเพ่ือฆ่า
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาทหรือจะฆ่าผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี  
องค์ประกอบควำมผิด  
        1. ปลงพระชนม์หรือฆ่า 
         2. พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
         3. โดยเจตนา 
 

ค ำอธิบำย 

         ค าว่า ปลงพระชนม์หรือฆ่า หมายถึง การฆ่า การท าให้ตาย หรือฆ่าตามความหมายในมาตรา 288 
หรือปลงชีวิต ตัดอายุ 
         ค าว่า พระราชินี หมายถึง พระมเหสีของพระมหากษัตริย์ทีท่รงครองราชย์อยู่ 
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         ค าว่า รัชทายาท หมายถึง พระบรมราชวงศ์ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพ่ือ
เป็นผู้ สืบราชสันติวงศ์ตามที่ตราไว้ในกฎมณเฑียรบาล 

         ค าว่า ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารราชการแผ่นดินในพระปรมาภิไธย อันเนื่องมาจากกพระมหากษัตริย์ ทรงไม่อาจบริหารพระราช
กิจได้ หรือไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศหรือ ประชวร หรือพระมหากษัตริย์ทรงยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น                                                                                                                    
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็น
พระราชินีหรือรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
        องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 109 วรรคสองและวรรคท้าย มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรา 
107 วรรคสองและวรรคท้าย  

 

            มำตรำ 110 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อพระองค์หรือเสรีภำพของพระรำชินีหรือรัชทำยำท หรือต่อ
ร่ำงกำยหรือเสรีภำพของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

 

  ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพ ของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือ                     
ต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่
สิบหกปีถึงยี่สิบปี  

 ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  
            ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต  

           ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินี
หรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้าย
ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภ าพ                        
ของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่                   
สิบสองปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 110 วรรคแรก  
         1. การท าการประทุษร้าย 
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        2. ต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ 
         3. โดยเจตนา 
       การกระท าความผิดตามมาตรา 110 นี้ทุกวรรคมีความหมายท านองเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วใน
มาตรา 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 การกระท า
ใด ๆ เป็นอันช่วยเหลือหรือความสะดวกในการผู้อ่ืนกระท าความผิดก่อนในขณะการกระท าความผิดและ
ผู้กระท าความผิดมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท า
ความผิดต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษทีก่ าหนดไว้ส าหรับความผิดสนับสนุนนั้น และจากบทบัญญัติ
ดังกล่าว ปกติผู้สนับสนุนการกระท าความผิดมีโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด                           
ที่ผู้สนับสนุน แต่มาตรา 111 นี้ บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามมาตรา 107 ถึง
มาตรา 110 ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

มำตรำ 112 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยพระมหำกษัตริย์ พระ
รำชินี รัชทำยำท หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
          1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

          2. พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 
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          3. โดยเจตนา 
 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า หมิ่นประมาท  หมายถึง การใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ตามนัยแห่งมาตรา 326  

ค าว่า ดูหมิ่น หมายถึง ดูถูก เหยียดหยาม ด่าแช่ง หรือการสบประมาท เช่น กลุ่มผู้อภิปรายปิด
อภิปรายแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีประชาชนยืนตรงจ าเลยกล่าวว่าให้เปิดเพลงอะไรเว้ยฟังไม่รู้
เรื่องและไม่ยืนตรงการกระท าของจ าเลยดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ (ฎีกาท่ี 1294/2521) 

ค าว่า แสดงความอาฆาตมาดร้าย  หมายถึง การขู่เข็ญโดยแสดงออกด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทาง
ว่าจะท าให้เสียหายว่าจะท าอันตรายแก่ชีวิต เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินในขณะนั้นหรือในอนาคต ไม่
ว่าจะมีเจตนากระท าตามท่ีขู่หรือไม่ เช่น ขู่ว่าจะปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ (หยุด แสงอุทัย, 2538: 22)  

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าบุคคล
ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็น พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  เช่น 
จ าเลยกล่าวถ้อยค าอันเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในที่ประชุมสาธารณะ จะยกกฎหมายอาญา 
มาตรา 329 (4) มาแก้ตัวให้พ้นผิดไม่ได้ (ฎีกาท่ี 51/2503)  
      อนึ่ง ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 112 นี้จะมีความแตกต่างจากความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามาตรา 326 คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 112 จะไม่มีข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นความผิดได้        
และ ไม่จ าต้องมีเหตุจูงใจที่จะท าให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เช่น
ความผิดตามมาตรา 326 อีกทั้งยังไม่จ าเป็นต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วย (รชฏ เจริญฉ่ า , รวมค า
บรรยายภาคหนึ่งองส านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2539/28) 
 

หมวด 2 ควำมผิดต่อควำมมั่นคงของรัฐภำยในรำชอำณำจักร 

มำตรำ 113 ควำมผิดฐำนเป็นกบฏ 

ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายเพ่ือ  
            (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

            (2) ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้
ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ  
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                     (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใด แห่งราชอาณาจักร  
           ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จ าคุกตลอดชีวิต  

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 

           2. โดยเจตนา 
           3. เพ่ือ 

                3.1 ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

                3.2 ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
ให้ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ 
                3.3 แบ่ งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่ งส่ วนใดแห่ ง
ราชอาณาจักร 

 

ค ำอธิบำย 

ค าว่า ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการปะทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่
ว่าท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด และการประทุษร้ายนี้ให้ความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็น
เหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยา ท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือ 
ใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้มีดแทง ใช้เท้าเตะ ปืนยิง วางยาสลบให้มึนเมา เป็นต้น 

ค าว่า ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การแสดงออกให้เห็นว่า ผู้กระท าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือขูว่่าจะมีการใช้ก าลังประทุษร้าย ถ้าไม่ย่อมกระท าตามวัตถุประสงค์ของผู้ขู่เข็ญ โดยการขู่
เข็ญนี ้จะแสดงออกด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น ผู้ขู่เข็ญพูดว่า ถ้าไม่ท าตามประสงค์ก็จะฆ่าหรือท าร้ายร่างกาย 

          ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือผู้กระท ารู้ส านึกใน
การที่กระท าและขณะเดียวกันผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น และนอกจากนี้ผู้กระท าต้อง มี
เจตนาพิเศษ เพ่ือความมุ่งหมายตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 

ค าว่า เพ่ือล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่เป็นการยกเลิก
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือท าให้รัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ หรือเป็นการกระท าที่ท าให้รัฐธรรมนูญบังคับใช้
ไม่ได้โดยปริยาย หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่เดิม โดยไม่ท าให้รัฐธรรมนูญ
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นั้นยกเลิก เช่น การยึดอ านาจหรือการปฏิวัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศยึดอ านาจแล้ว
ประกาศยุบสถาบันทางการเมือง เป็นต้น 

ค าว่า ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ หมายถึง ยกเลิกหรือยุบสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  
ค าว่า ล้มล้างอ านาจบริหาร หมายถึง ยกเลิกคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 

          ค าว่า ล้มล้างอ านาจตุลาการ หมายถึง ยกเลิกอ านาจศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ 

          ค าว่า ให้ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หมายถึง ขัดขวางมิให้ใช้อ านาจ แต่ไม่ถึงขนาดล้มล้างอ านาจ
นิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการ เช่น การขัดขวางมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเข้าไป
ประชุมสภาหรือลงมมติในการประชุมเพ่ือตรากฎหมาย เป็นต้น 

          ค าว่า แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 
หมายถึง แบ่งแยกดินแดนของราชอาณาจักรไทยไปเป็นรัฐใหม ่หรือน าไปรวมกับรัฐอ่ืน 

          ค าว่า ยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร หมายถึง ยึดพ้ืนที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของประเทศไทยแล้วด าเนินการปกครองเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือเป็นการตัดอ านาจการ
ปกครองจากรัฐบาล แล้วด าเนินการปกครองเสียเองไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทย แต่ไม่ได้ตั้งรัฐใหม่ เช่น                       
ยึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วปกครองตนเอง ไม่ข้ึนกับการปกครองของรัฐบาลไทย 

 ในมาตรานี้มีข้อพิจารณาว่า ในการยึดอ านาจการปกปกครองประเทศไว้ให้ส าเร็จแล้วนั้น จะมีค า
แถลงของคณะยึดอ านาจ โดยเรียกคณะตนว่า คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูปหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติหรือชื่ออย่างอ่ืน โดยรัฐบาลเดิมรวมทั้งรัฐธรรมนูญเดิมจะถูกยกเลิกไป และจะมีการตรา
พระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม โดยบัญญัติขึ้นว่าการกระท าใด ๆ ก็ตามในการปฏิวัติหรือการรัฐ                                
ประประหาร หรือการกบฏนั้น แม้จะเป็นความผิด ก็ให้ถือเสมือนว่าไม่เป็นความผิด เช่น การล้มล้าง
รัฐบาลเก่าเป็นรัฐบาลขึ้นใหม่ โดยใช้ก าลังนั้นในตอนต้น อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายกบฏ จนกว่าประชาชน
จะได้ยอมรับนับถือแล้ว เมื่อเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง คือความหมายว่าประชาชนได้ยอมรับ
นับถือแล้ว ก็เป็นรัฐบาลที่ชอบ ผู้ก่อการกบฏล้มล้างรัฐบาลดังกล่าวย่อมมีความผิดฐานเป็นกบฏ (ฎีกาที่ 
1153 - 1150 4/2495) 

ในความผิดฐานเป็นกบฏนั้น ต้องมีการใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย
เพ่ือเหตุใดเหตุหนึ่งใน 3 ประการ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นความผิดส าเร็จทันที โดยไม่ต้องกระท าจน
ส าเร็จตามเจตนาพิเศษนั้น (สมชัย ทรัพยวณิช, 2529: 45) 
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มำตรำ 114 ควำมผิดฐำนตระเตรียมกำรเป็นกบฏ 

 

ผู้ใดสะสมก าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอ่ืนใด หรือสมคบกันเพ่ือเป็นกบฏ หรือกระท า
ความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการ เพ่ือเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ
แล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 

การกระท าตามมาตรานี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นกบฏแต่เป็นการกระท าที่น าไปสู่ความผิดฐานเป็นกบฏ
กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
 โดยการกระท าตามมาตรานี้ แยกออกเป็น 6 ความผิด ดังนี้ 
          1. สะสมก าลังพลหรืออาวุธเพ่ือเป็นกบฏ 

          2. ตระเตรียมการอื่นใดเพ่ือเป็นกบฏ  
          3. สมคบการเพ่ือเป็นกบฏ  
          4. กระท าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพ่ือเป็นกบฏ 

          5. ยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ 

          6. รู้ว่ามีผู้เป็นกบฏแล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
ควำมผิดที่หนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
          1. สะสมก าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอ่ืนใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ 

          2. โดยเจตนาเพ่ือเป็นกบฏ 

ควำมผิดที่สอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
          1. กระท าความผิดใดๆ 

          2. ความผิดนั้นเป็นส่วนของแผนการเพ่ือเป็นกบฏ 

          3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่สำม มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
          1. ยุยงราษฎร 

          2.ให้เป็นกบฏ 

          3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่สี ่มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
          1. รู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ 



14 

 

          2. กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 
          3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า สะสมก าลังพลหรือก าลังอาวุธ หมายถึง รวบรวมบุคคล ก าลังพล หรืออาวุธ เพ่ือเป็นกบฏ 

ค าว่า ตระเตรียมการอ่ืนใด หมายความว่า การกระท าใด ๆ ก่อนลงมือกระท าความผิด หรือการ
ตระเตรียมสิ่งอ่ืนใด นอกจากก าลังคนและอาวุธ เช่น จัดหายานพาหนะ เป็นต้น 

ค าว่า สมคบกัน หมายถึง การตกลงของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีเจตนาร่วมกันว่าจะเป็น
กบฏ แม้จะยังมิได้ตระเตรียมการเพื่อเป็นกบฏก็มีความผิดแล้ว 

           ค าว่า กระท าความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพ่ือเป็นกบฏ หมายความว่า ความผิดข้อนี้
เป็นการจัดเตรียมเพ่ือเป็นกบฏและการกระท านั้นต้องเป็นความผิดในตัวเองด้วย ซึ่งความผิดนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการเพ่ือเป็นกบฏ เช่น บุกรุกเข้าไปเพ่ือท าลายทรัพย์สินในสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิด
อาญา  

  ค าว่า ยุยงราษฎร หมายถึง กระท าโดยวิธีการใด ซึ่งเป็นการชักชวนหรือจูงใจราษฎรเพ่ือให้
บุคคลนั้นเป็นกบฏ เช่น พูดชักชวนแจกใบปลิว แม้ตัวบทจะใช้ค าว่ายุยงราษฎร แต่ในที่นี้หมายถึงราษฎร
ธรรมดา คือ ประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร หรือต ารวจด้วย (สุปัน พูลพัฒน์, 2506: 27) 
            ค าว่า  รู้ว่ามีผู้ที่จะเป็นกบฏแล้วกระท าการใดๆอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ หมายความว่า ผู้กระท า
รู้ว่าจะมีผู้กระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ตามมาตรา 113  เมื่อรู้แล้วผู้นั้นได้กระท าการใด ๆ อันเป็นการ
ช่วยปกปิดการกระท านั้นไว้ การที่รู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแต่เฉยเสีย ไม่แจ้งความต่อเจ้าพนักงาน ผู้นั้นไม่มี
ความผิดตามมาตรานี้ ข้อนี้ให้ดูค าอธิบายในมาตรา 107 วรรคท้าย 

ตัวอย่างเช่น 

ความผิดฐานเป็นกบฏนั้นกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษวางขอบเขตแห่งความผิดไว้กว้างขวางกว่า
ความผิดฐานอ่ืนตามหลักธรรมดากฎหมายจะลงโทษผู้ใดในฐานเป็นตัวการในการกระท าความผิดฐานใด               
ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ลงมือกระท าความผิด แต่ในความผิดฐานเป็นกบฏ กฎหมายบัญญัติเอาเป็น
ความผิดตั้งแต่สะสมก าลังพลหรืออาวุธหรือตระเตรียมการ หรือสมคบกันเพ่ือเป็นกบฏ หรือยุยงให้ราษฎร
เป็นกบฏหรือเมื่อรู้แล้วว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ก็เป็นความผิดส าเร็จ
แล้ว (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1512-1515/2497) 
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มำตรำ 115 ควำมผิดฐำนยุยงทหำรหรือต ำรวจให้หนีรำชกำร  หรือละเลยไม ่กระท ำกำรตำมหน้ำที่ 

ผู้ใดยุยงทหารหรือต ารวจให้หนีราชการ ให้ละเลย ไม่กระท าการตามหน้าที่ หรือให้ก่อการก าเริบ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
          ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือ
ต ารวจเสื่อมทรามลง ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
          1. ยุยงทหารหรือต ารวจ 

          2. ให้หนีราชการ ให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่ หรือให้ก่อการก าเริบ 

          3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า ยุยง หมายถึง ชักชวน จูงใจ หรือใช้อุบายหลอกลวง จะกระท าด้วยวาจา กิริยาท่าทางหรือ
ด้วยหนังสือก็ได้ ถ้าภรรยายุยงสามีซึ่งเป็นทหารให้ไปค้างแรมกับตน จะไม่อยู่ในความหมายของมาตรานี้ 
(สัญชัย สัจจวานิช, 2525: 14) 

ค าว่า ทหารหรือต ารวจ หมายถึง ทหารหรือต ารวจที่ประจ าการและไม่รวมถึงข้าราชการพลเรือน
สังกัดกระทรวงกลาโหม 

ค าว่า ให้หนีราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เช่น ทหารมีหน้าที่เข้าเวร
ประจ าการ แต่กลับหลบหนีออกจากกรมทหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

ค าว่า ละเลยไม่กระท าตามหน้าที่ หมายถึง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ค าว่า ให้ก่อการก าเริบ ไม่อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังการบังคับบัญชา ไม่ยอมรับนับถืออ านาจ

บังคับบัญชาหรือก่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหรือการไม่ย าเกรงต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ศาลทหารเคยวินิจฉัย
ว่าการกระท าของทหารที่เป็นการทนงองอาจไม่มีความย าเกรงต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นการกระท าให้
เสื่อมเสียวินัยทหาร เป็นการยุยงทหารให้กรอบการก าเริบและการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 1874/2558 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการยุยง ตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมี
วัตถุประสงค์หรือเจตนาพิเศษเพ่ือให้ทหารหรือต ารวจหนีราชการ หรือละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่หรือ
ก่อการก าเริบ และต้องรู้ว่าผู้ที่ตนยุยงเป็นทหารหรือต ารวจประจ าการ 
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องค์ประกอบควำมผิด ตำมมำตรำ 115 วรรคสอง บัญญัติถึงลักษณะฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตาม
วรรคแรก โดยมีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
          1. กระท าความผิดตามมาตรา 115 วรรคเรก 

          2. โดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยละสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือต ารวจเสื่อมทรามลง 
ค ำอธิบำย 

 ในวรรคนี้มุ่งหมายจะแสดงให้เห็นว่าต้องมีเจตนาพิเศษด้วย กล่าวคือ ผู้กระท าการยุยงนั้น
นอกจากจะต้องมีเจตนาธรรมดาตามมาตรา 59  แล้วยังจะต้องมีเจตนาพิเศษ โดยมุ่งหมายจะบ่อน                      
ให้วินัยและสมรรถภาพ ของกรมทหารหรือต ารวจเสื่อมลงด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2500 
จ าเลยยุยงทหารให้ก่อการก าเริบโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารเสื่อมทราม
ลง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 115 วรรคสองจ าเลยจะอ้างว่าการกระท าของ
จ าเลยอยู่ในข่ายแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหารราขการแผ่นดินเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2500 หาได้ไม่ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ใช้แก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหาร
ราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 304/2503)  
 

มำตรำ 116 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ปรำกฏแก่ประชำชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมำย 

 ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใดอันมิใช่เป็นการกระท าภายใน
ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ มิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  
             (1) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจ
หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  
                    (2) เพ่ือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อ
ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ  
             (3) เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี 
องค์ประกอบควำมผิด  

   1. การกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอ่ืนใด  
   2. อันมิใช่เป็นการกระท า ดังต่อไปนี้ 
      2.1 กระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ  
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      2.2 เพ่ือความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

   3. เพ่ือ 

      3.1 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้ 
ก าลังประทุษร้าย  

       3.2 ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่
สงบใน ราชอาณาจักร  

          3.3 ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน  
   4. เจตนา  

ค ำอธิบำย 

ค าว่า กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด หมายถึง การโฆษณา
หรือเปิดเผยแก่ประชาชนโดยทั่วไป ไม่ใช่เป็นการกระท าที่เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใด ซึ่งเป็นการกระท า
ด้วยการพูดในทีส่าธารณะหรือที่ชุมชน การแจกจ่ายเอกสาร หรือฉายภาพยนตร์ แจกใบปลิว เป็นต้น 

กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ดังกล่าว มีข้อยกเว้น ถือว่าไม่
มีควมผิด อันได้แก่ กระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น สมาชิกผู้แทนราษฎร ร่างบัญญัติ ไม่
ไว้วางใจรัฐบาล (ฎีกาที่ 456/2478)  และข้อยกเว้นอีกประการ คือ การกระท าใด ๆ เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  

การกระท าตามาตรานี้ ต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษ เพ่ือประสงค์จะให้เกิดการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดใน 3 ประการ อันได้แก่  

1. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้ก าลัง
ประทุษร้าย  

ค าว่า รัฐบาล คือ องค์การปกครองบ้านเมือง หรือรัฐบาลที่มีอ านาจมาโดยการปฏิวัตินั้น ถ้าหาก
ปกครองบ้านเมืองโดยความเรียบร้อยจนประชาชนยอมรับนับถือกันทั่วแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลอันชอบด้วย
กฎหมายตามความเป็นจริง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1512 -1515/ 2497)                             

 ค าว่า กฎหมายแผ่นดิน หมายถึง รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น  

2. เพ่ือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชนถึงขนาดก่อความไม่สงบขึ้น                            
ในราชอาณาจักร  
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การที่จะพิจารณาว่าการกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชน แค่ไหนจึงเรียกว่าถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่
สงบขึ้นในราชอาณาจักรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเรื่อง ๆ ไป ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 290/2484 วินิจฉัยว่า การกระท าอันจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง
กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงกับจะก่อความไม่สงบขึ้นในแผ่นดินหรือจะเป็นการยุยงให้ประชาชน                                
ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินหรือไม่นั้น ต้องแล้วแต่ค าพูดของผู้กล่าวและต้องค านึงถึงกาลเทศะด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2034-2041/2527 ป. และ จ. จ าเลยทั้งสองเป็นผู้มีส่วนชักชวนประชาชน
มาชุมนุมกัน กล่าวโจมตีขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งหน่วยฟันเฟืองขึ้นจากผู้ชุมนุม จนคนเหล่านั้น
รวมตัวกันหลายพันคน ก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีการขว้างปาและเผาจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้การ
กระท าของจ าเลยทั้งสองเป็นการกระท าให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึง
ขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามมาตรา 116 แล้ว นอกจากนั้น การ
กระท าดังกล่าวยังเป็นความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตาม
มาตรา 215 อีกด้วย  

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

3. เพ่ือให้ประชาชนละเมิดกฎหมายแผ่นดิน 

การละเมิดกฎหมายแผ่นดินนั้น ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายอาญาเท่านั้น ยังรวมถึงกฎหมายเอกชน
ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น
กฎหมายแพ่ง  

ตัวอย่าง จ าเลยกล่าวยุยงราษฎรไม่ให้ไปรับเกณฑ์ทหารโดยแค่พูดไปทั่วว่าทหารมีเมืองน่าน ไปขี่
เรือเหาะที่กรุงเทพ ตกลงมาตายหลายพันคนถ้าใครเป็นทหารต้องตกเรือเหาะตายเป็นเหตุให้ผู้มารับเกณฑ์
ทหารแล้วไม่กล้ามารับการตรวจเลือกทหารจ าเลยมีความผิด (ฎีกาที่ 586/2462) 
   ค าว่า เจตนา นอกจากจะต้องเป็นเจตนาตาม มาตรา 59 วรรคสองแล้ว จะเป็นความผิดตาม
มาตรานี้ได้ต้องมีเจตนาพิเศษการกระท าโดยเจตนาตามมาตรานี้  หากไม่มีเจตนาพิเศษ ก็ไม่มีความผิดตาม
มาตรานี้  

 

มำตรำ 117 ควำมผิดฐำนยุยงหรือจัดให้เกิดกำรหยุดงำน ปิดงำนไม่ยอมค้ำขำย หรือติดติอทำงธุรกิจ 
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           ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกัน ปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอม
ค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือบังคับ
รัฐบาลหรือเพ่ือข่มขู่ ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

           ผู้ ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการ ร่วมกันหยุดงาน                            
การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือ ติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น                       
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
           ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่า จะใช้ก าลังประทุษร้าย
หรือท าให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้บุคคล เข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน                     
การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือ การร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น                        
ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 117 วรรคแรก 

           1. ยุยงหรือจัดให้เกิด 

           2. การร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อ
ทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ 

           3.โดยเจตนา 
           4.เพ่ือ 

                          4.1 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน 

                          4.2 บังคับรัฐบาล 

                          4.3 ข่มขู่ประชาชน 

ค ำอธิบำย 

            ค าว่า ยุยง ดูค าอธิบายค านี้ในมาตรา 115 

            ค าว่า จัดให้เกิด หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการจัดการเพ่ือให้ผู้อื่นกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2  

           ค าว่า รว่มกันหยุดงาน หมายถึง มีเจตนาร่วมกันในการไม่ยอมท างาน 

           ค าว่า ร่วมกันปิดงานงดจ้าง หมายถึง นายจ้างปิดกิจการและงดจ้างลูกจ้าง 
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           ค าว่า ร่วมกันไม่ยอมค้าขาย หมายถึง ผู้ประกอบการหรือร้านค้าร่วมกันไม่ยอมค้าขาย
ตามปกติ 
           ร่วมกันไม่ติดต่อธุรกิจกับบุคคลใดๆ หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันไม่ยอมติดต่อธุรกิจกับ
บุคคลทั่วไป 

            ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 4 อันได้แก ่

           1. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน หมายถึง เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยกเลิกกฎหมายฉบับใด 

           2. เพ่ือบังคับรัฐบาล หมายถึง บังคับให้รัฐบาลจ ายอมกระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใด 

           3. เพ่ือข่มขู่ประชาชน หมายถึง ท าให้ประชาชนหวาดกลัวว่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ 

องค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 117 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. เข้าไปมีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดบังงานงดจ้าง หรือการ
ร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ 

           2. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

           มาตรา 117 วรรคสอง นี้บัญญัติเอาผิดแก่บุคคลที่เข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยผู้กระท าผิดตามวรรค
แรกโดยเจตนาและโดยทราบถึงความมุ่งหมายของผู้กระท าความผิดตามวรรคแรก 

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

           2. โดยเจตนา 
           3. เพ่ือให้บุคคลมีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือ
ร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ 

           ค าว่า ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการปะทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคล
ไม่ว่าท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด และการประทุษร้ายนี้ให้ความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ 
ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยา ท าให้มึนเมา สะกด
จิตหรือ ใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้มีดแทง ใช้เท้าเตะ ปืนยิง วางยาสลบให้มึนเมา 

           ค าว่า ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การแสดงออกให้เห็นว่า ผู้กระท าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือขู่ว่าจะมีการใช้ก าลังประทุษร้าย ถ้าไม่ย่อมกระท าตามวัตถุประสงค์ของผู้ขู่เข็ญ                   
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โดยการขู่เข็ญนี้ จะแสดงออกด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น ผู้ขู่เข็ญพูดว่า ถ้าไม่ท าตามประสงค์ก็จะฆ่าหรือท าร้าย
ร่างกายท าให้หวาดกลัวด้วยประการใดๆ หมายถึง ท าให้กลัวว่าจะเกิดความสียหายหรืออันตรายใดๆ 

           ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนา
พิเศษ เพ่ือให้เกิดการกระท าใดๆตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 3 ด้วย นอกจากนั้นผู้กระท ายังต้องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินเพ่ือบังคับรัฐบาลหรือเพ่ือข่มขู่ประชาชน
อีกด้วย 

 
 

มำตรำ 118 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อธงหรือเครื่องหมำยแห่งรัฐ 

        ผู้ใดกระท าการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอ่ืนใดอันมีความหมายถึงรัฐเพ่ือเหยียดหยาม
ประเทศชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
        1. การกระท าใดๆ 

        2. ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีเครื่องหมายถึงรัฐ  
        3. เพ่ือเหยียดหยามประเทศชาติ  
        4. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

       ค าว่า  กระท าการใด ๆ นั้น กฎหมายมิได้จ ากัดวิธีการการกระท าไว้ อาจมีการฉีกทิ้ง ใช้รองนั่ง 
เหยียบย่ า หรือเผาไฟก็ได้ และไม่ได้จ ากัดด้วยว่าต้องเป็นคนไทย และการกระท านั้น เป็นการกระท าต่อ
ธง ซ่ึงได้แก่ ธงชาติไทย อัยหมายถึง เครื่องหมายอันมีความหมายถึงรัฐ หรือ เครื่องหมายใด ๆ ที่หมายถึง
ประเทศไทย เช่น เช่น ตราแผ่นดิน เนื้อเพลงชาติไทย หรือป้ายชื่อประเทศไทย  
        ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือ
เหยียดหยามประเทศไทย แสดงความไม่เคารพเอาธงชาติไทยมากระทืบเล่น แต่ถ้าผู้กระท ามิได้มีเจตนา
ดังกล่าวก็ย่อมไม่ผิดตามมาตรานี้ ยกตัวอย่างเช่น จ าเลยเมาสุรา ใช้ปืนยิงธงชาติไทยเนื่องด้วยฤทธิ์สุรา 
มิได้เจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ จ าเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118                   
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 588/2509) 
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หมวด 3 ควำมผิดต่อควำมมั่นคงของรัฐภำยนอกรำชอำณำจักร 
มำตรำ 119 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้เอกรำชของรัฐเสื่อมเสียไป 

    ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ราชอาณาจักรหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้
อ านาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพ่ือให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต 
หรือ จ าคุกตลอดชีวิต  
องค์ประกอบควำมผิด  
             1. กระท าการใดๆ 

             2. โดยเจตนา 
                2.1 เพ่ือให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐต่างประเทศ  

      2.2 เพ่ือให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป 

ค ำอธิบำย 

    การท าการใดๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยววิธีการใดก็ได้ 
              โดยเจตนา หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
หรือมูลเหตุจูงใจอย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบด้วย อันได้แก ่

    1. เพ่ือให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐต่างประเทศ หมายถึง เพ่ือให้อ านาจอธิบไตยของประเทศไทยสูญสิ้นไป หรือโดยการแยกดินแดน
บางส่วนไปรวมกับประเทศอ่ืน เป็นต้น 

    2. เพ่ือให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป หมายถึง เพ่ือให้อ านาจอิสระของรัฐลดน้อยลง ไม่ว่า
ในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางศาล เอกราชคืออ านาจอิสระของรับที่จะปฏิบัติการใดๆก็ได้ตามใจ
สมัคร เหตุนี้การที่รัฐบาลยอมรับความช่วยเหลือของต่างประเทศหรือยอมรับข้อมูลผูกพันโดยสมัครใจจึง
ไม่ใช่การจ ากัดเอกราชรัฐ (จิตติ ติงศภัทิยย์, 2531: 1303)  
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มำตรำ 120 ควำมผิดฐำนคบคิดกับบุคคลซึ่งกระท ำกำรเพื่อประโยชน์ของรัฐต่ำงประเทศ 

     ผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระท าการเพ่ือประโยชน์ของรัฐ ต่างประเทศ ด้วยความประสงค์ที่จะ
ก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐ หรือ ในทางอ่ืนที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่ สิบปีถึงยี่สิบปี  
องค์ประกอบควำมคิด 

              1. คบคิด 

                2. กับบุคคลซึ่งกระท าการเพ่ือประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ 

                3. ด้วยความประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอ่ืนที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ 
              4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย    

 คบคิด หมายถึง การร่วมคิดกับผู้อ่ืน โดยผู้คบคิดได้แสดงออกอย่างหนึ่งอย่างใดด้วย โดยใน
มาตรานี้มุ่งเอาผิดกับบุคคลที่ไปคบคิดกับผู้ อ่ืน กล่าวคือ มีผู้ อ่ืนคิดจะกระเพ่ือท าประโยชน์ของรัฐ
ต่างประเทศอยู่แล้ว และผู้นั้นได้เข้าไปคบคิดหาช่องทางแนะน าวิธีการกับผู้ที่กระท าการเพ่ือประโยชน์ของ
รัฐต่างประเทศ 

           ค าว่า กับบุคคลซึ่งกระท าการเพ่ือประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ หมายถึง บุคคลไม่ว่าสัญชาติใด           
ที่กระท าการใดเพ่ือประโยชน์ของประเทศอ่ืน  

  ค าว่า ด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอ่ืนที่เป็นปรปักษ์ต่อ
รัฐ หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรา 120 นี้ต้องมีเจตนาพิเศษ โดยประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการรบกับ
ประเทศไทยหรือด าเนินกาอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจ 
หรือการทหาร หรือทางอ่ืน กล่าวคือว่า ต้องเป็นจุดประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หากไม่ทราบจุดประสงค์
ของอีกฝ่ายก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดต่อมาตรานี้ 

ค าว่า โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษหรือมี
เหตุจูงใจด้วย 

 

มำตรำ 121 ควำมผิดฐำนคนไทยท ำกำรรบต่อประเทศ 

  คนไทยคนใดกระท าการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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องค์ประกอบควำมผิด  
            1. คนไทย 

            2. ท าการรบต่อประเทศไทยหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ 

            3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มาตรานี้มุ่งเอาผิดเฉพาะคนไทยเท่านั้น  คนไทย หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย รวมทั้ง
คนไทยที่มีสัญชาติอ่ืนด้วยกรณีเป็นบุคคลหลายสัญชาติ หากมีคนสัญญชาติอ่ืนร่มกระท าผิดด้วย อาจจะ
ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ 

 ค าว่า ท าการรบต่อประเทศ หมายถึง ท าการรบกับประเทศไทยในสงครามซึ่งมีการประกาศ
หรือไม่ก็ตาม และได้เข้าร่วมรบเป็นข้าศึกของประเทศ หรือมีการกระท าที่เป็นปรกษ์ต่อประเทศ เช่น                 
มีหน้าที่เป็นฝ่ายจัดหาล าเลียงอาวุธที่ใช้ในการรบ เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง 

 

มำตรำ 122 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรอุปกำระแก่กำรรบหรือกำรตระเตรียมกำรรบของข้ำศึก 

 ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ืออุปการะแก่การด าเนินการ รบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง สิบห้าปี ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ  
                  (1) ท าให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ในการ
สื่อสาร ยุทธภัณฑ์ เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใด ส าหรับใช้เพ่ือการสงครามใช้การไม่ได้หรือตก
ไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก  
                           (2) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่ ก่อการก าเริบหนี ราชการหรือ
ละเมิดวินัย  
                          (3) กระท าจารกรรม น าหรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ  
                          (4) กระท าโดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการใด 
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2. เพ่ืออุปการะแก่การด าเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก 

3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ค าว่า การกระท าการใดๆ นั้น กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้ และ
ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นคนไทย 

ค าว่า อุปการะ หมายถึง การช่วยเหลือ อุดหนุน เช่น หาอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือบอกแหล่งเสบียง
อาหารให้ เป็นต้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ
เพ่ือที่จะอุปการะแก่การด าเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึกด้วย  

         ความผิดตามมาตรา 122 วรรคสอง นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าการอุปการะ
นั้นเป็นการกระท าเพ่ือการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอนุมาตรา 1 ถึง 4 

         กระท าจารกรรม หมายถึง การสอดแนม การสืบหาข่าวสาร สืบหาความลับทางทหาร ให้แก่ข้าศึก
ไม่ว่าในทางใดๆ  

 

มำตรำ 123 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมลับส ำหรับควำมปลอดภัยของประเทศ 

 ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับ
ส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าการใดๆ 

           2. เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความปลอดภัย
ของประเทศ 

           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

กระท าการใดๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ  หมายถึง 
ข่าวสาร บันทึกการประชุม แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้ส าหรับความปลอดภัยของประเทศด้วย  

 

มำตรำ 124 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้ผู้อ่ืนล่วงรู้หรือได้ไปซ่ึงควำมลับของประเทศ 

ผู้ใดกระท าการใด เพ่ือให้ผู้อ่ืนล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็น
ความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  
           ถ้าความผิดนั้นได้กระท าในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการ สงครามผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  
           ถ้าความผิดดังกล่าวมาในสองวรรคก่อนได้กระท าเพ่ือให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด 

           1. กระท าการใดๆ 

           2. เพ่ือให้ผู้อ่ืนล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับ
ส าหรับความปลอดภัยของประเทศ 

 3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

           ความผิดตามวรรคแรกของมาตรา 124 นี้เป็นการกระท าเพ่ือให้ผู่อ่ืนได้รู้ความลับหรือได้ความลับ
ไป โดยผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ความลับนั้นด้วย ถ้าหากผู้กระท ารู้ ความลับนั้นด้วย ก็จะมีความผิดอีก
กระทงหนึ่งต่างกัน คือ มีความผิดตามมาตรา 123 ด้วย 

           มาตรา 124 วรรคสองและวรรคสามนี้ เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น หาก
ผู้กระท าได้กระท าความผิดระหว่างการรบหรือการ สงครามหรือได้กระท าเพ่ือให้รัฐต่างประเทศได้
ประโยชน์           

 

มำตรำ 125 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อเอกสำรหรือแบบใด ๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ 

ผู้ใดปลอม ท าเทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร หรือแบบใด ๆ อันเก่ียวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ  
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ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
         1. ปลอม ท าเทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือ
ไร้ประโยชน์ 
          2. ซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ 

          3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

         ปลอม หมายถึง การปลอมเอกสารตามมาตรา 264 

         ท าเทียม หมายถึง การท าเอกสารหรือแบบใด ๆ ขึ้นโดยลอกเลียนแบบจากอันแท้จริง หรือการท า
เอกสารให้คล้ายคลึง หรือเลียนแบบเอกสารหรือแบใดๆท่ีคล้ายคลึง 
         กักไว้ หมายถึง รับไว้ เก็บไว้ไม่ด าเนินการต่อไปตามหน้าที่ 
         ซ้อนเร้น หมายถึง เก็บไว้ในที่มิดชิด 

         ปิดบัง หมายถึง ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ 

         ยักย้าย  หมายถึง เคลื่อนจากที่เดิม 

         ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ หมายความว่า ท าให้ช ารุดใช้ไม่ได้หรือใช้
ไม่ได้ตามท่ีต้องการ และเป็นการท าลายต่อเอกสารหรือแบบใดๆ ที่เป็นของแท้จริง 

เอกสารหรือแบบใดๆที่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ หมายถึง  เอกสารหรือ
แบบใดที่ติดต่อกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ และเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในทางเศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคง เป็นต้น 

         เอกสาร หมายถึง เอกสารตามความหมายในมาตรา 1 (7) 
         แบบใดๆ หมายถึง แผนผังหรือแบบจ าลอง 
         โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามาตรา 59 วรรคสอง 

การกระท าความผิดตามมาตรานี้มีหลายประการด้วยกันการปลอมซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ
หมายถึงการปลอมเอกสารตามความหมายในมาตรา 264 ท าเทียมขึ้นหมายถึงการท าเอกสารหรือแบบ
ใดๆข้ึนโดยลอกเลียนแบบจากอันแท้จริงส่วนค าว่ากักเก็บซ่อนเร้นปิดบังยักย้ายท าให้เสียท าลายหรือให้สูญ
หายหรือไร้ประโยชน์อันมีความหมายในตัวแล้วเป็นการท าลายต่อเอกสารหรือแบบใดๆ ที่เป็นของแท้จริง 
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เอกสารหรือแบบใดใดนั้นต้องเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในระหว่างประเทศค าว่าส่วนได้เสียของรัฐใน
ระหว่างประเทศหมายความว่า ประโยชน์ ในการที่รัฐจะได้หรือเสียเนื่องจากการติดต่อระหว่างรัฐกับ
ประเทศอ่ืนเช่นปลอมเอกสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐบาลต่างประเทศที่จะให้แก่รัฐบาลไทยถือว่า
เป็นเอกสารเกี่ยวกับส่วนได้ ยกตัวอย่างเช่น โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยปลอมหนังสือเดินทางของรัฐบาลโปรตุเกส
อันเป็น เอกสารเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศโจทก์สืบพยานได้ 2 ปาก ศาลชั้นต้นสั่ง
งดสืบพยานโจทก์จ าเลยแล้ววินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าต่อเอกสารของรัฐบาลโปรตุเกสไม่ใช่ของรัฐบาลไทย 
ไม่เก่ียวกับส่วนได้เสียของรัฐบาลไทยโดยตรงพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1093/2520) 
                
มำตรำ 126 ควำมผิดฐำนกระท ำกิจกำรที่รัฐบำลมอบหมำยให้กระท ำกับรัฐบำลต่ำงประเทศโดยทุจริต 

  ผู้ใดได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระท ากิจการของ รัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ ถ้าและโดย
ทุจริตไม่ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ 

           2. ไม่ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย 

           3. โดยทุจริต 

  4. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยนั้นจะเป็นใครก็ได้  ไม่หมายความเฉพาะแต่ข้าราชการหรือ             
เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยนั้น รัฐบาลอาจจะตั้งคนธรรมดาหรือชาวต่างประเทศก็ได้ โดยมอบหมายให้
กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่า กิจการที่ได้กระท านั้นต้องเป็นกิจการ                      
ของรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจการทางเศรษฐกิจการเมืองหรือทางใด   
           ค าว่า ไม่ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเลย                        
หรือมีการปฏิบัติ แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน           

 โดยทุจริต หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
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เจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องกระท าโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ดังนั้น การไม่
ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควาได้โดยชอบด้วย
กฎหมายด้วย 

 

มำตรำ 127 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้เกิดเหตุร้ำยแก่ประเทศจำกภำยนอก 

ผู้ใดกระท าการใด  ๆเพ่ือให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศ จากภายนอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  
ถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก ตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่

สองปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าการใดๆ 

           2. เพ่ือให้เกิดเหตุร้ายจากภายนอก 

           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 กระท าการใด ๆ กฎหมายมิได้จ ากัดการกระท าไว้ จะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้  เพ่ือให้เกิด
เหตุร้ ายจากภายนอกประเทศไทย จนเป็นเหตุร้ ายอย่าง หนึ่ งอย่างใด แต่ต้องเป็นเหตุร้ายที่                                    
มาจากต่างประเทศ เช่น ท าให้ต่างประเทศรุกรานประเทศไทยโดยส่งการข่าว ให้ต่างประเทศทราบ                           
ทั้งนี้ผู้กระท าต้องกระท าโดย เจตนา ซึ่งหมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้อง
มีเจตนาพิเศษ  
          ส่วนในมาตรา 127 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการกระท าตาม
วรรคแรก เป็นเหตุให้เหตุร้ายเกิดขึ้น เหตุร้ายที่เกิดขึ้นนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเหตุร้ายที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น
ตามมูลเหตุชักจูงใจ เพียงแต่มีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ของความผิด
ในวรรคนี้แล้ว 

 

มำตรำ 128 ควำมผิดฐำนตระเตรียมหรือพยำยำมกระท ำควำมผิดตำมำตรำ 119 ถึงมำตรำ 127 

            ผู้ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้น 
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ค ำอธิบำย 

             โดยหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาแล้ว การตระเตรียมการเพ่ือจะกระท าความผิดยังไม่ถือว่า
เป็นการกระท าความผิด จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อลงมือกระท าถึงขั้นตอนพยายามแล้ว ซึ่งการพยายาม
กระท าความผิดตาม มาตรา 80 ผู้กระท าต้องระวางโทษ 2 ใน 3 และการพยายามกระท าความผิด                      
ตามมาตรา 81 ผู้กระท าต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง แต่มาตรา 128 นี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษเอาผิด                       
กับผู้กระท าแม้เพียงตระเตรียมการหรือพยายามกระท าความผิด ต้องระวางโทษเท่ากับความผิดส าเร็จตาม
มาตรานั้น ๆ 

 

มำตรำ 129 ควำมผิดฐำนเป็นผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 119 ถึงมำตรำ 127 

            ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการใน
ความผิดนั้น  

องค์ประกอบควำมผิด 

 1. เป็นผู้สนับสนุน 

 2. การกระท าความผิด ในความผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127 

 3. เจตนา 
ค ำอธิบำย           
  สนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนตามมาตรา 86 ซึ่งตามหลักทั่วไป ผู้สนับสนุนการการกระท าผิดมีโทษ 
2 ใน 3 ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ แต่มาตรา 129 นี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้สนับสนุนการ
กระท าผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
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หมวด 4 ควำมผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่ำงประเทศ 

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 
ค ำอธิบำย 

          ท าร้ายร่างกาย หมายความว่า ท าร้ายจนเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ ผู้กระท ามีเพียง
เจตนาท าร้ายเท่านั้น ส่วนผลของการท าร้ายนั้น จะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย ผู้กระท าผิดก็รับผิดตามมาตรานี้เท่านั้น 

ประทุษร้ายต่อเสรีภาพ ได้แก่ ความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 309 ถึง มาตรา 321 

          มาตรานี้ต้องเป็นการท าต่อ บุคคลตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 และต้องเป็นบุคคลของ
ประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย 

 ราชาธิบดี หมายถึง กษัตริย์ของต่างประเทศที่ยังครองราชย์อยู่จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ 
ราชินี หมายถึง พระมเหสีของกษัตริย์ที่ยังครองราชอยู่  

  ราชสามี หมายถึง สามีของกษัตริย์ที่เป็นหญิง  
รัชทายาท หมายถึง ผู้สืบราชสันติวงศ์ของพระราชาธิบดีต่างประเทศ  
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ หมายถึง ประมุขของประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ เช่น ประธานาธิบดีหรือ

นายกรัฐมนตรีหรือเรียกชื่ออีกอย่างอ่ืน 

          โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง คือ มีเจตนาในการท าร้าย
ร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ และต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยว่า เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรานี้           

ส่วนในวรรสอง บัญญัติคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ไว้เป็นพิเศษ โดยบัญญัติให้ผู้พยายามกระท า
ความผิด ตามวรรคแรกมีโทษเท่ากระท าผิดส าเร็จ ซึ่งเป็นบทบัญญัติบกเว้นหลักทั่วไป 
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มำตรำ 131 ควำมผิดฐำนประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยหรือเสรีภำพ 

ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่
พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

 องค์ประกอบวำมผิด  
          1. ท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ 

          2. ผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก 

          3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มาตรานี้เป็นการท าร้ายร่างกาย หรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ ท านองเดียวกันกับมาตรา 130              
การกระท าความผิดตามาตรา 131 มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรา 130 แต่งต่างกันที่ตัวบุคคล
ผู้ถูกกระท าเป็นผู้แทนรัฐต่างประทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่ราชส านัก ซึ่งหมายถึง ผู้แทนทางการทูตตั้งแต่
อุปทูตถึงเอกอัครราชทูตที่รัฐต่างประเทศแต่งตั้งมาประจ าในประเทศไทย 

           ในวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ท านองเดียวกับมาตรา 130 วรรคสอง คือ บัญญัติให้ผู้พยายามกระท า
ความผิดตามวรรคแรกมีโทษเท่ากระท าผิดส าเร็จ 

 

มำตรำ 132 ควำมผิดฐำนฆ่ำหรือพยำยำมฆ่ำประมุขแห่งรัฐต่ำงประเทศหรือผู้แทนรัฐต่ำงประเทศ 

 ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 ต้องระวาง
โทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ฆ่าหรือพยายามฆ่า 
           2. บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 

           3. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

           ในมาตรา มาตรา 132 นี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าการฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลตามมาตรา 130 

หรือมาตรา 131 คือ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายยาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศซึ่งมี
สัมพันธไมตรี หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งมาสู่พระราชส านัก มีโทษอย่างเดียวกันละสูงกว่า
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การฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต                    
ทั้งนี้ ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 และรู้ข้อเท็จจริงถึงสถานภาพของบุคคลเหล่านี้ด้วย และ
ผู้กระท าผิดต้องเจตนาฆ่า ไม่ใช่เจตนาท าร้าย  ถ้ามีเจตนาท าร้ายต้องบังคับตามมาตรา 130 หรือมาตรา 
131 แล้วแต่กรณี ยกตัวออย่างเช่นกรณี ความผิดฐานพยายามฆ่าประมุขแห่งรัฐต่างประเทศที่มี
สัมพันธไมตรีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 132 ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 
แม้จะยับยั้งเสียเองไม่กระท าให้ตลอดก็ไม่ได้รับการยกเว้นโทษ ตามมาตรา 82 เพราะการพยายามฆ่า
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธไมตรีนั้น ถือว่าความผิดส าเร็จบริบูรณ์มีโทษตามมาตรา 132 แล้ว        
จึงต้องรับโทษส าหรับความผิดอันส าเร็จบริบูรณ์แล้วนั้น ตามความในตอนท้ายของมาตรา 82 ที่ว่าถ้าการที่
ได้กระท าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ ในการ
ที่เป็นความผิดนี้ ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จบริบูรณ์ มีโทษตามมาตรา 132 แล้ว  (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
1765/2521) 
 

มำตรำ 133 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยประมุขแห่งรัฐ
ต่ำงประเทศ 

  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท 
หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

           2. ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 

           3. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

           การกระท าความผิดตามมาตรา 133 มีองค์ประกอบท านองเดียวกันกับการกระท าผิด                           
ตามมาตรา 112 และบุคคลที่ผู้กระท าได้กระท าต่อ คือ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุข
แห่งรัฐต่างประเทศ และผู้กระท าต้องกนะท าโดยเจตนา ซึ่งหมายถึง เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง             
และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรคสามด้วย 
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มำตรำ 134 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยผู้แทนรัฐต่ำงประเทศ 

 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
มาสู่พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 

           2. ผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก 

           3. เจตนา 
ค ำอธิบำย  

 มาตรานี้มีความหมายท านองเดียวกันกับมาตรา 133 แต่บุคคลที่ถูกกระท าเป็น คือผู้แทนรัฐ
ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก เช่นกรณี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์กล่าวถึงการ
กระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าข้อเท็จจริงและรายละเอียด ฯลฯ อีกทั้งบุคคล และสิ่งของที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงข้อเขียนของจ าเลยที่หาว่าดูหมิน ป. ผู้แทน รัฐต่างประเทศก็ได้คัดลงมาไว้                           
โดยบริบูรณ์ ซึ่งข้อเขียนของจ าเลยดังกล่าวนี้เมื่อได้อ่านโดยตลอดแล้วนั้น คงพอที่จะให้สามัญชนเข้าใจดี
ว่า เป็นการว่า ป. เป็นกุ๊ยซึ่งโจทก์หาว่าเป็นการดูหมิ่นผู้แทนรัฐต่างประเทศ ฉะนั้นต้องถือว่าการที่โจทก์
บรรยายมานั้นพอสมควรที่จะท าให้จ าเลยเข้าใจข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 134 ได้ดีแล้ว 
จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ ์(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 795/2501) 
 

มำตรำ 135 ควำมผิดฐำนกระท ำต่อธงหรือเครื่องหมำยแห่งรับต่ำงประเทศ 

 ผู้ใดกระท าการใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอ่ืนใดอันมี  ความหมาย ถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมี
สัมพันธไมตรี เพ่ือเหยียดหยามรัฐนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าการใดๆ 

           2. ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี 
           3. เพ่ือเหยียดหยามรัฐนั้น 

           4. โดยเจตนา 
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 ค ำอธิบำย                 
 ความผิดตามมาตรานี้ เป็นการกระท าอย่างเดียวกับมาตรา 118 แตผู่้กระท าได้กระท าต่อ ธงหรือ

เครื่องหมายอ่ืนใดอันเป็นของรัฐอ่ืนซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย 

 

ลักษณะ 1/1 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย 

มำตรำ 135/1 ควำมผิดฐำนก่อกำรร้ำย 

ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้ 
          (1) ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ อันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ 

          (2) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบ
โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

          (3) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด                 
หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส าคัญ 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือขู่ เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาล 
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความ เสียหาย
อย่างร้ายแรง หรือเพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานก่อการร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก ตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ
หรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระท าความผิดฐานก่อการ
ร้าย 

องค์ประกอบควำมผิด ความผิดฐานก่อการร้ายตามมาตรา 135/1 มี 3 ความผิดด้วยกันตามมาตรา 
135/1 (1) มาตรา 135/1 (2) และมาตรา 135/1 (3) 

ควำมผิดที่หนึ่ง ตามมาตรา 135/1 (1) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ 

           2. โดยมีความมุ่งหมายดังนี้  
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              2.1 เพ่ือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้
กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

              2.2 เพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  
          3.  เจตนา 
ควำมผิดที่สอง ตามมาตรา 135/1 (2) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ                          
ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  
           2. โดยมีความมุ่งหมายดังนี้  
              2.1 เพ่ือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้
กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ร้ายแรง หรือ 

              2.2 เพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  
 3. เจตนา 
ควำมผิดที่สำม ตามมาตรา 135/1 (3) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือ
ต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส าคัญ  
           2. โดยเจตนา  
           3. โดยมีความมุ่งหมายดังนี้  
              3.1 เพ่ือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ                        
ให้กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

             3.2 เพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 

ค ำอธิบำย 

  ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการปะทุร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าท า
ด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด แล้วให้ความหมายรวมถึงการกระท าใดใด ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือ ใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน
ตามมาตรา 1 (6) 

  กระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายหรือเสรีภาพ
ของบุคคลใดๆ หมายความว่า ผู้กระท ากระท าการใดๆโดยไม่จ ากัดวิธีการ และการกระท านั้นก่อให้เกิด 

อันตรายต่อชีวิต หรือ อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือ อันตรายต่อเสรีภาพของบุคคล  
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เจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย  

 ค าว่า ขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท า
การหรือไม่กระท าการใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หมายความว่า นอกจากผู้กระท าได้
กระท าตามองค์ประกอบความผิดข้อ 1 ของแต่ละความผิดแล้ว และได้กระท าไปโดยเจตนาตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 2 ผู้กระท าแต่ละความผิดยังต้องได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายตามองค์ประกอบ
ความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 2 ข้อตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย  

ขู่เข็ญหรือบังคับ ประมวลกฎหมายอาญามิได้นิยามค าว่า ขู่เข็ญ และ ค าว่า บังคับ ไว้ดังนั้น                     
จึงต้องเทียบความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่ให้นิยามของค าว่า ขู่เข็ญ 
ว่าหมายถึง ท าให้กลัวโดยบังคับ และนิยามค าว่า บังคับ หมายความว่า ใช้อ านาจสั่งให้ท าหรือให้ปฏิบัติ                       
ให้จ าต้องท า ดังนั้น องค์ประกอบความผิดข้อ 3 .1 จึงหมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าการตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 1 ของแต่ละความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
โดยผู้กระท าใช้วิธีขู่เข็ญคือท าให้กลัวโดยบังคับให้องค์กรเหล่านี้จ าต้องกระท าการหรือไม่กระท าการใดโดย
ฝืนใจ   

สร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน หมายความว่าผู้ กระท าได้กระท า
การตามองค์ประกอบความผิดของแต่ละความผิดโดยเจตนาและโดยมีความมุ่งหมายตามองค์ประกอบ
ความผิดข้อ 3 .1 หรือตามข้อ 3.2 คือ เพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 
ท าให้ประชาชนจ านวนมากเกิดความหวาดกลัวอันตรายถึงขั้นเกิดความปั่นป่วนในการประกอบธุรกิจหรือ
การด ารงชีพ 

           มาตรา 135/1 วรรคท้าย ได้บัญญัติถึงการกระท าซึ่งกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดฐานก่อ
การร้าย อันได้แก ่

           1. การกระท าดังต่อไปนี้ คือ 

                     1.1 การเดินขบวน  
                  1.2 การชุมนุม 

                      1.3 การประท้วง  
                      1.4 การโต้แย้ง หรือ 

                      1.5 การเคลื่อนไหว  
           2. เพ่ือ 
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                     2.1 เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ หรือ 

                     2.2 ให้ได้รับความเป็นธรรม อันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 

มำตรำ 135/2 ควำมผิดฐำนขู่เข็ญว่ำจะกระท ำกำรก่อกำรร้ำย สะสมก ำลังพล หรือรู้ว่ำมีผู้จะก่อกำร
ร้ำยแล้วกระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยปกปิดไว้ 

ผู้ใด 

                 (1) ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะ กระท า
การตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ 

                 (2) สะสมก าลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึก การก่อการร้าย 
ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพ่ือก่อการร้าย หรือกระท าความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพ่ือ
ก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระท าการใด
อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
ควำมผิดที่หนึ่ง ตามมาตรา 135/2 (1)  

           1. ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย  
           2. โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระท าตามท่ีขู่เข็ญจริง  
           3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่สอง ความผิดตามมาตรา 135/2 (2)  

           1. ผู้ใด 

    1.1 สะสมก าลังพลหรืออาวุธ 

               1.2 จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน  
               1.3 ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย  
               1.4 ตระเตรียมการอื่นใด  
               1.5 สมคบกัน  
               1.6 กระท าความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพ่ือก่อการร้าย  
               1.7 ยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย 

               1.8 รู้ว่าจะมีการก่อการร้าย แล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้  
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           2. เพ่ือก่อการร้าย 

           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย หมายความว่า กระท าการใดด้วยวาจา ท่าทางหรือลายลักษณ์
อักษร โดยวิธีท าให้กลัว โดยบังคับว่าจะท าการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะ
กระท าตามที่ขู่เข็ญจริง และผู้กระท าจะมีความผิดตามาตรานี้ ต้องได้กระท าการรวบรวมบุคคลหรือ
รวบรวมอาวุธ หรือได้จัดหาเงินหรือจัดหารวบรวมทรัพย์สินอ่ืนใด หรือ ผู้กระท าเป็นผู้ฝึกการก่อการร้าย
ให้แก่บุคคลอ่ืน หรือผู้กระท าไปรับการฝึกการก่อการร้ายจากผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นการตระเตรียมการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือก่อการร้าย โดยตกลงร่วมกันว่าจะก่อการร้าย หรือ กระท าความผิดใดๆอันเป็นส่วนของ
แผนการเพ่ือก่อการร้าย หรือยุยงชักชวงหรือจูงใจประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเหล่านั้น เข้ามีส่วนในการ
ก่อการร้าย หรือผู้กระท ารู้ว่าจะมีผู้ก่อการร้าย แต่ผู้นั้นได้กระท 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
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ 

องค์ประกอบควำมผิด 

1. ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 

2. เจตนา 
ค ำอธิบำย 

   ความผิดมาตรานี้ผู้กระท าจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อเป็นผู้สนับสนุนให้กระท าความผิดตามมาตรา
135/1 หรือมาตรา 135/2 ซึ่งการสนับสนุนหมายถึง การกระท าตามมาตรา 86 ซึ่งปกติผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิดมีโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่ผู้นั้นสนับสนุน แต่มาตรา 135/3 

บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 ต้องรับโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ 
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มำตรำ 135/4 ควำมผิดฐำนเป็นสมำชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติ หรือประกำศภำยใต้คณะมนตรีควำม
ม่ันคงแห่งสหประชำชำติก ำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีกำรกระท ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย 

ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีคาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาล 
ได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน เจ็ดปี และ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นสมาชิกของคณะบุคคล  
           2. ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะ
บุคคลที่มีการกระท าเป็นการก่อการร้าย และ  
           3. รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว  
           4.โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 เป็นสมาชิกของคณะบุคคล หมายความว่า ผู้กระท าผิดตามมาตรา 135/4 นี้จะต้องเป็นสมาชิก
ของคณะบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในลักษณะถาวร จะเป็นกลุ่มบุคคลประเภท ใดก็ได้ ซึ่งมีการกระท าเป็นการก่อ
การร้าย   

 ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้ เป็นคณะ
บุคคลที่มีการกระท าเป็นการก่อการร้าย หมายความว่า คณะบุคคลที่ผู้ กระท าเป็นสมาชิกนั้น คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติหรือประกาศให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าเป็นการก่อการร้าย 
กล่าวคือ คณะบุคคลนั้นมีการกระท าการอันเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 135/1 นั่นเอง .                                
           รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว หมายความว่า รัฐบาล
ไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศของคณะมนตรีความ แห่งสหประชาชาติแล้วว่า คณะ
บุคคลที่ผู้กระท าเป็นสมาชิกนั้นเป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา 135/1 

ด้วยแล้ว 

           โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเข้าเป็นสมาชิก
ของคณะบุคคล และต้องรู้ด้วยว่าคณะบุคคลนั้น คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติได้มีมติหรือ
ประกาศให้คณะบุคคลนั้นเป็นคณะบุคคลที่มีการ กระท าอันเป็นการก่อการร้ายด้วย 

           ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามลักษณะ 1/1 มาตรา 135/1 มาตรา 135/2 มาตรา 135/3 

และมาตรา 135/4 นี้ เป็นไปตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546                       
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ที่บัญญัติให้เพ่ิมบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นลักษณะ 11 ในภาค 2 ความผิด แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ทั้งยังได้ก าหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา                          
เป็นความผิดมูลฐานที่ 8 ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

อีกด้วย 
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บทท่ี 2 

ลักษณะ 2 ควำมผิดเกีย่วกับกำรปกครอง 

    ภารกิจส าคัญของรัฐคือการปกครอง ดังนั้น ในการปกครอง รัฐจึงมีเจ้าพนักงานเป็นผู้บริหาร
ตามสายงานจึงต้องก าหนดอ านาจและหน้าที่ของพนักงานไว้  ในประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดให้มี
ความคุ้มครองเจ้าพนักงานแตกต่างจากกฎหมายทั่วไป โดยบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ส าหรับ
ผู้ที่กระท าผิดต่อเจ้าพนักงาน และขณะเดียวกันเมื่อสร้างพนักงานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่เจ้า
พนักงานก็ได้รับผิดยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปกระท าผิด ประมวลกฎหมายอาญาได้แยกความผิดในลักษณะ
ความผิดเกี่ยวกับการปกครองเป็น 2 หมวด ได้แก่ 1. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน  2. ความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 

หมวด 1 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำน 

   เจ้าพนักงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนในงบประมาณ
แผ่นดินตามกฎหมายและบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน จากความหมายดังกล่าว จึงแยก
ประเภทของเจ้าพนักงานได้ 2 ประเภท 

   1. บุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นเจ้าพนักงาน เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล 
พพุทธศักราช 2496 มาตรา 44 บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือว่านายกเทศมนตรี เทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา  และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ได้บัญญัติให้ เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงาน                          

   2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือด ารงต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับเงินเดือนตอบแทนหรือไม่ ดังนั้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ
แผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน รัฐสภา อัยการ ครู ตุลาการ ทหาร ต ารวจ ย่อมเป็นเจ้าพนักงาน 
แต่ลูกจ้างของทางราชการ แม้จะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณก็ไม่ใช่เจ้าพนักงาน แต่บุคคลธรรมดา                    
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มีหน้าที่ในกิจการใดตามพระบัญญัติป้องกันภัย
ทางอากาศ พ.ศ. 2482 ถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน แม้ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
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มำตรำ 136 ควำมผิดฐำนดูหม่ินเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
 1. ดูหมิ่น  
 2. เจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่  
 3. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

 ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาทหรือ ด่าแช่ง การดูหมิ่นมันเป็นการแสดง
ความสบประมาทดูถูกด่าหรือเหยียดหยามตอบผู้ถูกดูหมิ่นผู้ดูหมิ่นเป็นผู้รู้คุณค่าของถูกดูหมิ่นโรงเองซึ่งมี
ความหมายผิดกับค าว่า หมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา การดูหมิ่นซึ่งเป็นความผิด
ตามมาตรา 136 นี้จะต้องเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและได้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะเจ้าพนักงานผู้นั้น
กระท าการตามหน้าที่หรือเพราะเจ้าพนักงานผู้นั้นได้กระท าการตามหน้าที่มาแล้ว  

เจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ที่ตนดูหมิ่นนั้นเป็น
เจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่ด้วย  

ตัวอย่างเช่น 

การที่จ าเลยกล่าวต่อ ข. เจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ว่า “แน่จริงมึงถอดเสื้อมาต่อยกับกู
เลย” เป็นการกล่าวท้าทายให้ ข. ออกมาต่อสู้กับจ าเลย เป็นเพียงค ากล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น 
ยังไม่ท าให้พอที่จะให้เข้าใจว่าจ าเลยมีความมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูกเหยียดหยาม หรือสบประมาท ข. ให้อับ
อายแต่อย่างใด การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 4327/2540) 

จ าเลยชี้หน้าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติตามหน้าที่ ปรัดนิกรนี้จะเป็นบ้าหรืออย่างไรเมื่อกีดขวาง
กลั่นแกล้งจ าเลยท างานไปโดยเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ให้ความเป็นธรรมพยายามกลั่นแกล้งจ าเลยคนเดียว 
พยายามกลั่นแกล้งมาหลายครั้งแล้ว ถ้อยค าและกิริยาเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานมิใช่เป็นการกล่าว
ในลักษณะต่อว่าด้วยความสุจริต (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 623 / 2508) 

ถ้อยค าบางนั้นแม้ว่าเป็นค าไม่สุภาพค าหยาบไม่สมควรจะกล่าวหรือเป็นค าปรารภปรับทุกข์หรือ
ค าโต้แย้ง ค าติชมตามปกติหรือไม่ก็ถึงกับดูหมิ่น เช่น กล่าวว่ามึงอย่าไปท ากับมันมึงมันเป็นทาสท าไม                   
เป็นค าไม่สุภาพ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 546 /2467 ) 
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ความแตกต่างของความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา 136 และความผิด หมิ่นประมาท
ตามมาตรา 326 มีดังนี้ 
     1. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 หมายถึงการดูถูกเหยียดหยาม ด่า หรือสบประมาท ท าให้ผู้เสียหาย
อับอายหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 หมายถึงใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดย ประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืน
นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน หรือถูกเกลียดชัง 

2. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 ยอมความไม่ได้ แต่หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 ยอมความได้ 
  3. ดูหมิ่นตามมาตรา 136 ไม่มีการยกเว้นความผิด แต่หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 มีการยกเว้น
ความผิดตามมาตรา 329 และยกเว้นโทษตามมาตรา 330 

อนึ่ง ถ้าดูหมิ่นบุคคลธรรมดาจะเป็นความผิดตามมาตรา 393 แต่ต้องเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า การหมิ่น
ประมาทเจ้าพนักงาน แม้จะเพราะกระท าการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 
เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 เท่านั้นเว้นแต่ถ้อยค าหมิ่นประมาทนั้นจะเป็นการดูหมิ่น
เจ้าพนักงานไปด้วยในตัวจึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 136 ด้วย อันเป็นเรื่องความผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ลงโทษบทหนักคือ 136 (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2541: 42) 

 

มำตรำ 137 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน 

  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้ อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย                           
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
           2. แก่เจ้าพนักงาน 

           3. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 ในมาตรา 137 นี้เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานโดยทั่วทั่วไป 

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หมายถึง ท าให้เจ้าพนักงานทราบข้อความ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดจะเป็นการ
พูด เขียน หรือแสดงกิริยาท่าทางใดๆการกระท าอย่างใดก็ได้ให้เจ้าพนักงานทราบความ อาจเป็นการแจ้ง
ด้วยวาจาด้วยหนังสือหรือการแจ้งด้วยการแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรก็ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 274 / 2484) 
การแจ้งความเท็จตามาตรานี้ รวมถึงการตอบค าถามด้วยข้อความที่เป็นข้อความเท็จ หรือข้อความที่ไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง และแม้ข้อความนั้นจะมีความจริงอยู่บ้าง แต่มีส่วนที่เป็นเท็จอยู่ด้วย ก็ถือว่าเป็นข้อความ
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อันเป็นเท็จ แต่ถ้าเป็นการให้การในฐานะเป็นผู้ต้องหา แม้จะให้การเท็จก็ไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จ                            
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 225/2508)  

อย่างไรก็ตาม หากเป็นผู้ต้องหา เมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อเพ่ือบันทึกการจับกุม ไม่ตอบค าถามหรือ 
ตอบเท็จ แม้ไม่ผิดตามมาตรา 137 แต่ผิดตามมาตรา 367 และถ้าแจ้งความเท็จ เพ่ือให้เจ้าพนักงานจดลง
ในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ผู้แจ้งมีความผิดตามมาตรา 267 ด้วย  

แก่เจ้าพนักงาน หมายความว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้นต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานและต้อง
เป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องที่แจ้งนั้นด้วย  

ซึ่งอาจท าให้ผู้ อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้า
พนักงานนั้นจะต้องอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหายด้วย หากว่าการแจ้งนั้น อาจจะท าให้เกิดความ
เสียหายผู้กระท าก็มีความผิดแล้ว ไม่จ าต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริง  ๆ ความเสียหายนั้นจะเป็นความ
เสียหายแก่ร่างกาย จิตใจ เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้แจ้งต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าข้อความ
ที่ตนแจ้งเป็นเท็จ และรู้ว่าผู้ที่ตนแจ้งนั้นเป็นเจ้าพนักงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ข้อความที่จ าเลยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตรงตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็น

เรื่องที่จ าเลยแจ้งความตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ส่วนการกระท าของโจทก์ทั้งสองจะเป็นความผิดต่อ
กฎหมายตามที่จ าเลยแจ้งหรือไม่ ไม่ส าคัญ เพราะการแจ้งความย่อมหมายถึง เฉพาะข้อเท็จจริง ไม่
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย แม้ต่อมาพนักงานสอบสวนจะได้ ด าเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสองตามที่จ าเลยแจ้ง และ
พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาด ไม่ฟ้องคดีโจทก์ทั้งสองก็ตาม ก็ยังถือไม่ได้ว่าข้อความที่จ าเลยแจ้งนั้นเป็น
ความเท็จ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5236/2549) 

จ าเลยทั้งสี่ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอรับมรดกที่ดินมีโฉนด แล้วจ าเลยทั้งสี่ให้ถ้อยค าและ
ยืนยันรับรองบัญชีเครือ ญาติต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่สอบสวนที่ดินมรดกว่าผู้ตายมีทายาทเพียง 4 คน คือ
จ าเลยทั้งสี่ อันเป็นเท็จ ซึ่งความจริงจ าเลยทั้งสี่ต่างทราบดีว่าผู้ตายยังมี บุตรสาวอีก 2 คน เป็นทายาทโดย
ธรรม เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินให้จ าเลยที่ 2 ถึงท่ี 4 ตามค าขอของจ าเลยทั้งสี่ ท า
ให้กรมที่ดิน และบุตรสาวอีก 2 คนของผู้ตายเสียหาย จ าเลยทั้งสี่ย่อมมีความผิดตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 และกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จในวันที่กระท าความผิดนั้นเอง (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 2141/2532) 
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มำตรำ 138 ควำมผิดฐำนต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำน 

  ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

            ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าจะใช้ก าลัง 
ประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
          1. ต่อสู้หรือขัดขวาง  
           2. เจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ต่อสู้ หมายถึง การขัดขวางในลักษณะที่รุนแรง (สมศักดิ์ สิงหพันธ์ , 2515: 144) การต่อสู้ใน
มาตรานี้ เป็นการใช้ก าลังขัดขืน ซึ่งไม่ถึงกับใช้ก าลังประทุษร้าย เป็นเพียงใช้ก าลังขัดขืนเช่นเจ้าหน้า  

ขัดขวาง หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือเกิดความยากล าบากแก่เจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เช่นต ารวจจับเด็กเร่ร่อนตามหน้าที่เด็กขอร้องให้จ าเลยช่วย จ าเลยถามว่าเป็นอะไรมา
จับเด็กเมื่อต ารวจแสดงตัวว่าเป็นต ารวจแล้วจ าเลยพูดว่าขอได้ไหมอย่าจับเด็กนี้เลยต ารวจจึงอธิบายให้ฟัง
เป็นหน้าที่จ าเลยก็ยอมให้เด็กเอาไปดังนี้การกระท าของจ าเลยเป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 128 /2515) 

เจ้าพนักงาน หมายถึง บุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเจ้าพนักงานและบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังได้อธิบายไว้แล้ว  

ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลที่เจ้าพนักงานเรียกหรือขอให้ช่วยเหลือ
ตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานไว้ หรือบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
เช่น สารวัตรก านั้นเป็นผู้ช่วยก านันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  หรือ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่
พนักงานและปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ต้องการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย เช่น เจ้าพนักงานมีค าสั่ง
ตามอ านาจหน้าที่ให้มีการรื้อรั้วที่ท าขึ้นมาผิดกฎหมายและจ้างคน ให้ท าการรื้อ โดยอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิด จ าเลยเลยทราบแล้วว่ายังขัดขืนเข้าผลักคนรื้อ เพ่ือขัดขวางการรื้อ                                  
ย่อมมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 618 /2504) 
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าผู้ที่ตน
ต่อสู้หรือขัดขวางนั้นเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และบุคคลนั้นก าลัง
ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วย 

          ในมาตรา138 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามวรรคแรก ถ้ากระท าโดยใช้
ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักขึ้น 

 ตัวอย่างเช่น 

การที่จ าเลยทั้งสองน าคนต่างด้าวสัญชาติลาว 20 คนโดยสารรถยนต์จากจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือ
ไปส่งที่จังหวัดปทุมธานี โดยรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนต่างด้าวและเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
กฎหมาย การกระท าของจ าเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ มาตรา 64 วรรค
แรก แล้วการที่จ าเลยทั้งสองร่วมกันขับรถหลบหนีเจ้าพนักงานต ารวจและพุ่งชนรถของทางราชการจนเกิด
การเสียหายนั้น จ าเลยทั้งสองมีเจตนากระท าเพ่ือหลบหนีการจับกุม ดังนั้นความผิดฐานขัดขวางเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 กับความผิดฐานท าให้เสีย
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 จึงเป็นกรรมเดียวกัน  (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  
4045/2545) 

ขณะเกิดเหตุมีเจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองอยู่ห่างจากจ าเลยประมาณ 5 เมตร ถ้าจ าเลยถือปืนจ้อง
เล็งมายังเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว เจ้าพนักงานต ารวจคงไม่ทันร้องบอกให้จ าเลยวางปืนหรือยิงปืนขู่ก่อน 
จ าเลยอาจยิงเจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ทันที แต่ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลที่
จ าเลยถูกยิงและวิถีกระสุนปืนล้วนแต่เข้าทางด้านหลัง แสดงว่าจ าเลยหันหลังวิ่งหนีและถูกเจ้าพนักงาน
ต ารวจยิง น่าเชื่อว่าเมื่อจ าเลยเห็นเจ้าพนักงานต ารวจคงเกิดความกลัวตามสัญชาตญาณของคนร้ายและวิ่ง
หนีทันที มิใช่ถือปืนจ้องไว้เฉยๆ หรือจ้องจะต่อสู้เจ้าพนักงานต ารวจ พยานหลักฐานโจทก์ที่น าสืบมาไม่พอ
ฟังลงโทษจ าเลยฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 138 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3477/2542) 
 

มำตรำ 139 ควำมผิดฐำนข่มขืนใจเจ้ำพนักงำน 

 ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการ ตาม
หน้าที่ โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินสี่ปี หรือ
ปรับไม่เกินแปดพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
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 1. ข่มขืนใจโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
 2. ต่อเจ้าพนักงาน  
 3. ให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่  
 4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

ข่มขืนใจ หมายถึง การบังคับใจอันมีผลท าให้เจ้าพนักงานต้องตัดสินใจปฏิบัติการอันมิชอบด้วย
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยความกลัว เพราะถูกผู้กระท าใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ
ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย (หยุด แสงอุทัย, 2538: 62)  

ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การกระท าการประทุร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าท า
ด้วยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด แล้วให้ความหมายรวมถึงการกระท าใดใด ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือ ใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน
ตามมาตรา 1 (6) 

ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง กระท าการใดด้วยวาจา ท่าทางหรือลายลักษณ์อักษร 
โดยวิธีท าให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายจากการใช้ก าลังประทุษร้าย  

เจ้าพนักงาน ดูความหมายค านี้ในมาตรา 138  

ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หมายถึง กระท าการอันไม่ถูกต้องด้วยหน้าที่ เช่นข่มขืนใจเจ้า
พนักงานให้จับกุมคนที่มิได้กระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น  

ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หมายถึง ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้
ไม่จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าผู้ที่ตนข่มขืนใจ
เป็นเจ้าพนักงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

  การที่จ าเลยพูดขู่เข็ญว่าจะฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้หากไม่ปล่อยไม้ที่ยึด เป็นการ
ข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตาม
หน้าที่ เป็นการลงมือกระท าความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 139 แล้ว แต่การกระท านั้นไม่
บรรลุผลเพราะผู้เสียหายไม่เกรงกลัว ไม่ยอมปล่อยไม้ที่ยึด ผู้เสียหายจึงไม่ได้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วย
กฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ที่จ าเลยข่มขืนใจจ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนใจ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 ประกอบด้วยมาตรา 80 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2989/2537) 
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มำตรำ 140 เหตุฉกรรจ์ซึ่งท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 138 วรรคสอง หรือมำตรำ 
139 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

 ถ้าความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอ้ังยี่หรือช่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 

           ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
           ในมาตรา 140 นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตาม                             
มาตรา 138 วรรคสอง หรือผู้กระท าผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานตามมาตรา 139 ต้องรับโทษหนักขึ้น                      
เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 140 มี 3 ประการด้วยกัน และมีระวางโทษสูงขึ้นตามล าดับ 

          วรรคแรก เป็นกรณีที่ผู้กระท าผิดมีหรือใช้อาวุธ หรือร่วมกระท าผิดด้วยกันตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

          วรรคสอง เป็นกรณีที่ผู้กระท าผิดอ้างอ านาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้ นจะมีอยู่
จริงหรือไม่ก็ตาม 

          วรรคท้ำย เป็นกรณีที่ผู้กระท าผิดมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 

ตัวอย่างเช่น 

ขณะเกิดเหตุ ต. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เข้าจับกุมจ าเลย เพียงแต่อนุญาตให้ อ. และ ย. ซึ่งเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าท าการจับกุมจ าเลยทั้งหก โดย ต. ไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากจ าเลยทั้งหกหลบหนีไป
แล้ว กรณีนี้จึงไม่อาจถือว่า ต. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการหรือกระท าตามหน้าที่เพราะ ต. ไม่ได้เข้าจับกุม
จ าเลยทั้งหก ดังนั้นการที่ อ. และ ย. เข้าจับกุม จ าเลยที่ 1 จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการหรือกระท าตามหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่เป็นการเข้าจับกุมโดยไม่มี
อ านาจ แม้จ าเลยทั้งหกจะต่อสู้ขัดขวางเป็นเหตุให้ อ. และ ย. ได้รับอันตรายเป็นรอยถลอกและบวม
เล็กน้อยตามบริเวณแขน ข้อมือ และขมับก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เกิน
สมควรแก่เหตุการกระท าของจ าเลยทั้งหกจึงไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและท าร้ายผู้ซึ่ง
ต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 140 และมาตรา 296 (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
77/2541) 
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มำตรำ 141 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เสียหำยต่อตรำเครื่องหมำยทรัพย์สินหรือเอกสำร                    
อันเจ้ำพนักงำนได้ประทับหรือหมำยไว้ 

  ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน
ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษา
สิ่งนั้นๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย  
           3. อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งนั้นๆ  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ถอน หมายถึง การเอาออก หรือการท าให้ตราหรือเครื่องหมายที่เจ้าพนักงานได้ประทับหรือ
หมายไว้เคลื่อนที่ไปจากที่เดิมหรือหลุดไปจากที่เดิม  

ท ำให้เสียหำย หมายถึง ท าให้ตราหรือเครื่องหมายบุบสลายหรือลบเลือนไป  
ท ำลำย หมายถึง ท าให้ตราหรือเครื่องหมายนั้นแตกหัก สูญหายหรือสูญสิ้นไป 

ท ำให้ไร้ประโยชน์ หมายถึง ท าให้หมดประโยชน์หรือใช้ไม่ได้  
ตรำ หมายถึง รอยตราหรือรูปรอยที่เกิดจากการประทับดวงตรา  
เครื่องหมำย หมายถึง รูปรอยหรือสิ่งใดๆที่เจ้าพนักงานได้ท าไว้โดยประทับหรือหมายไว้  
ยึด หมายถึง การกระท าอันแสดงให้รู้ว่าสิ่งนั้นๆอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแล้ว  
อำยัด หมายถึง การห้ามมิให้จ าหน่าย โอน หรือกระท าการใดๆต่อทรัพย์ที่เจ้าพนักงาน 

อายัดไว้แล้ว  
รักษำ หมายถึง การครอบครอง ดูแล  
โดยเจตนำ หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนกระท า

ต่อนั้นเป็นตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ในการ
ยึด อายัด หรือรักษาสิ่งนั้นๆด้วย 
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ตัวอย่างเช่น 

อักษรและเลขทะเบียนปืน อันเป็นเครื่องหมายของนายทะเบียนบนอาวุธปืน ไม่ใช่เครื่องหมาย
เพ่ือยึด อายัดหรือรักษาปืน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 116/2466) 

การประทับตรา เขตป่าสงวนไว้ที่ต้นไม้เป็นมาตราประทับเพ่ือบอกเขตป่าไม่ใช่ตราเพ่ือรักษาป่า
การถูกท าลายป่าที่ต้นไม้จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 141 (ค าพิพากษาฎีกาที ่544 / 2505) 

 

มำตรำ 142 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เสียหำยต่อทรัพย์สินหรือเอกสำรที่เจ้ำพนักงำนได้ยึดรักษำไว้ หรือ
สั่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยำน หลักฐำน 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน
หรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยาน หลักฐาน หรือเพ่ือบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อ่ืนส่ง
หรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 

           3. อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐาน หรือเพ่ือบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือ
รักษาไว้  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย ท าลาย และท าให้ไร้ประโยชน์ มีความหมายดังได้อธิบายมาแล้วในมาตรา 141  

ซ่อนเร้น หมายถึง การกระท าอันเป็นการปิดบัง หรือน าไปไว้ในที่ยากแก่การค้นหา  
เอาไปเสีย หมายถึง เอาไปจากที่เก็บเดิม  
ท าให้สูญหาย หมายถึง ท าให้ทรัพย์สินหรือเอกสารหาไม่พบ 

ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่างและสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้  
เอกสาร หมายถึง เอกสารตามบทนิยามในมาตรา 1 (7)  

อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในคดี เช่นของกลาง พยานวัตถุ พยาน
เอกสาร ทรัพย์สินหรือเอกสารนี้เจ้าพนักงานจะเป็นผู้รักษาไว้เองหรือสั่งให้ผู้อื่นส่งหรือรักษาก็ได้  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์สินหรือ
เอกสารนั้นเจ้าพนักงานได้ยึดหรือรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในคดี หรือเพ่ือบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายด้วย 

 

 

ตัวอย่างเช่น  
การที่จ าเลยซึ่งด ารงต าแหน่งป่าไม่อ าเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน 12 ท่อน ที่พนักงานสอบสวน

ได้ยึดและรักษาได้ พยานหลักฐานในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การกระท าจ าเลยเป็น
ความผิดตามมาตรา 142 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3964/2532) 

 แม้ความผิดฐานลักทรัพย์ของตนเองที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้จะไม่มีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา แต่การเอาทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดหรือรักษาไว้ไปโดยทุจริตก็เป็นความผิดตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1423 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1528/2503) (ประชุมใหญ่) 

การกระท าให้เสียหายแก่ทรัพย์ที่ผิดกฎหมายแต่เจ้าพนักงาน ยังมิได้ยึดรักษาเป็นของกลางในคดี 
หรือยังมิได้สั่งให้ว่าเป็นของกลางในคดี ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 142 (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2541: 

66)  

 

มำตรำ 143 ควำมผิดฐำนเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในกำรเป็นคนกลำงให้
สินบนแก่เจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นการตอบ
แทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการหรือไม่กระท า
การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
           2. ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
           3. เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
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           4. โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  
           5. ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  
           6. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

 มาตรานี้เป็นการกระท าของบุคคลธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่เป็นการกระท าในฐานะแก่เจ้าพนักงาน 
กล่าวคือ การกระท าของบุคคลธรรมดาที่ จะไปติดต่อกับเจ้าพนักงานให้การจะท าหรือจะท าตามหน้าที่
เพ่ือเป็นคุณแก่ผู้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ตนเป็นการตอบแทน 

เรียก หมายถึง การเรียกเอาทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใด เช่น เรียกเงินจากผู้ต้องหาโดยอ้างว่า
จะน าไปให้พนักงานสอบสวนเพ่ือช่วยผู้ต้องหาให้พ้นคดี ความผิดตามาตรานี้ส าเร็จเมื่อเรียกโดยไม่ต้อง
ค านึงว่าผู้ถูกเรียกจะยอมหรือไม่ยอมให้  
       รับหรือยอมจะรับ หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากการทีม่ีคนเสนอให้ แล้วบุคคลนั้น
ยอมรับเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอให้  
  ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ประโยชน์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน เป็นประโยชน์อะไรก็ได้ เช่น ยกลูกสาวให้ 
ไปเป็นคนรับใช้ 

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หมายความว่า การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใด
นั้นจะกระท าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ 

การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต้องเป็นการกระท าเพ่ือตอบแทนใน
การที่ตนจะจูงใจ หรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล 

 การจูงใจ หมายถึง การเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวจิตใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ การที่จะจูงใจ
หรือได้จูงใจให้กระท าหรือไม่กระท านั้นต้องเป็นการกระท าตามหน้าที่ และการนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน การจะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน  ที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 143 

นี้จะต้องกระท าโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน โดยจะเป็นอิทธิพลในทางใดก็ได้
ไม่จ ากัด อาจเป็นอิทธิพลของการเป็นภรรยา อิทธิพลของเจ้าหนี้ หรืออิทธิพลแม่ยายที่ใช้อิทธิพลต่อลูกเขย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ตนเรียก รับ หรือยอมจะรับนั้น เขาได้ให้ตนเป็นการตอบแทนในการที่ตนจะจูงใจหรือได้
จูงใจเจ้าพนักงานให้กระท าการ ไม่กระท าการ ตามหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วย 

ตัวอย่างเช่น 
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การที่จ าเลยที่ 2 ร่วมเรียกและรับเงินไปจาก น. เป็นการตอบแทนโดยอ้างว่าจะน าไปใช้จูงใจเจ้า
พนักงานในต าแหน่งผู้พิพากษาโดยวิธีการอันทุจริต ให้กระท าการในหน้าที่พิพากษาคดีโดยรอการลงโทษ
จ าคุก ให้แก่ น. ในคดีอาญาที่ น. ถูกฟ้องนั้น ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 143 แล้ว แม้จ าเลยทั้งสองไม่ได้ไปจูงใจผู้พิพากษาให้กระท าการในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่ น. ก็ยัง
ครบองค์ประกอบความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แม้ค าเบิกความของ น. ไม่ได้ระบุชื่อ
ผู้พิพากษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดีอาญาที่ น. ถูกฟ้องก็ไม่ท าให้การกระท าของจ าเลยที่ 2 ไม่เป็นความผิด
เพราะขาดองค์ประกอบความผิดไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7695/2543) 

          การที่จ าเลยเรียกและรับเงิน 1 ล้านบาทไปจากผู้เสียหายเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนในการที่จะจูงใจผู้
พิพากษาศาลฎีกาโดยวิธีอันทุจริตให้กระท าการในหน้าที่ โดยพิพากษาให้เป็นคุณแก่ผู้เสีย หาย ให้
ผู้เสียหายชนะคดีในชั้นศาลฎีกานั้น ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 

แล้ว จ าเลยจะได้ไปจูงใจผู้พิพากษาศาลฎีกาให้กระท าการในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่ผู้เสียหายหรือไม่หาใช่
องค์ประกอบความผิดไม่ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4846/2536) 

 

มำตรำ 144 ควำมผิดฐำนให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่ง
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  
           2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
           3. แก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล  
           4. เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยเจตนา  
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ให้ หมายถึง ยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แกเ่จ้าพนักงาน  
ขอให้ หมายถึง เสนอที่จะมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงาน 

รับว่าจะให้ หมายถึง ให้ค าม่ันว่าจะมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
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ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้  
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน ดูค าอธิบาย มาตรา 144  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าบุคคลนั้นเป็น

เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล 

เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่  หมายความว่านอกจาก
ผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วต้องมีเจตนาพิเศษที่จะจูงใจให้เจ้าพนักงานกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย 
มิชอบด้วยหน้าที่ หมายความว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กฎข้อบังคับหรือ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย, 2538: 75) 
ตัวอย่างเช่น 

บิดาของผู้ต้องหาคดีการพนันขอให้จ าเลยช่วยเหลือ จ าเลยเขียนจดหมายถึงร้อยต ารวจโท ป. 
พนักงานสอบสวนว่าคดีการพนันน้ าเต้าปูปลาถึงแม้จะเสียที่ศาลหรือเสียที่โรงพักก็มีค่าเท่ากันเพราะไม่กี่
ร้อยบาท จึงขอความกรุณาใช้ดุลพินิจแบบปรัชญาทางเศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย ทั้งหมด 6 

คน คนละ 300 = 2,000 บาท เป็นค่าบ ารุงโรงพัก ดังนี้เป็นเพียงขอร้องให้ช่วยเปรียบเทียบปรับให้คดีเสร็จ
ไปในชั้นสถานีต ารวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น จ าเลยไม่มีความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตาม
มาตรา 144 หรือฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา 167 (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
3700/2529) 

    การที่เจ้าพนักงานต ารวจผู้จับกุมผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ต้องเบิกความต่อศาลตามความสัจจริง
ในระหว่างเป็นพยานในคดีที่ผู้กระท าความผิดถูกฟ้องนั้น เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับประชาชนทั่วไป หาใช่ 
เป็นหน้าที่โดยตรงอันสืบเนื่องมาจากท่ีเป็นเจ้าพนักงานผู้จับกุมผู้กระท าความผิดไม่ หน้าที่ที่ต้องเบิกความ
ตามความสัจจริงจึงไม่เป็นการกระท าการ ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะ แม้จ าเลยทั้งสามจะให้และ
รับว่าจะให้เงิน แก่เจ้าพนักงานต ารวจเพ่ือจูงใจให้เบิกความผิดไปจากความจริงก็ไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1262/2547) 

 

มำตรำ  145 ควำมผิดฐำนแสดงตนและกระท ำกำรเป็นเจ้ำพนักงำน 

ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มี
อ านาจกระท าการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

          เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระท าการใดๆ
ในต าแหน่งหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
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           1. แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน  
           2. โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น  
           3. โดยเจตนา 
 

 

ค ำอธิบำย 

 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน หมายถึง การกระท าใด ๆ ให้ปรากฏว่าตนเป็นเจ้าพนักงานจะเป็นการ
แสดงออกด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางก็ได้ เช่น ปลอมตัวเป็นเจ้าพนักงานจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน                       

กระท าการเป็นเจ้าพนักงาน หมายถึง กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ของ
พนักงานที่ผู้กระท าผิดได้แสดงตน เช่น แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานต ารวจเข้าตรวจค้นตัวผู้เสียหาย  

โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น หมายถึง ว่าแม้ผู้แสดงตนจะเป็นเจ้า
พนักงานจริงๆ แต่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะกระท าการตามที่กระท าการเป็นพนักงานออกไปนั้น ก็เป็น
ความผิดฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน เช่น จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแต่ไปแสดงตนเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันก็มีความผิดตามมาตรานี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาที่จะแสดงตน
เป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานที่แสดงตนนั้นด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด ตำมวรรคสอง  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. ได้รับค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว  
           3. ยังฝ่าฝืนกระท าการใดในต าแหน่งหน้าที่นั้น  
           4. โดยเจตนา 
 

วรรคสองนี้ ขยายความให้ชัดยิ่งขึ้น กล่าวคือแม้จะเป็นเจ้าพนักงานมาก่อน แต่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติตามหน้าที่ต าแหน่งงานต่อไปแล้วยังฝ่าฝืนการกระท าใดๆในต าแหน่งนั้น 

เป็นเจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้กระท าผิดตามวรรคสองนี้ต้องเป็นเจ้าพนักงาน  
ได้รับค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว หมายความว่าเจ้าพนักงานผู้นั้นถูกสั่งมิให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน เช่น ถูกสั่งพักราชการ  
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ยังฝ่าฝืนกระท าการใดในต าแหน่งหน้าที่นั้น หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นทราบว่าตนได้รับ
ค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไป แล้วฝ่าฝืนค าสั่งนั้นและยังปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไป 
เช่น เจ้าพนักงานต ารวจที่ถูกสั่งพักราชการแล้วแต่ยังจับกุมผู้กระท าผิดต่อไปอีก  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าตนได้รับค าสั่งมิ
ให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้วด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

          จ าเลยเป็นพนักงานที่ตราไม้ซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานป่าไม้ผู้มีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ แต่จ าเลยได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้เข้าซักถามและท าบันทึกจับกุมผู้เสียหาย หาว่ากระท า
ผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ จ าเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 (ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 1394/2514) 

จ าเลยแต่งกายดังที่เจ้าพนักงานต ารวจนอกเครื่องแบบแต่งกันตามปกติ คือ นุ่งกางเกงขายาวสี
กากี สวมเสื้อคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง ยืนให้สัญญาณให้รถบรรทุกท่ีผ่านไปมาหยุดรถเพ่ือให้ตรวจตรง
จุดที่รถยนต์ต ารวจทางหลวงเคยจอดประจ า คนขับรถบรรทุกส่งเงินให้จ าเลยเพราะเข้าใจว่าจ าเลยเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจ ดังนี้จ าเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานต ารวจและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานต ารวจทาง
หลวงโดยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานต ารวจจริง มีความผิดตามมาตรา 145 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  
2099/2527) 

 

มำตรำ 146 ควำมผิดฐำนแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมำยของเจ้ำพนักงำนโดยไม่มีสิทธิ 
ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยศ ต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระท าการเช่นนั้นเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิก
สภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล  
           2. โดยไม่มีสิทธิ 
           3. โดยเจตนา 
           4. เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  
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ค ำอธิบำย 

    สวมเครื่องแบบ หมายถึง แต่งกายด้วยเครื่องแบบของเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภาดังกล่าว 

  เครื่องหมาย หมายถึง ใช้เครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภาดังกล่าว 

   โดยไม่มีสิทธิ หมายถึง ไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายดังกล่าวนั้น แม้ผู้นั้น
จะเป็นเจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภาใดอยู่ แต่ไปสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
อ่ืนหรือสมาชิกสภาอ่ืนก็ผิดตามมาตรานี้เช่นกัน  
   โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท ามีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าตนไม่มีสิทธิที่จะสวม
เครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายนั้นๆ และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิด้วย  
      เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ หมายถึงมีเหตุชักจูงใจพิเศษนอกจากเจตนาธรรมดากล่าวคือ 
เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะแต่งเครื่องหมายหรือประดับ เครื่องหมายนั้นๆด้วย ความผิดส าเร็จแม้
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเชื่อตามนั้นก็ตาม 

องค์ประกอบความผิด  
          1. ใช้ยศ ต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
          2. โดยไม่มีสิทธิ  
          3. โดยเจตนา  
          4. เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ 

ใช้ยศ หมายถึง การแสดงด้วยประการใดๆว่าตนมียศตามกฎหมาย เช่น พูดว่าตนมียศเป็น                         
พันต ารวจเอก แต่ถ้าพูดว่าตนเป็นต ารวจสันติบาลไม่เป็นความผิดเพราะต ารวจสันติบาลไม่ใช่ยศหรือ
ต าแหน่ง เช่น จ าเลยพูดแก่คนทั่วไปว่าเป็นต ารวจสันนิบาตค าว่าต ารวจสันนิบาตไม่ใช่ยศหรือต าแหน่งจึง
ไม่ใช่การใช้ยศหรือต าแหน่งจ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา (ค าพิพากษฎีกาที่ 1227 / 2479) 

ใช้ต าแหน่ง หมายถึง การแสดงด้วยประการใดๆว่าตนมีต าแหน่งตามกฎหมาย เช่นพูดว่าตนมี
ต าแหน่งเป็นผู้ก ากับการต ารวจ เป็นต้น  

ใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง การน าเอาเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับเครื่องแต่งกาย  
ใช้สิ่ งที่หมายถึ ง เครื่ องราชอิสริยาภรณ์  หมายถึ ง  น า เอาแพรแถบหรืออักษรย่อของ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับเครื่องแต่งกาย  
องค์ประกอบความผิดข้อ 2, 3 และ 4 มีความหมายท านองเดียวกับความผิดแรก 

ตัวอย่างเช่น 

  จ าเลยถ่ายรูปแต่งเครื่องแบบนายทหารยศร้อยโท และกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนราษฎรยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกับแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติให้จด
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ข้อความอันเป็นเท็จลงในบันทึกการสอบสวนว่าจ าเลยมียศร้อยโทโดยจ าเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ ดังนี้
จ าเลยมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามมาตรา 267 และความผิดฐานใช้ยศทหารโดยไม่มีสิทธิตาม
มาตรา 146 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2752/2519  

 ต ารวจซึ่งหนีราชการไปแต่ยังไม่มีค าสั่งปลดออกจากราชการยังไม่พ้นจากต าแหน่ง จึงมีสิทธิจะ
ใช้นามต าแหน่งและสวม เครื่องแบบต ารวจได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1022/2525) 
 

หมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 

           ในหมวดนี้เป็นบทบังคับแก่เจ้าพนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความผิดที่เจ้าพนักงานกระท าผิดต่อ
หน้าที่โดยทุจริตซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ลงโทษเจ้าพนักงานผู้กระท าผิดหนักกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป                      
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

           ความผิดในหมวด 2 นี้เป็นกรณีเอาผิดเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าผิดในหน้าที่ราชการ
ของตน บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานจึงไม่อาจกระท าผิดในหมวดนี้ได้ แต่หากกระท าผิดร่วมกับเจ้าพนักงาน
จะมีความผิดก็เพียงเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น โดยความผิดในหมวดนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตั้งแต่มาตรา 
147 ถึงมาตรา 156 เป็นการกระท าโดยทุจริต ตั้งแต่มาตรา 158 ถึงมาตรา 166 เป็นการกระท าให้เกิด
ความเสียหายโดยไม่ถึงต้องกับทุจริต ส่วนมาตรา 157 เป็นบัญญัติทั่วไป 

           ความผิดในหมวดนี้ส่วนมากผู้กระท าจะต้องมีเจตนาทุจริตอันเป็นมูลเหตุ จูงใจด้วยเสมอ                         
โดยกฎหมายใช้ค าว่า โดยทุจริต หากไม่มีเจตนาทุจริตแล้วก็ไม่เป็นความผิด เพราะขาดองค์ประกอบของ 
ความผิด 

           ทุจริต หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ 
ผู้อื่น ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 1 (1) 

 

มำตรำ 147 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนยักยอกทรัพย์ 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน 

หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

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

ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงาน หมายความว่า ผู้กระท าความผิดของมาตรานี้ต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย  

มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด หมายความว่า นอกจากผู้กระท าผิดต้องเป็นเจ้า
พนักงานแล้ว เจ้าพนักงานนั้นจะต้องมีหน้าที่ราชการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบัญญัติไว้นี้ด้วย  

เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน หมายความว่าผู้กระท าผิดครอบครองทรัพย์นั้นอยู่
ตามหน้าที่ แล้วเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น  

ยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย หมายความว่าผู้กระท าผิดยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์ซึ่งครอบครองอยู่
ตามหน้าที่ดังกล่าวไปจากตน 

โดยเจตนาทุจริต หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าโดยทุจริต 
คือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
                       แม้จ าเลยมีต าแหน่งอาจารย์ท าหน้าที่สอนหนังสือ แต่จ าเลยก็ได้รับค าสั่งมอบหมาย
จาก ส. ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ท า หน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ซึ่งอาจารย์ใหญ่มีอ านาจ
มอบหมายได้ จ าเลยจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการหรือรักษาพัสดุของโรงเรียนอันเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มี อ านาจ เมื่อจ าเลยเบียดบังโดยน าเครื่อง
พิมพ์ดีดอันเป็นทรัพย์สินที่จ าเลยมีหน้าที่จัดการหรือรักษาไปขายโดยทุจริต จ าเลยจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6013/2546) 
มำตรำ 148 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยมิชอบ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ  
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           3. ข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อื่น  
           4. เพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยเจตนา  
           5. โดยเจตนา  
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานมีความหมายอย่างไรได้อธิบายไว้แล้ว  
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ หมายความว่า เจ้าพนักงานได้ใช้อ านาจในต าแหน่งของเจ้า

พนักงานผู้นั้น แต่ได้ใช้อ านาจของตนโดยไม่ถูกต้อง หรือใช้ไปในทางที่ผิด เช่น ต ารวจมีอ านาจจับกุม
ผู้กระท าผิดต่อกฎหมาย แต่ต ารวจผู้นั้นแกล้งจับกุมผู้ที่มิได้กระท าผิดต่อกฎหมาย  

ข่มขืนใจผู้อื่น หมายถึง บังคับใจผู้อ่ืนให้ท าสิ่งที่ผู้นั้นไม่สมัครใจ 

จูงใจผู้อ่ืน หมายถึง โน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่ืนกระท าตามที่ตนต้องการจนผู้อื่นหลงเชื่อ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง เพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมี
เจตนาแล้ว ผู้กระท ายังมีมูลเหตุชักจูงใจเพ่ือให้บุคคลมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับผู้กระท าหรือผู้อ่ืนด้วย ประโยชน์อ่ืนใดนั้นอาจไม่ใช่เงินทองก็ได้ เช่น ข่มขืนใจผู้อ่ืนยอมให้โดยสาร
รถยนต์โดยไม่เสียค่าโดยสาร หรือดูภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าเข้าชม เป็นต้น ความผิดส าเร็จเมื่อผู้กระท าได้
กระท าไปครบองค์ประกอบความผิดแล้ว แม้ผู้ถูกกระท าจะไม่ยอมตามนั้นหรือยังไม่ได้มอบทรัพย์ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น  
           มีผู้ไปแจ้งความว่าผู้เสียหายลักโค สารวัตรใหญ่ให้จ าเลยซึ่งเป็นต ารวจไปจับผู้เสียหาย 

ผู้เสียหายว่าโคนั้นซื้อมา เอาสัญญามาให้จ าเลยดู จ าเลยไม่ยอมดู พูดว่าโคอยู่ที่ใครก็จะจับคนนั้น ถ้าไม่ให้ 
จับต้องเอาเงินมาให้ผู้เสียหายจึงมอบเงินให้จ าเลยไป ดังนี้เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืน
ใจให้ผู้เสียหายยอมมอบให้ซึ่งทรัพย์สินโดยขู่เข็ญว่าจะจับกุมผู้เสียหายฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรอันไม่
เป็นความจริง และผู้เสียหายเกรงกลัวยอมมอบทรัพย์ให้จ าเลยตามที่เรียกร้อง จ าเลยมีความผิดฐานเป็น
เจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา 148 และฐานกรรโชกทรัพย์ตามมาตรา 337 

ลงโทษตามมาตรา 148 อันเป็นบทหนัก(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3861/2528)   
                  เมื่อพฤติการณ์ของจ าเลยฟังได้ว่าจ าเลยมีเจตนามาแต่แรกที่จะกระท าทุจริตโดยใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่ของตนโดยมิชอบจูงใจให้โจทก์ร่วมมอบเงินให้แก่จ า เลย การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ไม่จ าเป็นต้องปรับบทความผิด
ตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก (ค าาพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1170/2542) 
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มำตรำ 149 ฐำนเจ้ำพนักงำนรับสินบน 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด   
           1. เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล  
           2. เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  
           3. เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วย
หน้าที่ 
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรานี้จะต้องมีฐานะตามที่บัญญัติไว้นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงสมาชิกสภาต าบล
หรืออ่ืนๆ  

เรียก หมายถึง เรียกเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน แม้ยังไม่ได้ตามที่
เรียกก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  

รับ หมายถึง เอาไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีผู้อื่นมอบให้หรือยอมมอบให้  
ยอมจะรับ หมายถึง ตกลงที่จะเอาไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีผู้อ่ืนเสนอจะให้  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือ

กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา  
          พฤติการณ์ที่จ าเลยจับกุมผู้เสียหายในข้อหาลักทรัพย์ของ ส. แล้วให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อใน
บันทึกการจับกุม จากนั้นน าผู้เสียหายไปควบคุมไว้ที่สถานีต ารวจประมาณ 30 นาทีแล้วเรียกร้องเอาเงิน
จากผู้เสียหายเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวไม่ด าเนินคดี โดยน าผู้เสียหายออกมาโทรศัพท์หา ก. ภริยา
ผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อจ าเลยได้รับเงิน 3,000 บาท จากผู้เสียหายแล้วจึงปล่อยผู้เสียหายไปนั้น เป็นกรณีไม่
กระท าการในต าแหน่ง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1749/2545) 
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              เมื่อการกระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งเป็นบท
เฉพาะแล้ว ย่อมไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก แม้ว่าการ
กระท าของจ าเลยจะเข้าหลักเกณฑ์ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 157 ด้วยก็ตาม 

   เมื่อผลการตรวจค้นตัว ว. ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ว. ได้กระท า
ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองต่อไปอีก จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจไม่มีอ านาจ
จับกุม ว. สมควรที่จ าเลยที่ 1 จะต้องปล่อยตัว ว. ไป การที่จ าเลยที่ 1 ยังจับกุม ว. จากศาลาท่าน้ าน าตัว
ไปไว้ที่สะพานข้ามคลองแสนแสบจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

              วันเกิดเหตุจ าเลยที่ 2 ออกปฏิบัติหน้าที่คู่กับจ าเลยที่ 1 โดยใช้รถจักรยานยนต์คันเดียวกับ
จ าเลยที่ 1 และอยู่ด้วยกันกับจ าเลยที่ 1 ตั้งแต่เริ่มตรวจค้นจับกุมจนกระทั่งปล่อยตัว ว. ขณะที่จ าเลยที่ 1 

ขับรถจักรยานยนต์น า ว. ไปที่ใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบโดย ว. นั่งกลาง จ าเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายมี 
ลักษณะควบคุมตัว ว. ไม่ให้หลบหนีทั้งระหว่างที่จ าเลยที่ 1 เรียกร้องเงินจนถึงรับเงินจาก ว. จ าเลยที่ 2 ก็
อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น เมื่อได้รับเงินแล้วจ าเลยที่ 2 ก็นั่งรถจักรยานยนต์ออกไปจากที่เกิดเหตุพร้อมกับ
จ าเลยที่ 1 พฤติการณ์ ดังกล่าวฟังได้ว่าจ าเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกระท าความผิดกับจ าเลยที่ 1                     

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 166/2547) 

 

มำตรำ 150 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนรับสินบนก่อนรับต ำแหน่ง 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง  
           3. โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น 

4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงาน ผู้กระท าผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานมีความหมายอย่างไร
ได้อธิบายไว้แล้ว  
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กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ของตนก็เป็นความผิดถ้าหากได้กระท าการหรือไม่กระท าการ
นั้นโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น 

 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น องค์ประกอบข้อนี้เป็นองค์ประกอบภายใน เป็นมูลเหตุชักจูงใจที่ท าให้
เจ้าพนักงานกระท าการหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง เช่น บรรดาเจ้าของบ่อนการพนันทราบว่าพัน
ต ารวจเอกบัญชาจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ก ากับการต ารวจประจ าสถานีต ารวจภูธรในท้องที่นั้นจึงรวบรวม
เงินจ านวนหนึ่งมาให้พันต ารวจเอกบัญชาเพ่ือจะได้ละเว้นไม่จับกุมพวกตนพันต ารวจเอกบัญชารับเงิน
ดังกล่าวไว้ ต่อมาเมื่อพันต ารวจเอกบัญชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ก ากับการต ารวจแล้วก็ละเว้นไม่จับกุม
บรรดาเจ้าของบ่อนดังกล่าวโดยเห็นแก่เงินที่ตนได้รับไว้ก่อนมารับต าแหน่ง พันต ารวจเอกบัญชามีความผิด
ตามมาตรา150 นี้ แต่ถ้าพันต ารวจเอกบัญชาไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ก ากับการต ารวจ แม้จะ ได้รับเงินไว้
ล่วงหน้าก็หามีความผิดตามมาตรา 150 นี้ไม่ 

 

มำตรำ 151 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ  
           3. ใช้อ านาจในต าแหน่งอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น  
           4. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

องค์ประกอบความผิดข้อ 1 และ 2 มีความหมายเหมือนในมาตรา 147 ที่อธิบายมาแล้ว  
ใช้อ านาจในต าแหน่ง หมายถึง เจ้าพนักงานผู้นั้นใช้อ านาจในต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  
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อันเป็นการเสียหาย หมายถึง ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ก็ได้แก่รัฐ 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือเอกชนเจ้าของทรัพย์  

โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดย
ทุจริต คือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย 

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา  
การกระท าที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 นั้น ผู้กระท าผิดจะต้องมี

หน้าที่ซึ่งทั้งจัดการหรือรักษาทรัพย์ มิใช่เพียงแต่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ และผู้กระท าผิดได้ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากตัวทรัพย์นั้นด้วย โดยมิได้เอาตัวทรัพย์
นั้นไป (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1682/2516) 

       จ าเลยได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินงานควบคุมจัดการกิจการประปาของเทศบาล ได้ติดตั้งการใช้น้ าประปา
ให้ผู้ร้องขอใช้น้ าประปา แล้วไปลงทะเบียนผู้ใช้น้ าประปา เรียกเก็บค่าใช้น้ าประปาทุกเดือน และออก
หลักฐานจ านวนก๊อกน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาน้อยกว่าความจริง แล้วเก็บเงินมากกว่าจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่เทศบาลก าหนด ทั้งโจทก์ก็บรรยายฟ้องเจาะจงว่าจ เลยเบียดบัง ยักยอกเอารายได้จาก
กิจการประปาของเทศบาลที่จ าเลยรับไว้จากผู้ใช้น้ าประปาจ านวน 3,955 บาท ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
โดยทุจริต ดังนี้การกระท าของ จ าเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หาเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ไม่  

จ าเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นโดยต าแหน่ง ตามค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เป็นเจ้าพนักงาน แม้จ าเลยอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินก าไรสะสมของโรง
พิมพ์เพ่ือจ่ายเป็นเงินภาษีเงินได้และค่าปรับให้แก่กรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้ซึ่งรับเงินไปจากโรงพิมพ์ ก็
ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  
1478/2525) 

 

มำตรำ 152 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนเข้ำมีส่วนได้เสีย เนื่องด้วยกิจกำรในหน้ำที่ 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ ส าหรับ

ตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ ตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าทีจ่ัดการหรือดูแลกิจการใด  
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           3. เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการนั้น  
           4. เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 152 นี้ 

ต้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดตามหน้าที่ ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นกิจการของรัฐหรือของ
เอกชนก็ตาม  

เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการนั้น หมายความว่า เข้ามีส่วนได้รับผลประโยชน์ในกิจการที่ตนมี
หน้าที่จัดการหรือดูแลอยู่  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วยังต้องมี
มูลเหตุจูงใจ คือ กระท าเพ่ือจะได้ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นแม้ผู้กระท าจะมิได้รับประโยชน์จากการ
นั้นก็ไม่ส าคัญ  
ตัวอย่างเช่น 

ผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 152 จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้า
มีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น การที่จ าเลยที่ 1 ในฐานะเป็น
นายกเทศมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของเทศบาลโดยตรง และเป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับ
ผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ได้เข้าท าสัญญาซื้อขายกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และราคาที่ตกลงซื้อก็ต่ ากว่าราคาที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้แสดง
ว่าจ าเลยที่ 1 ได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์อย่างอ่ืน จึงถือ
ไม่ได้ว่าจ าเลยที่ 1 เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องจากการท าสัญญาดังกล่าว 
จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 152 จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดช. คู่สัญญาจึงไม่
มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1706/2535) 

จ าเลยเป็นปลัดสุขาภิบาล ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากสุขาภิบาลให้เป็นผู้ตรวจงานในการจ้างเหมาขุด
ลอกและล้างทางระบายน้ าในเขตสุขาภิบาล จ าเลยได้เข้าด าเนินการขุดลอกและล้างทางระบายน้ าโดยใช้
คนงานของสุขาภิบาลท างานให้ จ าเลยเป็นผู้มีหน้าที่จัดการและดูแลกิจการของสุขาภิบาล เมื่อจ าเลยเข้ามี
ส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการดังกล่าวโดยจ่ายค่าจ้างคนงานเพียง 
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1,750 บาท แต่เบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาไป 2,900 บาท เป็นเหตุให้สุขาภิบาลเสียหาย การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 660 ม 131 157 อันเป็นการกระท ากรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 152 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
7776/2540) 

 

มำตรำ 153 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนจ่ำยทรัพย์สินเกินกว่ำที่ควรจ่ำย 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพ่ือประโยชน์ ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่จ่ายทรัพย์  
           3. จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย  
           4. เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

           5. โดยเจตนา 
 

ค ำอธิบำย 

มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้กระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องมีหน้าที่จ่ายทรัพย์ 
จะเป็นทรัพย์อะไร ของใครก็ได้ . จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย หมายความว่าจ่ายทรัพย์เกินกว่า
กฎหมาย ระเบียบหรือสัญญา  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย  

เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วยังต้องมี
เจตนาพิเศษโดยกระท าไปเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นช่างบังคับหมู่เขื่อนระบายน้ าแห่งหนึ่ง มี
หน้าที่ควบคุมการงานก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าแรงคนงาน ควบคุมคนงาน
แต่จ าเลยได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันจากงบประมาณซึ่งมิใช่ประเภทเงินเดือนเมื่อจ าเลยได้เบิกค่าแรง
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คนงานเกินความจริงและจดหลักฐานเท็จ ก็จะเอาผิดจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่และท า
หลักฐานเท็จไม่ได้ เพราะถือว่าจ าเลยไม่ใช่เจ้าพนักงาน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 231/2503) 

เจ้าพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จ าเลยเป็นเสมียนตรวจ
ปล่อยสินค้าประจ าโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าในรถยนต์ บรรทุก
และเขียนใบก ากับสินค้าตามที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสั่งปล่อย ถือว่าจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้ าที่จ่าย
ทรัพย์หรือสินค้าตามมาตรา 153 เมื่อจ าเลยจ่าย สินค้านั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง
หรือผู้ อ่ืน จ าเลยก็ย่อมมีความผิดฐานเจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่ายตามมาตรา 153(ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 2719-2720/2536) 

  

มำตรำ154 ฐำนเจ้ำพนักงำนเรยีกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภำษีอำกรโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม หรือเงิน
นั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้อง
เสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืน

ใด  
3. เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น  
4. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด 

หมายความว่า เจ้าพนักงานที่จะกระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เรียกเก็บหรือ
ตรวจสอบภาษีอากร หรือเป็นเจ้าพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวแต่แสดงตนว่ามีหน้าที่ดังกล่าว เรียกเก็บ
หรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือ
แสดงว่าตนมีหน้าที่ดังกล่าวได้กระท าการเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
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เงินนั้น แต่การกระท าดังกล่าวจะเป็นความผิดต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย กล่าวคือกระท า
ไปโดยเจตนาทุจริต  

โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดย
ทุจริตคือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 154 ความผิดที่สอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด  
3. กระท าการหรือไม่กระท าการใด  
4. โดยเจตนาทุจริต  
5. เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย 

องค์ประกอบความผิดข้อ 1 และ 2 มีความหมายดังท่ีอธิบายไว้แล้วในความผิดแรก  
ค ำอธิบำย 

กระท าการหรือไม่กระท าการใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นจะกระท าการใดหรือไม่กระท า
การใดก็ได้ เช่น แนะน าวิธีให้ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษี หรือละเว้นไม่ เรียกเก็บภาษี เป็นต้น  

โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดย
ทุจริต คือ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน และเพ่ือ
ประโยชน์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย 
หมายความว่า การที่เจ้าพนักงานกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดนั้น นอกจากจะต้องกระท าโดยเจตนา
แล้วผู้กระท าจะต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่า
ที่จะต้องเสียด้วยและเมื่อเจ้าพนักงานผู้นั้นได้กระท าหรือไม่กระท าการใดโดยมีเหตุจูงใจดังกล่าวแล้วผลจะ
เกิดตามนั้นหรือไม่ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

ตัวอย่างเช่น 

พนักงานเทศบาลตรวจสอบภาษีโรงเรือนตรวจพบว่าบ้านใดควรต้องเสียภาษี แล้วละเว้นไม่
รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการเรียกเก็บภาษีโดยเจตนาทุจริตเพ่ือเรียกเอาเงินค่าตอบแทนจากผู้มี
หน้าที่ต้องเสียภาษี พนักงานผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 154 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 288/2507) 

ปลัดอ าเภอได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนอาวุธปืน ได้ท าการ
ทุจริตปลอมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยปลอมตนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร
นั้นแล้วเบียดบังยักยอกเงินค่าธรรมเนียมของผู้ที่มาขออนุญาตซึ่งจ าเลยรับไว้ตามหน้าที่เป็นประโยชน์
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ส่วนตัวเสีย ดังนี้ย่อมมีความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 และฐานเจ้าพนักงานปลอม
เอกสารตามมาตรา 161( ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 635/2507) 

 

มำตรำ 155 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนก ำหนดรำคำทรัพย์สินหรือ สินค้ำเพื่อเรียกเก็บภำษีหรือ
ค่ำธรรมเนียมโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆเพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้นเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆเพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมาย  
3. ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น  
4. เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย  
5. โดยเจตนาทุจริต 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือราคาสินค้าใดๆเพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นมีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ เช่น เจ้าพนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ก าหนดราคาสินค้าที่น าเข้าเพ่ือเรียกเก็บภาษี
อากรขาเข้า เป็นต้น  

ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้า หมายความว่า ตีราคาหรือประเมินราคาทรัพย์สินหรือสินค้า ซึ่ง
จะมีความผิดเมื่อเจ้าพนักงานผู้นั้นกระท าไปโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดยทุจริต
และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่
จะต้องเสีย 

           ตัวอย่าง เจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาที่ดินต่ ากว่าความเป็นจริงเพ่ือช่วยให้เจ้าของที่ดินเสีย
ค่าธรรมเนียมน้อยลง โดยเห็นแก่ค่าตอบแทนที่เจ้าของที่ดินมอบให้ เป็นต้น 
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โดยเจตนาทุจริต หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และกระท าการโดย
ทุจริตคือเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน และมีเจตนาพิเศษเพ่ือ
ประโยชน์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย มีความหมาย
เช่น องค์ประกอบความผิดข้อ 5 ของมาตรา 154 ความผิดที่สอง 
        มาตรา 155 ต่างกับมาตรา 154 ในข้อหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้กระท าความผิดเปลี่ยนจากหน้าที่
เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากรมาเป็นหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆเพ่ือเรียกเก็บภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียม (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1514) 

 

156 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนตรวจสอบภำษีโดยทุจริต 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะน า หรือกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดเพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชี 
หรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้อง
เสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย  
           3. แนะน า หรือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  
           4. เพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น 
หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสีย
น้อยกว่าที่จะต้องเสีย 

           5. โดยเจตนาทุจริต 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว - มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย หมายความ
ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้อง 

มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

แนะน า หรือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด หมายความว่า การกระท าตามมาตรานี้มี 3 

ประการ คือ แนะน าผู้เสียภาษีหรือเสียค่าธรรมเนียม กระท าการใด หรือไม่กระท าการใดตามหน้าที่  
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โดยเจตนาทุจริต หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายได้กระท าการตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3 โดยเจตนาทุจริต และมีเจตนาพิเศษตามองค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย 

          ตัวอย่าง เจ้าพนักงานสรรพากรผู้หนึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งพบว่ามีการลง
รายการเท็จในบัญชี แทนที่จะด าเนินการตามกฎหมายกลับแนะน าบริษัทแห่งนั้นแก้ไขบัญชีเพ่ือให้เสีย
ภาษีอากรน้อยลง โดยเจ้าพนักงานสรรพากรผู้นั้นเรียกร้องเอาค่าตอบแทนจากบริษัทนั้น 

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานท าการทุจริตต่อหน้าที่และจดหลักฐานเท็จ แต่
ทางพิจารณาได้ความว่าจ าเลยได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นช่างบังคับหมู่เขื่อนระบายน้ า 
มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายค่าแรงคนงาน ควบคุมคนงานโดย
จ าเลยได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันจากงบประมาณซึ่งมิใช่ ประเภทเงินเดือน เมื่อจ าเลยได้เบิกค่าแรงงาน
คนงานเกินความจริงและจดหลักฐานเท็จก็จะเอาผิดจ าเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่และท า
หลักฐานเท็จตามฟ้องไม่ได้ เพราะถือว่าจ าเลยไม่ใช่เจ้าพนักงาน และตามฟ้องของโจทก์ก็มิได้หมายความ
ถึงความผิดอย่างอ่ืนที่เห็นได้ว่าโจทก์มีความประสงค์จะให้ลงโทษจ าเลยซึ่งไม่ใช่ในฐานเจ้าพนักงานด้วย 
เมื่อเป็นดังนี้คดีจึงไม่มีทางจะลงโทษจ าเลยได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 231/2503) 

 

มำตรำ 157 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
          1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
           3. เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

          เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายความว่า การกระท าความผิดตามมาตรานี้เจ้า

พนักงานผู้กระท าผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ด้วยประการใดๆก็ได้ แต่การปฏิบัติ
หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นไปโดยมิชอบ ค าว่า โดยมิชอบ หมายถึงมิชอบด้วยหน้าที่ แต่ไม่จ าเป็นต้อง
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ถึงกับผิดกฎหมาย เพียงแต่เป็นการกระท าหรือละเว้นที่ไม่สมควรก็ถือได้ว่าเป็นการกระท าหรือละเว้นโดย
มิชอบแล้ว (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 233)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หมายความว่านอกจากเจ้าพนักงานผู้นั้นจะ ได้ปฏิบัติหรือ

ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเจตนาแล้ว ผู้นั้นจะต้องมีเจตนาพิเศษที่จะกระท าเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วย  

 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
           3. โดยเจตนาทุจริต 

ความผิดที่สองของมาตรา 157 นี้แตกต่างจากความผิดแรกในข้อที่ว่า แม้การที่เจ้าพนักงาน 

กระท านั้นชอบด้วยหน้าที่ก็อาจเป็นความผิดได้ถ้าได้กระท าไปโดยมีเจตนาทุจริตคือเพ่ื อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายหรือไม่ก็ตาม 

ความผิดตามมาตรา 157 นี้เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เช่นเดียวกับความผิดตามมาตรา 147 

มาตรา 148 และมาตรา 149 ถ้าการกระท าของเจ้าพนักงานนั้นเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 147 

มาตรา 148 หรือมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157ซึ่งเป็นบทความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการทั่วไป 

ตัวอย่างเช่น 

          แม้จ าเลยเป็นปลัดอ าเภอ ไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจรับมอบการจ้างแต่เมื่อนายอ าเภอได้แต่งตั้งให้จ าเลยท าการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่ง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในทางราชการ จ าเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลงานตามที่
ได้รับมอบหมายแล้วรายงานให้นายอ าเภอทราบ การที่จ าเลยท ารายงานเท็จจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้นายอ าเภอเสียหาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3215/2538) 

โจทก์เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวายในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน และโจทก์
ได้ช าระค่าปรับตามที่ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ท าให้คดีอาญาที่โจทก์ถูกกล่าวหาเป็นอันเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) แต่เมื่อโจทก์กล่าวหาต่อจ าเลยในฐานะ
พนักงานสอบสวนว่าจ่าสิบต ารวจ ป. ท าร้าย ร่างกายโจทก์ ท าให้โจทก์เสียหายโดยมีเจตนาจะให้จ่าสิบ
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ต ารวจ ป. ได้รับโทษจึงเป็นค าร้องทุกข์ตามมาตรา 2 (7) และเป็นการกระท าที่แยกต่างหากจากการ
กระท าที่โจทก์ถูกกล่าวหาดังกล่าว จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับค าร้องทุกข์ของโจทก์
ไว้เพ่ือด าเนินการสอบสวนตามอ านาจหน้าที่ต่อไป การที่จ าเลยไม่รับค าร้องทุกข์ของโจทก์ในข้อหาท าร้าย
ร่างกาย อ้างเพียงว่าคดีเลิกกันแล้วโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157(ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 7630/2549) 

 

158 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้เสียหำยซึ่งทรัพย์หรือเอกสำรซึ่งตนมีหน้ำที่รักษำไว้ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น  
           3. ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังท่ีได้อธิบายไว้แล้ว  
ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือยินยอม

ให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น หมายถึง การกระท าดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 141 

และมาตรา 142  

ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ ทรัพย์หรือเอกสารจะเป็น
ของราชการหรือของเอกชนก็ได้ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะปกครองหรือรักษาไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง แม้ไม่ถึงเป็นเจตนาทุจริตก็
เป็นความผิด 

ตัวอย่างเช่น  
ขณะจ าเลยปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนโดยสารขาออกนอกราชอาณาจักร จ. คนต่างด้าวซึ่งเป็นคน

โดยสารขาออกถือหนังสือเดินทางมาให้จ าเลยตรวจเพ่ือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อจ าเลยตรวจ
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พบว่า จ. มีเพียงหนังสือเดินทางโดยไม่มีตราประทับขาเข้ากับไม่มีเอกสารการเดินทางครบถ้วน แต่จ าเลย
ไม่ได้ยึดหนังสือเดินทางและควบคุม จ. ไว้เพ่ือให้นายต ารวจสัญญาบัตรมารับตัวไปด าเนินคดีตามระเบียบ
ปฏิบัติ กลับปล่อยให้ จ. ผ่านช่องตรวจของจ าเลยเพ่ือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ จ า เลยจึงมี
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมต ารวจ (ส านักงานต าราวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ( ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 11/2547) 

โจทก์เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนวุ่นวายในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน และโจทก์
ได้ช าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ท าให้คดีอาญาที่โจทก์ถูกกล่าวหาเป็นอันเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) แต่เมื่อโจทก์กล่าวหาต่อจ าเลยในฐานะ
พนักงานสอบสวนว่าจ่าสิบต ารวจ ป. ท าร้าย ร่างกายโจทก์ ท าให้โจทก์เสียหายโดยมีเจตนาจะให้จ่าสิบ
ต ารวจ ป. ได้รับโทษจึงเป็นค าร้องทุกข์ตามมาตรา 2 (7) และเป็นการกระท าที่แยกต่างหากจากการ
กระท าที่โจทก์ถูกกล่าวหาดังกล่าว จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับค าร้องทุกข์ของโจทก์
ไว้เพ่ือด าเนินการสอบสวนตามอ านาจหน้าที่ต่อไป การที่จ าเลยไม่รับค าร้องทุกข์ของโจทก์ในข้อหาท าร้าย
ร่างกาย อ้างเพียงว่าคดีเลิกกันแล้วโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157(ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 7630/2549) 

 

มำตรำ 159 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้เสียหำยซึ่งตรำหรือเครื่องหมำยอันเจ้ำพนักงำนได้ประทับ
หรือหมำยไว้ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดย
ถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น ซึ่งตราหรือ
เครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด  
           3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ 
หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น 
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           4. ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น  
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  

มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ตามต าแหน่งราชการ หรือหน้าที่โดยค าสั่ง หรือโดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสาร
นั้น  

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หมายความว่า ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการในหน้าที่ของตน  

ถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์  ดูค าอธิบายในมาตรา 141และรวมทั้งได้
ยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้นด้วย  

ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือ เอกสารนั้นในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษา สิ่งนั้น หมายความว่า การกระท าผิดตาม
มาตรานี้ต้องเป็นการกระท าต่อตราหรือเครื่องหมายซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้เพ่ือเป็นการ
ยึด หรือรักษาทรัพย์หรือเอกสารใดๆ เช่น การประทับตราทรัพย์ของกลางที่เจ้าพนักงานยึด เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ทั้งกรณีกระท าเองหรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น  

 

160 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนใช้ดวงตรำหรือรอยตรำโดยมิชอบ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือขอ ผู้อ่ืน กระท า
การอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น ซึ่งอาจท า
ให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
          1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น  
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           3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
เช่นนั้น  
           4. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อ่ืน หมายความว่า เจ้าพนักงาน
ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของ
ราชการหรือของผู้อื่น  

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น 
หมายความว่า ได้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ดวงตราหรือรอยตราที่ตนมีหน้าที่รักษาหรือใช้ โดยไม่ถูกต้อง
ตามหน้าที่ของตน  

ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า การใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ดวงตราหรือ
รอยตรานั้น เพียงอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายก็ผิดแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง เจ้าพนักงานผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองและผู้กระท าต้อง
รู้ว่าดวงตราหรือรอยตรานั้นเป็นของราชการหรือของผู้อื่นตาม มาตรา 59 วรรคสามด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัด ได้ประทับตราประจ าตัวของจ าเลยอันเป็นตราของทางราชการซึ่ง
จ าเลยมีหน้าที่รักษาและใช้ตามอ านาจหน้าที่ของจ าเลยที่ไม้ท่อนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตัด และเป็นการ
ประทับตราที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบของกรมป่าไม้ กล่าวคือ มิได้ประทับตราประจ าตัวพร้อมด้วยเลขเรียงล าดับ
ท่อน ค่าภาคหลวงของไม้ท่อนที่ตัดจากตอนั้นๆและเลขปี พ.ศ. ที่ต้องประทับตราไว้ที่หน้าตอของตอไม้ทุก
ตอ ซึ่งย่อมท าให้กรมชลประทานเจ้าของโครงการอ่างเก็บน้ าที่ป่านั้นและกรมป่าไม้เสียหายจ าเลยจึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 160 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 592/2519) 

จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ประทับตราและท าบัญชีอนุญาตให้ชักลากไม้ที่ตัดโดยมิชอบ เป็น
การท าให้ทางราชการเสียหายเป็นความผิดตามมาตรา 160 มาตรา 162 และมาตรา 157 เป็นกรรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 101/2524) 
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มำตรำ 161 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนปลอมเอกสำรโดยอำศัยโอกำสที่ตนมีหน้ำที่ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร 
กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร  
           3. กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว .  
มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร หมายความ ว่าเจ้า

พนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดังกล่าวแล้วถือโอกาสอาศัยหน้าที่
ของตนปลอมเอกสารนั้นๆ หากเจ้าพนักงานมิได้มีหน้าที่ดังกล่าวปลอมเอกสารก็เป็นความผิดฐานปลอม
เอกสารตามมาตรา 264 เช่นคนธรรมดาเท่านั้น  

กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น หมายความว่า เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่
ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ดังกล่าวนั้น และ
กระท าในระหว่างที่ตนมีหน้าที่อยู่  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้
หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1551) 

ตัวอย่างเช่น 
จ าเลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการสอบแข่งขันข้าราชการ

ต ารวจและบุคคล ภายนอกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ จ าเลยได้ตั้งโปรแกรมสั่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์พิมพ์คะแนนลงในกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบรวม 3 คน ให้มีคะแนนสูงขึ้นและสอบผ่าน
ข้อเขยีน ซึ่งความจริงผู้เข้าสอบทั้ง 3 คนสอบไม่ผ่าน จ าเลยได้ท าบันทึกคะแนนลงในเทปบันทึกข้อมูลของ
ทางราชการ ดังนี้จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท าและกรอกข้อความลงในเอกสารดังกล่าวท าการแก้ไข
เพ่ิมเติมคะแนนลงในเอกสารดังกล่าวโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น
เอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษา กรมต ารวจ (ส านักงาน
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ต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) กรรมการตรวจข้อสอบ ผู้เข้าสอบ และประชาชน เป็นความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 161 และมาตรา 265(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 265/2543) 

           การที่จ าเลยมอบกระดาษค าตอบที่ตรวจแล้วและเทปบันทึกข้อมูลให้แก่กรรมการตรวจข้อสอบ
ไปด าเนินการต่อไป ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษา กรมต ารวจ (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ผู้เข้าสอบ และประชาชน จ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 และการกระท าของจ าเลย
ยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่กองบัญชาการศึกษากรมต ารวจ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ผู้เข้าสอบ และประชาชนและ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา 157 ด้วย 

           จ าเลยที่ 1 เรียกรับเงินจากผู้ที่เข้าสอบเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ที่เข้าสอบ สอบข้อเขียนผ่าน เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  

เมื่อจ าเลยได้กรอกข้อความลงในใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) ตามความเป็น
จริง ตรงตามเจตนาของผู้ซื้อผู้ขายที่ดินทุกประการ และตราประทับของกระทรวงมหาดไทยก็ถูกต้อง
เพียงแต่ยังไม่มีลายมือชื่อนายอ าเภอและยังไม่ได้ลงวันที่และเดือนที่ออกใบแทนเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึง
มิใช่เอกสารที่จ าเลยจัดท าขึ้นโดยมีเจตนาจะ ลอกเลียนแบบหรือปลอมเอกสารต้นฉบับฉบับหนึ่งฉบับใด 
เป็นเพียงเอกสารที่ยังลงรายการไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น และการที่
นายอ าเภอในฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินยังมิได้ลงชื่อรับรองเอกสารกับการที่ยังมิได้ลงวันเดือนปีที่ออก
เอกสาร ก็ไม่เป็นเหตุที่จะท าให้ผู้พบเห็นเอกสารจะหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงที่ทางราชการ
ออกให้ไปได้ การกระท าของจ าเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารจึงไม่เป็นความผิดฐาน
ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 161 และมาตรา 266 (1)  

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1532/2543) 

 

มำตรำ 162 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนรับรองหรือกรอกข้อควำมในเอกสำรอันเป็นเท็จ 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระท าการ
ดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
              (1) รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท า ต่อหน้า
ตน อันเป็นความเท็จ 

              (2) รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
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              (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจุดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่น ว่านั้น หรือ 

              (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร  
3. กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  

 (1) รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อ
หน้าตน อันเป็นความเท็จ  

 (2) รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง  
 (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจุดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่า

นั้นหรือ 

 (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว  
มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้ซึ่ง

กระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ท าเอกสาร รับเอกสาร
จากผู้อื่น หรือกรอกข้อความในเอกสาร  

กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  หมายความว่า การกระท าที่จะเป็นความผิด
ตามมาตรานี้ต้องเป็นการกระท าของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ซึ่งการกระท าอันเป็น
ความผิดนั้น ได้แก่ การกระท าตาม (1) (2) (3) หรือ (4) รายละเอียดดูจากตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา
ต่อไป  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

 พลต ารวจมีหน้าที่จดค าให้การของผู้ขอหนังสือเดินทางตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา แม้สั่งด้วยวาจาก็
เป็นหน้าที่ราชการ ถ้าจดค าให้การเป็นเท็จโดยผู้นั้นมิได้มาให้การ เป็นความผิดตามมาตรา 161 (1) และ 
(2) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1501/2518) 
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จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจ าเลยที่ 6เป็นเจ้าพนักงานได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างการ
ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีหน้าที่ตรวจและควบคุมการว่าจ้างให้ด าเนินการไปตามก าหนดในสัญญาแบบ
แปลนแผนผัง เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องแล้วได้รับมอบงานแล้วรายงานต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้างทราบพร้อม
ด้วยหลักฐาน การที่จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจ าเลยที่ 6 ได้ท าหลักฐานในการตรวจรับงานจ้างเหมาแจ้งว่า
จ าเลยที่ 7 ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งๆที่เป็นความเท็จโดยงานยังไม่แล้วเสร็จ แต่
จ าเลยที่ 7 ผู้รับเหมารายงานว่างานเสร็จตามสัญญาแล้วเป็นการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอัน
เอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามมาตรา 162 (4) และมีความผิดฐานปฏิบัติ
หน้าที่มิชอบ ท าให้ราชการเสียหายตามมาตรา 157 ด้วย และยังผิดฐานร่วมกันสนับสนุนผู้รับเหมาฉ้อโกง
และแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา 137 และมาตรา 341 ประกอบด้วยมาตรา 86 ส าหรับ
จ าเลยที่ 7 ผู้รับเหมานั้นมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานในความผิดตามมาตรา 162 (4) มาตรา 157 

ประกอบด้วยมาตรา 86 และมีความผิดฐานฉ้อโกงและแจ้งความเท็จตาม มาตรา 341 และมาตรา 137 

ด้วย(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2203-2205/2532) 

 

มำตรำ 163 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์กระท ำกำรอันมิชอบด้วย
หน้ำที ่

มิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์ 
กระท าการอัน  

           (1) เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

           (2) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้สูญหาย 
ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

           (3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับ ซึ่งจดหมายหรือ สิ่งอ่ืนที่ส่งทาง
ไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 

           (4) เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์  
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           3. กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (1) เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข   
               (2) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลาย หรือ 

ท าให้สูญหาย ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข  
               (3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ที่ควรรับ ซึ่งจดหมายหรือ 

สิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ (4) เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทาง
โทรศัพท์  

           4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์ ปัจจุบัน หมายถึง พนักงานบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งยังคงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท เหล่านี้ 

กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หมายความถึง กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 163 (1)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

การที่ผู้ใดจะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ ย่อมเป็นอ านาจของกรมไปรษณีย์หรือ
กระทรวงเจ้าสังกัดของกรมไปรษณีย์โทรเลขที่จะแต่งตั้ง จ าเลยเป็นพนักงานของการรถไฟ เพียงแต่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับถุงไปรษณีย์และไปรษณียภัณฑ์ซึ่งการรถไฟรับขนส่ง
ให้แก่กรมไปรษณีย์ อันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งของการรถไฟ หามีผลให้จ าเลยมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 ไม่ เพราะการรถไฟไม่มีวัตถุประสงค์ใน
การไปรษณีย์ด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1259/2515) 

จ าเลยเป็นนายไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอ และเป็นพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทย รับเงิน
ค่าธรรมเนียมฝากส่งจดหมายแต่ละวันเป็นเวลา 7 วัน รวม 7 ครั้งไว้โดยมิได้ติดตราไปรษณียากรที่ซอง
จดหมาย และมิได้จ่ายตราไปรษณียากรให้ผู้ฝากปิดเองตามระเบียบ แล้วเบียดบังค่าธรรมเนียมและกัก
จดหมายดังกล่าวแต่ละวันไว้ ดังนี้จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 163 



84 

 

ประกอบด้วย มาตรา 91 และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 58(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2395/2527) 

มำตรำ 164 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนกระท ำโดยมิชอบให้ผู้อ่ืนล่วงควำมลับในรำชกำร 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระท าโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่

ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ หมายความว่า ผู้ที่กระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ซึ่งรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ จะรู้โดยอาศัยหน้าที่หรือไม่ก็ตามแต่ผู้กระท าต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนรู้หรืออาจรู้
นั้นเป็นความลับในราชการ แม้จะไม่รู้ว่าเป็นความลับในเรื่องอะไรก็ตาม  

กระท าด้วยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น หมายความว่า ผู้กระท าจะ
กระท าด้วยประการใดๆให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับนั้นก็ได้ แต่การกระท านั้นต้องไม่ชอบด้วยหน้าที่ เช่น มี
หน้าที่ต้องรักษาความลับในราชการแต่กลับท าให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับนั้น อนึ่ง การเปิดเผยความลับนี้จะท า
ให้ราชการเสียหายหรือไม่ไม่ส าคัญ  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และการกระท านั้นต้องเป็น
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย 

 

มำตรำ 165 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนป้องกันหรือขัดขวำงมิให้กำรเป็นไปตำมกฎหมำยหรือค ำสั่ง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งซึ่งได้สั่งเพ่ือบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้นต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1.เป็นเจ้าพนักงาน  
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           2. มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งซึ่งได้สั่งเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  
           3. ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้น  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นตามกฎหมายหรือค าสั่งซึ่งได้สั่งเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่าง
ใดในองค์ประกอบความผิดข้อ 2 นี้ เช่นเป็นเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมีหน้าที่จับกุมคนร้ายตามกฎหมาย หรือ
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งต้องท าการยึดทรัพย์เพ่ือบังคับคดีตามค าสั่งของศาล เป็นต้น  

ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้น  หมายความว่า ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามค าสั่ง แต่กลับป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่ง 
เช่น เป็นเจ้าพนักงานต ารวจ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจับกุมคนร้าย แต่กลับป้องกันหรือขัดขวางมิให้
มีการจับกุม เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษที่จะ
ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งซึ่งตน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานอัยการต าแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ แม้จะพ้นจากการเป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งอธิบดีกรมอัยการแล้วแต่รู้อยู่แล้วว่าอธิบดีกรมอัยการคนก่อนได้มีค าสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง จ. กับพวก
ตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมต ารวจ ระหว่างที่จ าเลยยังไม่ได้มอบงานให้ ก. รองอธิบดีกรมอัยการซึ่ง
จะเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งอธิบดีกรมอัยการแทนจ าเลย จ าเลยย่อมมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค าสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการคนก่อนซึ่งได้สั่งเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย แต่จ าเลยกลับลอบท าบันทึกสั่งไม่ฟ้อง จ. กับพวก แล้วลอบแจ้งค าสั่งไม่ฟ้องนั้นไปยังอธิบดีกรม
ต ารวจ ซึ่งเป็นกรกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามค าสั่ง
ของอธิบดีกรมอัยการคนก่อนเพ่ือช่วย จ. กับพวกมิให้ต้องรับโทษ จนอธิบดีกรมต ารวจได้แจ้งค าสั่งของ
จ าเลยดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์และผู้ต้องหาทราบทุกคนแล้ว เช่นนี้จ าเลยจึงต้องมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 165 และมาตรา 200 (มาตรา 200 ความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมช่วย
บุคคลอื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง-ผู้เขียน) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3278/2522) 
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การที่จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวนไม่ด าเนินคดีแก่ ช. ในข้อหาแจ้งความเท็จแก่โจทก์ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานผู้สอบสวน ซ. ที่ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การกระท าของจ าเลยตามฟ้องแม้จะเป็น
ความจริงก็เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของจ าเลยอันมีผลเสียหายแก่รัฐ มิได้
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของโจทก์โดยตรงแต่ประการใด โจทก์จึง
ไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีสิทธิฟ้องจ าเลยในข้อหากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  157 

มาตรา 165 และมาตรา 189( ได้ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 530/2526) 

 

มำตรำ 166 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไปละทิ้งงำนหรือกระท ำกำร เพื่อให้งำน
หยุดชะงักหรือเสียหำย 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระท าการอย่างใดๆเพ่ือให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดย
ร่วมกระท าการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

          ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือบังคับ รัฐบาล 
หรือเพ่ือข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด วรรแรก 

1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ละทิ้งงานหรือกระท าการใดๆ  
3. โดยร่วมกระท าการนั้นด้วยกันตั้งแต่หัวคนขึ้นไป  
4. โดยเจตนา  
5. เพ่ือให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน มีความหมายดังได้อธิบายไว้แล้ว 

ละทิ้งงานหรือกระท าการใดๆ หมายความว่า ไม่ยอมท างานตามหน้าที่ของตน หรือท างานให้ช้า
ลง กีดกันมิให้เจ้าพนักงานอ่ืนกระท างานตามหน้าที่ เป็นต้น  

โดยร่วมกระท าการนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หมายความว่า การกระท าซึ่งจะเป็นความผิด
ตามมาตรานี้ต้องร่วมกันกระท าตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และการร่วมกันนี้ต้องมีฐานะเป็นตัวการ มิใช่เพียงเป็น
ผู้สนับสนุนเท่านั้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 5 คือ เพ่ือให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายด้วย 
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บทท่ี 3 

ลักษณะ 3 ควำมผิดเกีย่วกับ กำรยุติธรรม 

 

หมวด 1 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรม 

           เจ้าพนักงานในการยุติธรรม หมายถึงผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม พนักงานอัยการ พนักงาน 
สอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ซึ่งได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
รวมทั้งเจ้าพนักงานอ่ืนซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งพัศดี
เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ เมื่อ
กระท าการอันเก่ียวกับการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิด 

มำตรำ 167 ควำมผิดฐำนให้สินบนแก่เจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรม 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลา -การ 
พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวังการ
กระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  
           2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
           3. แก่เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่งการกระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
           มาตรา 167 นี้เป็นความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานท านองเดียวกับมาตรา 144 แต่มาตรา 
167 นี้จ ากัดเฉพาะเจ้าพนักงาน 4 ประเภท คือ เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี 
(ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว) และพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มีหน้าที่ประสาทความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน ดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้กระท าผิดตามมาตรา 167 นี้ต้องระวางโทษสูงกว่า
ผู้กระท าผิดตามมาตรา 144 การกระท าอย่างไรเป็นการให้สินบนดูค าอธิบายในมาตรา 144 

เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ หมายถึง ข้าราชการตุลาการ คือ ผู้พิพากษาตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม หรือตุลาการศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร นับแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาขึ้นไป
จนถึงประธานศาลฎีกา นอกจากนี้ยังหมายถึงผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ หน้าที่ในการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม และผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาล (จ่าศาลเดิม) ซึ่งศาลสั่งให้
ไปเดินเผชิญสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งตลาการด้วย  

พนักงานอัยการ หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการใน
ส านักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ หรือ เจ้าพนักงานอ่ืนที่มีอ านาจดังกล่าว เช่น 
อัยการศาลทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารก็ตาม  

ผู้ว่าคดี หมายถึง ข้าราชการต ารวจยศนายร้อยต ารวจขึ้นไป พนักงานปกครองตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไป 
ซึ่งมีอ านาจฟ้องคดีในศาลแขวง ต าแหน่งนี้ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วโดยพนักงานอัยการด าเนินการแทน  

พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) รวมทั้งพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีที่ลูกหนี้
กระท าความผิดในทางอาญาเก่ียวกับกฎหมายล้มละลายด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยหลอกลวงโจทก์ว่าจ าเลยเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานอัยการและผู้พิพากษา เรียกร้องเอาเงิน
จากโจทก์โดยอ้างว่าจะน าไปให้บุคคลดังกล่าวเพ่ือช่วยให้บุตรของโจทก์หลุดพ้นคดีอาญา โจทก์หลงเชื่อ
มอบเงินให้จ าเลยไป การกระท าของโจทก์ดังนี้เป็นการร่วมกับจ าเลยในการน าสินบนไปให้เจ้าพนักงานใน
การยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 167 แต่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ใช้ให้จ าเลยกระท าความผิด 
โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ที่จะน าคดีความผิด
ฐานฉ้อโกงมาฟ้องจ าเลยได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 340/2506) 

บิดาของผู้ต้องหาคดีการพนันขอให้จ าเลยช่วยเหลือ จ าเลยเขียนจดหมายถึงร้อยต ารวจโท บ. 
พนักงานสอบสวนว่าคดีการพนันน้ าเต้าปูปลาถึงแม้จะเสียค่าปรับที่ศาลหรือที่โรงพักก็มีค่าเท่ากันคนละ
ไม่ก่ีร้อยบาท จึงขอความกรุณาใช้ดุลพินิจแบบปรัชญาทางเศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย ทั้งหมด 
6 คน คนละ 300 บาท = 2,000 บาท เป็นค่าบ ารุงโรงพัก ดังนี้เป็นเพียงขอร้องให้ช่วยเปรียบเทียบปรับให้
คดีเสร็จไปในชั้นสถานีต ารวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น จ าเลยไม่มีความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 หรือฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานยุติธรรมตามมาตรา 
167(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3700 / 2529) 

 

 

 



89 

 

มำตรำ 168 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำบังคับตำมกฎหมำย ซึ่งให้มำเพื่อให้ถ้อยค ำ 

 ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวนซึ่งให้มา
เพ่ือให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

ขัดขืน หมายความว่า ละเว้นไม่กระท าตามค าบังคับ  
ค าบังคับ หมายรวมถึง หมายเรียกและค าสั่งด้วย เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 133 วรรคแรก บัญญัติว่า “พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมี
เหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดี ให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถาม
ปากค าบุคคลนั้นไว้” เป็นต้น  

ซึ่งให้มาเพ่ือให้ถ้อยค า หมายความว่า การขัดขืนค าบังคับของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือ
พนักงานสอบสวนอันจะเป็นความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นค าบังคับที่สั่งให้บุคคลใดมาพบเพ่ือให้ถ้อยค า
ซึ่งปกติก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดี แต่ต้องมิใช่ค าบังคับที่เจ้าพนักงานดังกล่าวเรียกผู้ต้องหามาแก้คดี เพราะ
กรณีที่ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาแก้คดีตามหมายเรียกหรือหมายนัด เจ้าพนักงานมีอ านาจออกหมายจับได้อยู่
แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

 (ประชุมใหญ่) หมายเรียกของพนักงานสอบสวน ที่ให้ผู้ต้องหามาเพ่ือให้การ ไม่เข้าลักษณะเป็น
ค าบังคับตามมาตรา 168 

กรณีผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียกโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรนั้น ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (3) บัญญัติทางแก้ไว้ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายจับตัวมา
ได้เป็นการลงโทษอยู่แล้วจึงเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 168 หาได้มุ่ง
หมายจะใช้บังคับกับผู้ต้องหาท่ีขัดขืนไม่มาให้การต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกด้วยไม่๖
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1341/2509) 
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มำตรำ 169 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำบังคับตำมกฎหมำยให้ส่งทรัพย์ หรือเอกสำร ให้สำบำน ให้
ปฏิญำณ หรือให้ถ้อยค ำ 

ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งให้ส่งหรือ
จัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณ หรือให้ให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

มาตรา 169 นี้เป็นการกระท าความผิดท านองเดียวกับการกระท าความผิดตามมาตรา 168 แต่
มาตรานี้เป็นค าบังคับให้ส่งหรือจัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณหรือให้ให้ถ้อยค าา 
อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีมีกฎหมายยกเว้นไว้ เช่น กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 231 และมาตรา 234 ซึ่งผู้รับหมายเรียกหรือค าบังคับไม่ต้องส่งเอกสารที่ยังเป็นความลับใน
ราชการ หรือความลับซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหน้าที่ของตน หรือไม่ต้องตอบค าถามซึ่ง
โดยตรงหรืออ้อมอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่างเช่น  

 (ประชุมใหญ่) พนักงานสอบสวนให้ต ารวจไปเชิญจ าเลยมายังสถานีต ารวจเพ่ือการสอบสวนโดย
ไม่ได้ออกหมายเรียกจ าเลยยอมมาที่สถานีต ารวจโดยดี พนักงานสอบสวนจึงบอกจ าเลยว่าจะสอบสวน
จ าเลยเป็นพยาน ซึ่งย่อมหมายความว่าสั่งให้จ าเลยให้ถ้อยค า ค าสั่งของพนักงานสอบสวนเช่นนี้ถือเป็นค า
บังคับตามกฎหมายให้จ าเลยให้ถ้อยค าเมื่อจ าเลยขัดขืนค าบังคับดังกล่าวย่อมมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 169 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1954/2515) 

เจ้าพนักงานได้ออกค าสั่งเรียกให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันส่งเอกสารหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.3) ปรากฏว่า จ าเลยที่ 1 ได้น าหนังสือรับรองการท าประโยชน์นั้นไปมอบให้แก่จ าเลยที่ 2 ยึดถือไว้ 
เมื่อตอนจ าเลยที่ 1 ไปกู้ยืมเงินจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จ าเลยทั้งสองจะได้รับค าสั่งเรียกเอกสารจาก
เจ้าพนักงาน เอกสารดังกล่าวมิได้อยู่ในความครอบครองของจ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 จะคืนหนังสือนั้น
แก่จ าเลยที่ 1 ก็ต่อเมื่อจ าเลยที่ 1 ช าระหนี้แล้ว ขณะได้รับหมายเรียกจ าเลยที่ 1 ยังมิได้ช าระหนี้แก่จ าเลย
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ที่ 2 และจ าเลยที่ 2 ก็ได้ไปพบเจ้าพนักงานและได้ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่ส่งเอกสารว่า หากส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อจ าเลยที่ 1 น าเงินมาช าระหนี้ตามสัญญากู้ก็จะไม่มีเอกสารคืนให้จ าเลยที่ 1 แสดงว่า
จ าเลย ทั้งสองไม่มีเจตนาฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน การที่จ าเลยทั้งสองไม่ส่งเอกสารหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ตามค าสั่งเรียกจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 169(ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 394/2519) 

 

มำตรำ 170 ควำมผิดฐำนขัดขืนหมำยหรือค ำสั่งของศำล 

ผู้ใดขัดขืนหมายหรือค าสั่งของศาลให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสาร
ใดในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด 
          1. ขัดขืนหมายหรือค าสั่งของศาล  
           2. ให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ขัดขืนหมายหรือค าสั่งของศาล หมายความว่า ผู้กระท าไม่ยอมปฏิบัติตามหมายเรียกของศาลซึ่ง
ให้มาศาลเพ่ือให้ถ้อยค า หรือให้เบิกความในการพิจารณาคดีของศาลหรือขัดขืนค าสั่งของศาลที่ให้ส่ง
ทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดีของศาล  

ให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความ หรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดีความผิดตาม
มาตรา 170 นี้จ ากัดความหมายของหมายเรียกและค าสั่งของศาลตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 นี้
เท่านั้น หากเป็นหมายเรียกกรณีอ่ืน เช่น หมายเรียกให้จ าเลยยื่นค าให้การ หากจ าเลยไม่ยื่น ศาลก็อาจสั่ง
ว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การหามีความผิดตามมาตรา 170 นี้ไม่ เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ เจตนาที่จะขัดขืน
หมายเรียกและค าสั่งของศาล หากผู้ได้รับหมายเรียกหรือค าสั่งมีข้อแก้ตัวอันจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย ฯลฯ ก็
ไม่ผิดตามมาตรา 170 นี้ นอกจากนี้ มีบุคคลบางประเภทกฎหมายให้สิทธิที่จะไม่จ าต้องไปศาลตาม
หมายเรียกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ 

(1) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระยุพราช หรือผู้ส าเร็จ ราชการแผ่นดิน ไม่
ว่ากรณีใดๆ 
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(2) พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา ไม่ว่ากรณีใดๆ 

(3) บุคคลใดๆที่อ้างว่าไม่สามารถจะไปศาลเพราะเจ็บป่วย หรือมีข้อแก้ตัว อันจ าเป็น
อย่างอ่ืนที่มเีหตุสมควรและรับฟังได้ 

           อนึ่ง การส่งทรัพย์หรือเอกสารฉบับใดในการพิจารณาคดีนั้น หากทรัพย์ หรือเอกสารนั้นเป็น
เอกสารลับหรือข้อความลับบางประการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 92 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231 ผู้ได้รับหมายเรียกหรือค าสั่งนั้นจะไม่ส่งทรัพย์หรือ
เอกสารนั้นก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ศาลมีค าสั่งให้บุคคลส่งเอกสารมาเป็นพยานในคดีอาญา ผู้นั้นแจ้งต่อศาลว่าไม่มีเอกสารนั้นใน
ครอบครอง โจทก์ในคดีอาญาเรื่องนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องผู้ถูกเรียกเอกสารตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 170 และมาตรา 137 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 323/2520) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170 มุ่งเอาโทษแก่ผู้ที่ขัดขืนค าสั่งของศาลที่ให้ส่งเอกสารในการ
พิจารณาคดี อันเป็นบทบัญญัติถึงการกระท าความผิดต่อศาลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 
โดยเฉพาะ โจทก์ซึ่งเป็นราษฎรไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการกระท าของจ าเลย จึงไม่มีอ านาจฟ้องขอให้
ลงโทษจ าเลยตามมาตรา 170(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2768/2522) 

 

มำตรำ 171 ควำมผิดฐำนขัดขืนค ำสั่งศำลให้สำบำน ปฏิญำณ ให้ถ้อยค ำหรือเบิกควำม 

ผู้ใดขัดขืนค าาสั่งของศาลให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

ขัดขืนค าสั่งของศาล ดูค าอธิบายในมาตรา 170 

ให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค า หรือเบิกความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
112 บัญญัติว่าก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน 
หรือกล่าวปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อน ในทางปฏิบัติศาลจะให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์
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น าสาบาน หากพยานไม่ยอมสาบานหรือปฏิญาณตนตามค าสั่งของศาล พยานผู้นั้นย่อมมีความผิดตาม
มาตรา 171 นี้ 
           อย่างไรก็ดี มีบุคคลบางประเภทที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112 ได้บัญญัติ
ยกเว้นไว้ว่าไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณก็ได้ คือ 

             (1) บุคคลที่อายุต่ ากว่า 14 ปีหรือหย่อนความรู้สึกผิดชอบ  
             (2) พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  
             (3) บุคคลที่คู่ความท้ังสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องสาบาน 

           นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยัง บัญญัติว่า พระภิกษุ 
สามเณรในพระพุทธศาสนา แม้มาเป็นพยาน จะไม่ยอมเบิกความหรือตอบค าถามใดๆก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

คดีก่อนจ าเลยถูกอ้างและมีหมายเรียกมาเป็นพยาน จ าเลยถูกคู่ความในคดีนั้นถามว่าพยานได้
ปลุกปล้ าโจทก์ในคดีนี้หรือไม่ จ าเลยไม่เต็มใจตอบเพราะเกรงจะถูกฟ้องคดีอาญา แต่ศาลสั่งให้ตอบ 
(จ าเลยเกรงจะมีความผิดฐานขัดขืนค าสั่งศาล) จึงตอบว่าได้เสียกัน เป็นการตอบตามประเด็นที่ถูกคู่ความ
ชักถาม จ าเลยตอบไปตามหน้าที่ของพยาน มิใช่นอกเหนือหน้าที่ ทั้งไม่มีเจตนาตอบไปเพ่ือหมิ่นประมาท 
จ าเลยจึงไม่มีความผิด (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 249/2510) 

 

มำตรำ 172 ควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จเกี่ยวกัน ควำมผิดอำญำต่อ เจ้ำพนักงำนในกำร
ยุติธรรม 

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงาน 
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

           2. เกี่ยวกับความผิดอาญา  
           3. แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 

           4. ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
           5. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ดูค าอธิบายในมาตรา 137  

เกี่ยวกับความผิดอาญา การกระท าความผิดตามมาตรา 172 นี้แตกต่างจากมาตรา 137 ที่ว่าใน 

 

มำตรำ 172 นี้ควำมท่ีแจ้งตำมมำตรำนี้เป็นควำมเท็จเกี่ยวกับคดีอำญำเท่ำนั้น  
    แก่พนักงำนอัยกำร ผู้ว่ำคดี พนักงำนสอบสวน หรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวน 

คดีอาญา การแจ้งความเท็จตามมาตรา 172 นี้ก าหนดตัวบุคคลผู้รับแจ้งไว้เฉพาะค าว่าพนักงาน
อัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน ดูค าอธิบายในมาตรา 167 ส่วนเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 
หมายถึงบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) ได้แก่ เจ้าพนักงานซึ่ง
กฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า (ปัจจุบันคือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี) เจ้าหน้าที่กอง
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายซึ่งเจ้าพนักงานเหล่านี้มีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม  

ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า แม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้นหรือจะ
ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่อาจจะเกิดความเสียหายได้เท่านั้นก็เป็นความผิด ส าเร็จแล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าข้อความที่ตน 

แจ้งนั้นเป็นข้อความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญา และต้องรู้ด้วยว่าบุคคลที่ตนแจ้งความเท็จนั้น 

เป็นบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3  

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานเก็บเงินของบริษัทผู้เสียหายเก็บเงินจากลูกค้าแล้วยักยอกเอาไป โดยจ าเลย
แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนและมีดจี้บังคับปล้นเอาเงิน 74,320 บาทซึ่งเป็นของ
ผู้เสียหายและเป็นของจ าเลยบางส่วนไป ซึ่งความจริงแล้วไม่มีการปล้นทรัพย์เกิดขึ้น แต่จ า เลยท า
พยานหลักฐานเท็จด้วยการใช้ไม้ท่อนทุบรถจักรยานยนต์ของจ าเลย และแจ้งข้อความเท็จแก่พนักงาน
สอบสวนว่าได้มีการปล้นทรัพย์ดังนี้จ าเลยย่อมมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 
ตามมาตรา 172 ฐานแจ้งความเท็จว่าได้มีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นตามมาตรา 173 และความผิด
ฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามมาตรา 179 ด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5449/2540) 

แม้พลต ารวจโท ป. และพลต ารวจโท ว. เป็นเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 แต่ตามหนังสือที่จ าเลยที่ 1 ร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมต่อพลต ารวจโท ป. และพลต ารวจโท ว. ซึ่งบคคลทั้งสองต่างเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ ทั้งนี้ เพ่ือ
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ประสงค์ให้มีการตั้งคณะกรรมการ สอบสวนและลงโทษทางวินัยแก่โจทก์และย้ายโจทก์ออกจากพ้ืนที่
รับผิดชอบ ทางราชการจึงเป็นการที่จ าเลยที่ 1 มีหนังสือถึงพลต ารวจโท ป. และพลต ารวจ โท ว. ขอความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับความประพฤติโจทก์ต่อบุคคลทั้งสองในฐานะผู้บังคับบัญชาโจทก์ มิใช่ในฐานะที่เป็น
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาแต่อย่างใด และพลต ารวจโท ป. มิได้มีค าสั่ง
ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดในทางอาญาแก่โจทก์ คงมีค าสั่งให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ชุมพรตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความคุ้มครองจ าเลยที่ 1 แล้วรายงานให้พลต ารวจโท ป. 
ทราบด้วยเท่านั้นการกระท าของจ าเลยที่ 1 จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172

การตามหน้าที่ นายด ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2324/2519) 

(ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 37 ปีการศึกษา 2527)(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 133/2548) 

 

มำตรำ 173 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จว่ำมี กำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น 

ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระท าความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท 

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

รู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หมายความว่า ผู้แจ้งข้อความรู้ว่าความจริงมิได้มีความผิด
อาญาใดๆเกิดข้ึนก่อนหรือขณะที่ไปแจ้งความนั้นเลย  

แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  หมายความว่า 
การแจ้งข้อความในมาตรา 173 นี้จ ากัดเฉพาะการแจ้งแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญาที่นั้น  

ว่าได้มีการกระท าความผิด หมายความว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อความเท็จว่าได้มีการกระท าความผิด
เกิดขึ้น การกระท าความผิดตามมาตรา 173 นี้หมายถึงเฉพาะความผิดอาญา หากมิใช่เป็นความผิดอาญา
ก็อาจเป็นความผิดตามมาตรา 137 
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           อนึ่ง การแจ้งว่าได้มีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นนั้น ผู้แจ้งจะได้ระบุ  ตัวผู้กระท าความผิด
ด้วยหรือไม่ก็เป็นความผิดตามมาตรา 172 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าความจริงมิได้มี
การกระท าความผิดเกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้แจ้งยังต้องมีเจตนาที่จะให้มีการสืบสวนสอบสวน หรือด าเนินคดี
แก่ผู้กระท าความผิดในคดีอาญาด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าโจทก์ร่วมข่มขืนกระท าช าเราจ าเลยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องพักของโรงแรมไม่มีใครรู้เห็น เมื่อจ าเลยเบิกความโต้แย้งกันอยู่จึงต้องฟังเหตุผลและพยาน
พฤติเหตุแวดล้อมกรณีประกอบกัน เมื่อพนักงานโรงแรมเบิกความว่าในวันเกิดเหตุตนเองเป็นผู้บริการเปิด
ม่านรูดให้โจทก์ร่วมและจ าเลยขับรถเข้าไปจอดใน โรงแรม และเปิดม่านรูดอีกครั้งเมื่อรถยนต์ดังกล่าวจะ
ออกไปจากโรงแรมจ าเลยมิได้ร้องขอความช่วยเหลือ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ร่วมมิได้ใช้
ก าลังบังคับหรือใช้อาวุธขู่เข็ญจ าเลยเพ่ือจะร่วมประเวณี พฤติการณ์ดังกล่าวจึงมีเหตุผลน่าเชื่อว่าโจทก์
ร่วมกับจ าเลยร่วมประเวณีกันโดยสมัครใจเมื่อจ าเลยแจ้งต่อพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมาว่าโจทก์ร่วม
ข่มขืนกระท าช าเราจ าเลยจึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา จ าเลยจึงมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 589/2536) 

การที่เจ้าพนักงานต ารวจ 191 มีหน้าที่รับโทรศัพท์เป็นหน้าที่เฉพาะตามที่ทางราชการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติ แต่โดยทั่วไปแล้วเจ้าพนักงานต ารวจย่อมมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การที่จ าเลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจ 191 ว่ามีการวางระเบิด
ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานที่อ่ืนอีกหลายแห่ง โดยรู้อยู่ว่ามิได้มีการกระท าความผิด
อาญา จึงเป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 173 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7008/2548) 

 

มำตรำ 174 ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จเพื่อแกล้งบุคคลอ่ืนให้ต้องรับโทษทำงอำญำ 

ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เป็นการเพ่ือจะแกลงเหบุคคลใดต้องถูก
บังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท 

ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรก เป็นการเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนัก
ขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 174 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
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            1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 

            2. เพ่ือ 

                      (1) จะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย หรือ  
                (2) จะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 

            3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 ความผิดตามมาตรา 174 นี้ การ
กระท าความผิดเป็นอย่างเดียวกับการกระท าตามมาตรา 172 หรือ มาตรา 173 แต่เจตนาพิเศษต่างกัน 
กล่าวคือ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา 174 ต้องกระท าโดยมีเจตนาพิเศษประการใดใน 2 

ประการตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย 

เพ่ือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย มูลเหตุชักจูงใจตามมาตรา 
174 นี้คือเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 อันเป็นวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ กักกัน ห้ามเข้าเขตก าหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หรือ
ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง  

เพ่ือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น หมายความว่า มูลเหตุจูงใจอีกประการ
หนึ่งคือแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 หรือแกล้งให้บุคคล
ซึ่งกระท าความผิดอาญาฐานหนึ่งต้องรับผิดทางอาญาในความผิดฐานอ่ืนซึ่งมีโทษหนักขึ้น เช่น แจ้งความ
เท็จว่าผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ได้ใช้ก าลังประทุษร้ายด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริง เพ่ือจะแกล้งให้
ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษฐานชิงทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักข้ึน 

ตัวอย่างเช่น 

การที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 173 และมาตรา 174 ผู้แจ้งต้องมีโอกาสที่จะให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการสอบสวนเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษทางอาญา แต่การที่จ าเลยท าหนังสือร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ จ าเลยมีเจตนาที่จะให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแก่โจทก์ มิได้มีเจตนาจะ
ให้ด าเนินคดีเอาผิดแก่โจทก์ในทางอาญา การกระท าของจ าเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 173 และ
มาตรา 174 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1489/2530) 

 จ าเลยไม่ได้เป็นผู้ทรงเช็ค จ าเลยไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้ทรงเช็คโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
เช็คที่ไม่มีความผิดทางอาญา ถือว่าไม่มีมูลความผิดในคดีอาญา แล้วขอถอนค าให้การ อ้างว่าที่ให้การไว้
เพราะได้รับการเลี้ยมสอน จ าเลยก็ยังมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
172 และมาตรา 174 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1088/2536) 
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มำตรำ 175 ควำมผิดฐำนฟ้องเท็จว่ำผู้อื่นกระท ำผิดอำญำ 

ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อ่ืนต่อศาลว่ากระท าความผิดอาญา หรือว่ากระท าความผิดอาญา
แรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 175 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
1. เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่น  
2. ต่อศาล  
3. ว่ากระท าความผิดอาญา หรือกระท าความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง  
4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่น หมายความว่า น าเอาความไม่จริงไปฟ้องร้องผู้อื่น  
ต่อศาล หมายความว่า ฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอ่ืน เช่น ศาลอาญา ศาลแขวงศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัว และ
ศาลทหาร เป็นต้น  

ว่ากระท าความผิดอาญา หรือกระท าความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง หมายความว่าการ
ฟ้องเท็จต่อศาลตามมาตรา 175 นี้จ ากัดเฉพาะการฟ้องเท็จในคดีอาญา การฟ้องซึ่งถือเป็นการฟ้องเท็จนี้มี 
2 ประการ คือ ฟ้องว่าผู้อ่ืนกระท าความผิดอาญาโดยรู้อยู่ว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิดเลย หรือฟ้องว่าผู้อ่ืน
กระท าความผิดอาญาแรงกว่าที่ผู้นั้นได้กระท าความผิดจริง การฟ้องเท็จในความผิดทางแ พ่งไม่เป็น
ความผิดฐานฟ้องเท็จตามมาตรา 175 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
แม้จะได้ความตามค าเบิกความของ ส. พยานโจทก์และค าวินิจฉัยของศาลล่างว่าพฤติการณ์ของ

โจทก์ทั้งสองขาดเจตนากระท าความผิดดังที่จ าเลยฟ้อง แต่จ าเลยก็ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นคดีอาญาไปตาม
ความเข้าใจของจ าเลยตามที่พบเห็นมา จึงเป็นการขาดเจตนากระท าผิดฐานฟ้องเท็จ การกระท าของ
จ าเลยไม่เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ คดีโจทก์ไม่มีมูล (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 389/2542) 

การที่โจทก์ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจ านวน 500,000บาทให้แก่จ าเลยนั้น เป็นการออกเช็คเพ่ือค้ า
ประกันเงินกู้ที่โจทก์กู้ไปจากจ าเลย จ านวน 120,000 บาท เมื่อจ าเลยน าเช็คพิพาทฉบับดังกล่าวไปฟ้อง
กล่าวหาว่าโจทก์ออกเช็คให้แก่จ าเลยเพ่ือช าระหนี้เงินก้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เ งินตามเช็คตาม
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พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 4 จึงเป็นการฟ้องคดีอาญาต่อศาลว่าโจทก์
กระท าความผิด การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3963/2543) 

 

มำตรำ 176 เหตุที่ศำลจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 175 น้อยลงหรือไม่ลงโทษ 

 ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 175 แล้วลุแก่โทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีค า
พิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
           มาตรา 176 นี้มิใช่บทก าหนดโทษ แต่เป็นบทที่บัญญัติถึงเหตุที่ศาลจะลงโทษผู้กระท า ความผิด
ฐานฟ้องเท็จตามมาตรา 175 น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ หรืออาจไม่ลงโทษเลย ซึ่งมีเง่ือนไข 2 ประการ 
คือ 

           1. ลุแก่โทษต่อศาล หรือ  
           2. ขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีค าพิพากษา 

ค ำอธิบำย 

ลุแก่โทษต่อศาล หมายความว่า รู้ส านึกถึงการกระท าความผิดของตนและแจ้งความจริงต่อศาล 

ขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีค าพิพากษา หมายความว่า ผู้กระท าผิดตามมาตรา 175ขอถอน
ฟ้องคดีนั้น หรือถอนฟ้องเฉพาะข้อหาที่เป็นฟ้องเท็จ หรือแก้ฟ้องให้ตรงกับข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี แต่
ต้องท าก่อนมีค าพิพากษา 
ตัวอย่างเช่น 

การที่จ าเลยขอถอนฟ้องไปก่อนมีค าพิพากษานั้นเป็นการลุแก่โทษต่อศาล แม้จ าเลยจะยังมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 แต่จ าเลยก็ย่อมได้รับผลตามมาตรา 176 คือศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ (คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาว่าควร บรรเทา
โทษให้แก่จ าเลย)(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5/2508) 

 

มำตรำ 177 ควำมผิดฐำนเบิกควำมเท็จต่อศำล 

ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดีต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เบิกความอันเป็นเท็จ 

           2. ในการพิจารณาคดีต่อศาล  
           3. ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดี  

           4. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

เบิกความอันเป็นเท็จ หมายความว่า เอาความเท็จมาเบิกความต่อศาล ไม่ว่าผู้เบิกความเท็จนั้นจะ
ได้สาบานหรือปฏิญาณก่อนเบิกความหรือไม่ก็ตาม  

ในการพิจารณาคดีต่อศาล หมายความว่า การเบิกความเท็จนั้นได้กระท าต่อศาลในการพิจารณา
คดี ไม่ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ชั้นพิจารณา หรือชั้นบังคับคดีก็ตามการเบิกความเท็จต่อผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการประจ าศาลที่เปลบพยานในการเดินเผชิญสืบแทนศาลก็มีความผิดตามมาตรา 177 (รชฏ เจริญ
ฉ่ า, รวมคาบรรยายภาคหนึ่งของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2541: 63)  

ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส าคัญในคดี หมายความว่า การเบิกความเท็จนั้นต้องเป็นข้อส าคัญในคดี
นั้น ข้อส าคัญในคดีคือข้อความที่มีน้ าหนักในการวินิจฉัยของศาลอันจะมีผลให้คดีนั้นแพ้หรือชนะกัน ถ้า
การเบิกความเท็จนั้นไม่เป็นข้อส าคัญในคดีก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 177 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้อยู่แล้วว่า
ข้อความที่ตนเบิกความต่อศาลนั้นเป็นความเท็จ 

           มาตรา 177 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดในวรรคแรก ได้กระท าใน
การพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 

คดีที่จ าเลยยื่นค าร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของม. ผู้ตายมีประเด็นว่า จ าเลยเป็นทายาทหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่น ค าร้องขอต่อศาลและมีเหตุที่จะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 1713 หรือไม่ กับจ าเลยเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะเป็น ผู้จัดการมรดกตามมาตรา 1718 

หรือไม่ ส่วนข้อที่ว่า ม. มีทรัพย์มรดกอะไร บ้าง จ านวนเท่าใด ไม่ใช่ประเด็นในคดีดังกล่าว การที่จ าเลย
เบิกความเท็จว่า บ้านเป็นของ ม. จึงมิใช่ข้อส าคัญในคดี จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 75/2544) 
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ความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ข้อความเท็จที่ได้เบิกความ
ต่อศาลจะต้องเป็นข้อส าคัญในคดี ซึ่งหมายถึงต้องเป็นข้อส าคัญในคดีอย่างแท้จริงถึงขนาดมีผลท าให้แพ้
ชนะคดีกันได้โดยอาศัยค าเบิกความอันเป็นเท็จนั้น 

          คดีแพ่งซึ่งโจทก์ถูก ท. ฟ้องเรียกเงินคืน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ ท. ชนะคดีโดยอาศัยพยานเอกสาร
ในคดีเป็นส าคัญ ส่วนค าเบิกความของพยานบุคคลเพียงแต่น ามารับฟังประกอบพยานเอกสารเท่านั้น และ
วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ าหนักมากกว่า โดยมิได้น าค าเบิกความของจ าเลยมาเป็นข้อวินิจฉัย
ให้มีผลเป็นการแพ้ชนะกัน ข้อความที่จ าเลยเบิกความจึงไม่ใช่ข้อส าคัญในคดี ไม่อาจลงโทษจ าเลยใน
ความผิดฐานเบิกความเท็จได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 558/2548) 

 

มำตรำ 178 ควำมผิดฐำนแปลข้อควำมหรือควำมหมำยให้ผิดไปใน ข้อส ำคัญ 

ผู้ใดซึ่งเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ให้แปล
ข้อความหรือความหมายใด แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
องค์ประกอบควำมผิด  
          1. เป็นบุคคลซึ่งเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน 

สอบสวนให้แปลข้อความหรือความหมายใด  
           2. แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ  
           3. โดยเจตนา   
ค ำอธิบำย 

ผู้ใด ผู้ใดในมาตรา 178 นี้ หมายความถึง ล่ามหรือบุคคลใดที่เจ้าพนักงานในต าแหน่งตามมาตรา
นี้มอบหมายให้แปลข้อความหรือความหมายใด  

แปลข้อความ หมายถึง ให้ความหมายของข้อความไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาษาไทย
ค าพูด จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยเฉพาะจากภาษาต่างประเทศมาเป็น  

ความหมายใด หมายความว่า แปลรหัส เครื่องหมาย กิริยาอาการ สัญลักษณ์ หรือเข้าใจสัญญาณ
ใด ซึ่งอาจรู้กันในระหว่างบุคคลบางหมู่บางคณะออกมาให้บุคคลธรรมดา  

แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ หมายความว่า ผู้กระท าได้แปลข้อความ
หรือความหมายผิดไปจากความจริงซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดี หรือเป็นข้อโต้เถียงท่ีจะท าให้แพ้หรือชนะคดีได้ 
4 
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ผู้กระท าจะผิดตามมาตรานี้ก็
ต่อเมื่อผู้กระท ารู้ว่าข้อความหรือความหมายที่ตนแปลนั้นผิดจาก ความจริง ถ้าผู้กระท าแปลไปโดยสุจริต
คือเข้าใจว่าถูกต้อง แม้ว่าความจริงจะแปล ผิดไปก็ไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนา (หยุด แสงอุทัย , 2538: 

84) 

 

มำตรำ 179 ควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนเท็จในกำรสอบสวนหรือสืบสวนคดีอำญำ 

ผู้ใดท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ สืบสวน
คดีอาญาเชื่อว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นร้ายแรงกว่าที่เป็น
ความจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
          1. ท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  
           2. เพ่ือให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อว่า 

           3. โดยเจตนา 
               1.1 ได้มีความผิดอาญาเกิดข้ึน หรือ  
               2.2 ความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนร้ายแรงกว่าที่เป็นจริง 

ท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หมายความว่า สร้างพยานหลักฐานหรือเพ่ิมเติมพยานหลักฐานขึ้น 
และพยานหลักฐานนั้นไม่เป็นความจริง เช่น เอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าของผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้นั้นถูก
ด าเนินคดีในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย  

เพ่ือให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อว่าได้มีความผิดอาญา
เกิดข้ึน หรือความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนร้ายแรงกว่าที่เป็นจริง หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาท า
พยานหลักฐานเท็จแล้ว ยังต้องมีเจตนาพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบความผิดข้อ 3 นี้ด้วย 

           ความผิดตามมาตรา 179 นี้ส าเร็จเมื่อท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ แม้จะยังไม่ทันแสดงต่อ
พนักงานสอบสวน 

ตัวอย่างเช่น  
การที่จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากจ าเลยที่ 1 ว่าทรัพย์ของจ าเลยที่ 1 ถูกคนร้ายลัก

ไป แต่จ าเลยที่ 2 ได้ท า บันทึกในวันแจ้งโดยมีข้อความถูกต้องตามความจริงทุกประการและลงวันที่ 
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ย้อนหลังเพ่ือให้ถูกต้องตรงกับวันที่จ าเลยที่ 1 ได้มาแจ้งความไว้ เป็นเพียงการท าบันทึกให้ตรงกับความ
เป็นจริงว่ามีการแจ้งความในวันใดเท่านั้น หาเป็นการท าพยานหลักฐานเท็จในคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 179 ไม่ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3025/2506) 

ในการแจ้งความเท็จว่าผู้เสียหายมีและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จ าเลยได้น าอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไปมอบให้พนักงานสอบสวนด้วย การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
การท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงานสอบสวนเชื่อว่าได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้นจึงมี ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 179 ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมจากการแจ้งความอันเป็นเท็จ                 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1294/2536) 

 

มำตรำ 180 ควำมผิดฐำนน ำสืบหรือแสดงหลักฐำนอันเป็นเท็จ ในกำรพิจำรณำคดี 

 ผู้ใดน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อ
ส าคัญในคดีนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

          ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

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

น าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ความผิดตามมาตรา 180 นี้มีการกระท า 2 ประการ 
คือ น าสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  

น าสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หมายความว่า ผู้กระท าผิดได้น าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมา
พิสูจน์ต่อศาลเพ่ือสนับสนุนค าฟ้อง ค าให้การ หรือค าร้องในคดี ของตน เช่น น าพยานหลักฐานการรับ
ช าระหนี้ซึ่งเป็นเอกสารปลอมมาส่งอ้างต่อศาลในการสืบพยาน เป็นต้น  

แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หมายความว่า เสนอพยานหลักฐานที่เป็นเท็จต่อศาล ไม่ว่า
เอกสารอันเป็นเท็จนั้นจะเป็นเอกสารที่แก้ไขหรือท าขึ้นใหม่  
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ในการพิจารณาคดี หมายความว่า การน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จที่จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 180 นี้ต้องเป็นการน าสืบหรือแสดงในการพิจารณาคดี  
           หมายเหตุ กรณีผู้อ้างพยานน าพยานเท็จมาเบิกความต่อศาล พยานผู้เบิกความเท็จต่อศาลมี
ความผิดตามมาตรา 177 ส่วนผู้อ้างและน าพยานเท็จเข้าสืบมีความผิดตามมาตรา 180 

เป็นพยานหลักฐานในข้อส าคัญในคดี หมายความว่า พยานหลักฐานอันเป็นเท็จที่ผู้กระท าผิดน า
สืบหรือแสดงนั้นต้องเป็นหลักฐานในข้อส าคัญในคดี  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองมาตรา 180 วรรคสอง เป็น
เหตุฉกรรจ์ของวรรคแรก กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าผิดตามวรรคแรกนั้นได้กระท าไปในการพิจารณาคดีอาญา 
ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 

โจทก์ฟ้องจ าเลยในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยกล่าวอ้างว่าจ าเลยเอาอาวุธปืน
ของโจทก์ไปขูดลบเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนปืนและเลขประจ าปืน แล้วน าไปจดทะเบียนในสภาพเป็น
อาวุธปืนเถื่อน คดีถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความ การที่จ าเลยน าอาวุธปืนมาแสดงต่อศาลเพ่ือ
พิสูจน์ว่าอาวุธปืนที่จ าเลยน าไปจดทะเบียนปืนเถื่อนเป็นอาวุธปืนคนละกระบอกกับอาวุธปืนของโจทก์จึง
ไม่ใช่เป็นการแสดงหลักฐานในข้อส าคัญในคดี เพราะอาวุธปืนดังกล่าวจะเป็นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
หรือไม่ก็หาท าให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปไม่ (เพราะคดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความ
ไปแล้ว-ผู้เขียน) จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 180 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 162/2532) 

แม้จ าเลยจะเบิกความและน าสืบพยานหลักฐานเท็จว่าจ าเลยหย่ากับภริยาก่อนที่ภริยาของจ าเลย
จะกู้ยืมเงินโจทก์ แต่ศาลชั้นต้นมิได้หยิบยกข้อความที่ว่าจ าเลยหย่ากับภริยาเมื่อใดขึ้ นวินิจฉัย ข้อความ
ดังกล่าวจึงมิใช่ข้อแพ้ชนะอันจะเป็นข้อส าคัญในคดี แม้จะฟังว่าข้อความที่จ าเลยเบิกความและน าสืบหรือ
แสดงพยานหลักฐานเป็นเท็จก็ตาม ก็ลงโทษจ าเลยใน ข้อหาเบิกความเท็จตามมาตรา 177 และน าสืบหรือ
แสดงพยานหลักฐานเท็จตามมาตรา 180 ไม่ได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 146/2536) 

 

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

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 
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           (1) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีขึ้น
ไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาท 

           (2) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท 

           มาตรา 181 นี้เป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 
178 หรือมาตรา 180 ต้องระวางโทษสูงขึ้น ซึ่งมี 2 กรณี คือ 

1. เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้กระท าความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เช่น 
ฟ้องเท็จว่าเจ้าพนักงานกระท าความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 (ระวางโทษตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต) เป็นต้น 

  2. เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้กระท าความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิตหรือจ ำคุก
ตลอดชีวิต เช่น ฟ้องเท็จว่าผู้อ่ืนกระท าความผิดอาญาฐานเป็นกบฏตามมาตรา 113 เป็นต้น  
ตัวอย่างเช่น  

 จ าเลยมีปากเสียงกับบุคคลคนหนึ่งแล้วถูกบุคคลผู้นั้นชกต่อยเอา จ าเลยได้น าความไปแจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนว่ามีนักเลง 3 คนกลุ้มรุมท าร้ายจ าเลย คนหนึ่งใช้ไม้ตี คนหนึ่งล็อกคอ อีกคนหนึ่งแย่ง
เงิน ดังนี้เป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลผู้นั้ นต้องรับโทษหนัก
ขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสองและข้อความที่จ าเลยแจ้งนั้นเป็นการกล่าวหาว่า
บุคคลผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 181 (1) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 209/2506) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 181 (1)ซึ่งบัญญัติว่าถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 174 

มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท า
ความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปนั้น ประโยคที่ว่า “เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใด
กระท าความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป” หมายความว่ากรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระท า
ความผิดจะต้องมีอัตราโทษขั้นต่ าของความผิดจ าคุก 3 ปีเป็นอย่างน้อยที่สุด เมื่อกรณีแห่งข้อหาว่า
ผู้เสียหายกระท าความผิดคือการที่จ าเลยแจ้งความเท็จว่าผู้เสียหายมีและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี โทษขั้นต่ าไม่ถึงสามปี การกระท าของ
จ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 181 (1) (วินิจฉัยท านองเดียวกับค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1304/2506 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3702/2506 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 561/2508) (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1294/2536) 

มำตรำ 182 เหตุที่ผู้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 177 หรือมำตรำ 178 ไม่ต้องรับโทษ 

ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 แล้วลุแก่ไทษ และกลับแจ้งความจริงต่อ
ศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

องค์ประกอบควำมผิด  
            1. กระท าความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 

            2. ลุแก่โทษ 

            3. กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล 

ค ำอธิบำย 

ลุแก่โทษ หมายความว่า รู้ส านึกในความผิดที่ได้กระท าไป และแจ้งการกระท าอันไม่สมควรนั้นต่อ
ศาลหรือเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี  

กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล  หมายความว่าเมื่อ
ผู้กระท าได้รู้ส านึกว่าตนได้กระท าความผิดไปแล้ว ต้องแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค า
เบิกความหรือก่อนจบการแปล แล้วแต่กรณี ในกรณีการเบิกความของพยาน แม้พยานได้เบิกความไปแล้ว 
แต่การเบิกความยังไม่สิ้นสุดตามกระบวนการพิจารณา เช่น ผู้กระท าผิดยังมีโอกาสถามติง พยานก็ยังมี
โอกาสลุแก่โทษและให้ความจริงต่อศาลได้ 
           การกระท าผิดตามมาตรา 177 และมาตรา 178 นี้ความจริงเป็นความผิดส าเร็จตั้งแต่เริ่มเบิก
ความหรือเริ่มแปลแล้ว แต่มาตรา 182 บัญญัติขึ้นเพ่ือยกเว้นโทษแก่ผู้กระท าความผิดที่ลแก่โทษและกลับ
แจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน แต่ก็ต้องกระท าก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเบิกความเป็นพยานศาลว่าจ าเลยเห็นเขาแบกก าปั่นไปทางหลังบ้าน ครั้นถูกซักหนักขึ้น 
จ าเลยก็รับสารภาพทันทีว่าเบิกความเท็จต่อศาล ดังนี้จ าเลยไม่ต้องรับโทษฐานเบิกความเท็จเพราะจ าเลย
กลับค าเบิกความของตนและแจ้งความจริงต่อศาลในขณะที่ยังเบิกความอยู่ ยังไม่จบค าให้การ ตรงกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 182 ปัจจุบัน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 650/2461) 

 

มำตรำ 183 เหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 177 มำตรำ 178 หรือมำตรำ 180 อำจถูกลงโทษ
น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
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ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แล้วลุแก่โทษ และกลับแจ้ง
ความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดที่ได้กระท า ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
องค์ประกอบความผิด  
1. กระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180  

2. ลุแก่โทษ  
3. กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดที่ได้
กระท า 
ค ำอธิบำย 

ลุแก่โทษ หมายความว่า รู้ส านึกในความผิดที่ได้กระท าไป  
กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน หมายความว่า ถ้าเป็นความผิดตามมาตรา 177 ก็ต้อง

แจ้งความจริงต่อศาลที่ตนเบิกความเท็จ ถ้าเป็นความผิดตามมาตรา 178 ก็ต้องแจ้งความจริงต่อเจ้า
พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี (ยกเลิกแล้ว) หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี  

ก่อนศาลมีค าพิพากษา หมายความว่า ก่อนที่ศาลซึ่งพิจารณาคดีที่ผู้กระท าผิดเบิกความอันเป็น
เท็จตามมาตรา 177 หรือก่อนศาลซึ่งพิจารณาคดีที่ผู้กระท าผิดแปลข้อความหรือความหมายที่ผิดไปตาม
มาตรา 178 หรือก่อนที่ศาลซึ่งผู้กระท าผิดน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามมาตรา 180 จะ
พิพากษาคดีนั้นๆแล้วแต่กรณี 

ก่อนตนถูกฟ้องในความผิดที่ได้กระท า หมายความว่า ก่อนที่ผู้กระท าความผิดจะถูกฟ้องในข้อหา
ว่ากระท าความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่างเช่น  

จ าเลยเบิกความเท็จจบแล้ว ระหว่างที่ศาลจดรายงานกระบวนพิจารณา จ าเลยกลับแจ้งความจริง 
จ าเลยได้รับการลดหย่อนโทษ (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 183)(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
291/2480) 

 

มำตรำ 184  ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซึ่งพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิดเพื่อช่วยผู้อ่ืน 

 ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อ่ืนมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไป
เสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิด 

           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือจะช่วยผู้อ่ืน 

                (1) มิให้ต้องรับโทษ หรือ  
                (2) ให้ได้รับโทษน้อยลง 
ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย หมายความว่า ท าให้พยานหลักฐานช ารุดหรือบุบสลาย ผิดแปลกไปจากเดิม เช่น 
ขูดลบเลขทะเบียนปืน เป็นต้น  

ท าลาย หมายความว่าท าให้พยานหลักฐานสิ้นสภาพโดยสิ้นเชิง เช่น เผาพยานเอกสารเป็นต้น 
ซ่อนเร้น หมายความว่าน าพยานหลักฐานไปจากท่ีเดิมเพ่ือไม่ให้หาพบ เช่น เอามีดของกลางไปฝัง 
เป็นต้น  
เอาไปเสีย หมายความว่า น าพยานหลักฐานจากท่ีเกิดเหตุไปไว้ที่อ่ืน เช่น เอาปืนของกลางไปฝาก

ผู้อื่นไว้ เป็นต้น  
ท าให้สูญหาย หมายความว่า กระท าต่อพยานหลักฐานเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนหาพบ เช่น เอาอาวุธของ

กลางไปทิ้งแม่น้ า เป็นต้น  
ท าให้ไร้ประโยชน์ หมายความว่า กระท าต่อพยานหลักฐานในลักษณะที่ไม่อาจน ามาใช้เป็น

พยานหลักฐานได้ต่อไป เช่น ลบลายนิ้วมือที่ติดอยู่ที่ของกลางออกไป เป็นต้น  
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิด หมายความว่า การกระท าตามองค์ประกอบความผิดข้อ 

1 นั้นต้องเป็นการกระท าต่อพยานหลักฐานในการกระท าความผิดและพยานหลักฐานนั้นเป็ น
พยานหลักฐานในคดีอาญา จะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือวัตถุพยานก็ได้ เช่น การจัดให้พยาน
บุคคลไปซ่อนตัวเพ่ือไม่ให้มาเบิกความ เป็นต้น แม้ต่อมาจะมีการติดตามตัวมาเบิกความได้ก็เป็นความผิด
ส าเร็จแล้ว ถือว่าเป็นการซ่อนเร้นพยาน (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1213) 

อนึ่ง ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 184 นี้ต้องเป็นผู้อ่ืน มิใช่ตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้กระท าความผิดเอง 
หากผู้กระท าการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 184 นี้ เป็นผู้ต้องหาหรจ าเลยเอง ผู้กระท ามีความผิดตาม
มาตราอ่ืน เช่น มาตรา 142 เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย 
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เพ่ือจะช่วยผู้อ่ืนมิใหต้องรับโทษหรือให้ได้รับโทษน้อยลง หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 184 นี้ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเจตนา และต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนมิให้
ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงด้วย เช่น เอาอาวุธปืนที่คนร้ายน าติดตัวไปขณะลักทรัพย์ไปทิ้งแม่น้ าเสีย
เพ่ือให้คนร้ายได้รับโทษน้อยลง เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย เมื่อเจ้าพนักงานไปที่บ้าน
จ าเลยทั้งสองเพ่ือตรวจค้นจับกุม จ าเลยที่ 1 รับห่อเฮโรอีนจากจ าเลยที่ 2 แล้วโยนทิ้งทันที ดังนี้เห็นได้ว่า
จ าเลยที่ 1 กระท าไปเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจยึดหลักฐานเกี่ยวกับความผิดได้ที่ตน เป็นการกระท าด้วย
เจตนาเพื่อช่วยตนเอง แม้จ าเลยที่ 2 อาจจะได้รับ ประโยชน์จากการกระท าดังกล่าวด้วย จ าเลยที่ 1 ก็ไม่มี
ความผิดฐานท าให้เสียหาย ท าลายพยานหลักฐานในการกระท าความผิด เพ่ือจะช่วยผู้อ่ืนมิให้ต้องรับโทษ
ตามมาตรา 184 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 786/2522) 

การกระท าที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 184จะต้องเป็นการกระท าเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนมิให้ต้องรับ
โทษหรือรับโทษน้อยลงการที่จ าเลยซึ่งด ารงต าแหน่งป่าไม้อ าเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ 12 ท่อนที่พนักงาน
สอบสวนได้ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยไม้ดังกล่าวมีดวงตรา
ประจ าตัวของจ าเลยประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน และก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งถูก
ตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่นั้น จ าเลยกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเองให้พ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 184 (แต่เป็น
ความผิดตามมาตรา 142 ฐานท าลายทรัพย์ที่ส่งไว้เป็นพยานหลักฐาน ) (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  
3964/2532) 

 

มำตรำ 185 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซึ่งทรัพย์หรือเอกสำรใดที่ได้ ส่งไว้ต่อศำลในกำรพิจำรณำคดี 
ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ช่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือ

เอกสารใดที่ได้ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ดูความหมายของ
การกระท าดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 184  

ทรัพย์หรือเอกสารใด 

ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137    
เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลข ดัง หรือ

แผนแบบอย่างอ่ืน อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) 

ที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี หมายความว่า การกระท าตามมาตรา 
185 นี้เป็นการกระท าต่อทรัพย์หรือเอกสารซึ่งได้ส่งไว้ต่อศาล หรือศาลมอบให้ผู้นั้นรักษาไว้ในการ
พิจารณาคดี เช่น มีดของกลางที่ศาลมอบให้เจ้าพนักงานต ารวจดูแลรักษาไว้ เอกสารที่ศาลมอบให้
เจ้าหน้าที่ของศาลเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการพิจารณาคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตาม เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยน าสมุดฝากเงินออมสินส่งไว้ต่อศาลเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวจ าเลยต่อศาล จ าเลยไป
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานต ารวจว่าสมุดฝากเงินออมสินของจ าเลยสูญหายไป แล้วน าหลักฐานการแจ้ง
หายนี้ไปเบิกเงินปิดบัญชีสมุดฝากเงินออมสินจากธนาคารออมสิน จ าเลยผิดฐานแจ้งความเท็จตามมาตรา 
137 แต่จ าเลยไม่ผิดฐานท าให้เสียหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาลตามมาตรา 185 เพราะ
ทรัพย์หรือเอกสารใดที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีตามมาตรา 185 นั้นหมายถึง
ทรัพย์หรือเอกสารที่จะต้องส่งหรือรักษาไว้เพ่ือวินิจฉัยประเด็นในการพิจารณาคดี สมุดฝากเงินออมสิน
ดังกล่าวได้ส่งหรือรักษาไว้ในฐานะเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวจ าเลยในคดีอาญา ไม่ใช่
พยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นที่จะพิสูจน์ว่าจ าเลยในคดีอาญานั้นกระท าผิดหรือไม่ สมุดฝากเงินออมสิน
ดังกล่าวจึงไม่เป็นทรัพย์หรือเอกสารที่ได้ส่งหรือรักษาไว้ในการพิจารณาคดีตามมาตรา 185 จ าเลยจึงหามี
ความผิดตามมาตรา 185 ไม ่(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1036/2533) 

 

มำตรำ 186 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซึ่งทรัพย์สินที่ได้มีค ำพิพำกษำให้รับ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง ทรัพย์สินที่
ได้มีค าพิพากษาให้ริบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
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2. ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มีค าพิพากษาให้ริบ  
3. โดยเจตนา 

ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  ดูความหมายของ
การกระท าดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 124  

ทรัพย์สินที่ได้มีค าพิพากษาให้รับ หมายความว่าผู้กระท ากระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดใน
องค์ประกอบความผิดข้อ 1 ต่อทรัพย์สินที่ศาลได้มีค าพิพากษาให้ริบเป็นของแผ่นดิน  

โดยเจตนำ หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่า
ทรัพย์สินนั้นศาลได้มีค าพิพากษาให้ริบแล้ว 

 

มำตรำ 187 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซึ่งทรัพย์ ที่ถูกหรือน่ำจะถูกยึดหรืออำยัด 

 ผู้ใดเพ่ือจะมีให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น 
เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรือ
อายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรืออายัด  
           3. เพ่ือจะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

           4. โดยเจตนา 
ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  ดูความหมายของ

การกระท าดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้แล้วในมาตรา 184  

ทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรืออายัด หมายความว่า ผู้กระท ากระท าต่อ
ทรัพย์ที่ถูกยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ศาล
สั่งยึดเพื่อขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้ตามค าพิพากษา เป็นต้น  

การอายัด หมายถึง การที่มีค าสั่งให้บุคคลภายนอก เช่น ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้ท า
การโอนหรือช าระหนี้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทนที่จะโอนหรือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา    การ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรานี้รวมถึงการยึดหรืออายัดโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เช่น 
พนักงานสอบสวนด้วย 

ความผิดตามมาตรานี้หมายรวมถึงการกระท าต่อทรัพย์สินที่น่าจะถูกยึดหรืออายัดด้วย  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย  

เพ่ือจะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หมายความว่า การกระท าตามมาตรานี้
ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษหรือเหตุจูงใจที่จะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เช่น ผู้ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือคดีที่ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเอาไปเสียซึ่งทรัพย์ซึ่งถูกยึดหรือ
อายัดตามค าสั่งของศาลโดยทุจริต ดังนี้ผู้นั้นมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 หรือมาตรา 335 

แล้วแต่กรณี แต่ไม่มีความผิดตามมาตรา 187 นี้ 
ตัวอย่างเช่น  

 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 บัญญัติไว้ ต้องเป็นกรณี
ที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้วจึงจะมีความผิด 

           โจทก์ฟ้องจ าเลยกับพวกขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลและให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับสิ่งปลูกสร้าง
ให้โจทก์ ในระหว่างพิจารณา จ าเลยได้โอนขายที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างให้ผู้อ่ืน ท าให้โจทก์เสียหาย
การกระท าของจ าเลยดังนี้ ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 (ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1284/2519) 

การที่ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้วช าระหนี้
แก่จ าเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้น เป็นการกระท าตามค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดี เพ่ือน าเงินที่
ศาลมีค าสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราวในคดีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายึดไว้ในอีกคดีหนึ่งไปเฉลี่ยให้จ าเลยซึ่งเป็น
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดี ก่อนเห็นว่าหนี้ตามค าพิพากษาตามยอมไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คัดค้านไม่ให้จ าเลยนี้เข้ามาเฉลี่ยได้ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 และ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1300/2539) 

 

มำตรำ 188 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสำรของผู้อ่ืน 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง พินัยกรรม
หรือเอกสารใดของผู้อ่ืน ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อ่ืน  
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           3. ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ดูความหมายของ
การกระท าดังกล่าวนี้ดังที่อธิบายไว้ในมาตรา 184 

พินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น 

พินัยกรรม หมายถึง หนังสือเจตนาก าหนดการเผื่อตายของบุคคลในเรื่องทรัพย์สินของตนหรือใน
เรื่องใดๆที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อผู้นั้นถึงแก่ความตาย  

เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลข ง ผัง 
หรือแผนแบบอย่างอ่ืนจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7)  

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่า การกระท าต่อ
พินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่นนั้นเพียงน่าจะเป็นผลให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย หรือขาดประโยชน์ ก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ตัวอย่างค าเช่น 

บ. เป็นนักการภารโรงของสหกรณ์การเกษตรไม่มีส่วนได้เสียในบัญชีเงินกู้ จึงไม่มีเหตุที่ บ. ต้อง
เผาบัญชีเงินกู้หาก บ. ทราบว่าการเผาท าลายบัญชีเงินกู้เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ก็คงไม่กระท าตามค าสั่งของจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของ
สหกรณ์ แต่ บ. ยอมเผาบัญชีเงินกู้ตามค าสั่งของจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อโดยสุจริตว่า
เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา การที่จ าเลยที่ 1 สั่งให้ บ. เผาบัญชีเงินกู้จึง
ไม่ใช่เป็นการใช้ผู้อ่ืนกระท าความผิด เพราะ บ. ผู้ถูกใช้ไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด แต่เป็ นการที่
จ าเลยที่ 1 ใช้ บ. เป็นเครื่องมือของจ าเลยที่ 1 ในการกระท าความผิด ถือว่าจ าเลยที่ 1 เป็นผู้กระท า
ความผิดเองโดยอ้อม (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3336-3337/2547) 

ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 กฎหมายมุ่งคุ้มครอง
เอกสารที่เป็นพยานหลักฐานในท านองเดียวกับพินัยกรรมเป็นส าคัญ มิได้มุ่งถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการ
เป็นเจ้าของกระดาษหรือวัตถุที่ท าให้ปรากฏความหมายเป็นเอกสาร ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยความผิดที่
เกี่ยวกับทรัพย์ไว้เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว ค าว่า เอาไปเสีย ตามมาตรา 188 จึงมิได้มีความหมายเป็นอย่าง
เดียวกับค าว่า เอาไปเสีย ที่ใช้ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 แต่หมายถึงจากที่เอกสารนั้นอยู่ใน
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ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชา ที่อาจขาดเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน                      

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8450/2548) 

 

มำตรำ 189 ควำมผิดฐำนช่วยผู้กระท ำผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษ 

ผู้ใดช่วยผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ 
เพ่ือไม่ให้ต้องโทษโดยให้พ านักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 189 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ช่วยโดยให้ที่พ านัก โดยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ  
           2. ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด  
           3. ความผิดนั้นไม่ใช่ความผิดลหุโทษ  
           4. เพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดต้องโทษหรือถูก
จับกุม 

           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ให้ที่พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ  
ให้ที่พ านัก หมายความว่า ให้ที่พักอาศัย จะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้  
ซ่อนเร้น หมายความว่า ปกปิดมิให้เจ้าพนักงานหาพบ  
ช่วยด้วยประการใด ๆ หมายความว่า ให้การช่วยเหลืออย่างใดๆเพ่ือไม่ให้ผู้กระท าผิดหรือ

ผู้ต้องหาถูกจับกุม  
ผู้กระท าความผิด หมายความว่า ผู้กระท าความผิดที่มีโทษทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นก็ตาม  
ผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาแต่ยังมิได้ถูก

ฟ้องต่อศาล  
           หมายเหตุ กรณีผู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลแล้วแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แม้คดีอยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ ฎีกา ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้กระท าผิด  

ความผิดนั้นมิใช่ความผิดลหุโทษ หมายความว่า การช่วยเหลือที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 189 

นี้ต้องเป็นการช่วยเหลือแก่บุคคลที่กระท าความผิดหรือผู้ต้องหาในความผิดที่มิใช่ความผิดลหุโทษ  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดต้องโทษหรือถูกจับกุม 
หมายความว่า การกระท าความผิดตามมาตรา 189 นี้จะต้องมีเจตนาพิเศษที่จะช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิดหรือผู้ต้องหามิให้ต้องรับโทษหรือถูกจับกุม แล้วแต่กรณี ดังนั้นหากมีการช่วยเหลือหลังจาก
ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดถูกจับกุมแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 189 นี้ 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยรู้หรือควรรู้ว่า ย. ต้องหาว่ากระท าความผิด ต ารวจก าลังตามจับตัว ย. จ าเลยบอกต ารวจว่า

ไม่มีตัว ย. ซึ่งซ่อนอยู่ในบ้านของจ าเลย จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 189 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1670/2522) 

ท. ยิงผู้ตายแล้ว ท. ไปรับเอากระสุนปืนจากจ าเลยมาใช้ยิงผู้ตายซ้ าอีก หลังจากนั้นจ าเลยยังได้ส่ง
กุญแจรถจักรยานยนต์ให้ ท. เพ่ือให้ ท. ใช้ขับขี่หลบหนีไป จ าเลยมีความผิดฐานช่วยผู้กระท าผิดให้หลบหนี
เพ่ือมิให้ถูกจับกุม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4182/2530) 

 

มำตรำ 190 ควำมผิดฐำนหลบหนีระหว่ำงที่ถูกคุมขัง 
ผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงาน 

สอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

          ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระท าโดยแหกที่คุมขังโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่
เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นป ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
องค์ประกอบ 

           1. หลบหนีไป  
           2. ระหว่างที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของ
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
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           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

หลบหนี หมายความว่า หนีไปจากที่คุมขังโดยผู้นั้นออกพ้นไปจากที่คุมขัง กระท าการใดๆให้หลุด
พ้นไปจากการควบคุมหรือการจับตัว 

ระหว่างที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา การที่จะถือว่าเป็นการคุมขัง ตามอ านาจของเจ้าพนักงานดังกล่าว 
จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ คือ  

           1. เจ้าพนักงานผู้นั้นมีอ านาจและหน้าที่ที่จะคุมขังบุคคลได้ตามกฎหมาย  
            2. ได้มีการใช้อ านาจนั้นแล้ว 

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

ในระหว่างถูกคุมขัง หมายถึง ในระหว่างถูกคุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือจ าคุก ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 (12)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
          มาตรา 190 วรรคสองและวรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าความผิดตามมาตรา 190 วรรค
แรก ต้องระวางโทษหนักขึ้น 

เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 190 วรรคสอง คือ 

           1. กระท าโดยแหกท่ีคุมขัง  
           2. กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ 

           3. กระท าโดยร่วมกระท าผิดด้วยกันตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
แหกที่คุมขัง หมายความว่ากระท าให้ที่คุมขังเปิดออกโดยไม่ใช่ทางปกติธรรมดา เช่น  งัดฝา เจาะ

ก าแพง รวมถึงงัดหรือท าลายกุญแจ แต่การไขกุญแจด้วยวิธีใดก็ตามไม่เป็นการแหกที่คุมขัง  
ตัวอย่างเช่น  

หลังเกิดเหตุการตายแล้ว จ าเลยได้เข้ามอบตัวต่อพันต ารวจโท บ. เมื่อพันต ารวจโท บ. 
สอบปากค าจ าเลยได้ประมาณ 4-5 นาที จ าเลยขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านจ าเลยเนื่องจาก
เสื้อผ้าเปื้อนเลือด พันต ารวจโท บ. ได้พาจ าเลยขึ้นรถยนต์ของเจ้าพนักงานต ารวจไปส่งจ าเลยที่บ้านจ าเลย 
โดยมีเจ้าพนักงานต ารวจขับรถยนต์ไปคนหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามไป เมื่อไปถึงบ้าน
จ าเลย จ าเลยเข้าไปในบ้านพันต ารวจโท บ. เข้าไปนั่งคอยในห้องรับแขก ส่วนเจ้าพนักงานต ารวจอีก 2 คน
คอยนอกบ้าน แม้พันต ารวจโท บ. ไม่ได้ท าบันทึกการมอบตัวหรือแจ้งข้อหา จ าเลย แต่ถือได้ว่าพันต ารวจ
โท บ. ได้คุมขังจ าเลยไว้เพ่ือท าการสืบสวนต่อไป ตามอ านาจหน้าที่แล้ว การที่จ าเลยไม่กลับมาหาพัน
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ต ารวจโท บ. อีกแล้ว หลบหนีออกประตูหลังบ้านไปถือได้ว่าจ าเลยได้หลบหนีไปจากการคุมขังของพัน
ต ารวจโท บ. จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
772/2536) 

จ าเลยเป็นผู้ต้องหา ถูกควบคุมอยู่ที่ห้องขังของสถานีต ารวจ ขณะที่ต ารวจไขห้องขังจ าเลยวิ่งสวน
ออกมาแล้ววิ่งหนี ต ารวจอีกคนหนึ่งจับจ าเลยได้ที่บันไดสถานีต ารวจ ถือว่าจ าเลยหลบหนีออกมาพ้นเขต
ควบคุมคือห้องขังแล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการหลบหนีไปในระหว่างถูกคุมขังของเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญา ตามมาตรา 190แล้ว แม้จะหลบหนีออกไปยังไม่พ้นอาคารสถานีต ารวจก็ตาม (ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 4915/2537 

มำตรำ 191 ควำมผิดฐำนท ำให้ผู้ท่ีถูกคุมขังหลุดพ้นจำกกำรคุมขังไป 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการของพนักงาน
สอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ ลงโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

           ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง 
ประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่ กฎหมาย
บัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใด  
           2. ให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
           3. หลุดพ้นจากการคุมขังไป  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

กระท าด้วยประการใด หมายความว่ากฎหมายไม่จ ากัดลักษณะของการกระท าชงเป็นเหตุให้ถูก
คุมขัง หลุดพ้นไปจากการควบคุม รวมทั้งการละเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลด้วย เช่น ไขกุญแจ
มือ เปิดประตูห้องขัง เจตนาไม่ขอฝากขังต่อศาลจนศาลต้องออกหมายปล่อย เป็นต้น 
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ให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ดูค าอธิบายในมาตรา 190  

หลุดพ้นจากการคุมขังไป ดูค าอธิบายในมาตรา 190  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่
ถูกคุมขังตามมาตรานี้ 
           มาตรา 191 วรรคสองและวรรคท้าย บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของการกระท าผิดตาม วรรคแรกซึ่ง
ผู้กระท าผิดมีโทษหนักขึ้น 

เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 191 วรรคสอง คือกรณีผู้ถูกคุมขังมีลักษณะดังนี้  
               1. เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือ  
               2. มีจ านวนตั้งแต่  
               3. คนข้ึนไป  
เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 191 วรรคท้าย คือ 

               1. ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ  
               2. โดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ 

               3. โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  
ตัวอย่างเช่น 

 ต ารวจจับผู้ต้องหา ขณะที่ควบคุมตัวอยู่นั้นต ารวจผู้นั้นเปลี่ยนเอาคนอ่ืนมาควบคุมเพ่ือด าเนินคดี
แทนผู้ต้องหา ต ารวจผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 191 และมาตรา 157 ลงโทษตามมาตรา 157ซึ่งเป็นบท
หนัก (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2861/2522) 

 ขณะที่ร้อยต ารวจตรี พ. ควบคุมตัว ส.ผู้ต้องหาในข้อหาไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่ง
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ขณะที่จะน าตัวขึ้นรถยนต์ไปสถานีต ารวจเพ่ือ
ด าเนินคดี จ าเลยได้เข้าไปโอบกอดตัวร้อยต ารวจตรี พ. ไว้ แล้วพวกของจ าเลยอีก 2 คนได้ช่วยกันยื้อแย่ง
เอาตัว ส. ผู้ต้องหาขึ้นรถยนต์หลบหนีไปดังนี้ถือว่า ส. ถูกคุมขังอยู่ตามอ านาจของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 (12) ตามมาตรา 190 แล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 138 วรรคสอง ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน โดย
ร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามมาตรา 140 วรรคแรก และฐานกระท าให้ผู้ที่ถูกคุม
ขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยใช้ก าลังประทุษร้ายตามมาตรา 191 วรรคท้ำย (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 
3243/2528) 
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มำตรำ 192 ควำมผิดฐำนช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีจำกกำรคุมขังเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม 

ผู้ใดให้พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังตามอ านาจของศาล 
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา เพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ให้ที่พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆนี้จากการคุมขังตามอ านาจของศาล ของ
พนักงานสอบสวน หรือของ เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 
           3. โดยเจตนา 
           4. เพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม  

ให้ที่พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ ดูค าอธิบายในมาตรา 189  

แก่ผู้ที่หลบหนีจากกาคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญา หมายความว่า การกระท าตามองค์ประกอบ ความผิดข้อ 1 ต้องกระท าแก่ผู้ที่
หลบหนีตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 นี้ มีข้อน่าสังเกตว่ามาตรา 192 นี้ไม่รวมผู้ที่ถูกคุมขังตามอ านาจ
ของพนักงานอัยการ เช่น ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 190 และมาตรา 191 ดังนั้นการช่วยผู้ที่หลบหนีจากการ
คุมขังของพนักงานอัยการจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 192 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าผู้ที่ตน
ช่วยเหลือนั้นเป็นผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังตามอ านาจของศาลหรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามมาตรานี้ และมี
เจตนาพิเศษเพ่ือไม่ให้ (บุคคลที่ตนช่วย) ถูกจับกุมด้วย  

เพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม หมายความว่า ผู้กระท าผิดตามมาตรานี้ต้องกระท าโดยมีเหตุจูงใจที่จะไม่ให้ผู้
ที่ตนช่วยถูกจับกุม เช่น ก. หลบหนีจากเรือนจ ามา ข. น าไปพ านักที่ กระท่อมกลางป่าเพ่ือไม่ให้ ก. ถูก
จับกุม เป็นต้น 

 

มำตรำ 193 เหตุที่ศำลจะไม่ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 184มำตรำ 189 หรือมำตรำ 192 ก็
ได้ 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวมาในมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 เป็นการกระท า
เพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 
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           เหตุผลของการที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 193 นี้ก็เพราะมนุษย์เราย่อมมีความ ผูกพันใกล้ชิดกับ
บิดา มารดา และบุตร ตลอดจนสามีหรือภริยาของตน ดังนั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ประสบความเดือดร้อน
จะต้องถูกลงโทษก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้มีความกตัญญูย่อมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กฎหมายจึง
ยอมที่จะให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดซึ่งได้กระท าไปเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี
หรือภริยาของผู้กระท าผิดตามมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 ก็ได้ บิดา มารดา บุตร สามีหรือ
ภริยาตามมาตรา 193 นี้หมายถึงบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

มาตรา 194 ความผิดฐานฝ่าฝืนค าพิพากษาที่ห้ามเข้าไปในเขตก าหนด ตามมาตรา 45 

ผู้ใดต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45 เข้าไปในเขตก าหนดนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. ต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45  

           2. เข้าไปในเขตก าหนดนั้น  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา 45 หมายความว่า ผู้กระท าเป็นผู้ที่กระท า
ความผิดฐานใดฐานหนึ่งมาแล้ว และในคดีนั้นศาลได้มีค าพิพากษาห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าไปในเขตก าหนดใดใน
ระยะเวลาหนึ่งตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา 45 1 

เข้าไปในเขตก าหนดนั้น หมายความว่า ผู้กระท าได้เข้าไปในเขตที่ศาลก าหนดห้ามและภายใน
เวลาที่ศาลได้ก าหนดห้ามไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าเขตที่ตนเข้าไป
นั้นเป็นเขตท่ีศาลมีค าพิพากษาห้ามมิให้เข้าไป 

 

มำตรำ 195 ควำมผิดฐำนหลบหนีจำกสถำนพยำบำลซึ่งศำลสั่งให้คุมตัวไว้ตำมมำตรำ 49 

ผู้ใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งให้คุมตัวไว้ตามความในมาตรา 49 ต้อง ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หลบหนีจากสถานพยาบาล  
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           2. ซึ่งศาลสั่งให้คุมตัวไว้ตามมาตรา 49  

           3. โดยเจตนา 
หลบหนีจากสถานพยาบาล หมายความว่า ออกไปจากสถานพยาบาลที่ผู้กระท าถูกคุมตัวไว้ การ

ออกไปจะกระท าอย่างไรก็ได้ แม้เดินออกไปเฉยๆโดยไม่มีผู้ใดห้ามปรามก็เป็นความผิด  
ซึ่ งศาลสั่ งให้คุมตัวไว้ตามมาตรา 49 หมายความว่า  การหลบหนีต้องเป็นการหลบหนีจาก

สถานพยาบาลที่ศาลได้มีค าสั่งให้คุมตัวผู้หลบหนีไว้ตามมาตรา 49 เช่น ค าสั่งศาลให้คุมตัวผู้ติดยาเสพติด
ไว้ในสถานบ าบัดผู้เสพยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น .  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองบทมาตรานี้เป็นบทเฉพาะส าหรับ
การหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งเป็นการคุมขังตามมาตรา 1 (12) เช่นกัน ต้องตาม 

 

มำตรำ 196 ควำมผิดฐำนฝ่ำฝืนค ำสั่งของศำลซึ่งสั่งห้ำมประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตำมมำตรำ 50 

ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามของศาลซึ่งได้สั่งไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามของศาล  
           2. ซึ่งได้สั่งไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50  

           3. โดยเจตนา 
ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามของศาล หมายความว่า ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลซึ่งห้ามมิให้ประกอบอาชีพ

หรือวิชาชีพใดตามมาตรา 50  

ซึ่งได้สั่งไว้ในค าพิพากษาตามมาตรา 50 หมายความว่า เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดแล้ว ถ้า
ศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท าความผิดข้อหานั้นโดยอาศัยโอกาสจากการ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ศาลจะมี
ค าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นเพื่อตัดโอกาสการกระท าความผิด  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาฝ่าฝืนค าสั่งห้ามของศาลตามมาตรา 50 

 

 

ตัวอย่างเช่น 

ศาลลงโทษปรับและห้ามจ าเลยประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ไม่ใช่ค าสั่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 จ าเลยฝ่าฝืน ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 196 (ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 2414/2521) 
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มำตรำ 197 ควำมผิดฐำนกีดกันหรือขัดขวำงกำรขำยทอดตลำด 

ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ ประโยชน์ 
เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค าพิพากษาหรือ ค าสั่งของศาล ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์  
           2. โดยเจตนา  
           3. เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาล 

ค ำอธิบำย 

ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถงึ การประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลตามมาตรา 1  

ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การขู่เข็ญโดยกิริยา วาจา เพ่ือท าให้กลัวว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายแก่ผู้ถูกขู่เข็ญ  

ให้ประโยชน์ หมายถึง การท าให้บุคคลได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

รับว่าจะให้ประโยชน์ หมายถึง การตกลงยินยอมว่าจะให้ประโยชน์ในเวลานั้นหรือในอนาคต   
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม

องค์ประกอบความผิดข้อ 3 ด้วย เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาล  

 

มำตรำ 198 ควำมผิดฐำนดูหม่ินศำลหรือผู้พิพำกษำ 

ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระท าการขัดขวางการ
พิจารณาหรือพิพากษาของศาลต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาท 

ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 198 ความผิดแรก มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ดูหมิ่น  
           2. ศาลหรือผู้พิพากษา  
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           3. ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี  
           4. โดยเจตนา 

ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม (ดูค าอธิบายในมาตรา 136) . 

ศาลหรือผู้พิพากษา 
ศาล หมายถึง ศาลทั้งหลายที่ตั้งขึ้นโดยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือพระราชบัญญัติให้ตั้งศาล

ใดศาลหนึ่งโดยเฉพาะ ศาล ยังหมายถึงผู้พิพากษาขณะพิจารณาคดีด้วย  
ผู้พิพากษา หมายถึง ผู้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทุกศาล 

ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หมายถึง ในกระบวนการพิจารณาท่ีกระท าโดยศาล ทั้งหมดการ
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษานี้ไม่จ าต้องกระท าเฉพาะในขณะพิจารณา หรือพิพากษาคดีเท่านั้นแม้หลังจาก
การพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว ถ้าดูหมิ่นเนื่องจากการพิจารณาหรือพิพากษาคดีก็เรียกว่าในการพิจารณา
หรือพิพากษาคด ี 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบความผิด            

 1. กระท าการขัดขวาง  
           2. การพิจารณาหรือพิพากษาของศาล  
           3. โดยเจตนา 

กระท าการขัดขวาง หมายความว่า กระท าการใดๆที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีของศาล หรือของผู้พิพากษา  

องค์ประกอบความผิดข้อ 2 และ 3 ของความผิดที่สอง ดูค าอธิบายในความผิดแรก 

ตัวอย่างเช่น 

ขณะที่นาย ก. ผู้พิพากษาท าการพิจารณาคดีอยู่ จ าเลยที่ 1 ก าลังนั่งฟังอยู่ข้างนอกได้พูดกับผู้อ่ืน
ว่า “ไม่นึกเลยว่าส านวนจะมาตกอยู่แก่คนคนนี้” รูปการณ์เช่นนี้บ่งชี้ชัดว่าหมายถึงส านวนเรื่องนั้นตกแก่
นาย ก. ซึ่งก าลังนั่งพิจารณาอยู่นั้น และศาลจะต้องพิจารณา พฤติการณ์ตามที่โจทก์น าเรื่องประกอบค า
กล่าวของจ าเลยที่ 1 ต่อไปจึงจะชี้ชัดถึงเจตนาของจ าเลยที่ 1 ได้ เมื่อเห็นเจตนาว่าที่จ าเลยที่ 1 กล่าว
ข้อความนั้นเพราะไม่พอใจที่เห็นส านวนความนั้นตกแก่นาย ก. ผู้ซึ่งจ าเลยที่ 1 เห็นว่า เป็นผู้พิพากษาที่
พิจารณาความด้วยอคติ ไม่ให้ความยุติธรรม จึงได้กล่าวต าหนิที่เป็นนัยเช่นนั้นอันมีความหมายไปในทางไม่
ดี เป็นที่ระคายเคืองแก่ศักดิ์ศรีของนาย ก. ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่าจ าเลยที่ 1 ได้ดูหมิ่น
ศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1456/2506) 
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จ าเลยร่วมกันจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งมีข้อความบางตอนกล่าวในท านองต าหนิศาลอาญา ศาล
อุทธรณ์ และผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีที่จ าเลยถูกฟ้องว่าพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ไม่ยึดหลักกฎหมายและศาลยุติธรรม ไม่เป็นที่พ่ึงของประชาชน นับว่าเป็นการกระท าที่แสดงต่อศาลหรือผู้
พิพากษาในทางที่ลดคุณค่าของศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงเป็นการดูหมิ่นศาลหรือ
ผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 

           เมื่อการกระท าของจ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 แล้ว ย่อมไม่เป็น
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 136 อีก (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1650/2514) 

 

มำตรำ 199 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรต่อศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบัง กำรเกิด กำรตำย หรือเหตุแห่ง
กำรตำย 

ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท าลายศพหรือส่วนของศพ เพ่ือปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุ
แห่งการตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 199 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท าลาย  
           2. ศพหรือส่วนของศพ  
           3. เพ่ือปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย 

           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ลอบฟัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท าลาย มีความหมายดังนี้ 
ลอบฝัง หมายถึง เอาศพหรือส่วนของศพไปฝังอย่างปกปิดไม่ให้ใครทราบ  
ซ่อนเร้น หมายถึง น าศพหรือส่วนของศพไปไว้ยังที่ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบหรือพบเห็น       
ย้าย หมายถึง การเคลื่อนที่ศพหรือส่วนของศพไปจากท่ีอยู่เดิม 

ท าลาย หมายถึง ท าให้ศพหรือส่วนของศพสิ้นสภาพ  
ศพหรือส่วนของศพ มีความหมายดังนี้ 

 ศพ หมายถึง ร่างกายของคนท่ีตายแล้ว  
ส่วนของศพ หมายถึง อวัยวะของคนที่ตายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอก เช่นแขน ขา หรือ

อวัยวะภายใน เช่น ตับ ปอด หัวใจ เป็นต้น  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนกระท า
ต่อนั้นเป็นศพหรือส่วนของศพ นอกจากนั้นผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษตามองค์ประกอบความผิดข้อ 4 

ด้วย  
เพ่ือปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย มีความหมายดังนี้  
เพ่ือปิดบังการเกิด หมายความว่าเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนรู้ว่ามีทารกเกิดและอยู่รอด แล้วต่อมาได้ตายลง 

เช่น ลอบเอาศพทารกไปฝังหรือเผาเสีย เป็นต้น  
เพ่ือปิดบังการตาย หมายความว่าเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนรู้ว่ามีการตายเกิดขึ้น เช่น ลอบเอาศพไปฝังเสีย 

เป็นต้น  
เพ่ือปิดบังสาเหตุแห่งการตาย หมายความว่าเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนรู้สาเหตุแห่งการตายเช่น ฆ่ าผู้อ่ืนแล้ว

น าศพไปทิ้งกลางถนนให้รถยนต์แล่นทับ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้นั้นตายเพราะถูกรถยนต์แล่นทับ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างเช่น 

จ าาเลยยิงผู้ตายขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ในรถยนต์ที่จ าเลยขับขี่ แล้วจ าาเลยขับรถยนต์น าศพจากที่เกิด
เหตุ และน าาศพจากที่นั่งใน รถยนต์เข้าไปในโบสถ์ น าศพไปใส่ไว้ในกล่องกระดาษในลักษณะให้ศพนั่งคุด
คู่อยู่ในกล่อง น ากล่องไปเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ แม้มิได้ใช้วัสดุอ่ืนปิดบังกล่อง เมื่อเปิดประตูห้องเก็บ
หนังสือก็สามารถเห็นกล่องได้ ก็เป็นการกระท าเพ่ือที่จะ ปิดบังเหตุแห่งการตายของผู้ตาย จ าเลยจึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 586/2527) 

จ าเลยท าร้ายผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แล้วจ าเลยรีบน าศพออกจากบ้านไปตั้ง
บ าเพ็ญกุศลที่วัดเพ่ือท าการฌาปนกิจโดยไม่แจ้งให้บิดามารดาของผู้ตายและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อ
มีผู้ขอดูศพผู้ตายจ าเลยก็ไม่ยอมให้ดู เป็นการย้ายศพโดยมีเจตนาเพ่ือปิดบังการตายหรือ เหตุแห่งการตาย 
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6255/2534) 

 

หมวด 2 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 

มำตรำ 200 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรมกระท ำกำรหรือ ไม่กระท ำกำรเพื่อช่วยบุคคลอ่ืน
มิให้ต้องรับโทษหรือได้ รับโทษน้อยลง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระท าการหรือ ไม่กระท าการอย่างใดๆใน
ต าแหน่งอันเป็นการมิชอบเพ่ือจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
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           ถ้าการกระท าหรือไม่กระท านั้นเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับโทษ
หนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา  
           2. กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดๆในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ  
           3. โดยเจตนา  

4 เพ่ือจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา ความหมาย ของบุคคลเหล่านี้ให้ดูค าอธิบาย
ในมาตรา 167 ส าหรับเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญานั้นเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 61 และมาตรา 97 ซึ่งรวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) ด้วย 

กระท าการหรือไม่กระท าการใดๆในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ ดูค าอธิบายในมาตรา 157  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าหรือไม่กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสองและมีเจตนา
พิเศษคือเพ่ือจะช่วยผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง  

เพ่ือจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หมายความว่าผู้กระท าต้องมี
เจตนาพิเศษท่ีจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษ หรือเพ่ือให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับโทษน้อยลง ดู
ค าอธิบายในมาตรา 184 

มาตรา 200 วรรคสองเป็นเหตุฉกรรจ์ ความผิดตามมาตรา 200 วรรคสอง มีองค์ประกอบ
ความผิดเช่นเดียวกับความผิด ตามวรรคแรก แต่ความผิดตามวรรคสองมีโทษหนักกว่าความผิดตามวรรค
แรกเพราะมีมูลเหตุ จูงใจต่างกัน กล่าวคือ  

เพ่ือจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย  

แกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น หมายความ ว่าบุคคลหนึ่งมิได้กระท า
ความผิดอาญาแต่เจ้าพนักงานตามมาตรา 200 แกล้ง กล่าวหาว่าบุคคลนั้นกระท าความผิดอาญา หรือ
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บุคคลหนึ่งกระท าความผิดอาญาที่เป็นบทที่มีโทษเบาแต่เจ้าพนักงานดังกล่าวแกล้งกล่าวหาว่าบุคคลนั้น
กระท าความผิดอาญาที่มีโทษหนักกว่าที่บุคคลนั้นกระท าจริง  

แกลังให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย หมายความว่า                     
เจ้าพนักงานดังกล่าวสร้างหลักฐานให้เข้าเงื่อนไขที่ท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ถึงมาตรา 50 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นพนักงานสอบสวนได้ท าค าให้การของผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาไว้แล้ว แต่จ าเลยไม่น า
ค าให้การดังกล่าวเข้าส านวนเพราะจ าเลยท าค าให้การฉบับใหม่เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหามิให้ต้องรับโทษถือ
ว่าจ าเลยกระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่เพ่ือจะช่วยบุคคลอ่ืนให้ไม่ต้อง รับโทษ มี
ความผิดตามมาตรา 200 วรรคแรก และผิดตามมาตรา 157 ด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 929/2537) 

จ าเลยซึ่งเป็นพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องบริษัท ส. และ ป. ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโจทก์ 
ทั้งที่หนังสือพิมพ์ ด. ซึ่งบริษัท ส. เป็นเจ้าของและ ป. เป็นบรรณาธิการลงข้อความในหนังสือพิมพ์เป็น
ความเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการใช้ดลพินิจที่มิได้อยู่บนรากฐานของความ
สมเหตุสมผล แต่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ จึงเกินลา ออกนอกขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมาย 
และในฐานะที่จ าเลยเป็นข้าราชการอัยการชั้นสูง จ าเลยย่อมทราบดีถึ งเกณฑ์วินิจฉัยมลความผิดของ
พนักงานอัยการ การใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้จ าเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้วว่าเป็นการมิชอบ และมี
เจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย อีกท้ังเพ่ือจะช่วยบริษัท ส. และ ป. มิให้ต้องโทษ
จากการกระท าความผิดของตนอีกด้วย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 และ
มาตรา 200 วรรคแรก (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3509/2549) 

 

มำตรำ 201 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรรมเรยีกรับหรือยอมจะรับสินบน 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก 
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่
กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ ด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1.เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
           2. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
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           3. ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  
           4. เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ดูค าอธิบาย
ในมาตรา 167  

เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดูค าอธิบายในมาตรา 149 

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ การเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน แม้จะส าหรับผู้อ่ืน หรือเพ่ือ
สร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ทางราชการก็ผิด หากกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
หมายความว่านอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแล้วต้องมีเหตุจูงใจที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการใดซึ่งอยู่
ในต าแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าการที่กระท าหรือไม่กระท านั้นจะเป็นการชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม (ดู
ค าอธิบายในมาตรา 149)  

ตัวอย่างเช่น 

การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เป็น
ความผิดส าเร็จตั้งแต่เจ้าพนักงานดังกล่าวนั้นเรียก รับ หรือยอมจะรับแล้ว ส่วนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
จะได้มา หรือยังไม่ได้มา หรือตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้มา หรือแม้จะมีการกลับมากระท าการโดยชอบด้วย
หน้าที่ภายหลังก็ตาม ก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จตั้งแต่เรียกแล้ว (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1246/2510) 

จ าเลยเป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกันตัว อ. ทั้งๆที่จ าเลยรู้ว่า ล. ปลอมลายมือชื่อ ท. ผู้ขอประกัน จ าเลยก็ยังเสนอความเห็นว่าควรให้
ประกัน อ. เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จ าเลยรับทรัพย์สิน
ส าหรับตนเองเพราะกระท าให้ อ. ได้รับการประกันตัวไปจ าเลยย่อมมีความผิดตามมาตรา 201 ด้วย 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 931/2532) 

 

 



129 

 

มำตรำ 202 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนในกำรยุติธรมกระท ำกำรหรือ ไม่กระท ำกำรใดโดยเห็นแก่
สินบนซึ่งได้เรียก รับ หรือยอม จะรับไว้ก่อนรับต ำแหน่ง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน กระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดๆในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน  
           2. กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง  
           3. โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งในต าแหน่งนั้น 

           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ดูค าอธิบาย
ในมาตรา 167  

กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่ง หมายความว่า กระท าการหรือละเว้นการกระท า
ตามหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าพนักงานนั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย 

โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่ งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งในต าแหน่งนั้น หมายความว่าผู้กระท าได้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ก่อนที่ผู้กระท าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและเมื่อผู้กระท าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นแล้วจึง
กระท าการหรือไม่กระท าการใดในต าแหน่งนั้น 

 

มำตรำ 203 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนป้องกันหรือขัดขวำงมิให้กำรเป็นไปตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ของศำล 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลป้องกันหรือ
ขัดขวางมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
           3. ป้องกันหรือขัดขวาง  
           4. มิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานทุกประเภท ไม่ว่าประจ าหรือชั่วคราว  
มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งจะมี

ความผิดตามมาตรา 203 นี้ต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาล เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดีพัศดีเรือนจ า หรือพนักงานที่ดิน เป็นต้น  

ป้องกันหรือขัดขวาง ดูค าอธิบายในมาตรา 165  

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

มิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หมายความว่าการป้องกันหรือขัดขวางนั้น
กระท าไปโดยเจตนาเพ่ือมิให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นเป็นไปตามประสงค์ 
 

มำตรำ 204 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจำก กำรคุมขัง 

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของศาลของพนักงาน
สอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กระท าด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุม
ขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

           ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ ลงโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
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           2. มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน 

หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
           3. กระท าด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป  
           4. โดยเจตนา 
 

ค ำอธิบำย 

เจ้าพนักงาน ดูค าอธิบายค าว่าเจ้าพนักงานในมาตรา 203  

มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็น
เจ้าพนักงานผู้มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือ
ของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา เช่น เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ พนักงานสอบสวน หรือก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  

กระท าด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป  หมายความว่า
กฎหมายไม่ได้จ ากัดการกระท าไว้ การคุมขังหมายถึงคุมตัว ควบคุมขัง กักขัง หรือจ าคุก ตามค านิยามใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (12) เช่น ปล่อยตัวผู้ต้องขังไป แกล้งเปิดประตูห้องขังทิ้งไว้ หรือ
อนุญาตให้ออกไปจากที่คุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 

           มาตรา 204 วรรค 

           สองผู้กระท าผิดตามมาตรา 204 จะต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังมี ลักษณะ
ดังนี้ 
           1. เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือ  
           2. มีจ านวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ตัวอย่างเช่น 

จ าเลยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้รับมอบตัวผู้ต้องหาลักทรัพย์จากก านันให้ไปส่งอ าเภอพร้อมด้วยของ
กลางและเจ้าทรัพย์ ระหว่างทางจ าเลยช่วยไกล่เกลี่ยเจ้าทรัพย์ขอให้ไม่เอาความและขอเอาเงินจากเจ้า
ทรัพย์ 4 บาท เจ้าทรัพย์ยอมให้แล้วก็พากระบือของกลางกลับไป จ าเลยจึงถอดเครื่องพันธนาการผู้ต้องหา



132 

 

ออกแล้วปล่อยตัวไป จ าเลยผิดมาตรา 204 นี้เพราะจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องคุมขังไป
ส่งที่อ าเภอ เมื่อปล่อยไปจึงเป็นการท าให้หลุดพ้นจากการคุมขัง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 762/2479) 

 จ าเลยเป็นต ารวจอยู่เวรรักษาการณ์ ต ารวจมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องคุมขังตามอ านาจของ
พนักงานสอบสวน ได้ปล่อยตัวผู้ต้องขังไป จึงเป็นการกระท าให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นไปจาก
การคุมขัง จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 (ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 
สมัยที่ 42 ปีการศึกษา 2532) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2/2503) 

 

มำตรำ 205 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนท ำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจำก กำรคุมขังโดยประมำท 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 204 เป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระท าโดยประมาทนั้นเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของ
ศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่
สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้กระท าความผิดจัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ให้งดการลงโทษ
แก่ผู้กระท าความผิดนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นเจ้าพนักงาน  
           2. มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือของ
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  
           3. กระท าด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขัง  
           4. โดยประมาท 

ค ำอธิบำย 

           การกระท าตามมาตรา 205 วรรคแรกนี้เป็นการกระท าความผิดเช่นเดียวกับการกระท าตาม
มาตรา 204 แต่การกระท าตามมาตรา 205 นี้เป็นการกระท าโดยประมาทตามมาตรา 59 วรรคสี กล่าวคือ 
ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 204 โดยไม่เจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้
ใช้ให้เพียงพอไม ่
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           เหตุเพ่ิมโทษตามมาตรา 205 วรรคสอง การกระท าตามมาตรา 205 วรรคสอง เป็นการกระท า
ผิดตามวรรคแรก แต่ผู้กระท าผิดต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าบุคคลที่หลุดพ้นจาก การคุมขังมีลักษณะดังนี้  
           1. เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
           2. มีจ านวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

           เหตุงดการลงโทษตามมาตรา 205 วรรคท้าย ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 205 วรรคแรกหรือ
วรรคสองจะได้รับการงดการลงโทษหากเข้าเงื่อนไขดังนี้  
          1. จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมา 
           2. ต้องได้ตัวคืนมาภายใน 3 เดือน (นับแต่วันที่หลุดพ้นการคุมขังไป)  
           หมายเหตุ ความในมาตรา 205 วรรคท้ายนี้ต้องเป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดจัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุด
พ้นการคุมขังไปคืนมา ไม่ใช่ได้ตัวคืนมาเพราะเหตุอ่ืน เช่น กลับมาเองหรือเจ้าพนักงานอ่ืนจับมา แต่ถ้า
ผู้กระท าความผิดตามจับแล้วยิงผู้หลุดพ้นการคุมขังไปตายก็ได้รับยกเว้นโทษเช่นเดียวกันตามนัยค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 432/2478 (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1273)  

งดการลงโทษ หมายความว่า ไม่ฟ้องคดีหากยังไม่ได้ฟ้อง ถอนฟ้องหากฟ้องคดีแล้วและยุติการ
ลงโทษหากได้มีการลงโทษแล้ว   
ตัวอย่างเช่น 

ตามระเบียบของเรือนจ ามีว่า ผู้คุม 2 คนต้องถือกุญแจห้องขังกับกุญแจอาคารแยกกัน จะมอบให้
กันไว้ไม่ได้ คราวหนึ่งคนหนึ่งออกเวรแต่ผู้คุมที่จะรับเวรต่อยังไม่มา คนที่ออกเวรจึงมอบกุญแจแก่ผู้คุมคน
ที่ 2 ไว้ เป็นเหตุให้นักโทษจับผู้คุมคนที่ 2 นี้แย่งเอากุญแจไปไขห้องขังหนีออกมาได้ ดังนี้ผู้คุมคนที่ฝาก
กุญแจและคนที่รับฝากกุญแจประมาทเป็นเหตุ ให้นักโทษหนี ผู้คุมทั้งสองคนมีความผิดตามมาตรา 205 

(ข้อสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2528) (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1116/2508) 

จ าเลยเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อยู่เวรควบคุมผู้ต้องขังซึ่งออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลาง มิได้
ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ล่ามโซ่ผู้ต้องขังไว้กับเตียงในตอนกลางคืน และยังนั่งหลับอยู่ที่
ระเบียงนอกห้องคุมขังด้วย เมื่อผู้ต้องหาหลบหนีไป จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 205 วรรคแรก                   

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 13/2525) 
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บทท่ี 4 

ลักษณะ 4 ควำมผิดเกีย่วกับศำสนำ 

 

มำตรำ 206 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเหยียดหยำมศำสนำ 

  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็น
การเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าการใดๆ  
           2. แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  
           3. อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

กระท าการใดๆ หมายความว่า กระท าอย่างใดก็ได้ที่มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามศาสนา  
แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หมายความว่า การกระท าตามมาตรา206 นี้เป็น

การกระท าแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาทุกศาสนา เช่น พระพุทธรูป รูปพระเยซู 
เทวรูป วิหาร โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา ดังนั้นการเหยียด
หยามพระภิกษุ บาทหลวง หรืออิหม่าม ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ แต่อาจเป็นความผิดฐานหมิ่น
ประมาทหรือดูหมิ่น แล้วแต่กรณี  

อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น หมายความว่า การกระท าใดๆแก่วัตถุหรือสถานที่ดังกล่าว
ต้องเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นๆ  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าวัตถุหรือสถานที่
นั้นๆเป็นที่เคารพในทางศาสนา เช่น รู้ว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่ชอบสุกร ก็เอาเนื้อหรือเลือดสุกรไปไว้ยัง
วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น (หยุด แสงอุทัย, 2538: 106) 

ตัวอย่างเช่น 

โจทก์เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วไปถือว่าควรเคารพ จ าเลยว่าโจทก์ว่า “พระหน้า
เปรต พระหน้าผี ฟ้องทวารกู กูไม่กลัว” เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา 393 ไม่เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 เพราะเป็นการกระท าต่อบุคคล (ค าพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัย
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ท านองเดียวกับค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1765/2506 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 541/2504) (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 10/2527) 

 จ าเลยใช้ไม้ตีและทุบเศียรพระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพในทางพระพุทธศาสนา เป็นการเหยียด
หยามวัตถุอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาแล้ว จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206  

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5199/2533) 

 

มำตรำ 207 ควำมผิดฐำนก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยขึ้นในที่ประชุมศำสนิกชนเวลำกระท ำพิธีกรสมตำม
ศำสนำ 

ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท า พิธีกรรม
ตามศาสนาใดๆโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้น  
           2. ในที่ประชุมศาสนิกชน  
           3. เวลาประชมกัน นมัสการ หรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใดๆโดยชอบด้วยกฎหมาย  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น หมายความว่า กระท าให้เกิดความไม่ปกติ ความไม่สงบหรือท าให้
แตกตื่นวุ่นวายขึ้น 

ในที่ประชุมศาสนิกชน หมายความว่า ที่ประชุมของผู้เลื่อมใสในศาสนาหนึ่งศาสนาใดไม่ว่าจะเป็น
ที่ประชุมของพระภิกษุ นักบวช หรือศาสนิกชนของศาสนาใด ซึ่ งก าลัง มีการประชุมเกี่ยวกับศาสนาอยู่ 
การประชุมนั้นจะจัดให้มีข้ึนในสถานที่หรือนอกสถานที่ก็ได้ 

เวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใดๆโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายความ
ว่าที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นการประชุมกันเพ่ือนมัสการหรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนา และการประชุมนั้น
ต้องชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในการประชุมถวายผ้ากฐิน เวลาพระสงฆ์สวดมนต์เย็นร่วมกัน เวลา
คริสตศาสนิกชนร่วมกระท ามิสชา (Mass) ในโบสถ์ หรือเวลาอิสลามิกชนกระท าพิธีละหมาดในมัสยิด เป็น
ต้น 
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าการประชุมนั้นเป็น
การประชุมของศาสนิกชนเพื่อนมัสการหรือกระท าพิธีตามศาสนาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา  
จ าเลยไล่ยิงคนบริเวณวัดและโรงธรรมซึ่งจะมีการท าพิธี แต่ขณะนั้นยังมิได้มีการประชุมศาสนิก

ชนหรือกระท าพิธีทางศาสนาแต่อย่างใด ยังถือไม่ได้ว่าจ าเลยมีเจตนาจะก่อให้เกิดการวุ่นวายในที่
ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน การกระท าของจ าเลยยังไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 207 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1354-1355/2515) 

คืนเกิดเหตุมีการประชุมกันกระท าพิธีสวดมนต์ท าบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบน
หอสวดมนต์ จ าเลยส่งเสียงเอะอะอ้ือฉาวในงานพิธีดังกล่าว ซ้ ายังกล่าวว่า  “พระนยุ่งจริง พระไม่มี 
ความหมาย” แล้วจ าเลยนั่งใช้มือตบพ้ืนกระดาน 7-8 ครั้ง แล้วชักปืนออกมาจากเอวมาถือ หันปาก
กระบอกปืนมาทางพระ ปืนตกลงยังพื้นหอสวดมนต์แม้ผู้ที่ไปชุมนุมจะไม่มีปฏิกิริยาวุ่นวาย การกระท าของ
จ าเลยก็เป็นความผิดตามมาตรา 207(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1100/2516) 

 

มำตรำ 208 ควำมผิดฐำนแต่งกำยหรือใช้เครื่องหมำยที่แสดงว่ำเป็นภิกษุสำมเณธ นักพรต หรือ
นักบวชในศำสนำใดโดยมิชอบ 

ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แต่งกายหรือใช้เครื่องหมาย  
           2. ที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด  
           3. โดยมิชอบ  
           4. เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น 

           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

แต่งกายหรือใช้เครื่องหมาย  
แต่งกาย หมายความว่า ใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แบบเดียวกับภิกษุ สามเณรนักพรต หรือนักบวช

ในศาสนาใด เช่น ครองจีวรสีเหลือง นุ่งชุดขาวของพราหมณ์ เป็นต้น ใช้ 
เครื่องหมาย เช่น ติดรูปกางเขนที่เสื้อผ้าแบบที่ใช้ส าหรับนักบวชในศาสนาคริสต์เป็นต้น 
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ที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด หมายความว่าผู้กระท าไม่มีสิทธิ
แต่งกายหรือใช้เครื่องหมาย เพราะผู้กระท ามิได้เป็นภิกษุ สามเณรนักพรต หรือนักบวช  

โดยมิชอบ หมายความว่า โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย แต่ถ้าแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายดังกล่าว
เพ่ือแสดงเป็นตัวภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในละครหรือ ภาพยนตร์ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา
นี้ เพราะมิได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือให้
บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชด้วย 

เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น หมายความว่านอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาแต่ง
กายหรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวแล้ว ผู้กระท าต้องมีเหตุจูงใจเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น
ด้วยจึงจะมีความผิดตามมาตรา 208 นี้ถ้าหากกระท าเพ่ือเล่นละครหรือแสดงภาพยนตร์ก็ไม่เป็นความผิด
ตามมาตรานี้ 
ตัวอย่างเช่น  

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505มาตรา 29 การสละสมณเพศเพราะถูกจับในข้อหา
คดีอาญาแยกได้เป็น 3 กรณี คือ 1. เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวและเจ้าอาวาสไม่ยอมรับตัวไว้ควบคุม พนักงานสอบสวนด าเนินการให้สละสมณเพศได้ 2. 

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นว่าไม่ควรปล่อยชั่วคราวและไม่ควรมอบตัวให้เจ้าอาวาสรับตัว
ไปควบคุม ก็ด าเนินการให้สละสมณเพศได้ และ 3. พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งหรือเป็น
พระจรจัด ก็ด าเนินการให้สละสมณเพศได้ กรณีของจ าเลยปรากฏว่าร้อยต ารวจโท ส. น าจ าเลยไปพบพระ 
ท. เจ้าอาวาสวัดและมีต าแหน่งเป็นเจ้าคณะและพระภิกษุผู้ใหญ่อีกหลายรูปเพ่ือสอบสวนจ าเลย แล้วยัง
ไม่ได้ความชัดว่าขณะนั้นจ าเลยจ าพรรษาและสังกัดวัดใด จ าเลยยินยอมสึกจากการเป็นพระภิกษุโดย
เปลื้องจีวรออกแล้วแต่งกายด้วยชุดขาว จึงถือได้ว่าจ าเลยได้สละสมณเพศแล้วในขณะนั้นตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ มาตรา 29 การที่จ าเลยอ้างว่ายินยอมเปลื้องจีวรออกเพ่ือต่อสู้คดีไม่เป็นเหตุให้
จ าเลยซึ่งได้สละสมณเพศแล้วกลับมาเป็นพระภิกษุใหม่อีก ดังนั้นเมื่อภายหลังต่อมาจ าเลยกลับมาแต่งกาย
เป็นพระภิกษุเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นพระภิกษุจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
208 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1798/2542) 
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บทท่ี 5 

ลักษณะ 5 ควำมผิดเกีย่วกับควำม สงบสุขของประชำชน 

 

มำตรำ 209 ควำมผิดฐำนเป็นอ้ังย่ี 

ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่ง แสนสี่
หมื่นบาท 

           ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

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

เป็นสมาชิกของคณะบุคคล หมายความว่า ผู้กระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยีตามมาตรา 209 นี้ต้อง
เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในลักษณะถาวร จะเป็นกลุ่มบุคคลสมาคม หรือสโมสรก็ได้  

ซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่าคณะ
บุคคลนั้นมีวิธีด าเนินการที่ไม่เปิดเผย กล่าวคือ ปกปิดแก่บุคคลภายนอก รู้กันแต่บุคคลในคณะบุคคลนั้น 
และการด าเนินการนั้นมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มีความประสงค์ที่จะไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใดๆ ไม่ว่าทางการเมืองหรือการค้าก็ตาม  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของคณะ
บุคคล และต้องรู้ด้วยว่าคณะบุคคลนั้นปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วย
กฎหมายด้วย 

         มาตรา 209 วรรคสอง บัญญัติถึง เหตุที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกจะต้องรับ โทษหนักขึ้น ถ้า
ผู้นั้นเป็นผู้มีฐานะอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
           1. เป็นหัวหน้า  
           2. เป็นผู้จัดการ  
           3. เป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น 
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ตัวอย่างเช่น 

โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยกับพวกอีกหลายคนได้รวมกันเป็นสมาชิกของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ซึ่งเป็น
คณะบุคคลปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือก่อการร้ายและก่อวินาศกรรมท าอันตรายต่อ
บุคคลและสถานที่ส าคัญของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยวิธีการใช้วัตถุระเบิดที่มีอานุภาพการ
ท าลายร้ายแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ทางน าสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของคณะ
บุคคลใดซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมายทั้งๆที่จ าเลยได้เคยเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยหลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เรื่อยมา และทางราชการก็ได้ประสานงานกับส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองต ารวจสันติบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ติดตามพฤติกรรมของจ าเลย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจ าเลยเป็นสมาชิกของคณะบุคคลใดซึ่งปกปิด
วิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้ จึงฟังไม่ได้ว่าจ าเลยกระท า
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 719/2541) 

จ าเลยเข้าเป็นสมาชิกกองก าลังติดอาวุธโจรก่อการร้ายขบวนการบีอาร์เอ็น กลุ่มนาย อ. มี
พฤติการณ์กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรียกค่า
คุ้มครอง ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือ
การอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 วรรคแรก 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1176/2543) 

 

มำตรำ 210 ควำมผิดฐำนเป็นซ่องโจร 

ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ 
และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจร ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าเป็นการสมคบเพ่ือกระท าความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสอง
หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. สมคบกัน  
           2. ตั้งแต่ห้าคนข้ึนไป  
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           3. เพ่ือกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีก าหนด
โทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

สมคบกัน หมายความว่า ร่วมคบคิดกันและตกลงใจที่จะกระท าความผิดร่วมกัน มีลักษณะเป็น
การวางแผนโดยปรึกษาและตกลงใจร่วมกัน  

ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หมายความว่า บุคคลที่คบคิดและตกลงใจที่จะกระท าความผิดกันนั้นต้องมี
จ านวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากร่วมปรึกษากัน 10 คนเพ่ือจะไปปล้นทรัพย์ แต่มีผู้ตกลงใจที่จะร่วมกันไป
ปล้นทรัพย์ 5 คน เฉพาะ 5 คนนี้เท่านั้นที่มีความผิดฐานเป็นซ่องโจร ถ้ามีผู้ตกลงใจที่จะร่วมกันไปปล้น
ทรัพย์เพียง 4 คนก็ยังไม่มีความผิดตามมาตรา 210 นี้ (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 443)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย  

เพ่ือกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีก าหนดโทษ
จ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป หมายความว่าการสมคบกัน ตั้งแต่ 5 คนนั้นต้องเป็นไปเพ่ือกระท า
ความผิดในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมาย อาญาเท่านั้น และความผิดนั้นต้องมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูง
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

           มาตรา 210 วรรคสอง ความผิดตามมาตรา 210 วรรคสองเป็นเหตุฉกรรจ์ หมายความว่า
ผู้กระท าตามวรรคแรกจะต้องรับโทษหนักข้ึนถ้าความผิดที่สมคบกันนั้นมีโทษประหารชีวิตจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

ตัวอย่างเช่น  
ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา210 นั้น ผู้กระท าจะต้องสมคบกัน

เพ่ือกระท าความผิดกล่าวคือ จะต้องมีการร่วมคบคิดหรือประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือกระท าความผิดหรือ
การแสดงออกซ่ึงตกลงจะท าความผิดร่วมกัน ซึ่งมีสภาพเป็นการกระท าระหว่างผู้ร่วมกระท าผิดด้วยกัน 

           จ าเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 เพียงเข้าร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานต ารวจที่ไปล่อซื้อเสนอขาย
รถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานต ารวจดังกล่าวเท่านั้น จึงเป็นลักษณะที่เป็นการกระท าต่อ
บุคคลภายนอก เมื่อข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้มีการคบคิดกันว่าจะ
กระท าความผิดร่วมกันรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 กระท า
ความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
4986/2533) 
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มำตรำ 211 ควำมผิดฐำนเข้ำประชุมในที่ประชุมอ้ังย่ีหรือซ่องโจร 

ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอ้ังยี่หรือช่องโจร ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือช่องโจร เว้นแต่ผู้
นั้นจะแสดงได้ว่าได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอ้ังยี่หรือซ่องโจร 

องค์ประกอบความผิด  
           1. ประชุม  
           2. ในที่ประชุมอ้ังยี่หรือซ่องโจร  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ประชุม หมายความว่า ร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมด้วย 

ในที่ประชุมอ้ังยี่หรือซ่องโจร หมายความว่า การเข้าร่วมประชุมนั้นกระท าในที่ประชุมของอ้ังยี่
หรือซ่องโจร มิใช่เพียงประชุมกับสมาชิกอ้ังยี่หรือซ่องโจรคนใดคนหนึ่ง และต้องเป็นการประชุมเกี่ยวกับ
กิจการของอ้ังยี่หรือซ่องโจร มิใช่ประชุมกันเพ่ือไปท าธุระอย่างอ่ืน 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่า การประชุมนั้น
เป็นการประชุมของอ้ังยี่หรือซ่องโจรด้วย 

เมื่อผู้ใดได้เข้าประชุมในที่ประชุมยั่งยี่หรือซ่องโจรแล้ว กฎหมายให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือเป็นซ่องโจร มีโทษตามมาตรา 209 หรือ มาตรา 210 แล้วแต่กรณี 
 

มำตรำ 212 ควำมผิดฐำนอุปกำระอังยีหรือซ่องโจร 

ผู้ใด 

             (1) จัดหาที่ประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่อ้ังยี่หรือซ่องโจร  
              (2) ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกช่องโจร  
                       (3) อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน หรือ  
                       (4) ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ที่อ้ังยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร แล้วแต่กรณี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. จัดหาที่ประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่อ้ังยี่หรือซ่องโจร  
           2. ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร  
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           3. อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน หรือ  
           4. ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ที่อ้ังยี่หรือช่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

จัดหาที่ประชุมหรือที่พ านักให้แก่อ้ังยี่หรือซ่องโจร หมายความว่าจัดหาสถานที่เพ่ือให้อ้ังยี่หรือ
ช่องโจรใช้ประชุมหรือพ านักอาศัย ความผิดส าเร็จเมื่อได้จัดหาให้แล้วอ้ังยี่หรือซ่องโจรจะได้ใช้ประชุมหรือ
พ านักหรือไม่ ไม่ส าคัญ 

ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร หมายความว่าจูงใจให้ผู้อ่ืนเข้าเป็น
สมาชิกอ้ังยี่หรือซ่องโจร ผู้ชักชวนจะเป็นผู้ใดก็มีความผิด ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรค
พวกซ่องโจร และเมื่อได้ชักชวนแล้วผู้ถูกชักชวนจะเข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรหรือไม่ ผู้
ชักชวนก็มีความผิดแล้ว  

อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน หมายความว่าให้การช่วยเหลือแก่อ้ังยี่
หรือซ่องโจรทั้งคณะหรือทั้งพรรคพวก การช่วยเหลือนั้นจะเป็นการให้ทรัพย์สินเงินทองหรือโดยประการ
อ่ืนใดก็เป็นความผิดเช่นกัน  

ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ที่องยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด หมายความว่าช่วยขาย 
แลกเปลี่ยน หรือโอนทรัพย์ที่อ้ังยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าการกระท านั้น
เป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือแก่อ้ังยี่หรือซ่องโจร 

 

มำตรำ 213 โทษของสมำชิกอ้ังย่ีหรือพรรคพวกซ่องโจรเม่ือมีกำรกระท ำควำมผิดตำมควำมมุ่งหมำย
เกิดขึ้น 

 ถ้าสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกช่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระท าความผิดตามความมุ่งหมาย ของ
อ้ังยี่หรือช่องโจรนั้น สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกช่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระท าความผิดหรืออยู่ด้วยในที่
ประชุม แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท าความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีต าแหน่ง
หน้าที่ในอั้งยี่หรือช่องโจรนั้น ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นทุกคน 

 มาตรา 213 มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
           1. มีการกระท าความผิดในทางอาญาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดส าเร็จหรือพยายามกระท า
ความผิดก็ตาม  
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           2. ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามความมุ่งหมายของอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้น  
           3. ผู้กระท าความผิดดังกล่าวกระท าโดยสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร แม้เพียงคนใดคนหนึ่ง
ก็ตาม  
           4. เมื่อมีการกระท าความผิดเข้าหลักเกณฑ์ข้อ 1 ถึงข้อ 3 แล้ว สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร
ต่อไปนี้ต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าผิดดังกล่าวด้วยแม้มิได้ร่วมกระท า ผิดด้วย คือ  
                (1) สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด  
               (2) สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในที่ประชุม แต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลง
ให้กระท าความผิดนั้น  
               (3) บรรดาหัวหน้าหรือผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้น แม้บุคคลเหล่านี้จะ
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม หรือได้คัดค้านในการตกลงกระท าความผิดนั้นแล้วก็ตาม  
ตัวอย่างเช่น  

 ขณะพรรคพวกซ่องโจรประชุมกันจะไปปล้นทรัพย์ มีผู้มาพบพรรคพวกช่องโจรคนหนึ่งจึงยิงเขา
ตาย ดังนี้ไม่ใช่ความผิดที่สมคบกันจะกระท าพรรคพวกช่องโจรคนอ่ืนไม่มีความผิดด้วย (ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 116/2471) 

จ าเลยได้ร่วมประชุมสมคบกันมากกว่า5 คน จัดวางแผนการปล้นทองค าที่จะส่งไปต่างประเทศ 
ภายหลังการวางแผนการแล้ว เมื่อถึงวันนัดการปล้นไม่ส าเร็จ ต่อมาจึงสมคบกันวางแผนปล้นใหม่ คราว
หลังนี้การปล้นทองค าส าเร็จตามแผนการนั้น แต่ปรากฏว่าผู้สมคบ ในแผนการปล้นครั้งแรกไม่ได้สมคบกัน
ในการปล้นครั้งหลังด้วย(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1103-1104/2496) 

           ดังนี้วินิจฉัยว่าเป็นการสมคบกันคนละคราว คนละวาระ ผู้ที่สมคบในคราวแรกแต่ไม่ได้สมคบกัน
ในคราวหลังมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 วรรคสอง ส่วนผู้ที่สมคบกันคราวหลังแม้ไม่ได้ไป
ปล้นด้วยก็มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามมาตรา 213 ทุกคน 

 

มำตรำ 214 ควำมผิดฐำนประพฤติตนเป็นปกติธุระ เป็นผู้จัดหำที่พ ำนักที่ซ่อนเร้น หรือที่ประชุมแก่
ผู้กระท ำควำมผิด 

ผู้ใดประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหาที่พ านัก ที่ซ่อนเร้น หรือที่ประชุมให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



145 

 

           ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า 
ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้  
องค์ประกอบความผิด  
           1. ประพฤติตนเป็นปกติธุระ  
           2. เป็นผู้จัดหาที่พ านัก ที่ซ่อนเร้น หรือท่ีประชุม  
           3. ให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ประพฤติตนเป็นปกติธุระ หมายความว่ากระท าเป็นปกตินิสัย หรือกระท าโดยตั้งใจที่จะประพฤติ
เช่นนั้นต่อๆไป มิใช่กระท าเพียงครั้งเดียว  

เป็นผู้จัดหาที่พ านัก ที่ซ่อนเร้น หรือที่ประชุม หมายความว่าจัดหาอาคารสถานที่ให้ผู้กระท า
ความผิดอยู่อาศัย ซ่อนตัว หรือใช้เป็นที่ประชุม โดยผู้จัดหาจะเป็นเจ้าของสถานที่หรือไม่ใช่ก็ตาม  

ให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ หมายความว่า การจัดหาตาม
มาตรา 214 นี้ต้องกระท าให้แก่บุคคลที่ผู้จัดหารู้ว่าเป็นผู้ที่กระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา   

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าผู้ที่ตนจัดหา
สถานที่ให้นั้นเป็นผู้ที่กระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 214 วรรคสอง เหตุยกเว้นโทษ การกระท าตามมาตรา 214 วรรคแรกนั้นหากผู้กระท าได้กระท า
เพ่ือช่วยบิดามารดาบุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ เหตุยกเว้นโทษตามมาตรา 214 

วรรคสองนี้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาน ามาใช้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักมนุษยสัมพันธ์ซึ่ง
มนุษย์พึงมีต่อกัน และเนื่องจากยกเว้นโทษตามกฎหมาย การเป็นบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยานั้นจึง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย 

           ความในวรรคสองเป็นการยกเว้นส าหรับผู้กระท าที่ช่วยบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาซึ่งต้อง
เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมาย ซึ่งตามมาตรา 214 วรรคสองนี้ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ หรือจะลงโทษก็ได้ 
แต่ไม่มีบทบัญญัติให้ลดโทษ ศาลจึงลดโทษไม่ได้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1713) 
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มำตรำ 215 ควำมผิดฐำนม่ัวสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปท ำให้เกิด ควำมวุ่นวำยขึ้นในบ้ำนเมือง 

ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้กระท าความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท าความผิดนั้นต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
           2. ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
           3. ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป หมายความว่า มีบุคคลตั้งแต่ 10 คนข้ึนไปมาชุมนุมร่วมกันและร่วมใจ
กันที่จะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งการร่วมใจกันนี้จะเกิดขึ้นก่อนมาร่วมชุมนุมหรือขณะชุมนุมกันก็
ได้  

ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่ เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
หมายความว่าการมั่วสุมกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ก าลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  

ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หมายความว่า ผู้กระท าการตามองค์ประกอบความผิดข้อ 1 

และ 2 นั้นจะต้องกระท าาเพ่ือให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอย่างที่เรียกว่าก่อการจลาจลนั่นเอง  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าาต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องมีเจตนาพิเศษ

เพ่ือให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองด้วย 

           มาตรา 215 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ท าาให้ผู้กระท าาความผิดตามมาตรา 215 วรรคแรกทุก
คนต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระท าาความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ 

           มาตรา 215 วรรคท้าย ก าาหนดให้ผู้กระท าาความผิดซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการในการ
กระท าาความผิดตามมาตรา 215 นี้ต้องรับโทษหนักขึ้น  
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ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทในการให้

ค าปรึกษา แนะน า และสั่งการในการนัดหยุดงานของลูกจ้างประมาณ 300 คน การนัดหยุดงานดังกล่าว
มิได้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แต่เพ่ือ
ต่อรองบังคับให้นายจ้างรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าท างานเมื่อปรากฏว่ามีการปะทะและท าร้ายซึ่งกัน
และกันระหว่างลูกจ้างที่นัดหยุดงาน เพ่ือมิให้ลูกจ้างส่วนหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าท าางานเข้าออกได้ มีการ
ขว้างปาวัตถุก้อนหิน ก้อนดินเข้าไปในโรงงาน เหตุเกิดริมถนนสาธารณะ การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 2837/2536) 

 

มำตรำ 216 ควำมผิดฐำนม่ัวสุมเพื่อกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 215 แล้วเจ้ำพนักงำนสั่งให้เลิกแต่ไม่
ยอมเลิก 

เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
องค์ประกอบความผิด  
           1. มั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 215  

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

มั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 215 หมายความว่า มีการมั่วสุมเพ่ือจะกระท าความผิดตาม
มาตรา 215 ดังได้อธิบายมาแล้ว  

เจ้าพนักงานส่งให้ผู้ที่มั่วสุมนั้นเลิกไป หมายความว่า เจ้าพนักงานได้มีค าสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมกันเพ่ือ
กระท าความผิดตามมาตรา 215 นั้นเลิกการมั่วสุม การสั่งให้เลิกตามมาตรา 216 นี้จะต้องเป็นการสั่งก่อน
มีการใช้ก าลังขู่เข็ญประทุษร้าย หรือก่อนการขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือก่อนกระท าการใดๆให้
เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หากมีการกระท าการใดๆเพ่ือให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้วผู้นั้น
ก็มีความผิดตามมาตรา 215 แล้ว กรณีนั้นเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก ผู้กระท าไม่เลิกก็ไม่มีความผิดตาม
มาตรา 216 นี้ มีแต่ความผิดตามมาตรา 215 เท่านั้น  
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ผู้กระท าไม่ยอมเลิก หมายความว่า ผู้มั่วสุมดังกล่าวไม่ยอมเลิก กล่าวคือ ขัดขืนค าสั่งของเจ้า
พนักงาน บรรดาผู้มั่วสุมที่ไม่ยอมเลิกย่อมมีความผิดตามมาตรา 216 นี้ ผู้ที่ยอมเลิกไม่กระท าการใดๆมาก
ไปกว่าการมั่วสุมย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 215 และไม่มีความผิดตามมาตรา 216 นี้ด้วย แต่อาจมี
ความผิดอ่ืนเท่าที่ได้กระท าไปแล้ว เช่น ผู้มั่วสุมกีดขวางทางจราจรย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก เป็นต้น 4  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะไม่เลิกการมั่วสุมเพ่ือ
กระท าความผิดตามมาตรา 215 และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่าผู้มีค าสั่งให้เลิกมั่วสุมเป็นเจ้าพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น 

องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 ผู้มั่วสุมต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือ
กระท าความผิดตามมาตรา 215 โดยการมั่วสุมยังไม่ถึงขั้นลงมือกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 
215 แต่หากต่อมาผู้นั้นกระท าการดังที่มาตรา 215 บัญญัติไว้ต่อไปก็จะมีความผิดทั้งตามมาตรา 215 และ
มาตรา 216 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทจ าเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กับพวกรวมกัน 10 คน
ชุมนุมปราศรัยด้วยความสงบไม่มีพฤติการณ์ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง แสดงว่าจ าเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กับพวก
มิได้มั่วสุมโดยมีเจตนาพิเศษเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 215 การกระท าของจ าเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 

จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 215 แม้เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการมั่วสุมแล้วไม่เลิก จ าเลยที่ 1 

ที่ 3 และท่ี 4 ก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 216 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 305/2547) 
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บทท่ี 6 

ลักษณะ 6 ควำมผิดเกีย่วกับกำรก่อให้เกิดภยันอันตรำยต่อประชำชน 

 

มำตรำ 217 ควำมผิดฐำนวำงเพลิงเผำทรัพย์ของผู้อ่ืน 

ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
พันบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

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

วางเพลิงเผา หมายความว่า ท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยเจตนาที่จะเผาทรัพย์ เช่น เอาไฟไปจ่อให้ไฟ
ติดกับทรัพย์ในลักษณะที่ไฟจะลุกลามไหม้ทรัพย์นั้นได้ ฯลฯ โดยเหตุนี้ถ้าเอาก้านธูปหรือบุหรี่ที่จุดแล้วไปจี้
กระดาษหรือหนังสือ ไม่ถือว่าเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ เพราะไม่มีลักษณะที่ไฟจะลุกลามไหม้ทรัพย์นั้ น
ขึ้นได้ (หยุด แสงอุทัย, 2538: 217) การท าให้เกิดเพลิงไหม้นั้นจะกระท าด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น จุดไม้ขีดท าให้
ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น เมื่อกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แล้ว แม้ไฟดับลงเองก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จแล้ว แต่
ถ้าทรัพย์ที่ถูกวางเพลิงไม่ติดไฟ เพียงเป็นรอยด าเกรียมเท่านั้น เป็นการพยายามวางเพลิง   

การกระท าที่เป็นการวางเพลิงเผา มิได้หมายความเพียงว่าเอาเพลิงไปวางเท่านั้น หากต้องเผาคือ
ท าให้ถึงไหม้ไฟด้วย (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 1726)  

ทรัพย์ของผู้อ่ืน หมายความว่า การท าให้ทรัพย์ลุกไหม้อันจะเป็นความผิดตามมาตรา217 นี้ต้อง
เป็นทรัพย์ของผู้อ่ืน ถ้าวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเองหรือแม้ทรัพย์นั้นผู้กระท าเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
ผู้กระท าก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ แต่อาจมีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์ที่ตน
เผานั้นเป็นของผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น 

แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยาน แต่เจ้าพนักงานต ารวจพบจ าเลยทั้งสามในบริเวณใกล้เคียงกับที่
เกิดเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์เกือบจะทันทีทันใดภายหลังเกิดเหตุโดยมีอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการกระท า
ผิด อุปกรณ์บางอย่างเก็บไว้ในที่ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ใช้เป็นที่เก็บ โดยเศษผ้าลายชุบน้ ามัน 2 ผืนอยู่ในกระเป๋า
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กางเกงของจ าเลยที่ 2 และตามเนื้อตัวเสื้อผ้าของจ าเลยที่ 2 และที่ 3 มีรอยเปื้อนน้ ามัน นอกจากนี้จ าเลย
ที่ 1 และที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้าในลักษณะคล้ายกับกระท าผิดมาแล้วจะหลบหนี เมื่อ
เห็นจุดตรวจจ าเลยที่ 2 ได้ขว้างขวดทิ้ง จากการตรวจพบว่าเป็นขวดแก้วมีคราบน้ ามันเป็นพิรุธ ถือได้ว่า
พยานโจทก์เป็นพยานแวดล้อม กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าจ าเลยทั้งสามได้ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืนตาม
ฟ้อง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5175-5176/2543) 

 

มำตรำ 218 ควำมผิดฐำนวำงเพลิงเผำทรัพย์บำงประเภท 

ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้  
              (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย  
             (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท าสินค้า  
              (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 

                      (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 
                       (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 

                       (6) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ใน 
การขนส่งสาธารณะ 

           ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. วางเพลิงเผา  
           2. ทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย  
                  (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือท าสินค้า  
                        (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม  
                        (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
                        (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ  
                        (6) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะ  
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           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย หมายความว่า ทรัพย์ที่ถูกเผาตามมาตรา 218นี้ต้องเป็น
โรงเรือน เรือ หรือแพ ซึ่งปกติมีคนอยู่อาศัย แต่ขณะถูกวางเพลิงจะมีคนอยู่อาศัยหรือไม่ก็ได้  

โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือท าสินค้า หมายความว่า สถานที่ที่บัญญัติถึงนี้ต้องเป็นที่
เก็บสินค้าหรือที่ท าสินค้า สินค้าก็คือทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือจ าหน่ายในทางการค้า ดังนั้นถ้าเป็นที่เก็บทรัพย์
สิ่งของที่ไม่ใช่มีไว้เพ่ือจ าหน่ายก็ไม่อยู่ในความหมายของอนุมาตรานี้  

โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม เช่น โรงภาพยนตร์ หอประชุม เป็นต้น 4โรงเรือนอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หมายถึงโรงเรือนอันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
เช่น สถานที่ราชการ เป็นต้น  

โรงเรือนอันเป็นสาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้า
ไปได้ เช่น ศาลาพักคนโดยสาร เป็นต้น  

โรงเรือนอันเป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมายถึง  อาคารสถานที่ที่ใช้ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น 1 

สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ หมายถึง บริเวณที่จอดรถไฟเพ่ือรับ
คนโดยสารหรือรับสินค้า บริเวณสนามบิน และบริเวณที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ เช่น ท่ารถประจ าทาง 
ท่าเรือรับส่งคนโดยสาร เป็นต้น  

เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่ง
สาธารณะ หมายความว่า พาหนะเหล่านี้ต้องเป็นพาหนะที่ใช้เพ่ือบริการแก่บุคคลทั่วไป การวางเพลิงเผา
เรือกลไฟหรือเครื่องบินส่วนตัวไม่เข้าอนุมาตรานี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์ที่ตน
วางเพลิงเผานั้นเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 218 นี้ด้วย  
ตัวอย่างเช่น  

ส่วนของโรงเรือนที่ปรากฏร่องรอยไฟไหม้เป็นเพียงรอยเขม่าด าติดอยู่ที่ส่วนล่างของแผ่นสังกะสี
เพียง 2 แผ่นเท่านั้น แม้จะได้ความว่ามีการจุดไฟจากการวางเพลิงขึ้นแล้วก็ตาม แต่การกระท าที่จะเป็น
ความผิดส าเร็จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นโรงเรือนนั้นมิได้หมายความว่ามีเพลิง เกิดขึ้นจากการวาง
เท่านั้น หากแต่เพลิงนั้นต้องเผาจนโรงเรือนลุกติดไฟ ขึ้นด้วย เพียงแต่ฝาผนังอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน
ที่เกิดเหตุมีรอยเขม่าด าแต่ยังไม่ไหม้ไฟยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดส าเร็จ และแม้ว่าจะมีร่องรอยของเสื่อ
น้ ามันที่ปูพ้ืนถูกไฟไหม้ด้วยเล็กน้อย แต่เสื่อน้ ามันดังกล่าวเป็นเพียงทรัพย์สินที่อยู่ในโรงเรือน ถือไม่ได้ว่า
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ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกไฟไหม้ไปด้วย อันจะท าให้เป็นความผิด
ส าเร็จ จึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาโรงเรือนเท่านั้น  (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  
6984/2549) 

 

มำตรำ 219 ควำมผิดฐำนตระเตรียมวำงเพลิงเผำทรัพย์ 

ผู้ใดตระเตรียมเพ่ือกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับพยายามกระท าความผิดนั้นๆ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ตระเตรียมการ  
           2. โดยเจตนา  
           3. เพ่ือกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 

ค ำอธิบำย 

           ปกติการตระเตรียมเพ่ือกระท าความผิด กฎหมายยังไม่ลงโทษเพราะยังมิได้ลงมือกระท าผิด แต่
มาตรา 219 นี้เป็นบทยกเว้นหลักการดังกล่าวเพราะเห็นว่าการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดที่ก่อให้เกิด
ภยันตรายแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง และเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าการตระเตรียมเพ่ือวางเพลิงกับการ
พยายามวางเพลิงแตกต่างกันตรงจุดไหนกฎหมายจึงบัญญัติให้ระวางโทษเท่ากัน  

ตระเตรียมการ หมายความว่า จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใดๆหลังจากที่ได้ตัดสินใจที่จะกระท าความผิด
ฐานวางเพลิงแล้ว เช่น จัดหาไม้ขีดไฟและผ้าชุบน้ ามันเบนซินเตรียมไว้ใกล้ๆที่เกิดเหตุเพ่ือใช้จุดไฟ และ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเผาทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือ
กระท าความผิดตามมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ด้วย 

เพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 217 หรือมาตรา 218 หมายความว่า การตระเตรียมนั้น ผู้กระท า
กระท าโดยเจตนาเพื่อที่จะกระท าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตามมาตรา 217 หรือมาตรา 218 

ตัวอย่างเช่น  
จ าเลยเอาน้ ามันเบนซินราดบนเครื่องใช้ในห้องจนเปียกโชกโดยเจตนาวางเพลิง แต่จ าเลยกระท า

การไม่ส าเร็จ เพราะมีชาวบ้านใกล้เคียงได้กลิ่นน้ ามันจึงร้องเอะอะขึ้นและพังประตูห้องจ าเลยเข้าไปพบ
กระป๋องน้ ามันเบนซินและเห็นจ าเลยนอนนิ่งอยู่ ทั้งพบไม้ขีดไฟในกระเป๋าเสื้อที่แขวนอยู่ ในห้องชั้นล่าง 
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เป็นการกระท าใกล้ชิดกับเหตุ จ าเลยมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์  (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
204/2475) 

 

มำตรำ 220 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆของตนเองจนน่ำจะเป็นอันตรำยแก่
บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน 

ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล อ่ืน
หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามที่ ระบุไว้ใน
มาตรา 218 ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 218 

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

กระท าให้เกิดเพลิงไหม้ หมายความว่า ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นไม่ว่าโดยวิธีใดๆก็ตามมีความหมาย
ท านองเดียวกับ วางเพลิง ตามมาตรา 217 แต่วางเพลิงเน้นการเผาทรัพย์ของผู้อื่น 

แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเอง หมายความว่า วัตถุที่ถูกท าให้ไหม้แม้เป็นของผู้กระท าเองก็มี
ความผิดตามมาตรา 220 นี้ได้ ถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดข้อ 3 ที่ กฎหมายใช้ค าว่า แม้ เป็นของตนเอง
เพราะวัตถุที่ท าให้เกิดเพลิงไหม้นี้ไม่เฉพาะของผู้กระท าความผิดเท่านั้น แต่หมายความถึงวัตถุหรือทรัพย์
ของแผ่นดินหรือวัตถุที่ไม่มีเจ้าของด้วย เช่น เผาขยะจนน่าจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์ของผู้อ่ืน ก็เป็น
ความผิดตามมาตรา 220 นี้ (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2514: 486) 

ค าว่า วัตถุใด ๆ หมายถึง วัตถุอ่ืนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เกิดไฟนั้นเอง เช่น จุด ไม้ขีดไฟหรือธูปของ
ตนเอง วัตถุใดๆของตนเอง ฯลฯ อันน่าจะเป็นอันตรายแก่บ้านของผู้อ่ืน ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 218 

และมาตรา 220 คงเป็นความผิดแต่ฐานพยายามวางเพลิงตามมาตรา 218 ประกอบด้วยมาตรา 80 (จิตติ 
ติงศภัทิย์, 2531 : 1734)  

จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน หมายความว่า การท าให้เกิด เพลิงไหม้แก่
วัตถุใดๆนั้นจะเป็นความผิดตามมาตรา 220 นี้ก็ต่อเมื่อการกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือ
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ทรัพย์ของผู้อ่ืน เช่น ชาวนาเผาตอซังข้าวในนาแล้วเกิดลมพัด ลุกลามไปใกล้บ้านเรือนของผู้อ่ืนจนน่าจะ
เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังนั้นชาวนาผู้นั้นก็มีความผิดตามมาตรา 220 นี้ เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่
วัตถุใดๆ แม้ผู้กระท าไม่มีเจตนาที่จะให้ไฟลุกลามไปไหม้ทรัพย์ของผู้อื่นก็ตาม 

           มาตรา 220 วรรคสอง เป็นบทฉกรรจ์ หมายความว่า ถ้าการกระท าตามมาตรา 220 วรรคแรก 
เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ที่ระบุไว้ในมาตรา 218 ผู้กระท าต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
218 นั้น 

 ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 703/2500 จ าเลยเผาหญ้าและกิ่งไม้แห้งในไร่ของจ าเลยไฟไหม้หญ้าแห้ง
และลามไปไหม้ต้นมะพร้าวและต้นกล้วยในสวนของผู้ อ่ืนแต่ดับได้ทันก่อนไปไหม้โรงเก็บข้าว จ าเลยมี
ความผิดตามมาตรา 220 วรรคแรก  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2190/2531 จ าเลยจุดไฟเผาไม้ในที่ดินของตนจนน่าจะเป็นอันตรายแก่
สวนยางพาราของผู้อ่ืน กับมิได้เตรียมป้องกันมิให้เพลิงลุกลามไปไหม้สวนยางพาราข้างเคียง เพียงใช้ไม้ตี
ไฟให้ดับเท่านั้น ไม่เป็นการระมัดระวังอย่างเพียงพอ เมื่อดับไฟไม่ได้และไฟลุกลามไปไหม้สวนยางพารา
ของผู้เสียหาย จึงเป็นความผิดตามมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 225 (ฐานกระท าให้เกิด เพลิงไหม้
โดยประมาท) เป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท 

 

มำตรำ 221 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดระเบิดจนน่ำจะเป็นอันตรำยแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของบุคคล
อ่ืน 

ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

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

กระท าให้เกิดระเบิด หมายความว่า กระท าด้วยประการใดๆให้เกิดการระเบิดขึ้น สิ่งที่ระเบิดนั้น
จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ลูกระเบิด ถังบรรจุแก๊ส หรือภาชนะบรรจุสารเคมีเป็นต้น  

จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ดูค าอธิบายในมาตรา 220 4  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าสิ่งซึ่ง
ตนกระท านั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดระเบิดขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2498 การท าให้เกิดระเบิดขึ้นอันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะ
อาญา มาตรา 188 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221) จะต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นส าคัญ 
ดังจะเห็นได้จากกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 201 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225) ซึ่ง
บัญญัติว่าความผิดเช่นนี้ถ้าได้กระท าโดยประมาทก็ให้ลงโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 201 

จ าเลยนั่งเป่าแล่นท าทองอยู่ตามปกติ และเคยท ามาช้านานแล้วโต๊ะท าทองของจ าเลยอยู่หน้าบ้านติดถนน
ที่มีคนสัญจร ขณะนั้นเป็นเวลา 15 นาฬิกา ท่อยางที่จ าเลยเป่าอยู่เกิดระเบิดขึ้นและท าให้เกิดไฟไหม้น้ ามัน
บนโต๊ะเพียงเท่านั้นยังไม่มีอะไรแสดงให้เห็นว่าจ าเลยเจตนาที่จะท าให้เกิดการระเบิดขึ้นจึงไม่มีความผิด
ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 188 (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221)  

หมำยเหตุ ข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2498 ถ้าโจทก์ พิสูจน์ได้ว่าจ าเลยกระท าโดย
ประมาทจ าเลยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8584/2547 จ าเลยที่ 1 และที่ 3 กับพวกใช้ผ้าปิดปากขวดที่บรรจุน้ ามัน
และจุดไฟโยนเข้าไปในบริเวณสถานีบริการน้ ามันจนเกิดระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหาย การกระท า
ของจ าเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นการกระท าให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของ
ผู้อ่ืน เป็นความผิดส าเร็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221 แล้ว กฎหมายหาได้บัญญัติว่าต้อง
กระท าโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืนด้วยไม่ 
 

มำตรำ 222 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ทรัพย์ในมำตรำ 217 หรือ
มำตรำ 218 

ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 
218 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ  
องค์ประกอบความผิด  
           1. กระท าให้เกิดระเบิด  
           2. จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218  

           3. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย 

กระท าให้เกิดระเบิด มีความหมายดังได้อธิบายไว้ในมาตรา 221  

จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 หมายความว่า
ผู้กระท าให้เกิดระเบิดตามมาตรา 222 นี้จะต้องเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ตามมาตรา 217 คือ
ทรัพย์ใดๆของผู้อื่น หรือทรัพย์ตามมาตรา 218 (1) ถึง (6) เช่น โรงเรือนที่คนอยู่อาศัย เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง แต่ผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ว่า
การระเบิดที่ตนกระท านั้นจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ใด 

           โทษส าหรับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 222 นี้ขึ้นอยู่กับทรัพย์ที่เสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์ทั่วๆไป
ผู้กระท าต้องรับโทษตามมาตรา 217 แต่ถ้าเป็นทรัพย์ตามมาตรา 218 (1) ถึง (6) ผู้กระท าต้องรับโทษตาม
มาตรา 218 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2528 จ าเลยเจตนาฆ่าตัวตาย ได้ถอดสลักนิรภัยลูกระเบิดท าให้เกิด
ระเบิดขึ้นจนบ้านเรือนของผู้อ่ืนเสียหาย จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 222 และมาตรา 218 ต้องลงโทษ
จ าเลยตามมาตรา 218 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 222 

 

มำตรำ 223 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำผิดเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิดภยันตรำยต่อประชำชนได้รับโทษน้อยลง 

ความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 220 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 นั้น ถ้า
ทรัพย์ที่เป็นอันตรายหรือที่น่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อย และการกระท านั้นไม่น่าจะเป็น
อันตรายแก่บุคคลอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

           หลักเกณฑ์ในการที่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนได้รับโทษ
น้อยลงตามมาตรา 223 นี้ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ 

           1. ทรัพย์ที่เป็นอันตรายหรือที่น่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อย และ  
           2. การกระท านั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2501 จ าเลยวางเพลิงเผากระท่อมส าหรับพักในฤดูท านาราคา 413 

บาท ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาซึ่งเป็นทรัพย์ราคาน้อยและไม่น่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใด จ าเลยต้อง
ระวางโทษตามมาตรา 223  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 722/2545 ทรัพย์ที่จะเป็นอันตรายจากการวางเพลิงของจ าเลยเป็นเพียง
ประตูบ้านซึ่งท าด้วยไม้มะค่าและต้นไม้ประดับคิดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท ถือได้ว่าเป็นทรัพย์ที่มี
ราคาน้อย และขณะเกิดเหตุผู้เสียหายก็อยู่ในที่เกิดเหตุและสามารถดับไฟได้ทัน การกระท าของจ าเลยจึง
ไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนกรณีนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (1) 

ประกอบด้วยมาตรา 223 

มำตรำ 224  เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำผิดเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิดภยันตรำย ต่อประชำชนได้รับโทษหนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือมาตรา 222 เป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

           ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี  
           เหตุที่ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 224 นี้ขึ้นอยู่กับผลของการ กระท า 2 

ประการ คือ 

           1. ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย หรือ  
           2. บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 501/2498 จ าเลยใช้น้ ามันเบนซินจุดไฟเผารถยนต์ของผู้อ่ืนซึ่งจอดอยู่ใน

บริเวณร้านค้า มีบ้านเรือนราษฎรอยู่ใกล้เคียง และขณะนั้น ค. ก็อยู่บนรถคันนั้น ค. ถูกเพลิงไหม้ตาม
ร่างกายหลายแห่งและตายในวันรุ่งขึ้นถือว่าจ าเลยวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย 
จ าเลยต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1412/2504 (ประชุมใหญ่) จ าเลยวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน มีผู้เข้าไป
ช่วยดับเพลิง เป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายลง หาใช่การวางเพลิงของจ าเลยเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความ
ตายไม่ จ าเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 

 

มำตรำ 225 ควำมผิดฐำนกระท ำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมำท 

ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหาย หรือ การกระท า
โดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน เจ็ดปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

กระท าให้เกิดเพลิงไหม้ มีความหมาย ดังค าอธิบายในมาตรา 220 แต่มาตรา 225 นี้เป็นการ
กระท าโดยประมาท  

เป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหาย หมายความว่า การกระท าตามมาตรา 225 นี้จะต้องเป็นเหตุ
ให้ทรัพย์เสียหาย และทรัพย์นั้นต้องเป็นทรัพย์ของผู้อ่ืน มิใช่ทรัพย์ของผู้กระท าความผิดหรือทรัพย์ที่ไ ม่มี
เจ้าของ 

น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน หมายความว่า การกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
นั้นมีพฤติการณ์อันน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้อื่น กล่าวคือ น่าจะท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายได้ แม้จะ
ไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นความผิดแล้ว แต่ถ้ามีพฤติการณ์เพียงน่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 225 นี้ 

โดยประมาท หมายความว่า กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้กระท า
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่ผู้กระท าหาได้ใช้
ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ตามมาตรา 59 วรรคสี่ 
ตัวอย่างเช่น  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1211/2530 (ประชุมใหญ่) จ าเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันลักน้ ามันที่ปั้ม
ของผู้เสียหาย โดยใช้สายไฟฟ้าต่อขั้วแบตเตอรี่กับเครื่องดูดน้ ามันจากถังใต้ดินมาใส่ถังในรถยนต์ เมื่อดูด
น้ ามันได้ 4 ถังแล้วจ าเลยที่ 2 ดึงสายไฟฟ้าจากข้ัวแบตเตอรี่ให้ปั้มหยุดท างานเพ่ือจะเปลี่ยนสายยางใส่ถังที่ 
5 ท าให้เกิดประกายไฟเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนี้พฤติการณ์ที่จ าเลยทั้งสองร่วมกันมาลักทรัพย์โดย
วิธีการเช่นนี้ท าให้ไอระเหยของน้ ามันกระจายอยู่ในบริเวณนั้นง่ายต่อการเกิดเพลิงไหม้ ถือได้ว่าเป็นการ
กระท าโดยประมาทเพราะแบตเตอรี่เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและน้ ามันเป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย เมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้นเนื่องจากพฤติการณ์ในการลักทรัพย์ของจ าเลยทั้งสองซึ่งกระท าด้วยความประมาทต้องถือว่าเป็น
ผลอันเกิดจากการกระท าของจ าเลยทุกคนที่ร่วมกันลักทรัพย์ ดังนั้นแม้จ าเลยที่ 3 จะมิได้เป็นผู้ต่อ
สายไฟฟ้าจากขั้วแบตเตอรี่ก็ต้องฟังว่าจ าเลยที่ 3 ร่วมกระท าผิดด้วย จ าเลยที่ 3 จึงต้องมีความผิดฐาน
กระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทตามมาตรา 225 ด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 145/2539 พยานโจทก์เบิกความประกอบกันรับฟังได้ว่าลูกจ้างของจ าเลย
จุดไฟเผากองไม้ในที่ดินของจ าเลยโดยจ าเลยยืนสั่งการก ากับการเผาอยู่อย่างใกล้ชิด ถือว่าจ าเลยร่วมจุดไฟ
เผากองไม้ด้วย เมื่อไม่อาจกันไม่ให้ไฟลุกลามไปติดที่ข้างเคียงได้ เป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ทรัพย์ของโจทก์
ทั้งสี่จ าเลยจึงมีความผิดฐานกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทตามมาตรา 225 
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มำตรำ 226 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่โรงเรือน ฯลฯ หรือสิ่งที่ท ำไว้เพื่อป้องกันอันตรำย จนน่ำจะเกิด
อันตรำย 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ หุ่นทอดจอดเรือ สิ่ง
ปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือสิ่งที่ท าไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ จน
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 226 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ สิ่งปลูกสร้างเครื่องจักร 
เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือสิ่งที่ท าไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์  
           3. จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  
           4. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้แก่สถานที่หรือสิ่งของตาม
มาตรา 226 นี้ และการกระท านั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน  

แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ สิ่งปลูกสร้างเครื่องจักร เครื่องกล 
สายไฟฟ้า หรือสิ่งที่ท าไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์ หมายความว่าการกระท าที่จะผิดตาม
มาตรา 226 นี้จะต้องเป็นการกระท าแก่สิ่งหรือสถานที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรานี้ ถ้ากระท าต่อ
สถานที่หรือสิ่งอ่ืน แม้น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 226 นี้ เช่น ราดน้ ามัน
บนถนนเพื่อให้รถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับข่ีผ่านมาลื่นล้ม ไม่ผิดตาม มาตรา 226 นี้ 

จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน หมายความว่า การกระท าใดๆดังกล่าวต่อสถานที่
หรือสิ่งต่างๆดังกล่าวต้องมีลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ไม่ใช เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ เช่น ลอบ
ถอดอะไหล่รถยนต์จากเครื่องยนต์ออกบางชิ้นจนน่าจะท าให้ผู้ขับขี่ประสบอันตรายจากการขับขี่ เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ตัวว่า
สถานที่หรือสิ่งนั้นเป็นสถานที่หรือสิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 226 นี้ 
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มำตรำ 227 ควำมผิดฐำนเป็นผู้มีวิชำชีพในกำรออกแบบ ฯลฯ ไม่ปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร
อันพึงกระท ำกำรนั้นๆ 

ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆโดยประการที่น่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ  
           2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ  
           3. โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  
           4. โดยเจตนา 

เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือซื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างใดๆ หมายความว่าผู้กระท าผิดตามมาตรา 227 นี้จะต้องเป็นผู้มีวิชาชีพและวิชาชีพนั้นต้องเป็น
วิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 227 นี้ เช่น เป็นวิศวกรก่อสร้าง หรือเป็นสถาปนิก เป็นต้น  

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ หมายความว่า  ผู้กระท าละเว้นไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งผู้มีวิชาชีพดังกล่าวแล้วพึงกระท าตามวิชาชีพของตน 

โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน หมายความว่า ผู้มีวิชาชีพนั้นไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท า ถึงขั้นมีพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน 
เช่น สถาปนิกออกแบบบ้านโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบบ้านเรือนจนมีลักษณะที่น่าจะท า
ให้บ้านนั้นพังลงมาท าให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตราย เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆตามวิชาชีพของตน 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3793/2543 จ าเลยที่ 1 เป็นวิศวกรผู้ค านวณโครงสร้างการรับน้ าหนักของ

อาคารจ าเลยที่ 9 ในการปลูกสร้างย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารดังกล่าวได้ก าหนดการรับน้ าหนักไว้
เพียง 4 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน แต่จ าเลยที่ 1 กลับมาค านวณออกแบบต่อเติมอาคารโดยที่ทราบดีอยู่แล้วว่า
อาคารเดิมรับน้ าหนักส่วนที่ต่อเติมไม่ได้ และยังใช้ฐานรากและเสาในแนวซีซึ่งออกแบบให้รับ น้ าหนักไว้
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เพียง 2 ชั้นเป็นจุดเชื่อมต่ออาคารเดิมและอาคารที่ต่อเติม ท าให้น้ าหนักของอาคารทั้ งหมดถ่ายเทลงสู่เสา
และฐานรากในแนวซีให้ต้องรับน้ าหนักเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จ าเลยที่ 1 ยังเบิกความและ
ยอมรับในฎีกาว่าได้ดูแบบแปลนของอาคารเดิมดูสภาพของอาคารที่มีอยู่เดิมและทราบว่าเสาในแนวชีต้นที่ 
, 176 มีขนาดและส่วนประกอบผิดไปจากแบบแปลน เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการอันพึงกระท าในการออกแบบ เพราะเดิมจ าเลยที่ 1 มิได้ เป็นผู้ออกแบบ เมื่อพบเห็นสภาพอาคาร
ก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนเช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดว่าโครงสร้าง
อาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนักอาคารในส่วนที่ต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถามหรือขอ
ข้อมูลเดิมจากสถาปนิกและวิศวกรที่ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยที่ 1 ก็หาได้ท า
เช่นนั้นไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุที่ อาคารจ าเลยที่ 9 พังทลายจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายก็เป็น
เพราะจ าเลยที่ 1 ค านวณออกแบบโครงสร้างและการรับน้ าหนักของอาคารไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการกระท าของจ าเลยที่ 1โดยตรง การกระท าของจ าเลยที่ 1 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ประกอบด้วยมาตรา 238 

 

มำตรำ 228 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรเพื่อให้เกิดอุทกภัย หรือขัดข้องแก่กำรใช้น้ ำ 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆเพ่ือให้เกิดอุทกภัยหรือเพ่ือให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็น
สาธารณูปโภค ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. การกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือ 

               (1) ให้เกิดอุทกภัย หรือ  
               (2) ให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ําซึ่งเป็นสาธารณูปโภค 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้  
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การกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน หมายความว่า การกระท าตาม
มาตรา 228 นี้เมื่ออยู่ในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นความผิดแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือให้
เกิดเหตุการณ์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย  

เพ่ือให้เกิดอุทกภัย หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรา 228 นี้นอกจากต้องกระท าโดยเจตนาแล้ว
ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้เกิดอุทกภัยด้วย หรือ  

เพ่ือให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรา 228 นี้
อาจมีเหตุจูงใจอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือให้เกิดการขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค คือการใช้น้ า
ส าหรับคนทั่วๆไป เช่น ท าให้ขัดข้องแก่การใช้น้ าประปา เป็นต้น 

           มาตรา 228 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของการกระท าตามวรรคแรก คือ การกระท า ตามวรรค
แรกนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายขึ้นแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอ่ืน 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2532 สาเหตุน้ าท่วมนาของโจทก์เนื่องมาจากฝนตกเร็วกว่าปกติและ
มีปริมาณน้ าฝนมากกว่าปีก่อนๆ ซึ่งจ าเลยไม่สามารถทราบ ล่วงหน้าได้ การที่จ าเลยก่อสร้างซ่อมแซม
ท านบที่ก้ันห้วยสาธารณะเพ่ือกักน้ า ไว้เลี้ยงสัตว์น้ าให้ราษฎรจับเป็นอาหารในฤดูแล้ง จ าเลยไม่มีเจตนาท า
ให้เกิด อุทกภัยหรือท าให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหาย จ าเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา 228 

 

มำตรำ 229 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่ทำงสำธำรณะอันน่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำรจรำจร 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็นส่วนของ ทาง
สาธารณะ หรือที่ขึ้นลงของอากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ การจราจร ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็นส่วนของทางสาธารณะ หรือที่ขึ้นลงของ
อากาศยาน  
           3. อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร  
           4. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้  
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ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็นส่วนของทางสาธารณะ หรือที่ขึ้นลงของอากาศ
ยาน หมายความว่าการกระท าตามมาตรา 229 นี้เป็นการ กระท าต่อสิ่งหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 
229 นี้ หรือกระท าด้วยประการใดๆให้เกิดผลแก่สิ่งหรือสถานที่ดังกล่าว 

ประตูน้ า ท านบ เขื่อน ที่ไม่ใช่ส่วนของทางสาธารณะ ไม่อยู่ในความผิด ตามมาตรานี้ (สัญชัย สัจจวานิช , 

2532: 200)  

อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร หมายความว่า  การกระท าด้วย
ประการใดๆแก่สิ่งหรือสถานที่ตามมาตรา 229 นี้ หากท าให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่การจราจรแล้วก็เป็นความผิดตามมาตรา 229 นี้แล้ว เช่น ขุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจนน่าจะท าให้
ขัดข้องเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่การสัญจรของยวดยานพาหนะ ก็เรียกว่าอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรแล้ว เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1918/2506 จ าเลยรับว่าได้ขุดท านบซึ่งบุคคลใช้เป็นทางสาธารณะออก
กว้าง 7 วา ยาว 5 วาจริง แต่ต่อสู้ว่าไม่ได้ท าให้ทางสาธารณะเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อการจราจร 
ถือได้ว่าจ าเลยท าให้เสียหายซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 360 และเมื่อข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าราษฎรไม่อาจเดินหรือใช้เกวียนบน ท านบได้ก่อนที่จะถม
ให้กลับคืน โดยไม่ปรากฏว่ามีลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรแต่ประการใด ต้องถือ
ว่าจ าเลยได้ท าแต่เพียงให้ทางเสียหายใช้การไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 229 ด้วย  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 119/2516 มีการตัดถนนสาธารณะกว้าง 8 เมตรโดยยกร่องพูนดินใช้เป็น
ทางคนเดิน ทางเกวียน ทางรถยนต์ ถนนนี้ได้ท าบนที่ของราษฎรหลายรายรวมทั้งของจ าเลยด้วยโดย
ราษฎรและจ าเลยยินยอมยกที่ดินตอนที่ถนนตัดผ่านให้ตัดถนนเพ่ือใช้เป็นทางสาธารณะ เมื่อจ าเลยท าคัน
ดินขวางถนนอันเป็นทางสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร 
จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 229 

 

มำตรำ 230 ควำมผิดฐำนกีดขวำงทำงรถไฟหรือรถรำงจนน่ำจะเป็น เหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำรเดินรถ 

ผู้ใดเอาสิ่งใดๆกีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุดหลวม  
หรือเคลื่อนจากที่ หรือกระท าแก่เครื่องสัญญาณจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือ
รถราง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  
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องค์ประกอบควำมผิด  
1. กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

               (1) เอาสิ่งใดๆกีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง  
               (2) ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุด หลวม หรือเคลื่อนจากที่ 
               (3) กระท าแก่เครื่องสัญญาณ  

2. จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือรถราง 
3. โดยเจตนา 
เอาสิ่งใดๆกีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง หมายความว่าเอาวัสดุใดๆไปวางไว้ที่ทางรถไฟหรือ

ทางรถรางเพ่ือกีดขวางการแล่นของรถไฟหรือรถราง 
ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุด หลวม หรือเคลื่อนจากที่ หมายความว่ากระท าด้วยประการ

ใดๆให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุดจากที่ของมัน ท าให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลวม หรือเคลื่อนที่จากที่
เดิม  

กระท าแก่เครื่องสัญญาณ หมายความว่ากระท าด้วยประการใดๆแก่เครื่องสัญญาณที่มีไว้ส าหรับ
การเดินรถไฟหรือรถราง เช่น ท าสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนแปลงไปหรือใช้ไม่ได้ เป็นต้น  

จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือรถราง หมายความว่าการกระท าด้วย
ประการใดๆข้างต้นจนอยู่ในลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟหรือรถราง เช่น ถ้าเอาก้อนหิน
ก้อนเล็กๆไปวางไว้บนรางรถไฟ แม้จะเป็นการกีดขวางทางรถไฟแต่ไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่การเดินรถไฟ 
ก็ไม่ผิดมาตรา 230 นี้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่าสิ่ง
ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็นทางรถไฟ ทางรถราง รางรถไฟ รางรถราง หรือเครื่องสัญญาณในการเดินรถไฟหรือ
รถราง 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 198/2463 จ าเลยถอดเอาเครื่องต่อเชื่อมกับรางรถไฟไปจนน่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟ จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 230 นี้และมีความผิดฐานลักทรัพย์อีกบท
หนึ่งด้วย 
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มำตรำ 231 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ประภำคำร ฯลฯ อยู่ในลักษณะอันน่ำจะเกิดอันตรำยแก่กำรจรำจร 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณเพ่ือ
ความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
เจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด  
           3. ซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ 

อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ  
           5. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้  
ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด หมายความว่า สิ่งที่ผู้กระท ากระท าต่อตามมาตรา 231 

นี้ ต้องเป็นประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งใดๆที่เก่ียวกับการจราจร  
ซึ่งจัดไว้เป็นสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ 

หมายความว่า ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งใดๆตามองค์ประกอบความผิดข้างต้น จะต้องเป็นสิ่งที่จัด
ไว้เพ่ือเป็นสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยในการจราจร  

อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือหรือการ
เดินอากาศ หมายความว่าการกระท าต่อสิ่งใดๆดังกล่าวจะเป็นความผิด ตามมาตรา 231 นี้จะต้องเป็นการ
กระท าท่ีอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการกระท าต่อสิ่งที่
กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 231 นี้ 

 

มำตรำ 232 ควำมผิดฐำนกระท ำให้ยำนพำหนะบำงประเภทอยู่ใน ลักษณะอันน่ำจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรำยแก่บุคคล 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล 

            (1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง  
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            (2) รถยนต์ที่ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ หรือ  
            (3) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปที่ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ 

           ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 232 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. ให้ยานพาหนะต่อไปนี้ 
                 (1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง  
                (2) รถยนต์ที่ใช้ส าหรับขนส่งสาธารณะ หรือ 

                 (3) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปที่ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ  
           3. ให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล     
           4. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้  
ให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้(1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง (2) รถยนต์ที่ใช้ส าหรับ

ขนส่งสาธารณะ หรือ (3) เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปที่ใช้ส าหรับการขนส่ง 
สาธารณะ หมายความว่า การกระท าที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 232 นี้จะต้องเป็นการกระท า

ต่อยานพาหนะตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 นี้ ขอให้สังเกตว่าการกระท าต่อรถยนต์ เรือกลไฟ เรือยนต์
ส่วนตัวไม่เข้ามาตรา 232 นี้ และเรือยนต์นั้นแม้จะใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ ถ้ามีระวางต่ ากว่า 5 ตัน
ก็ไม่เข้ามาตรานี้เช่นกัน ส่วนเรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถรางนั้นแม้เป็นยานพาหนะส่วนบุคคล 
ผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรา 232 นี้  

อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล หมายความว่า การกระท าใดๆแก่
ยานพาหนะดังกล่าวจะเป็นความผิดตามมาตรา 232 นี้ก็ต่อเมื่อการกระท านั้นอยู่ในลักษณะที่น่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลเท่านั้น ถ้าน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะนั้นเองก็หาเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ไม่  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
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มำตรำ 233 ควำมผิดฐำนใช้ยำนพำหนะรับจ้ำงขนส่งคนโดยสำรใน ลักษณะหรือมีกำรบรรทุกจน
น่ำจะเป็นอันตรำยแก่บุคคล ในยำนพำหนะนั้น 

ผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจน
น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 233 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร  
           2. เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะ
นั้น  
           3. โดยเจตนา  

ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร หมายความว่าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 233 นี้เป็น
ผู้ใช้ยานพาหนะจะเป็นยานพาหนะชนิดใดก็ได้ แต่ต้องเป็นยานพาหนะท่ีใช้รับจ้างขนส่งคนโดยสาร   

เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น 
หมายความว่าผู้ใช้ยานพาหนะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 233 นี้ต่อเมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะน่าจะ
เป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น เช่น น ารถยนต์โดยสารที่ห้ามล้อไม่ดีมาใช้ขนส่งคนโดยสาร การ
บกพร่องของห้ามล้อรถยนต์คันนั้นถึงขั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ได้ และอันตรายที่น่าจะเกิดนั้นต้อง
เป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น เช่น รถยนต์คันนั้นน่าจะห้ามล้อไม่อยู่อาจท าให้รถยนต์คันนั้นชน
กับรถคันอื่นหรือตกถนนท าให้คนโดยสารบนรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เป็นต้น 

ยานพาหนะนั้นมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น เช่น น าเรือยนต์
โดยสารมารับส่งคนโดยสารจนเพียบน่าจะล่ม คนโดยสารในเรือยนต์ล านั้นน่าจะได้รับอันตราย เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยว่า
ยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ บุคคลในยานพาหนะนั้นด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1073/2464 จ าเลยเป็นเจ้าของเรือกลไฟ วันเกิดเหตุจ าเลยน าเรือรับส่ง

คนโดยสารเกินอัตราในใบอนุญาต ต่อมาปรากฏว่าเรือล า นั้นอับปางล่มลง คนโดยสารจมน้ าตายหลายคน 
ได้ความว่าเหตุที่เรืออับปาง เพราะถูกพายุพัด 

      ดังนี้จ าเลยไม่มีความผิด เพราะได้ความเพียงว่าจ าเลยน าเรือมารับคน โดยสารเกินอัตรา โจทก์ไม่ได้
สืบให้ปรากฏว่าเรืออับปางล่มจมลงนั้นเพราะ บรรทุกเพียบจนเกินขนาดหรือไม่ เพียงจ าเลยรับคนโดยสาร
เกินอัตราในใบอนุญาตเท่านั้น ไม่พอฟังลงโทษจ าเลย เพราะเรืออาจไม่เพียบเกินขนาดก็ได้  
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 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 153/2506 (ประชุมใหญ่) รถยนต์ที่จ าเลยขับเป็นรถประเภทสาธารณะ
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารและของ จ าเลยบรรทุกคนโดยสารเกินจ านวนซึ่งนายทะเบียนก าหนดจนถึงเกาะ
ข้างรถและท้ายรถ และขึ้นไปอยู่บนหลังคารถเพราะคนในรถเบียดเสียดกันแน่น กับยังมีน้ าแข็งก้อนใหญ่
บรรทุกไปด้วยสิบกว่าก้อน ดังนี้ถือได้ว่ารถยนต์ของจ าเลยมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลใน
ยานพาหนะนั้นตามมาตรา 233 แล้ว  

 

มำตรำ 234 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่สิ่งท่ีใช้ในกำรผลิต กำรส่งพลังงำน ไฟฟ้ำ หรือกำรส่งน้ ำ จนขำด
ควำมสะดวกหรือน่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย 

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิต ในการส่งพลังงานไฟฟ้า หรือในการส่งน้ า จน
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. แก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ 
               (1) สิ่งที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือน้ า 
               (2) สิ่งที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าหรือในการส่งน้ า 
           3. จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  
           4. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้แก่สิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
234 นี้  

แก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือน้ า หรือสิ่งที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าหรือการส่งน้ า 
หมายความว่าสิ่งที่ผู้กระท ากระท าต่อนั้นต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการผลิตหรือการส่งพลังงานไฟฟ้าหรือน้ า เช่น 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ท่อส่งน้ าประปา เป็นต้น  

จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน 
หมายความว่าการกระท าต่อสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้วต้องถึงขั้นเป็นเหตุให้ ประชาชนขาดความสะดวกในการ
ใช้กระแสไฟฟ้าหรือน้ า หรือการกระท านั้นอยู่ใน ลักษณะที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น 
ท าให้สายไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนขาดลงมาอยู่ในลักษณะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาอาจได้รับอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าที่ขาดนั้น เป็นต้น  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่าสิ่ง
ที่ตนกระท าต่อนั้นเป็นสิ่งที่ผลิตหรือส่งพลังงานไฟฟ้าหรือน้ าด้วย 

 

มาตรา 235 ความผิดฐานท าให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง 

ผู้ใดกระท าการด้วยประการใดๆให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางโทรศัพท์ 
หรือทางวิทยุขัดข้อง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 235 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. ให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้อง  
           3. โดยเจตนา 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆก็ได้  
ให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้อง หมายความ

ว่าการกระท าจะเป็นความผิดตามมาตรา 235 ก็ต่อเมื่อก่อให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทางโทร
เลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้องค าว่า ขัดข้อง หมายความว่าเกิดความไม่สะดวกหรือไม่สามารถ
สื่อสารได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 

มำตรำ 236 ควำมผิดฐำนปลอมปนอำหำร ยำ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคจนน่ำจะเกิดอันตรำยเพื่อให้
บุคคลอ่ืนเสพ หรือใช้ 

 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพ่ือบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้และการ
ปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ าหน่าย หรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพ่ือบุคคล
เสพหรือใช้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด  
           2. การปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้ 
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ปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด หมายความว่า เอาสิ่งที่มาผสมลงในอาหาร 
ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใดแล้ว ท าให้สิ่งนั้นๆไม่บริสุทธิ์หรือด้อยคุณภาพลง  

การปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หมายความว่า การปลอมปนดังกล่าวจะ
เป็นความผิดตามมาตรา 236 เมื่อมีลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้เสพหรือใช้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนปลอมปนนั้น
เป็นอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภค และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้ด้วย  

เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ หมายความว่า ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษจะกระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเสพ
หรือใช้สิ่งที่ตนปลอมปนนั้นด้วย 

องค์ประกอบ 
           1. จ าหน่ายหรือเสนอขาย  
           2. สิ่งที่ปลอมปนตามความผิดแรก  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้ 

จ าหน่ายหรือเสนอขาย 

จ าหน่าย หมายรวมถึง ขาย แลกเปลี่ยน ให้  
เสนอขาย หมายถึง บอกขาย แม้ยังไม่มีผู้เสนอซื้อก็เป็นการเสนอขาย (สัญชัย สัจจวานิช, 2532: 

207)  

สิ่งที่ปลอมปนตามความผิดแรก ดูค าอธิบายในความผิดแรก  
โดยเจตนา เพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้ ดูค าอธิบายในความผิดแรก 

ข้อควรจ า การปลอมปนตามมาตรา 236 นี้หากผู้กระท ามีเจตนาที่จะฆ่าหรือท าร้ายร่างกายหรือจิตใจของ
ผู้เสพหรือใช้ ผู้กระท าก็มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนแล้วแต่กรณี อีกบทหนึ่ง 
 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2493 ก. เอาใบไม้เบื่อเมามาปนในไข่แล้วทอดให้ ข. ค. ง. กิน ท าให้
คนทั้งสามเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เฉพาะ ข. ถึงกับไม่ได้สติคล้ายเป็นบ้าไปถึง 15 ชั่วโมง ถือว่า 
ก. เจตนาท าร้ายผู้เสียหาย ก. มีความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 และมีความผิดตามมาตรา 
236 ด้วย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2143/2536 จ าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ าดื่มของผู้เสียหายโดยมีเจตนา
ฆ่าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนจึงไม่ยอมดื่มน้ าดังกล่าว ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย การ
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กระท าของจ าเลยเข้าลักษณะปลอมปนเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ และการปลอมปน
นั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 

และมาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 กรณีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษ
ตามมาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 

 

มำตรำ 237 ควำมผิดฐำนเอำของมีพิษเจือลงในอำหำรและน้ ำ ซึ่งจัดไว้เพื่อประชำชนบริโภค 

ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือในน้ า ซ่ึง 
อยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าใดๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภคต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เอาของมีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลง  
           2. ในอาหารหรือน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือท่ีขังน้ าใดๆ  
           3. อาหารหรือน้ านั้นมีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค  
           4. โดยเจตนา 

เอาของมีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเลือลง หมายความว่า ผู้กระท าเอาของที่มี
พิษหรือของที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของมนุษย์ เช่น ยาพิษ เชื้อโรค ผสมหรือปนลงไปในอาหาiหรือ
น้ า 

ในอาหารหรือน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าใดๆ หมายความว่า  การเจือปนดังกล่าวจะต้อง
กระท าในอาหารหรือน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ า ดังนั้นการเจือปนลงในแม่น้ า คลอง ล าธารที่มีน้ า
ไหล จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 237 นี้   

อาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค หมายความว่า อาหารหรือน้ าที่ผู้กระท า
ได้เจือปนนั้นต้องเป็นอาหารหรือน้ าที่มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนทั่วๆไปบริโภค มิใช่มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือ
คนใดคนหนึ่งบริโภคโดยเฉพาะ  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่า
ของที่ตนเจือปนนั้นมีพิษหรือจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และต้องรู้ด้วยว่าอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัด
ไว้เพ่ือประชาชนทั่วไปบริโภคด้วย 

 

 



172 

 

มำตรำ 238 เหตุที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 226 ถึง  มำตรำ 237 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่
หมื่นบาท 

           ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

           มาตรา 238 วรรคแรก ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษหนักขึ้น เมื่อ 

           1. กระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 ไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งมาตราใด ก็ตาม และ 

           2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

           ผลของการกระท าความผิดดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตายนั้นต้องเป็นผล ตาม
ธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้จากการกระท านั้น ตามมาตรา 63 

           มาตรา 238 วรรคสอง ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักขึ้น เมื่อ 

           1. กระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 ไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งมาตราใด ก็ตาม และ 

           2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 

           ผลของการกระท าความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสนั้นต้องเป็นผลตามธรรมดาตาม
มาตรา 63 เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น  
2. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3793/2543 จ าเลยที่ 1 เป็นวิศวกรผู้ค านวณโครงสร้างการรับน้ าหนัก

ของอาคารจ าเลยที่ 9 ในการปลูกสร้างย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารดังกล่าวได้ก าหนดการรับน้ าหนัก
ไว้เพียง 4 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน แต่จ าเลยที่ 1 กลับมาค านวณออกแบบต่อเติมอาคารโดยที่ทราบดีอยู่แล้วว่า
อาคารเดิมรับน้ าหนักส่วนที่ต่อเติมไม่ได้ และยังใช้ฐานรากและเสาในแนวชีซึ่งออกแบบให้รับน้ าหนักไว้
เพียง 2 ชั้นเป็นจุดเชื่อมต่ออาคารเดิมและอาคารที่ต่อเติม ท าให้น้ าหนักของอาคารทั้งหมดถ่ายเทลงสู่เสา
และฐานรากในแนวซีให้ต้องรับน้ าหนักเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จ าเลยที่ 1 ยังเบิกความและ
ยอมรับในฎีกาว่าได้ดูแบบแปลนของอาคารเดิม ดูสภาพของอาคารที่มีอยู่เดิมและทราบว่าเสาในแนวชีต้น
ที่ 176 มีขนาดและส่วนประกอบผิดไปจากแบบแปลน เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการอันพึงกระท าในการออกแบบ เพราะเดิมจ าเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ออกแบบ เมื่อพบเห็นสภาพอาคาร
ก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนเช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดว่าโครงสร้าง
อาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนักอาคารในส่วนที่ต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถามหรือขอ
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ข้อมูลเดิมจากสถาปนิกและวิศวกรที่ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยที่ 1 ก็หาได้ท า
เช่นนั้นไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุที่อาคารจ าเลยที่ 9 พังทลายจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายก็เป็น
เพราะจ าเลยที่ 1 ค านวณออกแบบโครงสร้าง และการรับน้ าหนักของอาคารไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการกระท าของจ าเลยที่ 1 โดยตรง การกระท าของจ าเลยที่ 1 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ประกอบด้วยมาตรา 238 

 

มำตรำ 239 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรดังกล่ำวในมำตรำ 226 ถึง มำตรำ 237 โดยประมำท และใกล้จะ
เป็นอันตรำย แก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน 

 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นการกระท าโดยประมาท และใกล้จะเป็น
อันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
          1. กระท าการดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237  

          2. การกระท านั้นใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น  
          3. โดยประมาท 

กระท าการดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 หมายความว่า การกระท าความผิดในมาตรา 
239 คือการกระท าตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 มาตราหนึ่งมาตราใด  

การกระท านั้นใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน หมายความว่า  ผู้ที่จะมีความผิดตาม
มาตรา 239 นี้ นอกจากจะต้องกระท าความผิดตามมาตราใดมาตราหนึ่งในองค์ประกอบความผิดข้อ 1 

แล้ว การกระท านั้นยังต้องมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่ใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืนด้วย ค าว่า 
ใกล้ หมายถึง เกือบ แค่ใหนจึงจะถือว่าใกล้หรือเกือบจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตต้องวินิจฉัยตามความรู้สึกของ
คนธรรมดาทั่วๆไป  

โดยประมาท หมายถึง ผู้กระท าได้กระท าไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่น
ผู้กระท าจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังดังกล่าวได้ แต่ผู้กระท า
ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ ตามมาตรา 59 วรรคท้าย 

ตัวอย่างเช่น  
1. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 91/2453 ส. ท ากล้วยบวชชีขาย คนกินเข้าไปแล้วมีอาการมึนเมา บาง

คนถึงสลบ แต่ไม่ปรากฏว่า ส. เจตนาเอายาเบื่อใส่ขนม กล้วยบวชชี เป็นหน้าที่ของ ส. ที่จะต้องระมัดระวัง
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ในการปรุงขนมที่ตนน ามา ขายตามสมควร เมื่อขนมท่ี ส. ท าไปขายมีสิ่งมึนเมาท าให้คนกินมีอาการมึนเมา 
บางคนใกล้ตาย ส. จึงมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 198 ซึ่งตรงกับมาตรา 239 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา  

2. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 824/2499 เรือยนต์เสียต้องใช้เรือล าอ่ืนลากจูง จ าเลยถือท้ายเรือล าที่
เสียโดยประมาท เป็นเหตุให้เรือที่ตนถือท้ายชนสะพานที่ ประชาชนใช้ข้ามคลองช ารุดจนใกล้จะเป็น
อันตรายแก่ชีวิตของประชาชนที่ใช้ สะพานนั้นสัญจรไปมา จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

บทที่ 7 

ลักษณะ  7 ควำมผิดเกี่ยวกับ กำรปลอมและกำรแปลง 
หมวด 1 ควำมผิดเกี่ยวกบัเงินตรำ 

มำตรำ 240 ควำมผิดฐำนปลอมเงินตรำ 

ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพ่ือให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท  
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าปลอมขึ้น  
           2. ซึ่งเงินตรา ไม่ว่าเพ่ือให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้
อ านาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล  
           3. โดยเจตนา 

ท าปลอมขึ้น หมายความว่า กระท าของสิ่งหนึ่งให้คล้ายคลึงหรือเหมือนกับของอีกสิ่งหนึ่ง การ
ปลอมเงินตราต้องมีเงินตราแท้จริงที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  

ซ่ึงเงินตรา ไม่วา่ปลอมข้ึนให้เป็นเหรยีญกระษาปณ์ ธนบัตร หรอืส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐบาลออกใช้หรือให้
อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น 
หมายความว่าการปลอมขึ้นซึ่งจะเป็นความผิดฐานปลอมเงินตราตามมาตรา 240 นี้ต้องเป็นการปลอม
เงินตรา หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร  

เงินตรา หมายถึง เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร รวมทั้งสิ่งอื่นใด เช่น บัตรธนาคารซึ่งรัฐบาลออก
ใช้หรือรัฐบาลให้อ านาจให้ออกใช้ เช่น รัฐบาลไทยเคยให้อ านาจธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ และธนาคาร
แห่งอินโดจีนออกบัตรธนาคารได้เป็นต้น  

พันธบัตรรัฐบาล หมายถึง ใบหุ้นกู้ของรัฐบาลที่ออกจ าหน่ายแก่ประชาชน หรือพันธบัตรที่รัฐบาล
ออกเพ่ือกู้เงินภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ  

ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร หมายถึง ใบส าคัญซึ่งรัฐบาลออกให้เป็นหลักฐานส าหรับรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรซึ่งเรียกว่า คูปองพันธบัตร  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
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ตัวอย่างเช่น  
2. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1969/2505 (ประชุมใหญ่) บุคคลอื่นน าเครื่องมือส าหรับปลอมเหรียญ

กระษาปณ์ไปทดลองท าเงินตราปลอมที่บ้านจ าเลยเพ่ือให้จ าเลยดูดังนี้จ าเลยไม่ใช่ตัวการในการท าเงินตรา
ปลอมเพราะมิได้ร่วมในการทดลองด้วยแต่การที่จ าเลยยอมให้ใช้สถานที่ ภาชนะ เตาไฟของจ าเลยนั้นเป็น
การให้ความสะดวกในการปลอมเงินตราตามมาตรา 240 ประกอบด้วยมาตรา 86  

3. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2522 เหรียญห้าบาทปลอมมีแร่ผสมท าให้ด้านไม่ขึ้นเงา น าออก
ใช้ไม่ได้ ต้องขัดก่อน จ าเลยใช้น้ ายาขัดเหรียญนั้นเท่านั้นไม่พอฟังว่าจ าเลยท าปลอมเหรียญกระษาปณ์ 
 

มำตรำ 241 ควำมผิดฐำนแปลงเงินตรำ 

ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้
อ านาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ให้ผิดไปจาก
เดิมเพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบา 
องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 241 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
           2. ซ่ึงเงินตรา ไม่วา่จะเป็นเหรยีญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใดท่ีรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจ
ให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง 

แปลงให้ผิดไปจากเดิม หมายความว่า แก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากเดิม  
ซ่ึงเงินตรา ไม่วา่จะเป็นเหรยีญกระษาปณ์ ธนบัตร หรอืส่ิงอ่ืนใดซ่ึงรฐับาลออกใช้หรือให้อ านาจให้

ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ดูความหมายในมาตรา 240  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงด้วย  

เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หมายความว่า ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษที่จะให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า
เงินตราหรือสิ่งอื่นๆเหล่านั้นมีมูลค่าสูงกว่าเดิม    
ตัวอย่างเช่น  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 599/2496 ช่างท าเครื่องเงินรับจ้างอุดรูเงินเหรียญที่ถูกเจาะเป็นรูด้วยเนื้อ
เงินเพ่ือให้ใช้ได้ตามเดิม ไม่ผิดฐานแปลงเงินตรา เพราะมิได้ท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเดิมและ
มิได้ท าให้เหรียญนั้นมีน้ าหนักน้อยลง จึงไม่มีความผิดใดๆ 

 

มำตรำ 242 ควำมผิดฐำนท ำให้เหรียญกระษำปณ์มีน้ ำหนักลดลง 

ผู้ใดกระท าโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

           ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร น าออกใช้ หรือมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ที่มี ผู้กระท า
โดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในวรรคแรกต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง 
           2. โดยเจตนาทุจริต  

กระท าให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง หมายความว่า กระท าด้วยประการ
ใดๆแก่เหรียญกระษาปณ์ซึ่งเป็นเงินตราที่รัฐบาลออกใช้ให้มีน้ าหนักลดลงกว่าเดิม แม้ผู้กระท าอาจจะเอา
โลหะอ่ืนเพิ่มเติมให้มีน้ าหนักเท่าเดิมก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  

โดยเจตนาทุจริต หมายความว่า นอกจากผู้กระท ามีเจตนาท าให้น้ าหนักของเหรียญกระษาปณ์
ลดลงแล้วยังต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตัวผู้กระท า
เองหรือผู้อื่นด้วย เช่น เพ่ือเอาโลหะที่เจาะออกมาไปขาย เป็นต้น 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 242 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
               (1) น าเข้าในราชอาณาจักร  
               (2) น าออกใช้ หรือ 

               (3) มีไว้เพ่ือน าออกใช้  
           2. ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ที่มีผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในมาตรา 242 วรรคแรก 

           3. โดยเจตนา 
น าเข้าในราชอาณาจักร หมายความว่า น าเข้ามาในประเทศไทย  
น าออกใช้ หมายความว่า เสนอใช้ แม้ผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับ ผู้กระท าการเสนอก็มีความผิดฐานน า

ออกใช้แล้ว  



178 

 

มีไว้เพ่ือน าออกใช้ หมายความว่า มีไว้ในครอบครองเพ่ือน าออกใช้  
ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ที่มีผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในมาตรา 242วรรคแรก 

หมายความว่าผู้กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามองค์ประกอบความผิดข้อ 1 ของมาตรา 242 วรรคสองนี้
กระท าต่อเหรียญกระษาปณ์ที่มีผู้กระท าโดยทุจริตตามความผิดวรรคแรก  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่า เหรียญ
กระษาปณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความผิดในมาตรา 242 วรรค
แรกด้วย 

 

มำตรำ 243 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในรำชอำณำจักฐซึ่งเงินตรำปลอม หรือแปลง 

ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆอันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของ แปลงตาม
มาตรา 241 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. น าเข้าในราชอาณาจักร  
           2. สิ่งใดๆอันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

           3. โดยเจตนา 
น าเข้าในราชอาณาจักร หมายความว่า น าเข้ามาในประเทศไทย  
สิ่งใดๆอันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 หมายความว่าสิ่งที่ผู้

น าเข้ามาในประเทศไทยนั้นเป็นเงินตรา พันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 
ซึ่งเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ตน
น าเข้านั้นเป็นของปลอมหรือของแปลงตามมาตรา 240 หรือมาตรา 241 แล้วแต่กรณี 
 

มำตรำ 244 ควำมผิดฐำนมีไว้เพื่อน ำออกใช้ซึ่งเป็นตรำปลอมหรือแปลง 

ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลง
ตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. มีไว้ 
           2. ซึ่งสิ่งใดๆอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  
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           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือน าออกใช้ 

มีไว้ หมายความว่า มีไว้ในครอบครอง มีกรรมสิทธิ์ และน่าจะรวมถึงยึดถือ ครอบครองและ
ครอบครองแทนคนอ่ืนด้วย (ยืนหยัด ใจสมุทร, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 2 2538: 285)  

ซึ่งสิ่งใดๆอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 

หมายความว่า การมีไว้นั้นเกิดจากการได้มาซึ่งของปลอมหรือของแปลงตามมาตรา 240 หรือมาตรา 241 

แล้วแต่กรณี การได้มาจะได้มาโดยวิธีใดก็ได้ เช่น ซื้อ แลกเปลี่ยน หรือแม้กระท่ังเก็บตกได้ก็ตาม แต่ผู้ได้มา
ต้องรู้ในขณะได้มาว่าของนั้นเป็นของปลอมหรือของแปลงดังกล่าว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือน า
ออกใช้ด้วย  

เพ่ือน าออกใช้ หมายความว่า ผู้ได้มานั้นมีเหตุชักจูงใจเพ่ือที่จะน าออกใช้ การน าออกใช้นั้นจะ
เจตนาน าออกใช้อย่างของจริง หรือเจตนาน าออกใช้อย่างของปลอมหรือของแปลงก็เป็นความผิดตาม
มาตรา 244 นี้ 
ตัวอย่างเช่น  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2484/2520 จ าเลยที่ 1 ตกลงขายธนบัตรปลอมให้แก่ผู้ซื้อเมื่อจ าเลยที่ 1 

น าธนบัตรปลอมมามอบให้แก่ผู้ซื้อจ าเลยที่ 2 บุตรจ าเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งมอบซองจดหมายบรรจุธนบัตร
ปลอมให้ เป็นความผิดฐานร่วมกันมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
244  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 143/2527 จ าเลยน าธนบัตรปลอมฉบับละ 500 บาทออกใช้ 2 ฉบับ ได้
เงินทอน 850 บาท แล้วยังน าออกมาใช้อีก 1 ฉบับ และยังค้นพบธนบัตรปลอมจากจ าเลยอีก 5 ฉบับ 
พฤติการณ์เช่นนี้ท าให้เชื่อว่าจ าเลยทราบดีว่าธนบัตรทั้งหมดเป็นธนบัตรปลอม จ าเลยจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 

 

มำตรำ 245 ควำมผิดฐำนน ำออกใช้ซึ่งเงินตรำปลอมหรือแปลงซึ่งได้มำโดยไม่รู้ว่ำเป็นของปลอมหรือ
ของแปลง 

ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใดๆโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ถ้า
ต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้นยังขึ้นน าออกใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบความผิด            
1. ได้มาซึ่งสิ่งใดๆโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241  

           2. ต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น  
           3. ยังขึ้นน าออกใช้  
           4. โดยเจตนา 
 

ได้มาซึ่งสิ่งใดๆโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 

หมายความว่า ได้มาโดยวิธีใดๆก็ตามโดยไม่รู้ว่าของที่ได้มานั้นเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของ
แปลงตามมาตรา 241  

ต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น หมายความว่า ขณะได้มาไม่รู้ว่าเป็นของปลอม
หรือของแปลง แต่มารู้ภายหลังจากการได้มาว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง  

ยังขึ้นน าออกใช้ หมายความว่า เมื่อผู้กระท ารู้แล้วว่าของที่ได้มานั้นเป็นของปลอมหรือของแปลง
ซึ่งเป็นของผิดกฎหมาย ผู้กระท ายังขึ้นน าของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้นออกใช้ เช่น น าออกมาซื้อ
สินค้า เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ก่อนน าออกใช้ว่าของ
นั้นเป็นของปลอมหรือของแปลงตามมาตรา 240 หรือมาตรา 241 แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2474 จ าเลยได้ธนบัตรปลอมมาแต่เพ่ิงรู้ว่าเป็นของปลอมเมื่อได้
มาแล้ว และยังใช้ต่อไปอีก เป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 204 (ตรงกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 245) ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 203 (ตรงกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 244) เพราะการกระท าจะเป็นความผิดตามมาตรา 203 จะต้องได้ความว่าก่อนที่
จะได้ธนบัตรปลอมมาจ าเลยรู้แล้วว่าเป็นธนบัตรปลอม และน าธนบัตรปลอมนั้นมาใช้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2527 จ าเลยมีธนบัตรของกลางเพียงฉบับเดียว น าไปช าระค่าร่วม
ประเวณีแก่หญิงโสเภณี เป็นธนบัตรมีลักษณะคล้ายคลึงกับธนบัตรฉบับละ 500 บาทที่แท้จริง จ าเลยมี
อาชีพขายปลีกเนื้อสัตว์ในต่างจังหวัดอาจได้รับธนบัตรของกลางมาจากลูกค้าที่ซื้อเนื้อสัตว์โดยจ าเลยไม่รู้
ว่าเป็นธนบัตรปลอม จ าเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 245 
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มำตรำ 246 ควำมผิดฐำนท ำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรำ 

ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร 
หรือสิ่งใดๆซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลง พันธบัตรรัฐบาลหรือ
ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่น ว่านั้นเพ่ือใช้ในการปลอมหรือ
แปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ  
           2. ส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งใดๆซึ่งรัฐบาล
ออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบีย้พันธบัตรนั้นๆ  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง 

ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ หมายความว่า ผู้กระท าได้ท าเครื่องมือหรือวัตถุใดๆ ส าหรับปลอม
หรือแปลงเงินตรา เช่น ท าบล็อกแม่พิมพ์ธนบัตร ท าแผ่นโลหะผสมที่จะใช้ปลอมเหรียญกระษาปณ์ หรือมี
เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไว้ในครอบครอง เป็นต้น ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้
อาจเป็นทั้งผู้ท าและมีเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราก็ได้  

ส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา หมายความว่า เครื่องมือหรือวัตถุที่ท าหรือมีนั้นเพ่ือใช้ส าหรับ
ปลอมหรือแปลงเงินตรา รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลและใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆด้วย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือใช้ใน
การปลอมหรือแปลงเงินตราด้วย  

เพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง (เงินตรา) หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 
59 แล้ว ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือใช้เครื่องมือหรือวัตถุท่ีท าหรือมีนั้นในการปลอมหรือแปลงเงินตรา 
พันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1969/2505 (ประชุมใหญ่) บุคคลอ่ืนน าเครื่องมือส าหรับปลอมเหรียญ

กระษาปณ์ไปทดลองท าเงินตราปลอมที่บ้านจ าเลยเพ่ือให้จ าเลยดูดังนี้จ าเลยมิใช่ตัวการในการท าเงินตรา
ปลอมเพราะไม่ได้ร่วมในการทดลองด้วยแต่การที่จ าเลยให้ใช้สถานที่ ภาชนะ เตาไฟของตนนั้นเป็นการให้
ความสะดวกในการปลอมแปลงเงินตรา มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนปลอมเงินตราตาม
มาตรา 240 ประกอบด้วยมาตรา 86  
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           บุคคลอ่ืนน าเครื่องมือไปท าเหรียญกระษาปณ์ปลอมที่บ้านของจ าเลยแต่ไม่เหมือนของจริง จึง
ฝากเครื่องมือและเหรียญกระษาปณ์ที่ท าไว้ วันรุ่งขึ้นจะมาทดลองให้ดูใหม่ ดังนี้ได้ชื่อว่าจ าเลยมีเครื่องมือ
ไว้เพ่ือใช้ในการปลอมเงินตราตามมาตรา 246 ส่วนเหรียญกระษาปณ์ที่รับฝากไว้นั้นเป็นการรับฝากไว้มิใช่
เพ่ือน าออกใช้ จึงไม่ใช่มีไว้เพ่ือน าออกใช้ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานมีเหรียญกระษาปณ์ไว้เพ่ือน าออกใช้
ตามมาตรา 244 

           จ าเลยสนับสนุนให้บุคคลปลอมเงินตราและมีเครื่องมือส าหรับปลอมเงินตราเพ่ือใช้ในการปลอม
เงินตรา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 และมาตรา 246 ประกอบด้วยมาตรา 86 

ต้องระวางโทษตามมาตรา 240 ประกอบด้วยมาตรา 86 กระทงเดียวตามมาตรา 248 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 744/2521 จ าเลยมีเครื่องพิมพ์ที่เจตนาใช้พิมพ์ธนบัตรปลอม แม้จะขาด
อุปกรณ์บางอย่าง เช่น บล็อกถูกถอดไป ฯลฯ แต่ถ้าน ามาประกอบเข้าก็ใช้พิมพ์ธนบัตรปลอมได้ และแม้
เส้นสีแดงในกระดาษของกลางไม่เหมือนของจริง จ าเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
246 

 

มำตรำ 247 ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเงินตรำซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศออกใช้ 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระท าเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ กระษาปณ์ 
ธนบัตร หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือ เกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรานั้นๆ 

           มาตรา 247 นี้ก าหนดความรับผิดและโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ เงินตราในหมวด
นี้ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อ านาจให้ออก
ใช้ รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น 

           การก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ คือ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1116/2501 จ าเลยมีและจ าหน่ายธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศปลอม มี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 ประกอบด้วยมาตรา 247 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษตามมาตรา 244 แม้ต่อมาก่อนฟ้องคดีรัฐบาลต่างประเทศนั้นได้ประกาศยกเลิกธนบัตรชนิดนั้นแล้ว 
ความผิดก็ไม่ระงับไป 
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มำตรำ 248 กำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเงินตรำหลำยกระทง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระท าความผิดตามมาตรา
อ่ืนที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 240 

มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระทงเดียว 

           มาตรา 248 นี้บัญญัติเกี่ยวกับการกระท าผิดหลายกระทงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 91 ไว้เป็น
พิเศษ กล่าวคือ มาตรา 248 นี้ก าหนดให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือ
มาตรา 247 ซึ่งได้กระท าความผิดตามมาตราอ่ืนๆที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ด้วย เช่น กระท าความผิดฐาน
ปลอมเงินตราตามมาตรา 240 และกระท าความผิดฐานมีเงินตราปลอมไว้เพ่ือน าออกใช้ตามมาตรา 244 

ด้วย ในกรณีเช่นนี้ มาตรา 248 บัญญัติให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 แต่กระทงเดียว 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2846/2519 จ าเลยมีเครื่องมือท าเงินตราปลอมตามมาตรา 246 ท า

เงินตราปลอมตามมาตรา 240 และมีเงินตราปลอมเพ่ือใช้ตามมาตรา 244 ศาลต้องลงโทษฐานท าเงินตรา
ปลอมตามมาตรา 240 แต่กระทงเดียวตามมาตรา 248 ซึ่งเป็นบทเฉพาะยกเว้นของมาตรา 91  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 92/2521 จ าเลยท าเงินตราปลอมเป็นเหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลไทย
ออกใช้ เป็นความผิดตามมาตรา 240 และจ าเลยมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งเงินตราที่จ าเลยปลอมขึ้นดังกล่าวซึ่ง
เป็นความผิดตามมาตรา 244 กับ จ าเลยท าและมีเครื่องมือและวัตถุส าหรับปลอมเงินตราดังกล่าวด้วยซึ่ง
เป็นความผิดตามมาตรา 246 อีกกระทงหนึ่ง เมื่อศาลลงโทษจ าเลยตามมาตรา 240 แล้วศาลจะลงโทษ
จ าเลยตามมาตรา 246 อีกกระทงหนึ่งไม่ได้เพราะมาตรา 248 บัญญัติให้ลงโทษได้แต่กระทงเดียว 

 

มำตรำ 249 ควำมผิดฐำนท ำหรือจ ำหน่ำยบัตรหรือโลหธำตุที่คล้ำยคลึงเงินตรำ 

ผู้ใดท าบัตรหรือโลหธาตุอย่างใดๆให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ
กระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งใดๆซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือ พันธบัตรรัฐบาลหรือ
ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุดังกล่าวในวรรคแรกเป็นการจ าหน่ายโดยการน าออกใช้ดังเช่น
สิ่งใดๆที่กล่าวในวรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท า  
           2. บัตรหรือโลหธาตุใดๆ  
           3. ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ย
พันธบัตรนั้นๆ  
           4. โดยเจตนา 

ท า หมายความว่า กระท าด้วยประการใดๆ เช่น พิมพ์ หล่อข้ึน เป็นต้น  
บัตรหรือโลหธาตุใดๆ หมายความว่า ท าเพ่ือให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าบัตร อาจท าขึ้นด้วยกระดาษหรือ

วัตถุใดในลักษณะที่เป็นแผ่น โลหธาตุหมายถึงธาตุที่เป็นโลหะใดๆ  
ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ย

พันธบัตร หมายความว่า การท าบัตรหรือโลหธาตุนั้นผู้กระท าได้กระท าให้มีลักษณะคล้ายคลึงเงินตรา 
พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร ค าว่า ลักษณะคล้ายคลึง คือมีลักษณะและ
ขนาดใกล้เคียงหรือเกือบเหมือน แต่ไม่ใช่เจตนาท าให้เหมือน หากเจตนาท าให้เหมือนก็เป็นความผิดฐาน
ปลอมเงินตราตามมาตรา 240  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบความผิด  
           1. จ าหน่าย  
           2. บัตรหรือโลหธาตุใดๆตามความผิดแรก  
           3. โดยเจตนา 

จ าหน่าย หมายความว่าน าออกใช้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ เช่น ขาย ให้ แลกเปลี่ยนเป็นต้น  
บัตรหรือโลหธาตุใดๆตามความผิดแรก ดูค าอธิบายในความผิดแรก  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการจ าหน่ายและผู้กระท า

ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ตนจ าหน่ายนั้นเป็นของที่กระท าขึ้นตามความผิดแรก 

           มาตรา 249 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของการจ าหน่ายบัตรหรือโลหธาตุตามวรรคแรก กล่าวคือ 
ถ้าผู้จ าหน่ายได้กระท าไปโดยน าออกใช้ดังเช่นเงินตรา พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ย
พันธบัตรที่แท้จริง ผู้จ าหน่ายต้องระวางโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 332/2503 กรณีตามมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นเรื่อง
กระท าบัตรหรือโลหธาตุอย่างใดให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตราขึ้นเท่านั้น โดยผู้กระท าไม่
เจตนาท าปลอมให้เป็นเงินตราเพื่อน าออกใช้เป็นเงินตราที่แท้จริง 
           ฉะนั้นเมื่อจ าเลยเจตนาท าปลอมให้เป็นเงินตราเพ่ือน าออกใช้เป็นเงินตรา ที่แท้จริง กรณีจึงปรับ
ด้วยมาตรา 249 ไม่ได้ ต้องปรับด้วยมาตรา 240 

 

หมวด 2 ควำมผิดเกี่ยวกบัดวงตรำ แสตมป์ และตัว๋ 

มำตรำ 250 ควำมผิดฐำนปลอมแปลงดวงตรำแผ่นดิน ซอยตรำแผ่นดินหรือพระปรมำภิไธย 

ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

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

ท าปลอมขึ้น หมายความว่า ท าของใหม่ข้ึนมาให้เหมือนของแท้ท่ีมีอยู่แล้วโดยไม่มีอ านาจ  
ดวงตราแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ซึ่งแต่ละรัชกาลมีลักษณะ

แตกต่างกันออกไป ส าหรับใช้ประทับในเอกสารต่างๆ เช่น พระบรมราช-โองการ ตรงกับพระราชลัญจกร
ตามกฎหมายลักษณะอาญา  

รอยตราแผ่นดิน หมายถึง รอยที่เกิดจากการประทับดวงตราแผ่นดิน รอยนี้อาจเป็นสีหรือรอยนูน
ก็ได้  

พระปรมาภิไธย หมายถึง ลายมือชื่อของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงชื่อหรือพระนาม 4ของ
พระมหากษัตริย์ด้วย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะปลอมดวงตราแผ่นดิน 
รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย 

ตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269/2503 อักษรและเลขหมายที่พานท้ายปืนอันเป็นเครื่องหมาย
ทะเบียนอาวุธปืนของเจ้าพนักงานนั้นไม่มีลักษณะเป็นดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงาน เพราะดวง
ตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานหมายถึงเครื่องหมายที่ท าเป็นรูปต่างๆ ส าหรับประทับเป็นส าคัญ แสดง
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ถึงฐานะของเจ้าพนักงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง แต่อักษรและเลขหมายดังกล่าวเป็นเอกสารตาม
ความในมาตรา 1 (7) เพราะมีลักษณะเป็นหลักฐานแห่งความหมายของเจ้าพนักงานที่ท าให้ปรากฏไว้   

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1315/2503 จ าเลยปลอมดวงตรานกวายุภักษ์อันเป็นดวงตราราชการกรม
สรรพสามิตลงในแม่พิมพ์ไพ่ และใช้แม่พิมพ์นั้นพิมพ์ไพ่ผ่องจีนและไพ่สี่สีปลอมโดยเจตนาหลอกลวงให้
ผู้อ่ืนเชื่อว่าเป็นไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น เมื่อดวงตรานกวายุภักษ์นี้เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าของ
กรมสรรพสามิตเพ่ือแสดงว่าไพ่นั้นเป็นไพ่ที่กรมสรรพสามิตผลิตขึ้น การใช้ดวงตรานกวายุภักษ์บนไพ่นั้นจึง
หาใช่เป็นการใช้ดวงตราตามความหมายของกฎหมายไม่ การกระท าของจ าเลยจึงเป็นเพียงเจตนาท าไฟ
ปลอมเท่านั้น 

 

มำตรำ 251 ควำมผิดฐำนปลอมดวงตรำ ซอยตรำของทบวงกำรเมืององค์กำรสำธำรณะ หรือเจ้ำ
พนักงำน 

  ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะหรือของเจ้า
พนักงาน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

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

ท าปลอมขึ้น หมายความว่า ท าของใหม่ข้ึนมาได้เหมือนของแท้ที่มีอยู่แล้วโดยไม่มีอ านาจ  
ดวงตราหรือรอยตรา มีความหมายเช่นเดียวกับท่ีอธิบายไว้ในมาตรา 250  

ทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 เดิม ทบวงการเมือง ได้แก่ 
กระทรวงและกรมในรัฐบาล เทศาภิบาลปกครองท้องที่ และประชาบาล เทศาภิบาลปกครองท้องที่ ได้แก่
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอ าเภอ ประชาบาล ได้แก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

องค์การสาธารณะ หมายถึง องค์การที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณะ เช่นสภากาชาด
ไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นต้น  

เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานในต าแหน่งต่างๆดังได้อธิบายไว้แล้วในลักษณะ 2 และ 3 ดวง
ตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานต้องเป็นดวงตราหรือรอยตราที่ก าหนดขึ้นโดยกฎหมายและเฉพาะที่ใช้ใน
ราชการเท่านั้น เช่น รอยตราของนายอ าเภอที่ประทับในใบอนุญาตให้ท าไม้ ตราของนายทะเบียน
ยานพาหนะ และตราของเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นต้น  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการปลอมดวงตราหรือ
รอยตราของหน่วยงานตามมาตรา 251 นี้  
ตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269/2503 อักษรและเลขหมายที่พานท้ายปืนอันเป็นเครื่องหมาย
ทะเบียนอาวุธปืนของเจ้าพนักงานนั้นไม่ใช่รอยตราของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
251 แต่เป็นเอกสารตามมาตรา 1 (7) จ าเลยรู้อยู่แล้วว่าอักษรและเลขหมายที่พานท้ายปืนของจ าเลยเป็น
ของท าปลอมขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานมาขอค้น จ าเลยได้น าปืนดังกล่าวออกแสดงให้เจ้าพนักงานดูพร้อม
ใบอนุญาตของจ าเลย ดังนี้ต้องถือว่าจ าเลยได้ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมตามมาตรา 268  

 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1315/2503 ดูรายละเอียดในมาตรา 250  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3593/2524 ตัวภาพยนตร์ที่พิมพ์ตราพระอุเทนดีดพิณไว้ในเนื้อของตัว 
ไม่ได้ใช้ตราประทับ ดวงตราดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของรูปลักษณะของตัวเท่านั้น หาใช่เป็นการท าดวง
ตราหรือรอยตราปลอมตามความหมายของมาตรา 251 ไม่  

4. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3520/2527 จ าเลยท าดวงตราของผู้ว่าราชการจังหวัดและดวงตราของ
เจ้าพนักงานที่ดินประทับในโฉนดแผนที่ จ าเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 

 

มำตรำ 252 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำ รอยตรำ หรือพระปรมำภิไธยปลอม 

ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวมาในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 อันเป็น
ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมข้ึนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติ ไว้ในมาตรานั้นๆ 

องค์ประกอบควำมผิด            
1. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251  

           2. อันเป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมข้ึน  
           3. โดยเจตนา 

ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 หมายความว่า
กระท าการใดๆอันเป็นการใช้ รวมถึงการแสดงเป็นตัวอย่างหรือ จ าหน่ายด้วย เพ่ือให้คนหลงเชื่อว่าเป็น
ดวงตรา รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ตามมาตรา 250 หรือดวงตรา รอยตราของทบวงการเมือง 
ขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานตามมาตรา 251  



188 

 

อันเป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมขึ้น หมายความว่า  สิ่งซึ่งผู้กระท า
ความผิดใช้นั้นต้องเป็นดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมขึ้น ผู้ใช้สิ่งปลอมตามมาตรา 252 

นี้จะเป็นผู้ปลอมเองหรือไม่ทราบว่าผู้ใดปลอม ผู้ใช้ก็มีความผิด  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนใช้นั้น

เป็นของปลอม และเจตนาจะใช้อย่างของจริงด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3887/2532 จ าเลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยื่นหนังสือ

เดินทางให้ พ. ดู แล้วจ าเลยเก็บหนังสือเดินทางปลอมนั้นไว้การกระท าดังกล่าวของจ าเลยถือว่าเป็นการใช้
เอกสารปลอมแล้ว จ าเลยใช้หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมโดยแสดงต่อ พ. เพ่ือให้หลงเชื่อ
ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง เมื่อเอกสารนั้นประทับรอยตราครุฑเล็กและรอยตรานูนใหญ่ของกระทรวงการ
ต่างประเทศปลอม ถือได้ว่าเป็นการใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 อีกบท
หนึ่ง ให้ลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4772/2536 จ าเลยน าใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมไปมอบให้ ช. โดยรู้อยู่
ว่าเป็นเอกสารปลอม และใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวได้มีรอยตราประทับของกรมการขนส่งทางบกที่
มิใช่รอยตราประทับท่ีแท้จริงดังนั้นจ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252     
           การที่จ าเลยรับจะเป็นคนติดต่อท าใบอนุญาตขับรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ ประสงค์จะมีใบอนุญาต
ดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านการสอบของกรมการขนส่งทางบก ย่อมหมายความว่าจ าเลยสามารถจะน า
ใบอนุญาตที่แท้จริงมาให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ เมื่อจ าเลยน าใบอนุญาตปลอมมาให้จึงเท่ากับเป็นการอ้างแก่
บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริงแล้ว จ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารราชการ
ปลอมตามมาตรา 268 อีกกระทงหนึ่งด้วย 

 

มำตรำ 253 ควำมผิดฐำนใช้ดวงตรำหรือรอยตรำอันแท้จริงโดยมิชอบ 

ผู้ใดได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอย
ตราอันแท้จริง และใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชน
เสียหาย ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 นั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอย
ตราอันแท้จริง  
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           2. ใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบ  
           3. ในประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  
           4. โดยเจตนา 

ได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอยตรา
อันแท้จริง หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 253 นี้เป็นผู้ได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าว
ที่แท้จริง การได้มานั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ได้ การได้มาจะโดยชอบหรือมิชอบก็ได้ แม้แต่เป็นเจ้าของดวง
ตราหรือรอยตรานั้นเองก็ตาม ถ้าใช้ดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวโดยเข้าองค์ประกอบความผิด ข้อ 2, 3 

และ 4 ก็มีความผิดตามมาตรานี้ได้ 
ใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบ หมายความว่า ผู้ได้มาน าเอาดวงตราหรือรอยตรานั้นไปใช้

ในลักษณะที่เป็นความมุ่งหมายของดวงตราหรือรอยตรานั้นๆแต่เป็นการใช้โดยผู้ใช้ไม่มีอ านาจที่จะใช้ได้
ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการใช้โดยมิชอบ  

ในประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย หมายความว่า การใช้ดวงตราหรือรอยตราที่
ได้มาจะเป็นความผิดตามมาตรา 253 นี้นอกจากจะเป็นการใช้โดยมิชอบแล้วยังต้องเป็นการใช้ในลักษณะ
ที่น่าจะท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายด้วยแม้ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็
เป็นความผิดแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2266-2278/2519 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ที่ทางราชการออกให้
ย่อมเป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับช าระค่าภาษีรถยนต์ไว้ตามที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระได้ช าระแล้ว มี
ผลท าให้การเก็บภาษีรถยนต์ของรัฐเป็นอันหมดสิ้นไป จึงเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ จะอ้าง
ว่าใบเสร็จที่ออกให้นั้นเป็นเพียงเพ่ือน าไปรับเอกสารแสดงการเสียภาษีรถยนต์ (ป้าย วงกลม) เท่านั้นหาได้
ไม่ การปลอมใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266  
           การที่จ าเลยปลอมใบเสร็จรับเงินแล้วใช้ดวงตราของเจ้าพนักงานประทับลงไปด้วยนั้นเป็นการ
กระท าโดยมีเจตนาที่จะท าใบเสร็จรับเงินปลอมทั้งฉบับเพ่ือให้เห็นว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่แท้จริง เมื่อกรณี
ฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาที่จะแยกการกระท าความผิดออกจากกัน จึงเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 266 และมาตรา 253  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1931/2522 จ าเลยทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานต ารวจในแผนกยานพาหนะ 
จ าเลยที่ 2 เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาดวงตรานายทะเบียนยานพาหนะจ าเลยที่ 2 ยินยอมให้จ าเลยที่ 1 น า
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ดวงตรานายทะเบียนยานพาหนะมาใช้ประทับในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ที่ท าปลอมขึ้น จ าเลยทั้ง
สองมีความผิดฐานใช้ดวงตราโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 253 

 

มำตรำ 254 ควำมผิดฐำนปลอมหรือแปลงแสตมป์ 
ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บ 

ค่าธรรมเนียม หรือแปลงแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ในการเช่นว่านั้นให้ผิดไปจากเดิม เพ่ือให้ ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่า
สูงกว่าจริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

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

ท าปลอมขึ้น หมายความว่า ท าของใหม่ข้ึนมาให้เหมือนของแท้ท่ีมีอยู่แล้วโดยไม่มีอ านาจ   
แสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม หมายความ

ว่าการท าปลอมขึ้นที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 254 นี้จะต้องเป็นการปลอมขึ้นซึ่งแสตมป์ของรัฐบาล 
และแสตมป์นั้นจะต้องเป็นแสตมป์ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ ได้แก่ แสตมป์ส าหรับค่าไปรษณียากร
เกี่ยวกับการส่งไปรษณียภัณฑ์ เป็นต้น แสตมป์ซึ่งใช้ส าหรับการภาษีอากร ได้แก่ อากรแสตมป์ แสตมป์
สุรา และแสตมป์ยาสูบ เป็นต้น แสตมป์ซึ่งใช้ส าหรับเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ แสตมป์ของเจ้าพนักงาน
ที่ดินซึ่งใช้ในการท าสัญญาเกี่ยวกับท่ีดิน เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
           2. แสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง 

แปลงให้ผิดไปจากเดิม หมายความว่า แก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากของเดิม  
แสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร หรือการเก็บค่าธรรมเนียม                  ดู

ความหมายในความผิดแรก  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ผู้อ่ืน

เชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงด้วย  
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เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หมายความว่าผู้กระท ามีเจตนาพิเศษในการกระท าเพ่ือให้
ผู้อื่นเชื่อว่าแสตมป์ที่ผู้กระท าได้แปลงแล้วนั้นมีมูลค่าสูงกว่าแสตมป์เดิม  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2496 การปลอมหรือแปลงแสตมป์ตามมาตรา 254 นี้ต้องเป็นแสตมป์
ที่กฎหมายให้อ านาจรัฐบาลเรียกเก็บ เช่น แสตมป์ภาษีอากรซึ่งเป็นแสตมป์ที่ออกตามประมวลรัษฎากร 
หรือแสตมป์สุราที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน เป็นต้น 

 

มำตรำ 255 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในรำชอำณำจักรซึ่งดวงตรำ รอยตรำพระปรมำภิไธย หรือแสตมป์อัน
เป็นของปลอมหรือของแปลง 

ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอย
ตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 250 

มาตรา 251 หรือมาตรา 254 อันเป็นของปลอมหรือของแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบความผิด  
           1. น าเข้าในราชอาณาจักร  
           2. ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง 
ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 250 มาตรา 251 หรือมาตรา 
254 อันเป็นของปลอมหรือของแปลง  
           3. โดยเจตน 

น าเข้าในราชอาณาจักร หมายความว่า น าเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตรา
แผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้า
พนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 250 มาตรา 251 หรือมาตรา 254 อันเป็นของปลอมหรือของ
แปลง หมายความว่าสิ่งที่ผู้กระท าน าเข้ามาในประเทศไทยอันจะเป็นความผิดตามมาตรา 255 นี้ต้องเป็น
ของปลอมหรือของแปลงตามมาตรา 250 มาตรา 251และมาตรา 254 ดังได้อธิบายมาแล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการน าเข้าซึ่งสิ่งดังกล่าว
ในองค์ประกอบความผิดข้อ 2 
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มำตรำ 256 ควำมผิดฐำนกระท ำแก่แสตมป์รัฐบำลซึ่งใช้ไม่ได้แล้วเพื่อ ให้ใช้ได้อีก 

ผู้ใดลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆแก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 2554 และมี
เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพ่ือให้ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆ  
           2. แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 และมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่า
ใช้ไม่ได้แล้ว  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ใช้ได้อีก 

ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กระท าด้วยวิธีการใดๆ เช่น ลบรอย
เครื่องหมายขีดฆ่าบนแสตมป์ไปรษณีย์ ซึ่งพนักงานไปรษณีย์ตีตราขีดฆ่าเพ่ือแสดงว่าได้มีการใช้แสตมป์
ดวงนั้นแล้ว การน าแสตมป์ที่ใช้แล้วแต่ไม่มีการขีดฆ่าเพราะหลงลืมมาใช้อีกไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
256 นี้  

แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 และมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้
ไม่ได้แล้ว หมายความว่า ผู้กระท าได้ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆแก่แสตมป์ตามมาตรา 254 ซึ่ง
มีเครื่องหมายอย่างใดๆแสดงว่าแสตมป์นั้นใช้ไม่ได้อีกแล้วเพราะได้มีการใช้ตามความมุ่งหมายของแสตมป์
นั้นๆแล้ว เช่น ใช้ในการส่งไปรษณีย์แล้ว หรือแสตมป์นั้นได้ใช้ผนึกภาชนะท่ีบรรจุเครื่องดื่มแล้ว เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมีเจตนาพิเศษคือเพ่ือให้
ใช้ได้อีก  

เพ่ือให้ใช้ได้อีก หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาธรรมดาแล้วต้องมีเจตนาพิเศษ
กระท าเพ่ือให้แสตมป์นั้นใช้ได้อีก เช่น เพ่ือน ามาใช้ช าระค่าภาษีอากรหรือ ค่าธรรมเนียมอีก เป็นต้น แต่ถ้า
กระท าเพ่ือจ าหน่ายอย่างแสตมป์เก่า แก่นักสะสม แสตมป์หาเป็นความผิดไม่ 
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มำตรำ 257 ควำมผิดฐำนใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอ แลกเปลี่ยน ซึ่งแสตมป์ปลอมหรือ
แปลง 

ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งแสตมป์อันเกิดจากการกระท า
ดังกล่าวในมาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไม่ว่าการกระท าตามมาตรานั้นๆจะได้กระท าภายในหรือนอก
ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด 

           1. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน  
           2. แสตมป์อันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไม่ว่าจะกระท าภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร  
           3. โดยเจตนา 

ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน หมายความว่า  การกระท าซึ่งจะเป็น
ความผิดตามมาตรา 257 นี้คือการกระท า 5 ประการดังระบุไว้ในมาตรานี้ ไม่รวมถึงการให้โดยเสน่หา การ
ใช้ หมายถึง การใช้อย่างแสตมป์ที่แท้จริงเท่านั้น (จิตติ ติงศภัทิย์ , 2514: 1404) แต่การขาย เสนอขาย 
แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน จะกระท าในลักษณะที่เป็นแสตมป์ปลอมหรือแปลงก็ได้ 

แสตมป์อันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 หรือมาตรา 256 ไม่ว่าจะกระท าภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร หมายความว่าแสตมป์ปลอมหรือแปลงตามมาตรา 254 หรือแสตมป์ที่กระท า
ด้วยประการใดๆเพ่ือให้ใช้ได้อีกตามมาตรา 256 ซึ่งผู้กระท าความผิดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือ
เสนอแลกเปลี่ยนนั้น จะได้ปลอมแปลงหรือแก้ไขภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าแสตมป์
นั้นเป็นแสตมป์ปลอมหรือแปลง หรือแสตมป์ที่กระท าด้วยประการ ใดๆเพ่ือให้ใช้ได้อีก 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 165/2505 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยบังอาจมีแสตมป์สุราปลอมและได้

เสนอขายแสตมป์สุราปลอมดังกล่าว อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 257 นั้น ค าว่า 
บังอาจ พอเป็นที่เข้าใจว่าจ าเลยมีแสตมป์สุราปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอม ย่อมเป็นฟ้องที่สมบูรณ์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2067/2515 ผู้ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่ง
แสตมป์ซึ่งรู้ว่าปลอมแม้จะมิได้ท าปลอมขึ้นเอง ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 257 
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มำตรำ 258 ควำมผิดฐำนปลอมแปลงตั๋วโดยสำรหรือกระท ำแก่ตั๋วโดยสำรที่ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้
อีก 

ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่ง
สาธารณะให้ผิดไปจากเดิมเพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หรือลบ ถอนหรือกระท าด้วยประการใดๆ
แก่ตัวเช่นว่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพ่ือให้ใช้ได้อีก ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
ควำมผิดที่หนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ท าปลอมขึ้น  
           2. แก่ตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
           3. โดยเจตนา 
ควำมผิดที่สอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. แปลงให้ผิดไปจากเดิม  
           2. แก่ตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง 
ควำมผิดที่สำม มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆ  
           2. แก่ตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
           3. ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระท าใดๆแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือให้ใช้ได้อีก 

           ความผิดทั้งสามตามมาตรา 258 นี้ ลักษณะของการกระท าผิดมีความหมายอย่างเดียวกับ
ความผิดฐานปลอม แปลง และกระท าแก่แสตมป์ซึ่งใช้ไม่ได้แล้วเพ่ือให้ใช้ได้อีกหรือท าให้ผิดไปจากเดิม
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ตามมาตรา 254 และมาตรา 256 แต่มาตรา 258 นี้เป็นการกระท า
แก่ ตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งเสนอบริการแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่า
จะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถยนต์โดยสาร หรือตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
เป็นต้น 
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           ตั๋วโดยสารนี้แม้เป็นตั๋วฟรีก็อยู่ในความหมายของตัวตามมาตรา 258 นี้ (สัญชัย สัจจวานิช, 2532: 

239) 

           ความผิดที่หนึ่งของมาตรา 258 เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิด้วย เป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ปกติจะต้องลงโทษตามบทที่หนักคือลงโทษฐานปลอม เอกสารสิทธิตามมาตรา 265 

หรือมาตรา 266 แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 90 แต่เมื่อมีกฎหมายมาตรา 258 นี้บัญญัติให้เป็นความผิดและ
ลงโทษตามมาตรานี้เป็นพิเศษ ต้องถือว่ามาตรา 258 นี้เป็นบทยกเว้นของมาตรา 90 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2497 จ าเลยปลอมตั๋วโดยสารรถไฟ เมื่อประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 258 ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ... ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” ดังนั้นจ าเลยย่อมมีความผิดฐานนี้โดยตรง
อยู่แล้ว จึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามมาตรา 265 

 

มำตรำ 259 ควำมผิดฐำนกระท ำตำมมำตรำ 258 เกี่ยวกับตั๋วผ่ำนเข้ำสถำนที่ 

  ถ้าการกระท าตามมาตรา 258 เป็นการกระท าเกี่ยวกับตั๋วที่จ าหน่ายแก่ประชาชน เพ่ือผ่านเข้า
สถานที่ใดๆ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ความผิดตามมาตรา 259 มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับมาตรา 258 และ วัตถแห่งการ
กระท าคือตัวเช่นเดียวกัน แต่ตามมาตรา 259 นี้เป็นตัวที่จ าหน่ายแก่ประชาชนเพ่ือผ่านเข้าสถานที่ใดๆ 
เช่น ตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬา ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์หรือตั๋วเข้าชมการแสดงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวที่
จ าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป 

           ความผิดตามมาตรา 259 นี้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติโดยเฉพาะ โดยยกเว้นจากการลงโทษฐาน
ปลอมเอกสารสิทธิตามมาตรา 265 หรือมาตรา 266 เช่นเดียวกับมาตรา 258 

           ตั๋วตามมาตรา 259 คือตัวที่จ าหน่ายแก่ประชาชนเพ่ือผ่านเข้าสถานที่ใดๆ จะเป็นตัวที่ต้องซื้อ
หรือตั๋วฟรีก็เป็นตัวตามความหมายของมาตรานี้ และค าว่าจ าหน่ายไม่ได้หมายความเฉพาะขายเท่านั้น 
(สัญชัย สัจจวานิช, 2532: 240) 

 

มำตรำ 260 ควำมผิดฐำนใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอ แลกเปลี่ยน ซึ่งตั๋วอันเกิดจำกกำร
กระท ำตำมมำตรำ 258 หรือมำตรำ 259 
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ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งตั๋วอันเกิดจากการ กระท าดังกล่าวใน
มาตรา 258 หรือมาตรา 259 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน  
           2. ตัวอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 258 หรือมาตรา 259  

           3. โดยเจตนา 
ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยน ดูค าอธิบายความหมายของค าเหล่านี้ใน

มาตรา 257  

ตั๋วอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวในมาตรา 258 หรือมาตรา 259 หมายถึง ตั๋วโดยสารซึ่งใช้ใน
การขนส่งสาธารณะหรือตั๋วที่จ าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือเข้าสถานที่ใดๆ อันเป็นตัวปลอมหรือแปลง 
หรือตั๋วซึ่งลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆเพ่ือให้ใช้ได้อีก  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริง
ว่าตัวนั้นเป็นตัวที่เกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 258 หรือมาตรา 259 ด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2495 จ าเลยเป็นคนขายตั๋วโดยสารรถยนต์ประจ าทางจ าเลยขายตั๋ว

โดยสารปลอมแก่คนโดยสาร จ าเลยมีความผิดฐานใช้ตัวปลอมตามมาตรา 218 แห่งกฎหมายลักษณะ
อาญา (ตรงกับมาตรา 260 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  496/2506 การกระท าตามมาตรา 260 นั้นผู้กระท าความผิดหา
จ าเป็นต้องเป็นผู้ปลอมตัวนั้นเองไม่ เมื่อปรากฏว่าผู้กระท าได้กระท าโดยทุจริต รู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ถูก
ปลอม แปลงแก้ไขแล้ว ผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรา 260 นี้ 

 

มำตรำ 261 ควำมผิดฐำนท ำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์หรือตั๋ว 

ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 มาตรา 258 

หรือมาตรา 259 หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ  
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           2. ส าหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 มาตรา 258 หรือมาตรา 259  

           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง 

ท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ หมายความว่าการกระท าที่จะเป็นความผิดตามมาตรา261 คือท า
เครื่องมือหรือวัตถุ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ ส าหรับกระท าตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 ถึง 4 ต่อไป  

ส าหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 254 มาตรา 258 หรือมาตรา 259 หมายความ
ว่าการท าหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุนั้นจะต้องส าหรับปลอมหรือแปลงสิ่งต่อไปนี้ คือ แสตมป์ตามมาตรา 
254 ตั๋วโดยสารตามมาตรา 258 หรือตั๋วเพ่ือผ่านเข้าสถานที่ใดๆตามมาตรา 259 เช่น บล็อกแม่พิมพ์ 
เครื่องพิมพ์ หรือกระดาษพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในสภาพที่จะใช้ในการปลอมหรือแปลงสิ่งที่กล่าวมาได้  

โดยเจตนา หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือใช้ใน
การปลอมหรือแปลงด้วย  

เพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษที่จะท าหรือมีเครื่องมือ
หรือวัตถุดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงสิ่งใด ตามองค์ประกอบ ความผิดข้อ 2 

มำตรำ 262 ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 254 มำตรำ 256 มำตรำ 257 หรือมำตรำ 261 

เกี่ยวกับแสตมป์รัฐบำล ต่ำงประเทศ 

 

  ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 เป็นการกระท า
เกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ ผู้กระท าต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

           มาตรา 262 นี้บัญญัติถึงก าหนดโทษของผู้กระท าความผิดฐานปลอมหรือแปลงแสตมป์ตาม
มาตรา 254 ฐานกระท าแก่แสตมป์ซึ่งกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าใช้ไม่ได้แล้วเพ่ือให้ใช้ได้อีกตามมาตรา 
256 ฐานใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งแสตมป์ตามมาตรา 257 หรือฐานท าหรือ
มีเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงตามมาตรา 261 โดยแสตมป์ดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นแสตมป์
ต่างประเทศ ผู้กระท าความผิดดังว่านี้ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

 

มำตรำ 263 หลักกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมหมวด 2 ควำมผิด เกี่ยวกับดวงตรำ แสตมป์ และ
ตั๋วหลำยกระทง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 มาตรา 
259 หรือมาตรา 262 ได้กระท าความผิดตามมาตราอ่ืนที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการ
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กระท าความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 

มาตรา 259 หรือมาตรา 262 แต่กระทงเดียว 

ค าอธิบาย มาตรา 263 นี้เป็นบทบัญญัติยกเว้นหลักที่ก าหนดไว้ในมาตรา 91 ซึ่งบัญญัติว่ากรณีบุคคล
กระท าการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป 

           มาตรา 263 บัญญัติว่าถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 
256 มาตรา 258 มาตรา 259 หรือมาตรา 262 ได้กระท าความผิดตามมาตราอ่ืนๆในหมวด 2 นี้ด้วย ให้
ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดเฉพาะกระทงความผิดตาม 7 มาตราที่ระบุไว้นี้แต่เพียงกระทงเดียวเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121/2531 จ าเลยท ารอยตราของเจ้าพนักงานและประทับตราปลอมใน

ใบส าคัญทะเบียนทหารที่จ าเลยปลอมและน าไปใช้ เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม 
ท าปลอมและใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 265 มาตรา 268 มาตรา 251 และมาตรา 252 แต่ลงโทษ
จ าเลยตามมาตรา 251 ได้เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 263 จ าเลยปลอมและใช้ทะเบียนคนเกิดซึ่งประทับ
รอยตราปลอมเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และใช้รอยตราปลอม ตามมาตรา 
265 มาตรา 268 และมาตรา 252 ต้องลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนัก
ตามมาตรา 90  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2541 จ าเลยปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตท างานเฉพาะบุคคลอยู่
พ้ืนที่สูงใช้กรณีไปท างานนอกพ้ืนที่ควบคุม ซึ่งเป็นเอกสารราชการ และยังได้ปลอมดวงตราของเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครอง อ าเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี แล้วประทับดวงตราปลอมดังกล่าวในหนังสือรับรองที่
อนุญาตท างานเฉพาะบุคคลพ้ืนที่สูงใช้ในกรณีไปท างานนอกพ้ืนที่ควบคุมที่ปลอมขึ้นนั้น พฤติการณ์แห่ง
คดีเห็นได้ว่าจ าเลยกระท าการดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตท างานเฉพาะ
บุคคลอยู่พ้ืนที่สูงใช้ในกรณีที่ท างานนอกพ้ืนที่ควบคุมทั้งฉบับให้ส าเร็จบริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการ
กระท าอ่ืนใดอีกการกระท าของจ าเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ดังนั้นจ าเลยจึงมีความผิด
ฐานปลอมเอกสารราชการและท าดวงตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 
251 กระทงหนึ่ง ซึ่งโทษตามมาตรา 251 เป็นบทหนัก กับมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้
ดวงตราปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265 และมาตรา 252 อีกด้วย ซึ่งโทษตาม
มาตรา 252 เป็นบทหนัก ตามมาตรา 263 ให้ลงโทษฐานท าดวงตราปลอมตามมาตรา 251 กระทงเดียว 
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หมวด 3 ควำมผิดเกี่ยวกบัเอกสำร 
มำตรำ 264 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำร 

ผู้ใดท าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วย
ประการใดๆในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า เป็นเอกสารที่
แท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

           ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อ่ืนนั้น ถ้าได้กระท าเพ่ือน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 264 วรรคแรก มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
               (1) ท าเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด  
               (2) เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริง หรือ 

               (3) ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร  
           2. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง 

ท าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หมายความว่าท าเอกสารขึ้นโดยที่ไม่มี
เอกสารที่แท้จริง หรือท าเอกสารเทียมขึ้นเพ่ือแสดงว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริง ซึ่งการท าเอกสาร
ปลอมหรือเอกสารเทียมนี้จะมีข้อความเหมือนเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ก็ได้ ความส าคัญอยู่ที่ว่าผู้กระท าไม่
มีอ านาจตามกฎหมายที่จะท าเอกสารนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เอกสารปลอมคือเอกสารที่ไม่ได้ท าโดยผู้ที่
ปรากฏชื่อว่าเป็นผู้กระท าในเอกสารนั้น การท าเอกสารปลอมนี้แม้ท าขึ้นเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็เป็นการ
ปลอมเอกสารเช่นกัน 

การท าเอกสารขึ้นในนามของผู้ท าเอง ไม่ว่าเอกสารนั้นจะมีข้อความอันแท้จริงหรือเท็จ ก็ไม่ใช่การ
ปลอมเอกสาร เว้นแต่จะเป็นการท าเอกสารฉบับใหม่แบบฉบับเดิมที่ผู้ท าได้ท าไว้ก่อนแล้วโดยไม่มีอ านาจที่
จะท าจึงเป็นการปลอมเอกสารได้ 
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ค าว่า ท าเอกสารปลอมขึ้น ต่างกับ ค าว่า ท าปลอมขึ้น ที่ใช้อยู่ในความผิดฐานปลอมเงินตรา 
ปลอมดวงตรา ปลอมแสตมป์ ปลอมตั๋ว ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะการท าเอกสารปลอมข้ึนไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารที่
แท้จริง ต่างกับการท าปลอมเงินตรา ฯลฯ ดังกล่าวซึ่งต้องมีเงินตราที่แท้จริง ค าว่า ท าปลอมขึ้น 
หมายความว่า ท าเอกสาร ขึ้นใหม่ แสดงว่าเอกสารนี้มาจากผู้อ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ท าเอกสารนั้น ผู้อ่ืน นี้จะมี
ตัวตน จริงหรือไม่ก็ได้ (หยุด แสงอุทัย, 2538: 152) 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6509/2549 บริษัทโจทก์ที่ 5 เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนด้านทรัพย์สิน

และการเงินในกิจการของบริษัทจ าเลยที่ 1 เท่านั้น โดยโจทก์ท่ี 5 มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของจ าเลยที่ 1 ประกอบ
กับการกระท าของจ าเลยทั้งห้าตามค าฟ้องมีผลกระทบโดยตรงต่อโจทก์ท่ี 1 ถึงท่ี 4 ที่ต้องถูกปรับออกจาก
การเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของจ าเลยที่ 1 เท่านั้น มิได้พาดพิงไปถึงโจทก์ที่ 5 อัน จะถือว่าโจทก์ที่ 5 

ได้รับความเสียหายโดยตรง สิทธิของโจทก์ที่ 5 มิได้ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระท าของจ าเลยทั้ง
ห้า โจทก์ท่ี 5 จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีอ านาจฟ้องในความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม และไม่มี
สิทธิอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 5 

           จ าเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการท ารายงานการประชุมของจ าเลยที่ 1 การที่จ าเลยที่ 2 ได้จัดให้มีการ
ท าบันทึกรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นตามหน้าที่ของตนและลงลายมือชื่อตนเองเป็นประธานที่ ประชุม 
มิได้ท าในนามของบุคคลอ่ืน จึงเป็นเอกสารที่แท้จริงของจ าเลยที่ 2 แม้ข้อความในเอกสารจะไม่เป็นความ
จริงเพราะไม่มีการประชุมดังกล่าว ก็เป็นการท าเอกสารอันเป็นความเท็จเท่านั้น ไม่ท าให้เป็นเอกสาร
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 เมื่อการกระท าดังกล่าวไม่เป็นการปลอมเอกสารการกระ
ท าของจ าเลยทั้งห้าจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 และ
มาตรา 268 

เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริง หมายความว่าผู้กระท าได้
เติม ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงซึ่งผู้กระท าดังกล่าวจะมีความผิดฐาน
ปลอมเอกสาร อย่างไรก็ตาม การเติม การตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขข้อความนั้นจะต้องเป็นการกระท า
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารที่แท้จริงนั้น และจะต้องเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจที่จะกระท าได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง การกระท าดังกล่าวแม้กระท าต่อเอกสารที่แท้จริงของผู้กระท าเองก็เป็น
ความผิดฐานปลอมเอกสารได้ถ้าได้กระท าเมื่อพ้นอ านาจของผู้กระท าไปแล้ว 
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ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2508 จ าเลยเติมข้อความในเอกสารที่จ าเลยท าขึ้นเองแต่จ าเลย

หมดอ านาจที่จะเติมเช่นนั้นแล้ว เพราะได้น าไปใช้เป็นหลักฐานการขายสินค้าเชื่อให้แก่ ส. จน ส. กับโจทก์
ที่ 2 ได้ตรวจรับสิ่งของและเซ็นชื่อรับไว้ในบิลส่งของที่ซื้อเชื่อแล้ว จ าเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสาร
ตามมาตรา 264  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2530 จ าเลยตัดเลขหมายประจ าแชสซีรถยนต์คันสีแดงออก แล้วตัด
เอาหมายเลขประจ าแชสซีของรถยนต์คันสีฟ้ามาเชื่อมต่อไว้แทน เมื่อหมายเลขประจ าแชสซีรถยนต์คันสี
ฟ้าเป็นหมายเลขประจ ารถยนต์ที่แท้จริง แม้จะน ามาติดกับรถยนต์คันอ่ืน แต่ไม่มีการขุดลบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตัวอักษรหรือตัวเลขหมายแต่อย่างใด จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารเพราะความผิด
ฐานปลอมเอกสารนั้นจะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน หรือกระท าให้ข้อความ
หรือความหมายในเอกสารที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป 

ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หมายความว่าผู้กระท าประทับตราปลอม
หรือลงลายมือชื่อปลอมลงในเอกสาร เอกสารนี้จะเป็นเอกสารที่แท้จริงหรืออ ากสารปลอมก็ได้ ถือว่าเป็น
การปลอมเอกสารโดยประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม อนึ่ง ค าว่า ลายมือชื่อ หมายรวมถึงลาย
พิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตนด้วย ตามมาตรา 1 (10) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2510 พัศดีเรือนจ าและผู้คุมนักโทษลงลายพิมพ์นิ้วมือปลอมลงใน
ใบสุทธิผู้พ้นโทษและทะเบียนรายตัวผู้พ้นโทษ เป็นการปลอม เอกสาร 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2540 จ าเลยเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อของ ส. ในใบค าขอใช้บริการ
บัตรเอทีเอ็มแล้วน ามายื่นต่อธนาคารโจทก์ร่วม เป็นเหตุให้ธนาคารโจทก์ร่วมออกบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้
ธนาคารโจทก์ร่วมสาขาท่าพระแล้วจ าเลยลักบัตรเอทีเอ็มนั้นรวมทั้งซองบรรจุรหัสเพ่ือใช้กับบัตรเอทีเอ็ม
ในชื่อของ ส. จากนั้นจ าเลยน าบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวไปถอนเงินของโจทก์ร่วมที่เป็นนายจ้างของจ าเลยจาก
เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ ครั้งละ 10,000 บาท รวม 16 ครั้ง การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) 17 กระทง (ลักบัตรเอทีเอ็ม 1 

กระทง ลักเงิน 16 กระทง-ผู้เขียน) และมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 

และมาตรา 268 วรรคแรกอีกกระทงหนึ่ง 
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่าการกระท าเกี่ยวกับ

เอกสารอันถือได้ว่าเป็นการปลอมเอกสารนั้นจะเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารจะต้องมีลักษณะอันน่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชนด้วยถ้าการปลอมเอกสารเข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว แม้ความ
เสียหายจะมิได้เกิดข้ึนก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2680/2521 จ าเลยลอบเขียนข้อความลงในต้นขั้วเช็คของโจทก์ว่าช าระ
บัญชีลงลายมือชื่อจ าเลยก ากับเพ่ือแสดงว่าจ าเลยช าระเงินแล้วดังนี้ไม่ท าให้ผู้ใดเสียหาย ไม่มีมูลความผิด
ฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3944-3945/2526 โจทก์เป็นพยาบาลลงชื่อและเวลาท างานไว้ในสมุด
บัญชีลงนามมาท างานของข้าราชการโรงพยาบาล แต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล การที่จ าเลยที่ 1 

ซึ่งเป็นเสมียนการเงินเขียน ข้อความต่อเติมว่า “ให้มันยุติธรรมหน่อย” และจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นแพทย์ 
ผู้อ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล ชอบที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ได้ขีดฆ่า
ลายมือชื่อและเวลาท างานของโจทก์ จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนตามมาตรา 264 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือ
กระท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงด้วย  

เพ่ือกระท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง หมายความว่า  ผู้กระท าดังกล่าวมาใน
มาตรานี้ต้องกระท าโดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษที่จะกระท าให้ ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเอกสารที่ตนท านั้น
เป็นเอกสารอันแท้จริง ทั้งนี้ จะมีผู้หลงเชื่อ ตามเอกสารที่ท าปลอมนั้นหรือไม่ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

หากท าโดยเจตนาพิเศษเพ่ือให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง แม้ยังไม่ได้ใช้ก็เป็นความผิดฐาน
เจตนาให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่ต้องถึงกับทุจริตเหตุนี้แม้จะท าโดยถือวิสาสะซึ่งแม้เจ้าของ
ลายมือชื่อที่แท้จริงรู้ก็ไม่ว่ากล่าวเอาความไม่เป็นเจตนาทุจริต ก็ยังเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารได้ (ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 102/2472) 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 37/2543 จ าเลยที่ 1 ได้ปลอมข้อความในใบบันทึกการขายตามที่จ าเลยที่ 
2 และที่ 4 ใช้ให้กระท าครบถ้วนแล้ว โดยปลอมหมายเลขผู้ถือบัตรเครดิต วันหมดอายุบัตร ชื่อผู้ถือบัตร 
และลายมือชื่อผู้ถือบัตร แม้ยังไม่อาจน าไปเรียกเก็บเงินได้เพราะจะต้องน าไปลงข้อมูลของร้านค้า จ านวน
เงิน รหัสอนุมัติวงเงินวันที่ท ารายการ และหมายเลขหนังสือเดินทางก่อน ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือ
บัตรดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระท าความผิดส าเร็จ 9  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6509/2549 จ าเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการท ารายงานการประชุมของจ าเลย
ที่ 1 การที่จ าเลยที่ 2 ได้จัดให้มีการท าบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นตามหน้าที่ของตน และลง
ลายมือชื่อตนเองเป็นประธานที่ประชุม มิได้ท าในนามของบุคคลอ่ืน จึงเป็นเอกสารที่แท้จริง ของจ าเลยที่ 
2 แม้ข้อความในเอกสารจะไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการประชุมดังกล่าว ก็เป็นการท าเอกสารอันเป็น
ความเท็จเท่านั้น ไม่ท าให้เป็นเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 เมื่อการกระท า
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ดังกล่าวไม่เป็นการปลอมเอกสาร การกระท าของจ าเลยทั้งห้าจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสาร
และใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 และมาตรา 268 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อ่ืน  
           2. โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อื่น  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน 

กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อ่ืน หมายความว่าความผิด
ฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 วรรคสอง เป็นการกรอกข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นโดยเขียน 
พิมพ์ หรือประการอื่นใดลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่มีลายมือชื่อของผู้อ่ืนอยู่  

โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อ่ืน หมายความว่า  การกรอกข้อความนั้น
ผู้กระท าได้กระท าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ลงลายมือชื่อไว้ หรือผู้กรอกข้อความได้รับความยินยอม
จากผู้ลงลายมือชื่อ แต่ผู้กรอกข้อความได้กรอกข้อความโดยฝ่าฝืนค าสั่ง เช่น ให้กรอกข้อความในใบมอบ
อ านาจซึ่งเจ้าของที่ดินลงลายมือชื่อไว้ว่าให้ผู้กรอกข้อความเป็นผู้น าชี้เขตในการรังวัดที่ดินแทนเจ้าของ
ที่ดินแต่ผู้กรอกกลับกรอกข้อความในใบมอบอ านาจนั้นว่าให้ผู้กรอกข้อความขายที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน 
เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย  

เพ่ือน าเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน หมายความ
ว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือน าเอกสารที่ปลอมนั้นไปใช้ในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งกิจการนั้น
อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เช่น เจ้าของลายมือชื่อในแผ่นกระดาษนั้น หรือเสียหายแก่ประชาชน 
เป็นต้น 

ความผิดตามมาตรา 264 วรรคสองนี้เป็นความผิดส าเร็จเมื่อผู้กระท าได้กรอกข้อความลงใน
แผ่นกระดาษหรือวัตถุแล้วดังกล่าวข้างต้นแม้จะยังมิได้น าออกไปใช้ซึ่งถ้าผู้กรอกข้อความน าเอกสารปลอม
ดังกล่าวไปใช้ ผู้กรอกข้อความก็มีความผิดฐานใช้ เอกสารปลอมตามมาตรา 268 อีกกระทงหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2540 จ าเลยเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อของ ส. ในใบค าขอใช้บริการบัตร
เอทีเอ็มแล้วน ามายื่นต่อธนาคารโจทก์ร่วม เป็นเหตุให้ธนาคารโจทก์ร่วมออกบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้ธนาคาร
โจทก์ร่วมสาขาท่าพระแล้วจ าเลยลักบัตรเอทีเอ็มนั้นรวมทั้งซองบรรจุรหัสเพ่ือใช้กับบัตรเอทีเอ็มในชื่อของ 
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ส. จากนั้นจ าเลยน าบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวไปถอนเงินของโจทก์ร่วมที่เป็นนายจ้างของจ าเลยจากเครื่องฝาก
ถอนอัตโนมัติ ครั้งละ 10,000 บาท รวม 16 ครั้ง การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็น
ของนายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) 17 กระทง (ลักบัตรเอทีเอ็ม 1 กระทง ลักเงิน 
16 กระทง-ผู้เขียน) และมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 264 และมาตรา 
268 วรรคแรกอีกกระทงหนึ่ง  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6353/2549 เลขหมายประจ าปืนไม่ใช่ทะเบียนอาวุธปืนซึ่งเป็นเอกสารที่
เจ้าพนักงานจัดท า และมิได้เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่ง
สิทธิ จึงไม่ใช่เอกสารราชการและเอกสารสิทธิ์ การกระท าของจ าเลยที่ 1 จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอม
เอกสาร สิทธิหรือเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จ าเลยที่ 1 คงมีความผิดฐาน
ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก และใช้เอกสารปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคแรก 

 

มำตรำ 265 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรสิทธิหรือเอกสำรรำชกำร 

ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพัหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

           ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 265 นี้มีองค์ประกอบความผิดเหมือนกับการปลอม
เอกสารตามมาตรา 264 แตกต่างกันเฉพาะชนิดของเอกสาร กล่าวคือ เอกสารตามมาตรา 264 เป็น
เอกสารทั่วๆไป แต่เอกสารตามมาตรา 265 เป็นเอกสารสิทธิหรือ เอกสารราชการ ซึ่งความผิดฐานปลอม
เอกสารราชการตามมาตรา 265 นี้ กฎหมายระวางโทษหนักขึ้น  

เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่ง
สิทธิตามมาตรา 1 (9)  

สิทธิ หมายถึง อ านาจซึ่งกฎหมายรับรองและคุ้มครอง ดังนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง เอกสารสิทธิคือ
เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยอ านาจของกฎหมายนั่นเอง 4 เอกสารที่เป็น
หลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาซื้อขาย เป็นต้น  

เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการโอนสิทธิ เช่น เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดในการซื้อขาย 
เอกสารโอนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์ เป็นต้น - เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เช่น หนังสือ
ตกลงแปลงหนี้ใหม่ เป็นต้น  

เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ เช่น แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือส.ค. 1 เป็นต้น  
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เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการระงับสิทธิ เช่น ใบรับเงินแสดงว่าได้มีการช าระหนี้ใบรับเงิน
ธนาณัติ เป็นต้น  

เอกสารราชการ หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้หมาย
รวมถึงส าเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยตามมาตรา 1 (8)  

เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นในหน้าที่ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรประจ าตัวประชาชน 
โฉนดที่ดิน เป็นต้น  

เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ เช่น ใบแจ้งย้ายทะเบียนส ามะโนครัว ใบมอบอ านาจให้
ท าการซื้อขายที่ดิน หรือใบรับรองการเป็นบุตร เป็นต้น ซึ่งเอกสารประเภทนี้เจ้าพนักงานไม่ได้จัดท าเอง 
แต่เมื่อเจ้าพนักงานตรวจดูเมื่อเห็นว่าถูกต้องก็จะลงลายมือชื่อและประทับตราต าแหน่งลงในเอกสารนั้น  

ส าเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ หมายถึง เอกสารซึ่งเป็นส าเนาของเอกสารที่
แท้จริง ซึ่งเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นได้รับรองความถูกต้อง เช่น ส าเนาทะเบียนส ามะโนครัว
ที่เจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่ส าเนาค าพิพากษาของศาลที่ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลได้
รับรองในหน้าที่ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น  
12. ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1572/2549 จ าเลยถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจากฉบับที่

แท้จริงซึ่งเป็นเอกสารราชการ แล้วแก้ไขในช่องชื่อ ชื่อสกุล วันออกบัตร วันหมดอายุ และน าส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนดังกล่าวไปถ่ายส าเนาเอกสารอีก เพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าส าเนาเอกสารดังกล่าวมี
ข้อความตรงกับต้นฉบับและน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน เป็นการท า ปลอมเอกสารขึ้น
ทั้งฉบับ แม้จ าเลยจะมิได้แก้ไขในเอกสารที่แท้จริง การกระท าาของจ าเลยก็เป็นความผิดฐานปลอมบัตร
ประจ าตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการและฐานใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการ
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 

และพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชนฯ มาตรา 14 วรรคแรก (2) (3) 

ข้อควรจ า 
ศาลฎีกาวางแนวเรื่องทะเบียนรถไว้ว่า 
            1. ป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการท าและออกให้ ถือว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง แม้น าไปใช้ติดรถคัน
อ่ืนโดยมีเจตนาให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นรถที่มีป้ายทะเบียนดังกล่าวก็ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารราชการ
ปลอม เพราะป้ายทะเบียนรถนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่ใช่เอกสารปลอม (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1141/2513 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3078/2525) 
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            2. ป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ทางราชการท าและออกให้ เช่น เขียนขึ้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนเขียน แล้ว
น าไปใช้ติดกับรถคันที่ได้รับอนุญาตเอง ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารปลอม (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2241/2523) แต่ ถ้าน าไปใช้กับรถคันอ่ืนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนแล้ว 
มีความผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารปลอม (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2241/2523) (ยงยุทธ ธารีสาร, 2538: 

86) 

 

มำตรำ 266 ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรสิทธิอันเป็นเอกสำรรำชกำรพินัยกรรม ในหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือ
บัตรเงินฝำก 

  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้  

             (1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ  

             (2) พินัยกรรม  

             (3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  

             (4) ตั๋วเงิน หรือ  

              (5) บัตรเงินฝาก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 

           มาตรา 266 นี้มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับมาตรา 264 แต่เอกสารตามมาตรา 264 เป็น
เอกสารทั่วไป เอกสารตามมาตรา 266 นี้เป็นเอกสารที่ส าคัญมากกว่าเอกสารตามมาตรา 264 และมาตรา 
265 ผู้กระท าการปลอมเอกสารตามมาตรา 266 ต้องระวางโทษสูงกว่าผู้ปลอมเอกสารตามมาตรา 264 

และมาตรา 265  

เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ หมายถึง เอกสารสิทธิซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือรับรองใน
หน้าที่รวมทั้งส าเนาเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย  

พินัยกรรม หมายถึง ค าสั่งครั้งสุดท้ายของบุคคลที่แสดงเจตนาก าหนดการเพ่ือตายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของตนหรือในการต่างๆ ซึ่งจะมีผลบังคับได้เมื่อผู้นั้นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1646  

ใบหุ้น หมายถึง เอกสารที่เป็นหนังสือส าคัญซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้ถือหุ้น  
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ใบหุ้นกู้ หมายถึง เอกสารที่บริษัทมหาชนจ ากัดออกให้แก่ผู้ซื้อหุ้นกู้  

ใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หมายถึง เอกสารที่ออกให้แก่ผู้ซื้อหุ้นหรือผู้ให้บริษัทมหาชนจ ากัด
กู้เงิน 2  

ตั๋วเงิน หมายถึง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค  

บัตรเงินฝาก หมายถึง ตราสารเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพ่ือเป็น
หลักฐานการรับฝากเงิน และเพ่ือแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1171/2533 โจทก์ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าให้ภรรยาจ าเลยที่ 1 ไว้ 
แล้วจ าเลยทั้งสามร่วมกันกรอกข้อความว่าโจทก์รับฝากเงินจากจ าเลยที่ 1 เพ่ือน าไปซื้อเครื่องรับโทรทัศน์
สีและเครื่องเล่นวีดิโอให้จ าเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ การกระท าของจ าเลยทั้งสามจึง
เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ และจ าเลยที่ 1 ได้น าเอกสารดังกล่าวไปแจ้งความต่อ พนักงานสอบสวนว่า
โจทก์ยักยอกทรัพย์ จ าเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมด้วย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4766/2538 จ าเลยน าภาพถ่ายที่ ม. มอบให้มาตัดให้พอดีกับภาพถ่ายใน
บัตรประจ าตัวประชาชนที่แท้จริงของ น. แล้วน าภาพถ่ายที่ตัดแล้วปิดทับภาพถ่ายของ น. ที่ติดอยู่ในบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ น. แล้วถ่ายภาพบัตรและน าภาพถ่ายอัดพลาสติกมอบให้ ม. ถือว่าจ าเลยมีเจตนา
เพ่ือให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าภาพถ่ายของ ม. ในบัตรประจ าตัวประชาชนที่ถ่ายเอกสารมาเป็นภาพถ่ายของ 
น. โดยมีวันเดือนปีเกิดและภูมิล าเนาตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นเป็นบัตรประจ าตัวประชาชนที่แท้จริง จึงเป็น
การปลอมเอกสาร 
           แม้บัตรประจ าตัวประชาชนที่จ าเลยท าปลอมขึ้นเป็นเพียงภาพถ่ายเอกสาร แต่การกระท าของ
จ าเลยมีลักษณะเพ่ือการใช้อย่างต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชนที่แท้จริง จึงเป็นเอกสารราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) 
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มำตรำ 267 ควำมผิดฐำนแจ้งให้เจ้ำพนักงำนจดข้อควำมอันเป็นเท็จ ในเอกสำรมหำชนหรือเอกสำร
รำชกำร 

ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ  
           2. ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน  
           3. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           4. โดยเจตนา 

แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ หมายความว่า ผู้กระท าได้แจ้ง
ความ การแจ้งความจะกระท าด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือท่าทางก็ได้ ข้อความที่แจ้งนั้นเป็นข้อความ
อันเป็นเท็จ คือไม่ตรงต่อความเป็นจริงแจ้งแก่เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่ คือเจ้าพนักงานนั้นต้อง
มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้กระท าแจ้งข้อความ และผู้กระท าต้องมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ดังกล่าวจดข้อความอันเป็นเท็จที่แจ้งนั้นไว้  

ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน 
หมายความว่าผู้กระท าต้องประสงค์ให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็น เท็จที่ตนแจ้งนั้นลงในเอกสาร
มหาชนหรือเอกสารราชการ  

เอกสารมหาชน คือ เอกสารที่เจ้าพนักงานได้ท าขึ้นเช่นเดียวกับเอกสารราชการแต่เป็นเอกสารที่
เกี่ยวกับประชาชนทั่วๆไป เช่น ทะเบียนส ามะโนครัว เอกสารมหาชนนี้ประชาชนสามารถตรวจดูและ
อ้างอิงได้  

เอกสารราชการ คือ เอกสารที่เจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และ หมายรวมถึงส าเนา
เอกสารนั้นๆซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย 

นอกจากนั้น เอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการนั้นต้องเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานที่จะใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย เช่น ทะเบียนคนเกิด คนตาย ซึ่งจัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานว่ามีการเกิดหรือการตายจริง  

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่าข้อความอันเป็นเท็จที่
ผู้กระท าแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จดลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการนั้นต้องเป็นข้อความที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนได้ ผู้กระท าจะมีความผิดตามมาตรา 267 นี้  
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โดยเจตนา หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2537 จ าเลยไปแจ้งความต่อ ส. ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนว่า น.ส.3 

ก. ของจ าเลยซึ่งเก็บไว้ที่บ้านสูญหายไป ขอให้ ส. ลงบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีเพ่ือที่จ าเลยจะ
ขอคัดส าเนารายงานดังกล่าวไปขอออก น.ส.3 ก. ส. หลงเชื่อจึงสั่งการให้ ป. เขียนสมุดรายงานประจ าวัน
บันทึกข้อความตามที่จ าเลยแจ้งทั้งๆที่จ าเลยทราบดีว่าข้อความที่แจ้งเป็นเท็จจ าเลยมีความผิดฐานแจ้งให้
พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระท าตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมี
วัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8215/2543 พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดสมุดคู่ฝากเงินธนาคารของจ าเลยตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ต่อมาจ าเลยแจ้งความ
ต่อร้อยต ารวจโท ม. ว่าสมุดคู่ฝากเงินธนาคารสูญหาย และจ าเลยน าส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี
ไปขอออกสมุดคู่ฝากเงินเล่มใหม่จากธนาคารและเบิกถอนเงินออกไป เมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าเงินฝาก
ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดฯ มีผลใช้บังคับจึงมิใช่ทรัพย์ที่จะถูกยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การเบิกถอนเงินของ
จ าเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่จ าเลยรู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ มาตรา 42 คงเป็นความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 

 

มำตรำ 268 ควำมผิดฐำนใช้หรืออ้ำงเอกสำรปลอมหรือเอกสำรซึ่งมี ข้อควำมอันเป็นเท็จ 

ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 

หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้นๆ 

           ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

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

           3. ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
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           4. โดยเจตนา 
ใช้หรืออ้าง  

ใช้ หมายถึง การแสดงต่อผู้อื่นหรือใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งข้อความในเอกสารนั้น การใช้
เอกสารนั้นจะใช้อย่างเอกสารอันแท้จริงหรืออย่างเอกสารปลอมก็ได้ (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 654)  

อ้างเอกสาร หมายถึง การน าเอกสารไปอ้างอิงเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นน าทะเบียน
สมรสปลอมไปอ้างต่อบุคคลอื่นว่าตนจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องแล้วเป็นต้น  

เอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266หรือมาตรา 267 

หมายความว่าการใช้หรืออ้างเอกสารซึ่งจะเป็นความผิดตาม มาตรานี้จะต้องเป็นเอกสารอันเกิดจากการ
กระท าผิดตามมาตราใดมาตราหนึ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 268 นี้ เอกสารดังกล่าวนั้นจะมีใครเป็นผู้กระท า
ขึ้นไม่ส าคัญ  

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่า การใช้หรืออ้างเอกสาร
ตามที่บัญญัติไว้จะเป็นความผิดตามมาตรา 268 นี้จะต้องเป็นการใช้หรืออ้างในลักษณะที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 264 และมาตรา 267 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าเอกสารที่
ตนใช้หรืออ้างนั้นเป็นเอกสารที่ปลอมหรือเอกสารที่มีผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2546 จ าเลยกับพวกร่วมกันปลอมเช็คของกระทรวงการคลัง

สหรัฐอเมริกา แล้วน าเช็คปลอมดังกล่าวไปฉ้อโกงธนาคาร จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 (4) และมาตรา 342 (1) เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทให้ลงโทษบทหนักฐานปลอมตั๋วเงินและใช้ตั๋วเงินปลอม เมื่อจ าเลยเป็นทั้งผู้ปลอม และใช้ตั๋วเงิน
ปลอม จึงให้ลงโทษหนักฐานปลอมตั๋วเงินเพียงกระทงเดียว ตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย
มาตรา 266 (4) ตามมาตรา 268 วรรคสอง 
มำตรำ 269 ควำมผิดฐำนผู้ประกอบกำรงำนในวิชำชีพท ำค ำรับรองเป็นเอกสำรอันเป็นเท็จ 

ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใด ท าค า รับรองเป็น
เอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคแรก ต้อง ระวางโทษ
เช่นเดียวกัน 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใด  
           2. ท าค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ  
           3. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           4. โดยเจตนา 

ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใด หมายความว่าผู้ที่
กระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 269 นี้ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบการงานในวิชาชีพอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตัวอย่างเช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพบัญชี ฯลฯ โดยกฎหมายต้องการลงโทษผู้ประกอบการงานใน
วิชาชีพใดแล้วถือโอกาสท าค ารับรองเป็นเอกสารเท็จในวิชาชีพที่ตนประกอบนั้น  

ท าค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆท าค ารับรองเป็น
เอกสาร และค ารับรองเช่นว่านั้นเป็นเท็จ เช่น แพทย์ออกใบตรวจโรครับรองผลการตรวจร่างกายหรือ
จิตใจของบุคคลซึ่งค ารับรองผลการตรวจที่แพทย์ออกนี้เป็นเท็จ ฯลฯ เอกสารชนิดนี้มิใช่เอกสารปลอม
เพราะแพทย์ผู้ตรวจนั้นเป็นผู้ท าเอกสารขึ้นมาเอง แต่ เป็นเอกสารเท็จอันเป็นการปลอมทางจิตใจ (จิตติ 
ติงศภัทิย์, 2531 : 1912) จะลงโทษผู้กระท าฐานปลอมเอกสารไม่ได้ จึงบัญญัติมาตรา 269 นี้ขึ้นมาใช้
บังคับโดยเฉพาะ  

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่าการรับรองซึ่งกระท า
เป็นเอกสารอันเป็นเท็จนั้นเพียงน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรา 
269 นี้แล้ว  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบความผิด มาตรา 269 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ใช้หรืออ้าง  
           2. ค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 269 วรรคแรก  
           3. โดยเจตนาทุจริต 

ใช้หรืออ้าง หมายความท านองเดียวกับค าว่าใช้หรืออ้างในมาตรา 268  

ค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 269 วรรคแรก หมายถึง ค ารับรองเอกสาร
อันเป็นเท็จซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพได้ท าข้ึนในการประกอบอาชีพนั้นๆ  

โดยเจตนาทุจริต หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาที่จะใช้หรืออ้างค ารับรองซึ่งท าเป็นเอกสาร
อันเป็นเท็จเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตามมาตรา 59 

ประกอบด้วยมาตรา 1 (1) เช่น น าเอกสารอันเป็นเท็จไปใช้ในการสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นต้น 
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ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3635/2546 ผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269 

จะต้องเป็นผู้ประกอบการงานวิชาชีพดังที่ระบุไว้เท่านั้น เมื่อจ าเลย ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้กู้เงิน
จากธนาคาร ไม่ได้ประกอบวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์ ส่วนจ าเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้ท ารายงานการ
ตรวจสอบที่ดินเสนอต่อ ผ. โดย ผ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในฐานะผู้ประเมิน จ าเลยที่ 3 ไม่ได้เป็นผู้ท า
ค ารับรองในเอกสารดังกล่าวอันเป็นเท็จ จ าเลยที่ 1 และท่ี 3 จึง ไม่มีความผิดตามมาตรา 269 

 

หมวด 4 ควำมผิดเกี่ยวกบับัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
มำตรำ 269/1 ควำมผิดฐำนปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ใดท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอน ข้อความ 
หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
หรือประชาชน ถ้าได้กระท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
ห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
              (1) ท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด 

              (2) เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง                              
           2. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน    
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือ 

              (1) ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง  
              (2) ใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด 

ท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หมายความว่า  ท าบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยที่ไม่มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์เทียมขึ้นเพ่ือแสดงว่า
บัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง ท านองเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสารตาม
มาตรา 264  
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เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง หมายความ
ว่า ผู้กระท าได้เติม หรือตัดทอน หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง การเติม ตัด
ทอน หรือแก้ไขนั้นต้องกระท าในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่า  การกระท าใดๆ
เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์อันจะถือว่าเป็นการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นความผิดฐานปลอมบัตร
อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องมีลักษณะอันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชนด้วย แม้ความ
เสียหายจะยังมิได้เกิดข้ึนก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษ
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

เพ่ือ      (1) ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง 
  (2) ใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด  

หมายความว่าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 269/1 นี้ ต้องกระท าโดยเจตนาธรรมดา และมี
เจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าบัตรที่ตนท าปลอมขึ้นนั้นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ที่แท้จริง หรือเพ่ือจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ จะมีผู้หลงเชื่อหรือไม่ และแม้ว่าผู้กระท ายัง
มิได้น าไปใช้ประโยชน์ ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 37/2543 จ าเลยที่ 1 ได้ปลอมข้อความในใบบันทึกการขายที่จ าเลยที่ 2 

และที่ 4 ใช้ให้กระท าครบถ้วนแล้ว โดยปลอมหมายเลขผู้ถือบัตรเครดิตวันหมดอายุของบัตร ชื่อผู้ถือบัตร 
และลายมือชื่อผู้ถือบัตร แม้ยังไม่อาจน าไปเรียกเก็บเงินได้เพราะจะต้องน าไปลงข้อมูลของร้านค้า จ านวน
เงิน รหัสอนุมัติวงเงินวันท ารายการ และหมายเลขหนังสือเดินทางก่อน ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือ
บัตรดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระท าความผิดส าเร็จแล้ว 

  

มำตรำ 269/2 ควำมผิดฐำนท ำเครื่องมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมหรือแปลงหรือส ำหรับให้ได้ข้อมูลใน
กำรปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่ำนั้นเพื่อใช้
หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในกำรปลอมหรือแปลง 

ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลง หรือส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง
สิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพ่ือใช้หรือให้ได้ข้อมูลในการปลอม
หรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
ควำมผิดที่หนึ่ง 
           1. ท า  
           2. เครื่องมือหรือวัตถุ 
               (1) ส าหรับปลอมหรือแปลง 
               (2) ส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  
           3. สิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 

           4. โดยเจตนา  
ควำมผิดที่สอง 
           1. มี  
           2. เครื่องมือหรือวัตถุ 
               (1) ส าหรับปลอมหรือแปลง 
               (2) ส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  
           3. สิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1  

           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือ 

               (1) ใช้ในการปลอมหรือแปลง 
               (2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง  

เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลง หรือส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 269/1 หมายความว่าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับ ปลอมหรือส าหรับให้ได้ข้อมูลในการ
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

มำตรำ 269/3 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำในหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม 
หรือเครื่องมือหรือวัตถุส ำหรับปลอมบัตรดังกล่ำว หรือเครื่องมือหรือวัตถุส ำหรับให้ได้
ข้อมูลในกำรปลอมบัตรดังกล่ำว 

ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 หรือ มาตรา 269/2 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
           2. ซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 หรือมาตรา 269/2  

           3. โดยเจตนา 
น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หมายความว่า  น าเข้าในหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรไทย ค าว่า ราชอาณาจักร มีความหมายตามมาตรา 4  

สิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม  
สิ่งใดๆตามมาตรา 269/2 หมายความถึง เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ

เครื่องมือหรือวัตถุส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
โดยเจตนา หมายความว่า ผู้น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้กระท าไปโดยมีเจตนา

ตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท ารู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 หรือ ตามมาตรา 
269/2 

 

มำตรำ 269/4 ควำมผิดฐำนใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซ่ึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปลอม และควำมผิดฐำนจ ำหน่ำย
หรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ท าปลอมหรือแปลง
ขึ้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

           ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสิ่งใดๆที่ท าปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 269/1 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 
269/1 ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 269/4 มีความผิด 2 ฐาน แต่ละฐานมีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           วรรคแรก ความผิดฐานใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือแปลง มีองค์ประกอบ
ความผิดดังนี้  
           1. ใช้หรือมีไว้  
           2. ซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ท าปลอมหรือแปลงขึ้น  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้  



216 

 

           วรรคสอง ความผิดฐานจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือแปลงมี
องค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. จ าหน่ายหรือมีไว้  
           2. ซึ่งสิ่งใดๆที่ท าปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 269/1  

           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย  
           วรรคท้าย ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรา 269/1 เองด้วย ผู้กระท าต้องรับโทษตามมาตรา 269/4 แต่กระทงเดียว กล่าวคือไม่ต้องรับโทษ
ฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกกระทงหนึ่ง 

ความผิดตามวรรคแรก หมายถึง การใช้หรือมีไว้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ซึ่งผู้กระท าได้มาโดย
รู้ว่าเป็นบัตรที่ท าปลอมข้ึนโดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษท่ีจะน าบัตรปลอมนั้นไปใช้ 

ความผิดตามวรรคสอง หมายถึง ผู้กระท าได้จ าหน่ายหรือมีไว้โดยเจตนาและมีเจตนา พิเศษเพ่ือ
จ าหน่ายซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม โดยรู้ว่าเป็นของปลอม 

ความผิดตามวรรคท้าย หมายความว่า ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองนั้นเป็นผู้
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองด้วย กฎหมายให้ลงโทษผู้กระท าผิดตาม มาตรา 269/4 วรรคแรกหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่กระทงเดียว โดยไม่ลงโทษผู้นั้นฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 269/1 

อีก 

 

มำตรำ 269/5 ควำมผิดฐำนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 269/5 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ใช้โดยมิชอบ  
           2. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น  
           3. ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           4. โดยเจตนา 

ใช้โดยมิชอบ หมายความว่า ผู้กระท าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยไม่มีอ านาจ หรือโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรนั้น 
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บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืน หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงไม่ใช่บัตรปลอม ในประการที่
น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน หมายความว่าการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบนั้น
อยู่ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่นหรือประชาชน แม้ความเสียหายนั้นจะมิได้เกิดขึ้น ก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

โดยเจตนา  หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 

มำตรำ 269/6 ควำมผิดฐำนมีไว้เพื่อน ำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบตามมาตรา 269/5 ในประการที่
น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 269/6 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. มีไว้  
           2. ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืน  
           3. ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือน าออกใช้โดยมิชอบตามมาตรา 269/5 

มีไว้ หมายถึง มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไว้ในครอบครอง  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง ไม่ใช่บัตรปลอม  
ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน มีความหมายเดียวกับมาตรา 

269/5 ที่อธิบายไว้แล้ว  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม

องค์ประกอบข้อ 5 ด้วย  
เพ่ือน าออกใช้โดยมิชอบตามมาตรา 269/5 หมายความว่า ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษที่จะน าบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนนั้นออกใช้โดยมิชอบตามมาตรา 269/5 แม้ผู้มีบัตรดังกล่าวของผู้อ่ืนนั้นยังมิได้น า
ออกใช้ ผู้มีบัตรดังกล่าวก็มีความผิดตามมาตรา 269/6 นี้แล้ว 
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มำตรำ 269/7 เหตุฉกรรจ์ของกำรกระท ำควำมผิดมำตรำต่ำงๆ ในหมวด 4 ลักษณะ 7 
ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระท าเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้

มีสิทธิ์ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการช าระด้วยเงินสด หรือใช้เบิก
ถอนเงินสด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง 
           มาตรา 269/7 นี้กฎหมายก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดตามหมวด 4 ลักษณะ 7 ได้แก่ 
ความผิดตามมาตรา 269/1 ถึงมาตรา 269/6 ซึ่งผู้กระท าได้กระท าความผิดตามมาตราต่างๆนั้น หากการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการต่อไปนี้ 
คือ 

           (1) ช าระค่าสินค้าแทนการช าระด้วยเงินสด เช่น บัตรเครดิต  
           (2) ช าระค่าบริการแทนการช าระเงินด้วยเงินสด  
           (3) ช าระหนี้อ่ืนแทนการช าระด้วยเงินสด หรือ  
           (4) ใช้เบิกถอนเงินสด เช่น บัตรเอทีเอ็ม 

           ผู้กระท าความผิดในหมวด 4 นี้และเกี่ยวกับบัตรเพ่ือใช้ประโยชน์ดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าบัตรนั้นให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิ
ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าว ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 269/7 นี้ 
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บทท่ี 8 

ลักษณะ 8 ควำมผิดเกีย่วกับกำรค้ำ 

 

มำตรำ 270 ควำมผิดฐำนใช้ มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อขำย ซ่ึงเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรำ 

ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราเพ่ือเอาเปรียบในการค้า 
หรือมีเครื่องเช่นว่านั้นไว้เพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
ควำมผิดที่หนึ่ง 
           1. ใช้  
           2. เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรา  
           3. โดยเจตนา 
           4. เพ่ือเอาเปรียบในการค้า  
ควำมผิดที่สอง 
           1. มีไว้  
           2. เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรา  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือเอาเปรียบในการค้า 
ควำมผิดที่สำม 

           1. มีไว้  
           2. เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรา  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือขาย 

 

ใช้ หมายถึง ใช้ในการชั่ง ตวง วัด เกี่ยวกับการค้า  
มีไว้ หมายความว่า มีไว้ในครอบครอง  
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เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรา หมายความว่า เครื่องชั่ง เครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่
ผู้กระท าใช้ หรือมีไว้นั้นเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้อง ผิดอัตราคือผิดไปจากหน่วยชั่งตวงวัดที่ถูกต้อง  

เพ่ือเอาเปรียบในการค้า หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง
แล้วต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือเอาเปรียบในการค้าด้วย เช่น เพ่ือจะจ่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้รับไปน้อยกว่าที่
ควรได้รับ เป็นต้น  

เพ่ือขาย หมายความว่า ในความผิดที่สามนั้น การมีไว้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตราก็เพ่ือจะขาย
ให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือน าไปใช้ และรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นผิดอัตรา และแม้ผู้มีไว้โดยเจตนาเพ่ือขายนั้นจะยังมิได้
ขายไปก็มีความผิดแล้ว 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2145/2527 จ าเลยมีอาชีพรับซื้อขายข้าวโพดซึ่งต้องใช้เครื่องชั่งเป็น

ประจ า การใช้เครื่องแต่ละครั้งจ าเลยเอาเปรียบครั้งละ 2 หรือ 2.5 กิโลกรัม การซื้อขายแต่ละคราวผู้
ติดต่อซื้อขายกับจ าเลยอาจเสียหายเป็นจ านวนมาก ปกติการค้าขายผู้ขายย่อมได้ก าไรจากการซื้อถูกขาย
แพงอยู่แล้วการที่จ าเลยยังเอาเปรียบในการค้าด้วยการมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดอัตราจึงไม่มีเหตุอันควร
ปรานี ศาลไม่รอการลงโทษจ าคุกให้  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3540/2527 จ าเลยมีเครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพ่ือเอาเปรียบในการค้า และใช้
เครื่องชั่งดังกล่าวในวันเวลาเดียวกันก็เท่ากับจ าเลยมีเจตนาอันเดียวกัน การกระท าของจ าเลยเป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุดตาม
มาตรา 90 

มำตรำ 271 ควำมผิดฐำนขำยของโดยหลอกลวง 

ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ หรือ
ปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ขายของ  
           2. โดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณ
แห่งของนั้น  
           3. อันเป็นเท็จ  
           4. ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง  



221 

 

           5. โดยเจตนา 
 

ขายของ  
ขาย หมายความถึง การขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453รวมถึงการขาย

ฝากและการขายทอดตลาดด้วย การวางสินค้าไว้ในร้านเพ่ือขายเมื่อยังไม่มีการซื้อขายเป็นการพยายาม
ขาย  

ของ หมายความถึง ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 รวมถึง
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอันอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย  

โดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่ง
ของนั้น หมายความว่า การท าให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ ผู้ขายจะหลอกลวงด้วยประการใดๆ เช่น พูด เขียน พิมพ์ 
วาดภาพ รวมถึงการนิ่งเฉยไม่บอกความจริง ฯลฯ การหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อนั้นเฉพาะในเรื่อง
แหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของที่ขายเท่านั้น แต่ถ้าหลอกลวงแล้วผู้ซื้อไม่เชื่อก็เป็นการ
พยายามกระท าความผิด 

อันเป็นเท็จ หมายความว่า การหลอกลวงผู้ซื้อให้หลงเชื่อดังกล่าวนั้นผู้กระท าได้กระท าไปโดยรู้ว่า
ไม่เป็นความจริง กล่าวคือเป็นเท็จ  

การกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง หมายความว่า การหลอกลวงที่จะเป็นความผิดตาม
มาตรา 271  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการหลอกลวงผู้อ่ืนให้
หลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของที่ขาย  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 270/2535 จ าเลยทั้งสามตกลงท าการชั่งเศษทองแดงที่จ าเลยทั้งสามตก
ลงซื้อจากโจทก์ร่วมรวม 13 ครั้ง ต่างวันเวลากัน ด้วยเครื่องชั่งที่ผิดอัตราซึ่งถูกแก้ไขโดยเจตนา ท าให้เศษ
ทองแดงเกินไป เป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 หลายกรรมต่างกันรวม 13 ครั้ง แต่การกระท าของจ าเลยแต่ละ
ครั้งนั้นจ าเลยทั้งสามมีและใช้เครื่องชั่งในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับจ าเลยทั้งสามมีเจตนาเดียวกัน เป็นการ
กระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็น
บทกฎหมายที่มีโทษหนักท่ีสุดตามมาตรา 90  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3351/2542 จ าเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วมโดยหลอกลวง
โจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าไข่ผงดังกล่าวเป็นนมผงตามที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ เพ่ือหวังจะได้
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เงินจากโจทก์ร่วมอันเป็นการกระท าโดยเจตนาทุจริต แต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ช าระเงินให้จ าเลย การกระท า
ของจ าเลยเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง แต่ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 271 

 

มำตรำ 272 ควำมผิดฐำนหลอกลวงหรือไขข่ำวซึ่งข้อควำมเท็จ เกี่ยวกับกำรค้ำ 

ผู้ใด 

               (1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้หรือท าให้
ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอ่ืน
ท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อ่ืนนั้น 

               (2) เลียนป้าย หรือสิ่งอ่ืนท านองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตน
เป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 
               (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า 
อุตสาหกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้
เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา 272 มีความผิดตามลักษณะการกระท าอยู่ 3 อย่างตามอนุมาตรา 1 อนุมาตรา 2 และอนุมาตรา 3 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้หรือท าให้
ปรากฏ  
           2. ที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือ
สิ่งอื่นท านองเดียวกัน 

           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น 

ชื่อ หมายถึง ชื่อในการประกอบการค้า รวมทั้งชื่อผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และชื่อสถานประกอบการค้า  
รูป หมายถึง ภาพในการประกอบการค้า จะเป็นภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพทิวทัศน์ก็ตาม  
รอยประดิษฐ์ หมายถึง รอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้า จะเป็นรอยที่ประดิษฐ์เป็นลวดลาย

หรือสัญลักษณ์อย่างใดก็ได้  
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ข้อความใดๆ หมายถึง ข้อความใดๆในการประกอบการค้า เช่น เชลล์ชวนชิม ชิงร้อย ชิงล้าน เป็น
ต้น 

ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความเหล่านี้ต้องเป็นของที่ใช้ในการประกอบการค้าของผู้อ่ืน แม้จะ
ยังมิได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก็ตาม  

เอามาใช้ หมายถึง เอามาใช้ติดไว้ที่สินค้า พิมพ์ไว้ที่ฉลาก ปิดไว้ที่ภาชนะบรรจุสินค้า เป็นต้น  
ท าให้ปรากฏ หมายถึง ท าให้มองเห็นหรือสัมผัสได้  
ที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอ่ืน

ท านองเดียวกัน หมายความว่าการใช้หรือท าให้ปรากฏ ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆนั้นกระท า
ที่ตัวสินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ (ใบ) แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่น
ท านองเดียวกัน เช่น เอาเครื่องหมายการค้ารูปสิงห์มาพิมพ์ไว้ที่ขวดน้ าดื่มของตน พิมพ์ชื่อบริษัทอ่ืนบนหัว
กระดาษจดหมายเกี่ยวกับการค้าของตน เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นด้วย  

เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อ่ืน หมายความว่า ผู้กระท ากระท าโดยมีเจตนา
พิเศษเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือการเอาเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่นมาใช้ในการค้าของตนนั่นเองแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียน หากเป็นเครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็นความผิดตามมาตรา 273  

 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 96/2523 จ าเลยพิมพ์ปกหนังสือแบบเรียน ก. ไก่อนุบาลซึ่งโจทก์ร่วมมี

กรรมสิทธิ์จ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระท าส่วนหนึ่งของการพิมพ์คัดลอกหนังสือแบบเรียน ก. 
ไก่อนุบาล ของโจทก์ร่วมขึ้นใหม่ทั้งเล่มเพ่ือขาย อันเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะไม่ใช่ลักษณะของการปลอมเอกสารตามมาตรา 264 แต่การที่จ าเลยเอา เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ร่วมมาพิมพ์ไว้ที่ปกหนังสือของกลางแสดงว่าเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าหนังสือที่ใช้ปกดังกล่าวเป็น
สินค้าของโจทก์ร่วมย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2557/2548 เครื่องหมายบริการ แถบสีน้ าเงิน-เขียวโดยไม่มีลักษณะพิเศษ
นั้นไม่ใช่ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆในความหมายแห่งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 272 (1) ส าหรับรูปสัญลักษณ์และข้อความ เราคนไทยใช้บางจาก นั้น จ าเลยทั้งสองใช้ป้ายรณรงค์
ที่เลียนแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์มือของโจทก์ เพียงแต่ของโจทก์นั้นใช้สัญลักษณ์มือขวา ส่วนของจ าเลย
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ทั้งสองน าสัญลักษณ์มือซ้ายมาใช้ โดยมีข้อความล้อเลียนว่า เราชาวไทย แต่ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 272 (1) นั้นจะต้องเป็นการน าชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบ
การค้าของผู้อ่ืนมาใช้ ซึ่งชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ที่น ามาใช้นี้ต้องน ามาใช้ชื่อหรือข้อความ
เดียวกัน หรือในรูป รอยประดิษฐ์ที่ตั้งใจให้เหมือนกันในลักษณะปลอมไม่ใช่เพียงแต่เลียนแบบ ส่วนการที่
จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (2) นั้นจะต้องเป็นการเลียนแบบป้ายหรือสิ่งอ่ืน
ในท านองเดียวกัน จนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อ่ืนที่ตั้งอยู่
ใกล้เคียง เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องมาด้วยว่าสถานที่ประกอบการค้าของโจทก์อยู่ใกล้เคียงบริเวณ
ดังกล่าว ฟ้องโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานนี้ 
องค์ประกอบความผิด  
           1. เลียนป้ายหรือสิ่งอ่ืนท านองเดียวกัน  
           2. จนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้ อ่ืนที่ตั้งอยู่
ใกล้เคียง  
           3. โดยเจตนา 

เลียนป้ายหรือสิ่งอ่ืนท านองเดียวกันเลียน หมายถึง ท าให้มีลักษณะคล้ายคลึง เป็นการลอกเลียน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานที่ประกอบการค้า ป้าย หมายถึงป้ายของสถานที่ประกอบการค้า สิ่งอ่ืน
ท านองเดียวกัน หมายถึงสัญลักษณ์ในการตกแต่งสถานประกอบการค้าจะเป็นรูปแบบ สีสัน หรือ
ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  

จนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อ่ืนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 
หมายความว่า การเลียนป้ายหรือสิ่งอื่นท านองเดียวกันนั้นต้องท า ขึ้นในลักษณะที่ประชาชนน่าจะหลงเชื่อ
ว่าสถานที่การค้าที่เลียนสิ่งต่างๆนั้นเป็น สถานที่การค้าของผู้อ่ืนที่ตนเลียนแบบซึ่ งตั้งอยู่ใกล้เคียง ถ้าการ
เลียนแบบนั้นไม่ น่าจะหลงเชื่อก็ไม่ผิดตามมาตรา 272 (2) นี้ อนึ่ง สถานที่การค้าของผู้อ่ืนนั้นจะ ต้องอยู่
ใกล้เคียงสถานที่การค้าของผู้กระท า เพราะถ้าอยู่ห่างไกลกันมากก็ไม่น่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่เดียวกัน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2519 โจทก์ใช้ชื่อว่า Sheraton จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท า
กิจการโรงแรม จ าเลยใช้ชื่อเดียวกันว่า Sheraton Jewelry ค้าเครื่องประดับอัญมณี แม้ร้านของจ าเลย
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมของโจทก์ก็ไม่ท าให้ประชาชนหลงเชื่อว่าร้าน Sheraton Jewelry เป็นร้านของ
โจทก์ โจทก์ขอห้ามจ าเลยมิให้ใช้ชื่อดังกล่าวไม่ได้ การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 272 (2) 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ไขข่าวแพร่หลาย  
           2. ซึ่งข้อความเท็จ  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่งผู้ใด
โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน  

ไขข่าวแพร่หลาย หมายความว่า ปล่อยข่าวอันเป็นข้อเท็จจริงออกไปให้ปรากฏแก่สาธารณชนโดย
ประการใดๆก็ตามโดยมีเจตนาที่จะให้ข่าวนั้นแพร่หลายออกไป  

ซึ่งข้อความเท็จ หมายความว่า การไขข่าวให้แพร่หลายไปนั้นจะต้องเป็นข่าวอันเป็นเท็จ คือไม่เป็น
ความจริงตามข่าวนั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 4 ด้วย คือ  

เพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรม หรือพาณิชยการของผู้หนึ่งผู้ใดโดย
มุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน หมายความว่าผู้กระท ามีเจตนาพิเศษที่จะท าให้เสียความเชื่อถือในกิจการ
ต่างๆดังกล่าวในมาตรา 272 (3) นี้ของผู้อ่ืน นอกจากนั้นผู้กระท ายังมุ่งที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่การค้า
ของตนด้วย 

  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2508 จ าเลยรู้ดีแล้วว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษม ผู้เสียหาย เป็นผู้
ขึ้นทะเบียนต ารับยาส าเร็จรูปเลขที่ 869/2502 ไว้ก่อนแล้ว หาใช่ห้างหรือบริษัทอ่ืนไม่ ดังนี้การที่จ าเลย
ประกาศโฆษณาว่ามีบุคคลท าผิดกฎหมายเลียนแบบผลิตยาออกจ าหน่าย ทั้งยังแอบอ้างใช้เลขทะเบียนปิด
อยู่หน้ากล่องยาดังนี้ย่อมเข้าใจได้ว่าหมายถึงห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษม ผู้เสียหาย เป็นผู้ปลอมแปลงผลิต
ยาเลียนแบบออกจ าหน่าย อันเป็นเท็จ จ าเลยเจตนาจะให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยเกษมเสียความเชื่อถือโดย
มุ่งประโยชน์แก่การค้าของจ าเลย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (3)  

 

มำตรำ 273 ควำมผิดฐำนปลอมเครื่องหมำยกำรค้ำ 

ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  
           2. ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  
           3. โดยเจตนา 

ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน หมายความว่า ท าเครื่องหมายการค้าของตนขึ้นให้มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน 

ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร หมายความว่า
เครื่องหมายการค้าที่ผู้กระท าปลอมนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าการจดทะเบียน
นั้นจะได้กระท าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ตาม  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่า
เครื่องหมายการค้าที่ตนท าปลอมนั้นได้จดทะเบียนแล้ว 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3708/2529 จ าเลยผลิตซอสปลอมเป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอม 

ตามพระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม และมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 273 ด้วย แม้กระท าในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรม 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4575/2530 โจทก์ร่วมและจ าเลยต่างก็ผลิตรองเท้าโดยใช้เครื่องหมาย
การค้าว่า ทามิมิ โดยเปิดเผยตามแบบที่ลูกค้านอกราชอาณาจักรสั่งให้ท า โดยจ าเลยท ามาก่อนที่โจทก์ร่วม
จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่มีพฤติการณ์ให้ปรากฏว่าจ าเลยได้ทราบถึงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เช่นนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จ าเลยจึง
ไม่มีความผิดตามมาตรา 273  

 

มำตรำ 274 ควำมผิดฐำนเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำ 

ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นต้องระวาง 
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  
           2. ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  
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           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น 

เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน หมายความว่า ท าเครื่องหมายการค้าของตนให้คล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนในลักษณะว่าการคล้ายคลึงนั้นถึงขนาดที่ บุคคลธรรมดาอาจเข้าใจผิดว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น 

ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หมายความว่า
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ผู้กระท าลอกเลียนนั้นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ท านอง
เดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 273  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย  

เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั้น หมายความว่า  ผู้กระท าต้องมี
เจตนาพิเศษเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบของผู้กระท านั้นเป็นเครื่องหมาย
การค้าของผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 208 1/2521 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือ GO จ าเลยใช้เครื่องหมาย

การค้า RO และมีอักษรก ากับว่า Rose Queen และกรอกสถานที่ผลิตสินค้าด้วย ไม่ท าให้ประชาชนหลง
ว่าสินค้าของจ าเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 274  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2205/2547 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยน าเทปบันทึกภาพและเสียง
ภาพยนตร์เรื่อง อุลตร้าแมนทิก้า ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ซึ่งเป็นการ
ให้บริการโดยใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วนอก
ราชอาณาจักร โดยน าเอาแคแรกเตอร์ตัวอุลตร้าแมนในลักษณะต่างๆและสัตว์ประหลาดต่างๆ รวมทั้งชื่อ 
ค า และข้อความว่า อุลตร้าแมน และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ชุดอุลตร้าแมน ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์น าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เป็นการบรรยายฟ้องที่ประสงค์จะให้
ลงโทษจ าเลย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (2) มิได้บรรยายให้เห็นว่า
จ าเลยน าเอาแคแรกเตอร์ตัวอุลตร้าแมน สัตว์ประหลาด ชื่อ ค า และข้อความว่า อุลตร้าแมน โดยอ้างว่า
เป็นชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์มาใช้ หรือท าให้ปรากฏที่สินค้าใด
เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ จึงไม่มีมูลที่จะเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) 



228 

 

           ค าฟ้องโจทก์ไม่ปรากฏข้อความส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่าจ าเลยได้กระท าการเลียนเครื่องหมาย
การค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนแล้วนอกราชอาณาจักร ทั้งไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าที่จ าเลยได้
กระท าเลียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าใด จึงไม่มีมูลที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
274 

 

มำตรำ 275 ควำมผิดฐำนน ำเข้ำ จ ำหน่ำย หรือเสนอจ ำหน่ำยซึ่งสินค้ำที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำปลอม
หรือเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ของผู้อื่น 

ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอย
ประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้า ที่มีเครื่องหมายการค้า
ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. น าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่าย  
           2. ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้  
               (1) สินค้าอันเป็นสินค้าท่ีมีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 
272 (1)  

               (2) สินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 273 

               (3) สินค้าอันเป็นสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 274  

           3. โดยเจตนา 
น าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่ายน าเข้า หมายความว่า  น าเข้าสินค้าตาม

มาตรา 275 นี้จากต่างประเทศ แม้จะยังมิได้จ าหน่ายหรือเสนอจ าหน่ายก็ผิดแล้ว  
จ าหน่าย หมายความถึง ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ 
เสนอจ าหน่าย หมายความถึง เสนอที่จะจ าหน่ายคือเสนอขาย เสนอแลกเปลี่ยนหรือเสนอให้ 
สินค้าท่ีมีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความตามมาตรา 272 (1)  

สินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 273  

สินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนตามมาตรา 274 ความหมายของสินค้าทั้ง 3 ประการนี้
ให้ดูค าอธิบายในมาตรา 272 (1) มาตรา 273 และมาตรา 274 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าสินค้า
ที่น าเข้า จ าหน่าย หรือเสนอจ าหน่ายนั้นเป็นสินค้าตามมาตราทั้งสามดังกล่าวด้วย 
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ตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2510 โจทก์จ าเลยต่างสั่งสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกัน
มาจ าหน่ายด้วยกัน กรณีหาใช่เป็นเรื่องจ าเลยเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้เพ่ือให้ประชาชน
หลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์อันเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะเป็นความผิดตามมาตรา 274 ไม่ 
และเมื่อจ าเลยไม่ได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว การน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าดังกล่าวของจ าเลยก็ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 275 ด้วย  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 595/2511 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันว่า ANDREX 

ส าหรับกระดาษท าความสะอาด จ าเลยจ าหน่ายกระดาษท าความสะอาดโดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า 
SANDREX ซึ่งมีรูปลักษณะ สีรอยประดิษฐ์คล้ายคลึงกัน ถือว่าเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ตามมาตรา 274 และจ าหน่ายสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 275 ให้ลงโทษจ าเลย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ประกอบด้วยมาตรา 90 มาตรา  
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บทท่ี 9 

ลักษณะ 9 ควำมผิดเกีย่วกับเพศ  

          

มำตรำ 276 ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้อ่ืน 

ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่
ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

           การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใด
กระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยร่วม
กระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยัง
ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก และคู่
สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่าย
นั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด าเนินการฟ้องหย่าให้ 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ผู้ใด  
           2. ข่มขืนกระท าช าเรา โดย 

              (1.) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ  
              (2.) ใช้ก าลังประทุษร้าย  
              (3.) ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ 

               (4.) ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
           3. ผู้อื่น  
           4. โดยเจตนา 
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ผู้ใด หมายความว่า ผู้ข่มขืนกระท าช าเราจะเป็นใครก็ได้ จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แม้จะเป็นสามี
ของหญิงที่ถูกข่มขืนกระท าช าเราเอง หรือจะเป็นภริยาของชายที่ถูกข่มขืนกระท าช าเราก็ได้  

ข่มขืน หมายความว่า ขึ้นใจ ผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม การกระท าช าเรา ไม่ว่าตามมาตรา 276 เดิม 
หรือมาตรา 276 ใหม่ หากผู้ถูกกระท ายินยอมย่อมไม่เป็นความผิด  
           จากบทบัญญัติของมาตรา 276 วรรคสอง ดังกล่าว จะเห็นว่าการกระท าช าเราตามมาตรา 276 

วรรคหนึ่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
           1. เป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งผู้กระท าได้กระท า
เพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าเอง 
           2. ผู้กระท าได้กระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับอวัยวะเพศ กับ
ทวารหนัก หรือกับช่องปากของผู้อื่น หรือ 

           3. ผู้กระท าได้กระท าโดยใช้สิ่งอ่ืนใดกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับอวัยวะเพศ หรือกับทวารหนัก
ของผู้อื่น 

กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า หมายความว่า ผู้กระท าซึ่งได้กระท าดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 276 วรรคสอง ผู้กระท าได้กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของ ผู้กระท าเอง และผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม 
ผู้กระท าจึงมีความผิดฐานข่มขืนกระท า ช าเรา 

โดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศของผู้อ่ืน หมายความว่า ผู้กระท าใช้อวัยวะ
เพศของผู้กระท ากระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับอวัยวะเพศของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตาม 
หากผู้ถูกกระท าไม่ยินยอมและผู้กระท ากระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า ผู้กระท าก็มีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนตามมาตรา 276 ใหม ่

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1133/2509 วินิจฉัยว่าการที่ของลับของจ าเลยเข้าไปในของลับของ
ผู้เสียหายราว 1 องคุลี จ าเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6345/2537 อวัยวะเพศของจ าเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงผู้เสียหาย
ประมาณ 2 นิ้ว ถือว่าจ าเลยกระท าช าเราเสร็จแล้ว มิใช่เพียงพยายามกระท าช าเราหรือกระท าอนาจาร  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2548 จ าเลยน าอวัยวะเพศของจ าเลยใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย 
อวัยวะเพศของจ าเลยได้ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปี ตามมาตรา 277 วรรคสอง ส่วนจ าเลยจะส าเร็จ
ความใคร่หรือไม่ ย่อมมิใช่สาระส าคัญ 



233 

 

           หากกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1 และที่ 2 นี้เกิดขึ้นในปัจจุบันจ าเลยย่อมมีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ใหม่แน่นอน เพราะเข้าองค์ประกอบของการ
กระท าช าเราตามมาตรา 276 วรรคสองที่ว่า ใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศของผู้อ่ืน 
แล้ว ส่วนกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3 เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 277 วรรคสามใหม่ 
เพราะเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2491 ของลับของชายถูไถอยู่ที่ปากช่องคลอดด้านนอกของหญิง ยัง
ไม่เข้าไปในช่องคลอด เป็นความผิดเพียงฐานพยายามกระท าช าเรา  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6510/2544 อวัยวะเพศของจ าเลยเสียดสีอวัยวะเพศของผู้เสียหาย และ
หากอวัยวะเพศของจ าเลยล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย เยื่อพรหมจารีของผู้เสียหายคงมี
ร่องรอยฉีกขาด การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเรา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 ประกอบด้วยมาตรา 80  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4166/2547 จ าเลยเจตนากระท าช าเราผู้เสียหาย และได้ลงมือกระท า
ช าเราแล้วแต่ไม่เป็นผล เพราะอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 8 ปี 
เป็นเหตุให้จ าเลยไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของเพศหญิงได้ จ าเลยจึง
มีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย มิใช่เจตนาเพียงกระท าอนาจาร 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/ร.ศ. 127 จ าเลยเอาของลับของตนจรดของลับของเด็กหญิงจนน้ าอสุจิ
เลอะเปรอะเปื้อนของลับของเด็กหญิง ปรากฏว่าของลับของเด็กหญิงแดงแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บ จ าเลยผิด
ฐานกระท าอนาจาร  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2508 จ าเลยเรียกเด็กหญิงอายุ 4 ขวบเข้าไปในห้องแล้วจ าเลยปิด
ประตู บอกให้ผู้เสียหายนอนตะแคง ตัวจ าเลยก็นอนตะแคงหันหน้าเข้าหาผู้เสียหายและกอดผู้เสียหาย 
แล้วจ าเลยเอาของลับทิมของลับผู้เสียหาย 2 ครั้ง ปรากฏว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้เสียหายตรงแคมใหญ่
ด้านขวาบวม และมีรอยถลอกคือหนังก าพร้าขาดเล็กน้อย ตรงแคมใหญ่ด้านซ้ายมีรอยถลอก เยื่อ
พรหมจารีปกติ ในช่องคลอดไม่มีเชื้ออสุจิ และตรวจพบว่าคราบอสุจิมนุษย์ติดอยู่ที่กางเกงของกลาง ดังนี้
แสดงให้เห็นว่าลักษณะการกระท าของจ าเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จ าเลยจะกระท าช าเราผู้เสียหายได้ แต่กลับ
แสดงให้เห็นว่าจ าเลยตั้งใจกระท าอนาจารผู้เสียหายเท่านั้น การกระท าของ จ าเลยจึงเป็นเพียงความผิด
ฐานกระท าอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 

           หากกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองนี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน จ าเลยน่าจะมีความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราตามมาตรา 276 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่เพราะจ าเลยใช้อวัยวะเพศของตนกระท ากับอวัยวะเพศ
ของผู้เสียหายแล้วตามค าจ ากัดความของค าว่า กระท าช าเรา ในมาตรา 276 วรรคสอง   
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โดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับทวารหนักหรือช่องปากของผู้อ่ืน หมายความว่าผู้กระท า
ใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับทวารหนักหรือช่องปาก ของผู้อ่ืน ผู้ใช้อวัยวะเพศจะเป็นชายหรือ
หญิงก็ได้ กระท ากับทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือหญิงก็ได้ (แต่ตามพฤติการณ์น่าจะเป็นการใช้
อวัยวะเพศชายมากกว่า) ถ้าผู้กระท าได้กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าเองแล้ว ก็ถือว่าเป็นการ
กระท าช าเราเช่นกัน และถ้าผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม ผู้กระท าก็มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 
276 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ 

โดยใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน หมายความว่า  ผู้กระท าได้ใช้สิ่งอ่ืน
ใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน เช่น มือ นิ้ว ปาก หรือผู้กระท าใช้อวัยวะเพศชายเทียม
กระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน เพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า ถ้าผู้กระท ากระท าโดย
ผู้ถูกกระท าไม่ยินยอมผู้กระท าก็มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเช่นกัน 

การใช้สิ่งอ่ืนใดที่ไม่ใช่อวัยวะเพศนี้ไม่รวมการกระท ากับช่องปากของผู้อื่นด้วย ดังนั้นการใช้สิ่งอื่น
ใด เช่น อวัยวะเพศชายเทียมกระท ากับช่องปากของผู้อ่ืน แม้ผู้กระท าจะได้กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของ
ตนก็ไม่เป็นการกระท าช าเรา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1048/2518 การที่จ าเลยขืนใจเด็กหญิงผู้เสียหายโดยใช้ของลับของจ าเลย
ใส่เข้าไปทางทวารหนักของผู้เสียหาย ไม่เป็นการกระท าช าเราคงมีความผิดฐานกระท าอนาจารเท่านั้น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3752/2540 การที่จ าเลยใช้มือดึงกางเกงของผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุยัง
ไม่เกิน 15 ปี ลงมาถึงหน้าแข้ง แล้วใช้นิ้วมือแหย่เข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายขยับนิ้วไปมา โดย
ผู้เสียหายไม่ยินยอม แม้จะเป็นการกระท าอนาจารแต่ก็เป็นการใช้แรงกายต่อผู้เสียหาย เป็นการใช้ก าลัง
ประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (6) การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานกระท า
อนาจารโดยใช้ก าลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมี
เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนาเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าเอง 
หากผู้กระท าได้กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้ถูกกระท า ผู้กระท าก็หามีความผิดไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3007/2532 (ประชุมใหญ่) เมื่อจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายแล้ว 
พวกของจ าเลยอีกคนหนึ่งมาข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายต่ออีกแม้พวกของจ าเลยจะไม่สามารถสอดใส่
อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ แต่ก็ได้ลงมือกระท าการข่มขืนกระท าช าเรา
ผู้เสียหายจนถึงขั้นพยายามแล้ว การที่จ าเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราต่อเนื่องกันถือได้ว่าเป็น
การร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 276 วรรคสองแล้ว  
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 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1548/2543 แม้จ าเลยจะมิได้ลงมือข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย แต่
พฤติการณ์ที่จ าเลยช่วยกันฉุดผู้เสียหายและช่วยกดคอและตบผู้เสียหายเพ่ือให้พวกของจ าเลยตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายในลักษณะโทรมหญิงนั้น ถือได้ว่าจ าเลยเป็นตัวการร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันกับพวกของจ าเลยแล้ว จ าเลยจึงมีความผิดเป็นตัวการร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราอันมีลักษณะเป็น
การโทรมหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83 

           จากค าพิพากษาศาลฎีกาในข้อ 5-7 ดังกล่าว จะเห็นว่าศาลฎีกาได้วางหลักเกณฑ์การข่มขืน
กระท าช าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงไว้ดังนี้ 
           1) ต้องมีการข่มขืนกระท าช าเราหญิง โดยร่วมกันกระท าตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยผลัดเปลี่ยนกัน
กระท า (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1403/2521) 

           2) จ าเลยคนหนึ่งข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายแล้ว แม้จ าเลยอีกคนหนึ่งเพียงแต่พยายามข่มขืน
กระท าช าเราผู้เสียหาย ก็ถือว่าจ าเลยทั้งสองร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิงแล้ว (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3007/2532 (ประชุมใหญ่) 
           3) เมื่อมีการข่มขืนกระท าช าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง โดยร่วมกันกระท าความผิด
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแล้ว หากยังมีพวกของจ าเลยที่ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน แต่ยังไม่ทันได้ลงมือกระท า
ช าเรา พวกของจ าเลยเหล่านั้นก็ต้องรับผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิงด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1548/2543) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2539 การร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิงนั้น ต้องมีการร่วมผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระท าช าเราตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อจ าเลยที่ 1 ข่มขืน
กระท าช าเราผู้เสียหายเพียงคนเดียวจ าเลยที่ 2 ยังไม่ได้ข่มขืนกระท าช าเราด้วย เพียงแต่กอดจูบและกด
ผู้เสียหายให้จ าเลยที่ 1 ข่มขืนกระท าช าเราเท่านั้น ดังนี้จ าเลยทั้งสองเป็นเพียงตัวการร่วมกระท าความผิด
ฐานข่มขืนกระท าช าเราด้วยกัน ไม่เข้าองค์ประกอบการร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง จ าเลยทั้งสองจึงมีความผิดตามมาตรา 276 

วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 83 เท่านั้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6510/2544 วินิจฉัยว่าแม้จะปรากฎพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตาม
ผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ว่าจ าเลยยังมิได้ข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่
จ าเลยพาผู้เสียหายเข้าไปในโรงแรมและกอดปล้ าผู้เสียหาย ถอดเสื้อผ้าเพ่ือจะข่มขืนกระท าช าเรา โดยมี
เจตนาจะข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย อวัยวะเพศของจ าเลยคงจะเสียดสีอวัยวะเพศผู้เสียหายจนท าให้
เกิดรอยแดงด้านนอกของอวัยวะเพศของผู้เสียหายและหากอวัยวะเพศของจ าเลยล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะ
เพศของผู้เสียหาย เยื่อพรหมจารีของผู้เสียหายคงจะมีร่องรอยฉีกขาด การกระท าของจ าเลยจึงเป็นเพียง
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ลงมือกระท าความผิด แต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปโดยตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล จึง
เป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ประกอบด้วย
มาตรา 80 (ปัจจุบันเป็นความผิดส าเร็จแล้ว)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4083/2548 การที่จ าเลยไล่กอดปล้ า กระท าอนาจารและกระท าช าเรา
ผู้เสียหาย แต่ยังไม่ส าเร็จความใคร่ แล้วจ าเลยบังคับให้ผู้เสียหายใช้ปากกับอวัยวะเพศของจ าเลยจนจ าเลย
ส าเร็จความใคร่ การกระท าของจ าเลยทุกขั้นตอนดังกล่าวเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องในคราวเดียวกัน โดย
ความมุ่งหมายที่จะกระท าช าเราผู้เสียหายนั้นเอง การกระท าอนาจารจึงเป็นการกระท าที่รวมอยู่ในการ
กระท าช าเรา ไม่อาจแยกออกเป็นการกระท าต่างกรรมต่างเจตนา การกระท าของจ าเลยจึงเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษฐานกระท าช าเราซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 (ปัจจุบันการบังคับให้ผู้เสียหายใช้ปากกับอวัยวะเพศของจ าเลยเป็นการข่มขืน
กระท าช าเราตามมาตรา 276 ใหม่) 
 

มำตรำ 277 ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี ซึ่งไม่ใช่ภริยำหรือสำมีตน และ
ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำ เด็กอำยุยังไม่เกินสิบสำมปี 

ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า โดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใด
กระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิด ด้วยกัน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและ เด็กนั้นไม่ยินยอม หรือ
ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

           ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระท าต่อ
เด็กซ่ึงมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่าย
สมรสกัน ผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระท าผิดก าลังรับโทษใน
ความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระท าความผิดนั้นไป 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ผู้ใด  
           2. กระท าช าเรา 
           3. เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน  
           4. โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
           5. โดยเจตนา 

ผู้ใด หมายความว่า ผู้กระท าช าเราตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง จะเป็นใครก็ได้จะเป็นหญิงหรือ
ชายก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่สามีหรือภริยาของผู้ถูกกระท าช าเรา ซึ่งแตกต่างกันจากมาตรา 276 วรรคหนึ่ง ซึ่งผู้
ข่มขืนกระท าช าเราจะเป็นสามีหรือภริยาก็มีความผิด  

กระท าช าาเรา หมายถึง การกระท าตามมาตรา 277 วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระท าอย่างเดียวกับ
การกระท าตามมาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งได้อธิบายแล้ว  

เด็กอายยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน หมายความว่า ผู้ถูกกระท าช าเราจะเป็น
เด็กหญิงหรือเด็กชายก็ได้ที่อายยังไม่เกิน 15 ปี และเด็กนั้นจะต้องไม่ใช่ภริยาหรือสามีของผู้กระท า 

ดังนั้นหากเด็กที่ผู้กระท ากระท าช าเราเป็นภริยาหรือสามีของผู้กระท าผู้กระท าก็ไม่มีความผิดตาม
มาตรา 277 นี้ แต่ถ้าผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม แม้ผู้กระท าจะไม่มีความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งเพราะ
เป็นภริยาหรือสามีของผู้กระท า แต่การกระท าช าเรานั้นมีองค์ประกอบตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง คือ 
ข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน ผู้กระท าก็มีความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง  

โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หมายความว่า ผู้ที่กระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่ง
ไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน แม้เด็กนั้นจะยินยอม ผู้กระท าช าเราก็มี ความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 277 นี้ยกเว้นหลัก ความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพราะกฎหมายต้องการคุ้มครองเด็กมิให้ถูกกระท า
ช าเราขณะอายุยังน้อยซึ่งไม่อยู่ในวัยที่จะสมรสได้ )  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5278/2540 การกระท าที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 277 วรรคหนึ่งนั้น คือผู้ได้กระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาของตนก็เป็น
ความผิดส าเร็จแล้ว โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ต้องค านึงถึงว่าการกระท าช าเรา
เด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปีนั้นเด็กหญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6484/2545 การที่จ าเลยที่ 1 กระท าช าเราผู้เสียหายอายุไม่เกิน 15 ปี 
โดยผู้เสียหายยินยอม จ าเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง 
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           หากการกระท าตามค าพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองนี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ กระท าก็มีความผิดฐาน
กระท าช าเรากรณีเดียวกันตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ และความผิดตามมาตรา 277 

วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่นี้ขยายกว้างออกไปอีก โดยผู้เสียหายในฐานความผิดฐานนี้ขยายออกไปถึง
เด็กทุกเพศที่อายุยังไม่เกิน 15 ปี ขยายจากค าว่า การกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่
ภริยาของตน เป็น กระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6405/2539 จ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายโดยส าคัญผิดว่าผู้เสียหายอายุ 
17 ปี เท่ากับไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งจึงถือว่าจ าเลยไม่มีเจตนากระท าความผิดตามมาตรา 277 

ประกอบด้วยมาตรา 59 วรรคสาม  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4665/2548 จ าเลยพรากผู้เสียหายซึ่งอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพ่ือการ

อนาจาร และได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอมโดยจ าเลยเข้าใจผิดว่าผู้เสียหายอายุ 20 ปี 
จึงเป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเรื่องอายุ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 317 วรรคสาม การกระท าของจ าเลยจึงขาดเจตนากระท าความผิด
ฐานดังกล่าว ตามมาตรา 59 วรรคสาม 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาที่จะกระท าช าเราเด็กซึ่งอายุยังไม่เกิน 15 ปี                       
การกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี 

การกระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอม มีความหมาย เช่นเดียวกับโดยการกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือ กระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน ตามมาตรา 276 วรรคสาม 
แตกต่างกันเพียง ตามมาตรา 277 วรรคสี่ เป็นการกระท ากับเด็กหญิงหรือเด็กชาย 

การกระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยมีอาวุธ หมายความว่า ถ้าผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือ วัตถุระเบิด แม้ไม่ได้ใช้อาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิด ก็ต้องมีโทษตามมาตรา 277 วรรคสีนี้ คือ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตสถานเดียว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7847/2547 ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์มีค าสั่งอนุญาตให้จ าเลยและผู้เสียหายที่  1 สมรสกัน ดังนั้นความผิดในข้อหากระท า
ช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง จ าเลยไม่ต้องรับโทษ
ตามมาตรา 277 วรรคท้าย แม้จ าเลยจะมิได้ฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
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เรียบร้อย ศาลฎีกามีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 

ประกอบด้วยมาตรา 215 และมาตรา 225  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5521/2548 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคท้าย ที่บัญญัติ
ให้การกระท าที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษนั้นจะต้องเป็นการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุกว่า 
13 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ชายและเด็กหญิงนั้นสมรส
กัน ดังนั้นการที่จ าเลยที่ 1 กระท าช าเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงจึงไม่ได้รับยกเว้นโทษ 
ตามมาตรา 277 วรรคท้าย 

           หากคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาทั้งสามนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องพิจารณาเพ่ิมเติมตามมาตรา 277 

วรรคท้ายที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ คือ ผู้กระท าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้กระท าจะ
เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ได้ แต่ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าต้องเป็นคนละเพศ มิฉะนั้นย่อมไม่สามารถ
สมรสกันได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4665/2547 จ าเลยส าคัญผิดว่าผู้เสียหายพ้นวัยเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี 
โดยเข้าใจว่าผู้เสียหายอายุ 20 ปี จึงเป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเรื่องอายุ อันเป็นองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 317 วรรคสาม การกระท าของจ าเลยจึง
ขาดเจตนากระท าความผิดฐานดังกล่าว ตามมาตรา 59 วรรคสาม  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2548 จ าเลยน าอวัยวะเพศของจ าเลยใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 
1 อวัยวะเพศของจ าเลยได้ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 แล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรค
สอง ส่วนจ าเลยจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ ย่อมมิใช่สาระส าคัญ (ปัจจุบันจ าเลยมีความผิดตามมาตรา 277 

วรรคสาม) 
 

มำตรำ 277 ทวิ เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 276 วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ 277 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสำมต้องรับโทษ หนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือ วรรคสามเป็น
เหตุให้ผู้ถูกกระท า 
                 (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่
สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

                (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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สาเหตุที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550 ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 277 ทวิใหม่ก็เพราะมาตรา 277 ทวิเดิม อ้างถึงการกระท าช าเราแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปีไว้ใน
วรรคสอง แต่มาตรา 277 ทวิใหม่อ้างถึงการกระท าช าเราแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีไว้ในวรรคสาม 

           ดังนั้นจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 277 ทวิเดิม ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าการกระท าตามมาตรา 276 

วรรคแรกหรือมาตรา 277 วรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า ” เป็นมาตรา 277 ทวิใหม่ว่า 
“ถ้าการกระท าตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสามเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า
...” 

 มาตรา 277 ทวิ เป็นผลฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 
277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลฉกรรจ์ตามมาตรา 277 ทวิ มี
ดังนี้ 
           1. รับอันตรายสาหัส อันตรายสาหัส ได้แก่ อันตรายแก่กายหรือจิตใจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
297 ซึ่งมี 8 ประการด้วยกัน คือ 

               1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท  
               2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
               3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด  
               4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  
               5) แท้งลูก  
               6) จิตพิการอย่างติดตัว  
               7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต  
               8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

          2. ถึงแก่ความตาย มาตรา 277 ทวิ (2) บัญญัติให้ผู้ข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนตามมาตรา 276 

วรรคหนึ่ง หรือผู้กระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน ตามมาตรา 277 วรรค
หนึ่ง หรือผู้กระท าช าเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ตามมาตรา 277 วรรคสาม ต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้า
การข่มขืนกระท าช าเราหรือการกระท าช าเรานั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย แต่ความตายนั้น
ต้องเป็นผลซึ่งตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ ตามมาตรา 63 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2536 หลังจากจ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายอายุ 8 ขวบ และจ าเลย
กับผู้เสียหายสวมเสื้อผ้าแล้วจ าเลยได้ต่อยเตะผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัส การกระท าของจ าเลยมิได้
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กระท าต่อเนื่องกัน หากแต่ขาดตอนจากการกระท าช าเราแล้ว แม้ผู้เสียหายจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็มิใช่ผล
โดยตรงจากการกระท าช าเรา อันจะเป็นเหตุให้จ าเลยต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 277 ทวิ (1) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8775/2548 จ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้ตายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 
13 ปีในขณะที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ หลังจากที่ข่มขืนกระท าช าเราแล้วจ าเลยกลัวความผิดจึงน าผู้ตายไปซ่อน
ในท่อน้ า จนผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะส าลักน้ าโคลน การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดฐาน ข่มขืน
กระท าช าเราตามมาตรา 277 วรรคสอง (ปัจจุบันคือวรรคสาม) และ ฆ่าผู้ตายเพ่ือปกปิดความผิดของตน
ตามมาตรา 289 (7) จ าเลยไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายตามมาตรา 
277 ทวิ (2) 

 

มำตรำ 277 ทวิ เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 276 วรรคสำมหรือมำตรำ 277 วรรคสี่ ต้อง
รับโทษหนักขึ้น 

 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือมาตรา 277 วรรคสี่  เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า 
                (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต  
                (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

           สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 277 ตรีใหม่ ก็เพราะตามมาตรา 276 เดิมการข่มขืน
กระท าช าเราผู้อ่ืนโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะ
เป็นการโทรมหญิง บัญญัติไว้ในวรรคสอง แต่มาตรา 276 ใหม่บัญญัติไว้ในวรรคสาม และการกระท าช าเรา
เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีและเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี โดยมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหรือมีหรือใช้อาวุธปืน
ตามมาตรา 277 เดิม บัญญัติไว้ในวรรคสาม แต่มาตรา 277 ใหม่ บัญญัติไว้ในวรรคสี่ มาตรา 277 ตรีใหม่
ต้องอ้างมาตรา 276 และมาตรา 277 ด้วย จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 277 ตรีใหม่ ดังนี้ 
           มาตรา 277 ตรีเดิม บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง หรือมาตรา 
277 วรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า...” 

           มาตรา 277 ตรีใหม่ บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือมาตรา 
277 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า...” 

ค าอธิบาย 
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           ตามมาตรา 276 วรรคสามใหม่ บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง (ข่มขืนกระท า
ช าเราผู้อ่ืน) ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน...” 

           มาตรา 277 วรรคสี่ใหม่ บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง (กระท าช าเราเด็กอายุ
ยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) หรือวรรคสาม (กระท า
ช าเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) ได้
กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายใน
ลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ...” 

           รายละเอียดการกระท าตามมาตรา 276 วรรคสาม และมาตรา 277 วรรคสี ให้ดูที่ได้อธิบาย
มาแล้วในมาตรา 276 และมาตรา 277 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5290/2540 การกระท าช าเราที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่งเดิมนั้น คือการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน 
โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ต้องค านึงถึงว่าการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยัง ไม่
เกินสิบห้าปีนั้น เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอม การกระท าความผิดของจ าเลยคือเจตนาข่มขืน
กระท าช าเราผู้เสียหาย เมื่อจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายเป็นประจ าตลอดมา โดยข่มขืนกระท า
ช าเราทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน รวม 5 ครั้ง จึงเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องกันจากเจตนาเดิมนั่นเอง 
การกระท าของจ าเลยจึงเป็นกรรมเดียว หาใช่ต่างกรรมกันตามการกระท าที่ ผู้เสียหายยินยอมและไม่
ยินยอมดังฎีกาของโจทก์ไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6441/2540 จ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายในปลายปี พ.ศ. 2536 รวม 3 

ครั้ง และในต้นปี พ.ศ. 2537 รวม 2 ครั้ง หลังจากการกระท าความผิดในแต่ละครั้งจ าเลยมิได้ควบคุม
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพ่ือกระท าช าเราผู้เสียหายในครั้งต่อไป ผู้เสียหายคงอยู่ที่บ้านและไป
โรงเรียนตามปกติ แสดงให้เห็นว่าหลังเกิดเหตุแต่ละครั้ง ผู้เสียหายได้พ้นจากอันตรายอันเกิดจากการ
กระท าความผิดของจ าเลยแล้ว แม้จ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 2-3 

วัน ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 เพียง 1 วัน และครั้งที่ 5 ห่างจากครั้งที่ 4 เพียง 1 วัน การกระท าความผิด
ของจ าเลยในแต่ละครั้งเป็นการกระท าต่อผู้เสียหายคนละวันต่างวาระกัน และมิได้เป็นการกระท า
ต่อเนื่องกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จ าเลยกระท าช าเราผู้เสียหายรวม 5 ครั้ง เป็นความผิด 5 

กระทง 
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มำตรำ 278 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่บุคคลอำยุกว่ำสิบห้ำปี 

ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลัง ประทุษร้าย 
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าอนาจาร  
           2. แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี  
           3. โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัด
ขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
           4. โดยเจตนา 

กระท าอนาจาร พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
อนาจาร ไว้ว่าหมายถึง ความประพฤติชั่ว ความประพฤติน่าอับอาย ลามกน่าบัดสี ท าให้เป็นที่อับอาย เป็น
ที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีความงาม  

แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี หมายความว่า การกระท าอนาจารตามมาตรา 278 นี้ไม่เจาะจงเฉพาะ
การกระท าของชายต่อหญิง แต่จะเป็นการกระท าของหญิงต่อชายหรือบุคคลเพศเดียวกันก็ได้ และที่
ก าหนดอายุของบุคคลที่ถูกกระท าอนาจารไว้ว่ากว่า 15 ปีเพราะหากผู้ถูกกระท าอนาจารอายุไม่เกิน 15 ปี 
จะเป็นความผิดฐานกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีตามมาตรา 279  

โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
ได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน หมายความว่าการที่จะถือว่าเป็นการกระท า
อนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีตามมาตรา 278 นั้น จะกระท าโดยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 3 นี้ รายละเอียดดูมาตรา 276 เพราะความหมายเหมือนกัน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3953/2539 ผู้เสียหายนั่งรถยนต์ไปกับจ าเลย ผู้เสียหายขอลงจากรถ
ตั้งแต่ตอนถึงตลาดแล้วแต่จ าเลยบ่ายเบี่ยงเป็นว่าจะไปธุระกับเพ่ือนเมื่อถึงหน้าโรงแรมผู้เสียหายรู้ตัวว่า
จ าเลยคิดมิดีมิร้ายจึงพูดขอลงและจะเปิดประตูรถ แต่จ าเลยไม่ยอมให้ลงโดยล็อกประตูรถไว้ ดังนี้จ าเลยมี
เจตนาหน่วงเหนียวผู้เสียหายไม่ให้ลงจากรถ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรค
หนึ่ง 
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           จ าเลยกอดคอผู้เสียหายและจับแขนผู้เสียหายลากเพ่ือจะพาเข้าห้องพักในโรงแรม เป็นการ
กระท าที่ไม่สมควรทางเพศ มีความผิดฐานกระท าอนาจารโดยใช้ก าลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 278 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4836/2547 ค าว่า “อนาจาร” มีความหมายว่า เป็นการกระท าต่อเนื้อตัว
บุคคลที่ไม่สมควรทางเพศ ซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการ
กระท าให้อับอายขายหน้าทางเพศด้วย การที่จ าเลยกอดเอวโจทก์ร่วม จับมือ และดึงแขนโจทก์ร่วมเช่นนั้น 
จึงเป็นการกระท าอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้ก าลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 278 แม้บางตอนจ าเลยจะได้กระท าขณะอยู่ในรถยนต์กระบะ แต่การที่จ าเลยจับมือและดึงแขน
โจทก์ร่วมเข้าไปในห้องพักของโรงแรมเช่นนั้น เป็นการกระท าโดยเปิดเผยในที่ซึ่งอาจมีคนเห็นได้ แม้ไม่มี
ผู้ใดเห็นในขณะกระท านั้นก็เป็นต่อหน้าธารก านัลแล้ว เพราะการกระท าต่อหน้าธารก านัลมิได้หมายความ
เฉพาะแต่การกระท าโดยประการที่บุคคลอ่ืนได้เห็นโดยแท้จริงเท่านั้น เพียงแต่กระท าในลักษณะที่เปิดเผย
ให้ผู้อ่ืนสามารถเห็นได้ก็เป็นต่อหน้าธารก านัลแล้ว ดังนั้นเมื่อจ าเลยกระท าอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้
ก าลังประทุษร้ายต่อหน้าธารก านัล จึงเป็นความผิดที่มิใช่ความผิดอันยอมความได้ 
 

มำตรำ 279 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่เด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี 

ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคล
อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด  
           1. กระท าอนาจาร  
           2. แก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
           3. โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
           4. โดยเจตนา 

กระท าอนาจาร ดูค าอธิบายค านี้ในมาตรา 278  
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แก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี หมายความว่า การกระท าอนาจารที่เป็นความผิดตามมาตรา 279 นี้
ต้องเป็นการกระท าต่อเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย แม้ว่าจะเป็นเด็กไร้
เดียงสา ผู้กระท าก็มีความผิดได้ถ้าได้กระท าในลักษณะเป็นการอนาจาร  

โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หมายความว่า การกระท าอนาจารต่อเด็กตามมาตรานี้ เด็ก
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็มีความผิด แต่ถ้าการกระท านั้นเข้าลักษณะในวรรคสอง ผู้กระท าก็ต้องรับโทษหนัก
ขึ้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริง
ว่าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน 15 ปีด้วย 

           มาตรา 279 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าผู้กระท าตามวรรคหนึ่ง
ได้กระท าโดยเข้าลักษณะฉกรรจ์ 4 ประการ คือ 

           1. โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ  
           2. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย  
           3. โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ  
           4. โดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจว่าผู้กระท าเป็นบุคคลอ่ืน 

ดูค าอธิบายลักษณะฉกรรจ์นี้ในมาตรา 276  

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3752/2540 การที่จ าเลยใช้มือดึงกางเกงของผู้เสียหายลงมาถึงหน้าแข้ง 

แล้วใช้นิ้วแหย่เข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายโดยผู้เสียหาย มิได้สมัครใจยินยอมให้กระท า แม้จะเป็น
วิธีการกระท าอนาจารผู้เสียหายแต่ก็เป็น การใช้แรงกายภาพต่อผู้เสียหายเป็นการใช้ก าลังประทุษร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (6) แล้ว การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานกระท าอนาจารโดย
ใช้ก าลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (ปัจจุบันจ าเลยมีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 ใหม่)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1525/2548 แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุจ าเลยกับพวก
บุกรุกเคหสถานของผู้เสียหายที่ 1 และจ าเลยไปพบผู้เสียหายที่ 2 จ าเลยกับพวกจึงกระท าอนาจารและ
ข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายที่ 2 โดยบรรยายแยกการกระท าของจ าเลยออกเป็นหลายกรรมต่างกัน และ
จ าเลยให้การรับสารภาพก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามฟ้องไม่ปรากฏว่าการที่จ าเลยกับพวกบุกรุกเคหสถาน
ของผู้เสียหายที่ 1 เป็นไปโดยมีเจตนากระท าการอย่างอ่ืนนอกจากข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายที่ 2 การที่
จ าเลยกับพวกบุกรุกเคหสถานของผู้เสียหายที่ 1 ตามฟ้องจึงเป็นไปโดยมีเจตนาข่มขืนกระท าช าเรา
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ผู้เสียหายที่ 2 เท่านั้น การกระท าของจ าเลยกับพวกตามฟ้องจึงเป็นการกระท าอันเป็นกรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท 

           การที่จ าเลยกับพวกร่วมกันจับแขนทั้งสองข้างของผู้เสียหายที่ 2 ชูไว้บนศีรษะ กดให้ผู้เสียหายที่ 
2 นอนหงาย และใช้มือปิดปากผู้เสียหายที่ 2 มิให้ร้อง พร้อมกับถอดกางเกงผู้เสียหายที่ 2 ออก ก็เพ่ือ
จ าเลยกับพวกจะข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายที่ 2 เท่านั้น จ าเลยกับพวกมิได้กระท าการ อย่างใดต่อ
ผู้เสียหายที่ 2 อีก ดังนี้จะถือว่าจ าเลยกับพวกกระท าอนาจารผู้เสียหายที่ 2 ด้วยหาได้ไม่ แม้จ าเลยให้การ
รับสารภาพศาลก็ไม่อาจพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานดังกล่าวได้ 
 

มำตรำ 280 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 278 หรือมำตรำ 279 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 278 หรือมาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 
               (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

               (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           มาตรา 280 นี้บัญญัติให้ผู้กระท าผิดทางเพศฐานกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี ตาม
มาตรา 278 และผู้กระท าผิดฐานกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตามมาตรา 279 ต้องรับโทษ
หนักขึ้นถ้าการกระท าตามมาตราทั้งสองนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

 

มำตรำ 281 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรซึ่งเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
การกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล 

ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท าแก่บุคคลดังระบุไว้
ในมาตรา 285 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
           ความผิดอันยอมความได้เป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความ
กันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิน าคดีนั้นมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39 (2) ความผิดอันยอมความได้เมื่อเกิดข้ึนแล้วผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับ
แต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิดมิฉะนั้นคดีนั้นจะขาดอายุความ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 

           ความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา 281 นั้นมีเฉพาะความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งและ
ความผิดตามมาตรา 278 เท่านั้น นอกจากนั้น ความผิดนั้นต้องมิได้เกิดต่อหน้าธารก านัลและไม่เป็นเหตุให้
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ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท าแก่บุคคลดังที่ระบุไว้ในมาตรา 
285 ด้วย  

มิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล ค าว่า ธารก านัล พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้
ความหมายว่า ที่ชุมนุมชน คนจ านวนมาก ดังนั้นประโยคที่ว่าถ้ามิได้เกิด ขึ้นต่อหน้าธารก านัลจึงหมายถึง
ความผิดดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นในลักษณะอันเปิดเผย ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเห็นได้ ส่วนสถานที่ท่ีกระท านั้นจะ
เป็นสาธารณสถานหรือสถานที่ของเอกชนหรือไม่ไม่ส าคัญ (หยุด แสงอุทัย, 2540: 173)  

ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หมายความว่า  การกระท า
ความผิดดังกล่าวที่จะยอมความได้ต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับ อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1279/2506 จ าเลยจับนมผู้เสียหายในรถประจ าทางซึ่งมีคนโดยสารแน่น

นั้นเป็นการกระท าต่อหน้าธารก านัล แม้มิได้มีพยานรู้เห็นการกระท าของจ าเลยมาเบิกความในชั้นศาลก็
ตาม  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3969/2526 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายต่อ
หน้าธารก านัล พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 นิยามค าว่า ธารก านัล ไว้ว่า ที่ชุมนุมชน 
คนจ านวนมาก จึงเป็นถ้อยค าที่รู้กันอยู่ทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 มิได้บัญญัติถึงการ
กระท าอันเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ เพียงแต่บัญญัติว่าการกระท าความผิดตามมาตรา  276 วรรค
หนึ่ง ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นตามฟ้องโจทก์ย่อมเป็นที่รู้ว่าจ าเลย
กระท าผิดในที่ชุมนุมชนหรือต่อหน้าคนจ านวนมาก และเป็นการบรรยายว่าการกระท าของจ าเลยมิใช่
ความผิดอันยอมความได้ จึงเป็นห้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 

(5) แล้ว  
 

มำตรำ 282 ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดหำชำยหรือหญิงเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืน 

ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง 
แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
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           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

ผู้ใดเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือ
วรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
องค์ประกอบความผิด มาตรา 282 วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป  
           2. ซึ่งชายหรือหญิง  
           3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือการอนาจารและเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น 

เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป หมายความว่า การกระท าความผิดตามมาตรา 282 นี้จะต้อง
กระท าโดยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ในองค์ประกอบความ ผิดข้อ 1 นี้ และกระท าไปเพ่ือ
การอนาจาร 

ซึ่งชายหรือหญิง หมายความว่า ผู้ถูกจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้โดยไม่
จ ากัดอายุ (ซึ่งมาตรา 282 ก่อนแก้ไขใหม่จ ากัดเฉพาะหญิงเท่านั้น) 

แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม หมายความว่า แม้ผู้ถูกกระท าตามมาตรา 282 นี้ยินยอมไปผู้กระท าก็มี
ความผิดตามมาตรา 282  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษตาม
องค์ประกอบความผิดข้อ 5 ด้วย  

เพ่ือการอนาจารและเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน หมายความว่า ผู้กระท าตามมาตรา 282 นี้ต้อง
มีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจเพื่อการอนาจารและเพ่ือสนองความใคร่ ของผู้อื่น  
           มาตรา 282 วรรคสองและวรรคสาม เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

           มาตรา 282 วรรคสอง เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่งแก่บุคคลทั้งชายและหญิงที่อายุ เกินกว่า 15 

ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี 
           มาตรา 282 วรรคสาม เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่งแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี 3  

           มาตรา 282 วรรคท้าย เป็นความผิดเกี่ยวกับการรับตัวผู้ถูกกระท าตาม 3 วรรคแรกเพ่ือสนอง
ความใคร่ของผู้อ่ืน หรือสนับสนุนการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1484/2520 เด็กหญิงอายุ 13 ปีหายไปจากบ้าน จ าเลยรับเอาตัวเด็กหญิง
นั้นไว้ในสถานการค้าประเวณีของจ าเลยเพ่ือให้ชายกระท าช าเรา แม้จะเป็นด้วยความสมัครใจของ
เด็กหญิงนั้นก็ถือว่าจ าเลยเป็นธุระจัดหาหญิงไว้เพ่ือส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืนอันเป็นความผิดตามมาตรา 
282 วรรคสาม  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9634/2542 จ าเลยบอกว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปลี่ยนคู่นอน แต่
ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียเงินค่าสมาชิก พร้อมทั้งน าหลักฐานคือทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมา
แสดง การที่จ าเลยได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่ง
ลามกอนาจารอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจ าเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้สมาชิก
มาพบกันเพ่ือมีการตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกับสายลับของเจ้าพนักงานต ารวจ แม้สมาชิกจะตกลงยินยอม
ตามความสมัครใจกันเองการกระท าของจ าเลยก็ถือว่าเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งชาย
หรือหญิง แม้ชายหรือหญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 

วรรคหนึ่ง 
 

มำตรำ 283 ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดหำชำยหรือหญิงเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืนโดยชำยหรือหญิง
นั้นไม่ยินยอม 

 

ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง 
โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
ประหารชีวิต 

           ผู้ใดเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรค
แรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร  
           2. ซึ่งชายหรือหญิง  
           3. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
           4. โดยเจตนา 
           มาตรา 283 นี้แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมกับมาตรา 282 สาระส าคัญของการแก้ไขก็คือเรื่องผู้เสียหาย
และเจตนาพิเศษเช่นเดียวกับมาตรา 282 

           องค์ประกอบความผิดข้อ 1, 2 และ 4 มีความหมายอย่างเดียวกับองค์ประกอบ ความผิดข้อ 1, 2 

และ 4 ตามมาตรา 282 วรรคหนึ่ง 
           มาตรา 282 และมาตรา 283 แตกต่างกัน การกระท าตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 1 นั้นตาม
มาตรา 282 แม้ผู้ถูกกระท ายินยอม ผู้กระท าก็มีความผิดแต่ตามมาตรา 283 นั้นผู้กระท าจะต้องกระท า
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ คือ  

ใช้อุบายหลอกลวง หมายความว่า หลอกให้บุคคลนั้นส าคัญผิดในข้อเท็จจริง  
ขู่เข็ญ หมายความว่า ท าให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายหรือเสียผลประโยชน์  
ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา 1 (6)  

ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หมายความว่า ใช้อ านาจที่มีต่อบุคคลนั้นซึ่งอยู่ในอ านาจของ
ผู้กระท าโดยไม่ชอบธรรมหรือบีบบังคับ 

ใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หมายความว่า ใช้วิธีการใดๆที่เป็นการบังคับให้ผู้นั้นจ าต้องไป    
           มาตรา 283 วรรคสองและวรรคสาม เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น เหตุฉกรรจ์
คือผู้ถูกกระท าอายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี แล้วแต่กรณี     
           มาตรา 283 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคหนึ่ง วรรค
สอง หรือวรรคสาม เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน และผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าวต้องระวางโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรอืวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 47942534 การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือส าเร็จความใคร่
ของผู้อ่ืน (ปัจจุบันคือเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 จะต้องเป็น
กรณีที่เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพ่ือส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืน แต่หากเป็นกรณีที่กระท าไปเพ่ือ
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ส าเร็จความใคร่ของผู้กระท าเองหรือร่วมกระท าเพ่ือผู้ใดในบรรดาผู้ร่วมกระท าด้วยกันแล้วก็ไม่เป็น
ความผิดตามมาตรา 283 นี้ การที่จ าเลยกับ ส. และพวกอีกคนหนึ่งร่วมกันดักฉุดผู้เสียหายเพ่ือส าเร็จ
ความใคร่ของ ส. และเพ่ือการอนาจารผู้เสียหายเป็นกรณีที่กระท าไปเพ่ือ ส. ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระท าผิด
ด้วยกันหาใช่เป็นกรณีร่วมกันพาไปเพ่ือให้ส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืนไม่ จ าเลยจึงไม่มี ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 283 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2541 การที่จ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปท างาน
ในร้านอาหารแต่กลับพาไปขายให้แก่ บ. เพ่ือให้ค้าประเวณีจะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้เพราะ
ผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณีแต่ต้น แต่ไปกับจ าเลยเพราะจ าเลยหลอกลวงว่าจะพาไปท างานที่ร้าน
ขายอาหารของน้องสาวจ าเลย และการที่จ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายแล้วพาผู้เสียหายไปขายให้แก่ บ. 
เพ่ือให้ค้าประเวณีก็เป็นที่เห็นได้ว่าจ าเลยมีเจตนาที่จะล่อผู้เสียหายไปเพ่ือการอนาจารและเพ่ือสนองความ
ใคร่ของผู้อื่นโดยใช้อบายหลอกลวงผู้เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 

วรรคสอง และมาตรา 318 วรรคสาม (ค าพิพากษาศาลฎีกานี้เคย ออกเป็นข้อสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้
พิพากษา พ.ศ. 2541) 

 

มำตรำ 283 ทวิ ควำมผิดฐำนพำบุคคลอำยุเกินสิบห้ำปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อกำรอนำจำร 

ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพ่ือการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรค
แรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
           ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีเป็นความผิด
อันยอมความได้ 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. พาไป 

           2. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี  
           3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือการอนาจาร 
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พาไป หมายถึง น าไป จะไปโดยวิธีใดก็ได้ 1  

บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี หมายความว่า บุคคลที่ถูกพาไปนั้นจะเป็นหญิงหรือ
ชายก็ได้ ซึ่งมีอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ผู้พาไปจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 

แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม หมายความว่า แม้บุคคลผู้ถูกพาไปนั้นจะยินยอมไป ผู้พาไปก็มีความผิด
ถ้าผู้พาไปมีเจตนาพาไปเพ่ือการอนาจาร ทั้งนี้ เพราะกฎหมายประสงค์ จะคุ้มครองผู้เยาว์ไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของผู้หาประโยชน์จากผู้เยาว์ในทางการกระท า ไม่สมควรทางเพศ  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าบุคคลที่ถูกกระท า
นั้นมีอายุเกินกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี และมีเจตนาพิเศษเพ่ือการอนาจารด้วย  

เพ่ือการอนาจาร ดูความหมายของค านี้ในมาตรา 278 เพ่ือการอนาจารตามมาตรา 283 ทวิ นี้
หมายถึงทั้งเพ่ือการอนาจารของผู้อ่ืน เพ่ือการอนาจารของผู้พาไปเอง หรือเพ่ือให้บุคคลที่ถูกพาไปนั้น
กระท าอนาจารตัวเองด้วย 

           มาตรา 283 ทวิ วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 283 ทวิ ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ซ่อนเร้น  
           2. บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
           3. โดยเจตนา 

ซ่อนเร้น หมายความว่า น าตัวไปไว้ในที่ซึ่งไม่มีผู้พบเห็น  
บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หมายถึง บุคคลซึ่งถูกพาไปเพ่ือการอนาจารตาม

มาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ดังได้กล่าวมาแล้ว  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าบุคคลที่

ตนซ่อนเร้นนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
           มาตรา 283 ทวิ วรรคท้าย บัญญัติให้การกระท าความผิดตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระท าแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นความผิดตาม
วรรคสองซึ่งกระท าแก่บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีจึงยอมความไม่ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1111/2519 จ าเลยบีบคอฉุดหญิงอายุ 17 ปีจากทางเดินเข้าไปในป่าห่าง 
10 วาแล้วข่มขืนกระท าช าเรา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 กระทงหนึ่ง และ
มาตรา 276 อีกกระทง 
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มำตรำ 284 ควำมผิดฐำนพำผู้อื่นไปเพื่อกำรอนำจำร 

ผู้ใดพาผู้อ่ืนไปเพ่ือการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

           ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น ความผิดตาม
มาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. พาผู้อื่นไป  
           2. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือการอนาจาร 

พาผู้อ่ืนไป หมายความว่า น าบุคคลไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ไม่จ ากัดอายุ เคลื่อนที่ไปด้วย
ประการใดๆ  

โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ดูค าอธิบายในมาตรา 283  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และมีเจตนาพิเศษเพ่ือการ
อนาจารด้วย  

เพ่ือการอนาจาร หมายถึง การกระท าอันไม่สมควรทางเพศ  
องค์ประกอบความผิด มาตรา 284 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ซ่อนเร้น  
           2. บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่ง  
           3. โดยเจตนา 

ซ่อนเร้น หมายความว่า น าตัวไปไว้ในที่ซึ่งไม่มีผู้พบเห็น  
บุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง บุคคลทั้งหญิงและชายที่ถูกพาไปเพ่ือการอนาจาร

โดยใช้อุบายหลอกลวงฯ ตามมาตรา 284 วรรคหนึ่ง  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ว่าบุคคลที่

ตนซ่อนเร้นนั้นเป็นผู้ที่ถูกพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 284 วรรคหนึ่ง 
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มาตรา 284 วรรคท้าย บัญญัติให้การกระท าความผิดตามมาตรา 284 นี้เป็นความผิด อันยอม
ความได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 822/2540 การกระท าความผิดฐานพาหญิงไปกระท าอนาจารกับความผิด
ฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็นความผิดต่างกรรมกัน แต่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นการกระท ากรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง (ปัจจุบัน
คือมาตรา 276 วรรคสาม) ซึ่งเป็นบทที่โทษหนักที่สุดและโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพ่ิมโทษ ศาลฎีกา
จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคหนึ่ง อีกกระทงหนึ่งได้ เพราะเป็น
การพิพากษาเพ่ิมเติมโทษจ าเลย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 

ประกอบด้วยมาตรา 225  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5880/2546 จ าเลยกับผู้เสียหายซึ่งมีอายุ 14 ปีเศษรักใคร่กันอย่างชู้สาว
มารดาผู้เสียหายก็ทราบและอนุญาตให้จ าเลยพาผู้เสียหายออกจากบ้านไปรับประทานอาหารและเที่ยวชม
ภาพยนตร์กันบ้าง เพ่ือให้จ าเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันและท าความรู้จักคุ้นเคยกัน เพ่ือ
ประโยชน์ของการอยู่กินเป็นสามีภริยากันในวันข้างหน้า และทุกครั้งจ าเลยก็จะพาผู้เสี ยหายกลับมาส่งที่
บ้าน อันเป็นการยอมรับในอ านาจการปกครองของบิดามารดาผู้เสียหายอยู่ การที่จ าเลยได้ล่วงเกินทาง
เพศแก่ผู้เสียหายด้วยการกอดจูบรวมทั้งกระท าช าเราผู้เสียหาย ก็เป็นไปตามโอกาสและตามวิสัยคนรักใคร่
ชอบพอกัน ซึ่งจ าเลยต้องรับผิดทางอาญาในการกระท าของตนในแต่ละครั้งอยู่แล้วหากการกระท านั้นเป็น
ความผิดต่อกฎหมาย แต่ยังไม่พอถือได้ว่าจ าเลยพรากผู้เสียหายไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอัน
สมควร เพื่อการอนาจาร 

 

มำตรำ 285 ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้ำได้กระท ำแก่บุคคล บำงประเภทต้องรับโทษหนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 

มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระท าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์ หรือในความ
อนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆหนึ่งในสาม 

ผู้สืบสันดาน หมายถึง บุตร หลาน เหลน ลื่อที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (หยุด 
แสงอุทัย, 2540: 179 

ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล หมายถึง ศิษย์ที่ครูอาจารย์สั่งสอนและดูแลความเป็นอยู่ด้วยไม่ใช่
เพียงแต่สอนอย่างเดียว  
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ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งมี
หน้าที่ควบคุมผู้ถูกกระท า เช่น เจ้าพนักงานต ารวจผู้มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหากระท าความผิดทางเพศแก่
ผู้ต้องหาที่ตนควบคุมตามหน้าที่ เป็นต้น  

ผู้อยู่ในความปกครอง หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความปกครองตามกฎหมาย เช่น ผู้ปกครองที่ศาลตั้งให้
เป็นผู้ปกครองบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น  

ผู้อยู่ในความพิทักษ์ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความ
พิทักษ์ของผู้พิทักษ์ 

ผู้อยู่ในความอนุบาล หมายถึง บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความ
อนุบาลของผู้อนุบาล 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2353/2538 จ าเลยไม่เคยสอนในชั้นที่ผู้เสียหายเรียนจ าเลยสอนเด็กเล็ก 

ทั้งจ าเลยมิได้เป็นครูใหญ่ซึ่งโดยหน้าที่แล้วมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนทั้งโรงเรียน หรือเป็นครูเวร หรือ
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลผู้เสียหายในขณะเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงจ าเลยฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายเป็นศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแลของจ าเลยอันจะเป็นเหตุให้จ าเลยต้องรับโทษหนักข้ึนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
285  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2546 ความหมายของค าว่า ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 285 มิได้หมายถึงเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ในฐานะครูหรืออาจารย์ซึ่งมีหน้าที่สอน
ศิษย์เท่านั้น แต่ครูหรืออาจารย์นั้นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลปกป้องรักษาตัวศิษย์ และกระท าความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อศิษย์ในระหว่างมีหน้าที่ดังกล่าวด้วย เมื่อจ าเลยเป็นเพียงครูหรืออาจารย์ในการ
สอนกวดวิชาซึ่งผู้สมัครเรียนช าระค่าสมัครแล้วจะไปเรียนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจที่จะใฝ่หา
ความรู้ อีกท้ังไม่ได้ความว่าสถาบันกวดวิชาของจ าเลยมีระเบียบหรือข้อเคร่งครัดอย่างใด แสดงว่าจ าเลยไม่
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลปกป้องรักษาตัวศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ท าการสอนดังนั้นแม้จ าเลยจะข่มขืน
กระท าช าเราโจทก์ร่วมที่ 2 ก็มิใช่การกระท าต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของจ าเลยอันจะท าให้ต้องรับโทษ
หนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 หากแต่เป็นความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งและมิได้
เกิดต่อหน้าธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมที่ 2 รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย จึงเป็นความผิด
อันยอมความได้ตามมาตรา 281 เมื่อโจทก์ร่วมทั้งสองถอนค าร้องทุกข์ต่อศาลชั้นต้น แม้ศาลชั้นต้นจะมิได้
สั่งค าร้องดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณารายงานกระบวนพิจารณาแล้ว พออนุมานได้ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้
โจทก์ร่วมทั้งสองถอนค าร้องทุกข์แล้ว จึงมีผลให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องในข้อหาข่มขืนกระท าช าเราระงับ
สิ้นไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 



256 

 

มำตรำ 286 ควำมผิดฐำนด ำรงชีพจำกรำยได้ของผู้ซึ่งค้ำประเวณี 

ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปิด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอ่ืนอันปรากฏส าหรับด ารงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงส าหรับด ารงชีพ 
และมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นด ารงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี เว้น
แต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 

              (1) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ 

              (2) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืน โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให้ 
              (3) เข้าแทรกแซง เพ่ือช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่คบค้ากับผู้ซึ่งค้าประเวณี
นั้น 

           บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มีให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้น
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 
องค์ประกอบควำมผิด  
          1. ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปี  
           2. ด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี  
           3. โดยเจตนา 

ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปี หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 286 นี้จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้
ที่มีอายุกว่า 16 ปี  

ด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี หมายความว่า ผู้กระท าผิดตามมาตรา 
286 นี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัจจัยอันเพียงพอในการด ารงชีพและผู้นั้นด ารงชีพอยู่ด้วยรายได้ของผู้ซึ่ง
ค้าประเวณี จะด ารงชีพอยู่ด้วยรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณีทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็มีความผิดตาม
มาตรานี้  

ผู้ซึ่งค้าประเวณี หมายความว่า ผู้ซึ่งรับจ้างกระท าช าเราเพ่ือส าเร็จความใคร่ทางกามารมณ์ของ
ผู้อ่ืน อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นเพศเดียวกัน หรือ
คนละเพศ (พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
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มาตรา 286 วรรคสอง บัญญัติว่าผู้ใดไม่มีปัจจัยอันปรากฏส าหรับด ารงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอัน
พอเพียงส าหรับด ารงชีพ และมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นด ารงชีพอยู่จากรายได้
ของผู้ซึ่งค้าประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 

           1. อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ  
           2. กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนโดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นคนจัดให้  
           3. เข้าแทรกแซงเพ่ือช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่คบค้ากับผู้ซึ่งค้าประเวณี  
           มาตรา 286 วรรคสาม เป็นข้อยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติในมาตรา 286 นี้มาใช้แก่บุคคลผู้ได้รับค่า
เลี้ยงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา เช่น ผู้ที่เป็นบิดามารดาและบุตรของผู้ซึ่ง
ค้าประเวณี เป็นต้น 

           แต่น่าจะไม่ยกเว้นเลยไปถึงผู้ที่ท าตัวเป็นสามีหรือภริยานอกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้ซึ่ง 
ค้าประเวณี ซึ่งเป็นผู้ที่กฎหมายประสงค์จะปราบปรามโดยตรง (จิตติ ติงศภัทิย์, 2531: 2014) 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2535 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 จะต้องฟัง
ได้ว่าจ าเลยอายุกว่า 16 ปี ด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี หมายความว่า
หากขาดปัจจัยแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีจ าเลยจะด ารงชีพอยู่ไม่ได้ เมื่อ กรณีได้
ความแต่เพียงว่าจ าเลยอายุกว่า 16 ปี เป็นผู้จัดหาหญิงผู้ท าการค้าประเวณีเพ่ือผู้อ่ืนเป็นปกติธุระ และ
ได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ดังนี้ฟังไม่ได้ว่าจ าเลยด ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วน
จากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 286  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2983/2547 แม้ว่าจ าเลยจะไม่มีรายได้บางส่วนจากหญิงซึ่งค้าประเวณี 
จ าเลยก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยการอาศัยสามีเพราะสามี ของจ าเลยประกอบกิจการขนส่ง มีรถยนต์
บรรทุกสิบล้อถึง 3 คัน จึงถือไม่ได้ว่าจ าเลยด ารงชีพแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 

 

มำตรำ 287 ควำมผิดฐำนผลิต มีไว้ น ำเข้ำ ค้ำ หรือท ำให้แพร่หลำยซึ่งวัตถุหรือสิ่งของลำมก 

ผู้ใด 

              (1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่าย หรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพ
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พิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพ หรือสิ่งอืน่ใดอันลามก 

              (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก
ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 

              (3) เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วโฆษณาหรือ
ไขข่าวโดยประการใดๆว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด 

           ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  

           1. ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่ง  
           2. เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย 
ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่ายหรือเพ่ือแสดงอวดแก่
ประชาชน  
           มาตรา 287 (2) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้า จ่ายแจก หรือแสดงอวดแก่ประชาชน 
หรือให้เช่า  
           2. เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวในอนุมาตรา 1  

           3. โดยเจตนา  
           มาตรา 287 (3) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆว่า  
           2. มีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้
จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด  
           3. โดยเจตนา 
           4. เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือ (เพ่ือ) การค้าวัตถุหรือสิ่งของอันลามกดังกล่าวแล้ว 

           การกระท าความผิดตามมาตรา 287 นี้ มี 3 ประการ ตามอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 3 
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           อนุมาตรา 1 เป็นเรื่องการท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ยังให้น าเข้า ส่งออก ยังให้ส่งออก พาไปหรือยังให้
พาไป และท าให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งสิ่งลามก  

สิ่งลามก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ค าจ ากัดความของค าว่าลามก ว่า
หยาบช้า ต่ าทราม หยาบโลน อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรมดังนั้นสิ่งลามกจึงหมายถึงวัตถุสิ่งของ
ที่อุจาดบัดสี น่าอับอาย ยั่วยุให้เกิดความรู้สึกทางกามารมณ์ แสดงออกซึ่งความต่ าทราม ขัดศีลธรรมอันดี 
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยความหมายของค าว่า สิ่งลามก ไว้ในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2492 ว่าเป็นสิ่งที่มี
ลักษณะน่าเกลียด น่าอุจาดบัดสี น้อมน าไปสู่ความต่ า ความชั่ว หรือความใคร่ในทางกามารมณ์ ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของประชาชน สิ่งลามกนั้นเป็นในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ เครื่องหมาย แถบ
บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้ต้องกระท าโดยเจตนาตามมาตรา  59 วรรค
สอง และ  
           ตามอนุมาตรา 1 ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือ 

           1. ความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า  
           2. จ่ายแจกแก่ประชาชน 

           3. แสดงอวดแก่ประชาชน  
           ตามอนุมาตรา 3 ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือ 

           1. ช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือ  
           2. ช่วยการค้าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2529 จ าเลยทั้งสองร่วมกันฉายภาพยนตร์อันลามก ประกอบด้วย

ภาพเปลือยและการแสดงความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นการแสดงภาวดต่อประชาชนเพ่ือประสงค์แห่งการค้า
และโดยการค้า ณ โรงภาพยนตร์เป็นความผิดตามมาตรา 287  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3510/2531 ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงใน
โปร่งตา มีผู้ชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหโทรศัพท์กดที่
อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนม อีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิด
เสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงใน มือล้วงไปที่อวัยวะเพศ และ
ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือข้างหนึ่งประคองนม อีกข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ แม้ภาพ
ดังกล่าวในหนังสือแต่ละเล่มจะไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจนแต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์และยัง
มีภาพหญิงเปลือยตลอดร่างอีกหลายภาพซึ่งบางภาพเห็นอวัยวะเพศได้บ้าง ดังนี้ถือว่าเป็นภาพอันลามก 
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บทท่ี 10 

ลักษณะ 10 ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย 

หมวด 1 ควำมผิดต่อชีวิต         
มำตรำ 288 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่น 

ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึง 
ยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ฆ่า  
           2. ผู้อื่น  
           3. โดยเจตนา 

ฆ่า หมายความว่า การกระท าอันเป็นเหตุให้คนตาย (หยุด แสงอุทัย, 2540: 184)หรือการกระท า
ให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่ถึงแก่ความตาย (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 8)  

ผู้อื่น หมายความว่า บุคคลอื่นและบุคคลอ่ืนนั้นต้องมีชีวิตอยู่  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะท าให้ผู้ถูกฆ่าถึงแก่ความ

ตาย โดยเหตุนี้ในต าราจึงเรียกความผิดนี้ว่า ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (หยุด แสงอุทัย , 2540: 

185)  

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2536 การที่จ าเลยที่ 3 ร้องบอกจ าเลยที่ 1 และที่ 2ว่า “ตีมันให้
หมอบเลย” แสดงให้เห็นว่าจ าเลยที่ 3 มีเจตนาร่วมกระท าความผิดกับจ าเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อจ าเลยที่ 3 

ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการที่จ าเลยที่ 1 และท่ี 2 ใช้ไม้ตีท าร้ายผู้ตายที่บริเวณศีรษะและล าตัวอาจท าให้ผู้ตายถึง
แก่ความตายได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าจ าเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจ าเลยที่ 1 และท่ี 2 ท าร้ายผู้ตายโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย 
เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะถูกท าร้าย ดังกล่าว จ าเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกับจ าเลยที่ 1 และที่ 
2 ฆ่าผู้ตายโดยเจตนา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3688/2541 จ าเลยใช้มีดยาวทั้งด้ามรวม 8 นิ้วแทงผู้เสียหายหลายครั้ง 
โดยเฉพาะบาดแผลที่ท้องซึ่งเป็นอวัยวะส าคัญ เป็นเหตุให้กระเพาะอาหารและตับฉีกขาด จ าเลยย่อม
เล็งเห็นผลแห่งการกระท าได้ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ ถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย
ทั้งจ าเลยได้กระท าไปตลอดแล้ว การที่จ าเลยไม่แทงผู้เสียหายซ้ าอีกและช่วยพาผู้เสียหายลงจากตึกที่เกิด
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เหตุไปรักษาพยาบาล ไม่ใช่เป็นการยับยั้งไม่กระท าการให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท านั้น
บรรลุผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82 จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามมาตรา 
288 ประกอบด้วยมาตรา 80 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6322/2540 ขณะที่จ าเลยวิ่งหลบหนีสิบต ารวจตรี ส. และพลต ารวจ ส. 
จ าเลยหันมายิงปืนใส่เจ้าพนักงานต ารวจทั้งสอง 1 นัดเพ่ือให้พ้นจากการจับกุม จากนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ใน
พุ่มไม้โดยมิได้ยิงปืนใส่เจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองอีก เช่นนี้จะฟังว่าการยิงปืนของจ าเลยดังกล่าวเป็นการ
จ้องเล็งยิงปืนตรงไปยังเจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองโดยมีเจตนาฆ่าหาได้ไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐาน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2546 ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้พูดจาดูถูกจ าเลยก่อนในลักษณะที่
จ าเลยเหมือนของเล่น ได้แล้วจะเลิกเมื่อไรก็ได้ และเป็นหญิงใจง่ายหลอกกินเงินได้ เมื่อจ าเลยโกรธและใช้
รองเท้าตบหน้าผู้ตาย ผู้ตายกลับตามไปท าร้ายจ าเลยอีก จนจ าเลยทนไม่ได้เดินไปที่ห้องพักน ามีดปอก
ผลไม้ยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่งกลับมาใช้ปาดคอผู้ตาย ซึ่งเหตุการณ์ตั้งแต่ผู้ตายพูดจาดูถูกจ าเลย แล้วจ าเลย
กลับไปบ้านพักน ามีดมาปาดคอจนผู้ตายถึงแก่ความตายนั้น เป็นระยะเวลาที่สืบเนื่องเชื่อมโยงติดต่อกันมา
โดยตลอดในขณะนั้นเอง และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ขาดตอน เนื่องจากห้องพักของจ าเลยกับที่เกิด
เหตุห่างกันไม่มากนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีพฤติการณ์ตระเตรียมการหรือวางแผนฆ่าผู้ตายมาก่อน การ
กระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดย
บันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2870/2540 แม้จ าเลยกับผู้เสียหายเป็นญาติพ่ีน้องกันสาเหตุแห่งการท า
ร้ายเกิดจากจ าเลยโกรธที่ผู้เสียหายว่ากล่าวตักเตือนให้จ าเลยเลิกดื่มสุรา จ าเลยได้ลอบเข้าไปแทง
ผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายนอนหลับ จ าเลยเลือกแทงที่ท้องของผู้เสียหายอย่างแรง เกิดแผลลึกถึง 4 นิ้ว 
ทะลุล าไส้เล็กตัดเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด ถึงแม้จ าเลยจะมีเจตนาเพียงท าร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่จ าเลยย่อม
เล็งเห็นผลว่าอาจท าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ ย่อมถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสองและการที่จ าเลยไม่แทงซ้ าอีกทั้งๆที่มีโอกาสจะท าได้ก็ไม่ท าให้
ความผิดของจ าเลยเปลี่ยนแปลงไป เพราะเจตนาโดยเล็งเห็นผลนั้นมุ่งถึงลักษณะแห่งการกระท าและผล
ของการกระท าที่อาจเกิดขึ้นเป็นหลัก มิได้มุ่งถึงเจตนาของผู้กระท าเป็นหลัก จ าเลยจึงมีความผิดฐาน
พยายามฆ่าผู้เสียหายตามมาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7669/2549 การที่จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจทราบดีอยู่แล้วว่า
อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรง สามารถท าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่าย แต่ยังน าอาวุธดังกล่าวออกมาข่มขู่
ผู้ตาย โดยจ่อไปทางศีรษะของผู้ตาย จ าเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาวุธปืนอาจลั่นถูกผู้ตายถึงแก่ชีวิตได้ แต่
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จ าเลยยังคงกระท าการดังกล่าว ผู้ตายจึงได้ปัดป้องให้พ้นตัว แต่ปืนลั่นเสียก่อนจึงถูกผู้ตายจนถึงแก่ความ
ตาย เป็นการกระท าโดยเจตนาฆ่า 

กรณีมีเหตุแทรกแซงกรณีมีเหตุแทรกแซงแต่เป็นเหตุที่ผู้กระท าผิดควรคาดหมายได้ ผู้กระท า
ความผิดก็ยังมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1478/2528 จ าเลยยิงผู้ตายบาดเจ็บสาหัสแล้วตายภายหลังเกิดเหตุ 9 

เดือนต่อมา โดยแผลติดเชื้ออย่างแรง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการยิงมีเจตนาฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 ผู้ตายรักษาบาดแผลไม่ดีจนติดเชื้อและถึงแก่ความตาย เป็นเหตุแทรกแซงอันจ าเลยควร
คาดหมายได้จ าเลยจึงต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อจ าเลยกระท าโดยมีเจตนาฆ่า จึงต้องรับผิดฐานฆ่า
ผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 

           กรณีมีเหตแทรกแซงซึ่งท าให้ผู้ถูกท าร้ายถึงแก่ความตายเพราะเหตุ แทรกแซงนั้น เป็นเหตุให้ผู้ท า
ร้ายมีความผิดเพียงฐานพยายามฆ่าเท่านั้น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 659/2532 หลังจากที่ผู้ตายถูกท าร้ายแล้วได้มีการน าตัวผู้ตายไปรักษาที่
โรงพยาบาล แพทย์ได้รักษาเบื้องแรกโดยให้น้ าเกลือ ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ่าตัดใส่ท่อระบายลมในโพรงปอด
ข้างซ้ายเพราะมีลมรั่วออกมาจากทางเดินหายใจ แล้วใส่เครื่องช่วยหายใจให้ผู้ตายด้วย และแพทย์ผู้รักษา
มีความเห็นว่าหากให้ผู้ตายรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปแล้วโอกาสที่ผู้ตายจะมี ชีวิตรอดมีมากกว่าผู้ตายจะ
ถึงแก่ความตาย การที่ญาติผู้ตายกระท าให้การรักษา สิ้นสุดลงโดยดึงเครื่องช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจ
ออก แล้วพาผู้ตายกลับบ้านและผู้ตายถึงแก่ความตายในคืนนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงที่ท าให้ผู้ตาย
ถึงแก่ความตาย หาใช่ผลจากการกระท าของจ าเลยโดยตรงไม่ เพราะเมื่อผู้ตายอยู่ในความดูแลของแพทย์
แล้วผู้ตายย่อมเป็นผู้อยู่ในสภาพที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่รอดสูง การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดเพียงฐาน
พยายามฆ่าผู้ตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 เท่านั้น 

 

มำตรำ 289 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
       ผู้ใด  

           (1) ฆ่าบุพการี 
           (2) ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตที่จะกระท าหรือได้กระท าการ ตาม
หน้าที่ 
           (3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท าตามหน้าที่ หรือเพราะเหต ที่บุคคล
นั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 
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           (4) ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
           (5) ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้ายฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือตระเตรียมการ หรือเพ่ือความ
สะดวกในการที่จะกระท าความผิด อย่างอ่ืน หรือ 

           (7) ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอ่ืน เพ่ือ
ปกปิดความผิดอ่ืนของตน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอ่ืนที่ตนได้กระท าไว้ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ฆ่าผู้อ่ืนตามมาตรา 288  

           2. โดยมีเหตุฉกรรจ์ดังบัญญัติไว้ในมาตรานี้อย่างหนึ่งอย่างใดใน 7 อนุมาตรา คือ 

              (2.1) ฆ่าบุพการี  
              (2.2) ฆ่าเจ้าพนักงาน 

                    (2.2.1) ซึ่งกระท าการตามหน้าที่  
                     (2.2.2) เพราะเหตุที่จะกระท าการตามหน้าที่ หรือ 

                     (2.2.3) เพราะเหตุที่ได้กระท าการตามหน้าที่  
          3. ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 

             (3.1) เพราะเหตุที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่  
             (3.2) เพราะเหตุที่จะช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือ 

             (3.3) เพราะเหตุที่ได้ช่วยเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่  
         4. ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
         5. ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย  
         6. ฆ่าผู้อ่ืน เพ่ือ 

             (6.1) ตระเตรียมการในการที่จะกระท าความผิดอย่างอ่ืน หรือ 

             (6.2) เพ่ือสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอย่างอ่ืน หรือ  
      7. ฆ่าผู้อ่ืน เพ่ือ 

         (7.1) จะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอ่ืน  
         (7.2) เอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอื่น  
         (7.3) ปกปิดความผิดอื่นของตนเอาไว้  
         (7.4) หลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระท าไว้ 
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บุพการี หมายถึง บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และทวด ทั้งบุพการีโดยชอบด้วยกฎหมายและบุพการี
ตามความเป็นจริง แต่ไม่รวมถึงผู้รับบุตรบุญธรรม  

เจ้าพนักงาน หมายความว่า ผู้กระท าทราบว่าผู้ที่ตนฆ่าเป็นเจ้าพนักงาน และเหตุชักจูงใจที่ฆ่าเจ้า
พนักงานนั้นเพราะ 

1. เจ้าพนักงานนั้นปฏิบัติการตามหน้าที่ เช่น ฆ่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จับกุมตน  
2. เจ้าพนักงานนั้นจะกระท าตามหน้าที่ เช่น ฆ่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะเข้ามาจับกุมตน 

3. เจ้าพนักงานนั้นได้กระท าการตามหน้าที่ เช่น ฆ่าเจ้าพนักงานที่เคยจับกุมตน  
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ทั้งที่ช่วยเหลือเพราะ เจ้าพนักงานสั่ง

ให้ช่วยหรือมิได้สั่งให้ช่วยแต่ช่วยเพราะสมัครใจด้วย และเหตุที่ฆ่า ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเพราะ  
1. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่  
2. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจะช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่  
3. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ 
ไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่า ผู้ฆ่าได้คิดใคร่ครวญและตัดสินใจที่จะฆ่าผู้อ่ืน และได้ ท าการฆ่า

ตามท่ีไดต้ัดสินใจแล้วนั้น 

ทรมาน หมายความว่า การท าให้ผู้ถูกฆ่าได้รับความเจ็บปวดทนทุกขเวทนาแสนสาหัสก่อนถึงแก่
ความตาย เช่น แทงผู้ตายหลายแผลท าให้ผู้ถูกแทงต้องทนทุกข์ทรมานหลายวันจึงตาย ตัดมือตัดเท้าผู้ตาย
เพ่ือให้ตายช้าๆ เป็นต้น  

การท าทารุณโหดร้าย หมายความว่า ฆ่าโดยวิธีการโหดร้ายโดยแสดงการทารุณ เช่นฆ่าคนโดยจับ
เผาไฟ ฆ่าโดยตัดมือตัดเท้าจนตาย เป็นต้น ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือการเตรียมการในการที่จะท าความผิดอย่างอ่ืน 
หมายความว่าฆ่าผู้ อ่ืนเพ่ือ เป็นการตระเตรียมที่จะกระท าความผิดอาญาฐานอ่ืน เช่น ฆ่ายามเพ่ือ
ตระเตรียม ในการที่จะลักทรัพย์ในสถานที่ท่ียามมีหน้าที่เฝ้าอยู่ เป็นต้น 

ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือความสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอย่างอ่ืน หมายความว่า  ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือจะได้
กระท าความผิดอื่นได้สะดวก 

เพ่ือจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอ่ืน หมายความว่า  ฆ่าผู้อ่ืน
เพ่ือที่จะเอาผลประโยชน์จากการกระท าความผิดฐานอ่ืน  

เพ่ือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอ่ืน หมายความว่า ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อเอา
ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระท าผิดฐานอื่น  

เพ่ือปกปิดความผิดอื่นของตน หมายความว่า ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อปกปิดความผิดที่ตนได้กระท ามาแล้ว  
เพ่ือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา หมายความว่า เพ่ือให้พ้นจากการถูกด าเนินคดีอาญา  
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ตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1309/2456 ตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 249 (1) 

บุพการี หมายถึงบิดามารดา หรือญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป คือ ปู่ย่า ตายาย ดังนั้นถ้าบุตรฆ่าบิดา
ก็ต้องด้วยเหตุฉกรรจ์ตามข้อนี้  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2509 บุตรบุญธรรมไม่ใช่ผู้สืบสันดาน บิดามารดาบุญธรรมจึงมิใช่
บุพการีของบุตรบุญธรรม  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1384/2516 บุพการี หมายถึงบุพการีตามความเป็นจริง  
กรณีตามมาตรา 289 (2)  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3090/2527 กรณีที่เป็นความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตาม
หน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2) นั้นต้องเป็นกรณีฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งก าลังกระท าการ
ตามหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ตายเป็นทหารมีหน้าที่เป็นสิบเวรและก าลังดูโทรทัศน์อยู่ในเต็นท์พักผ่อน 
ขณะจ าเลยกับพวกเข้ามาท าร้ายและฆ่า ผู้ตายมิได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าที่ดังนี้ไม่เป็นการ
ฆ่าเจ้าพนักงานซึง่กระท าการตามหน้าที่  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6322/2540 ขณะที่จ าเลยวิ่งหลบหนีสิบต ารวจตรี ส. และพลต ารวจ ส. 
จ าเลยหันมายิงปืนใส่เจ้าพนักงานต ารวจทั้งสอง 1 นัดเพ่ือให้พ้นจากการจับกุม จากนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ใน
พุ่มไม้โดยมิได้ยิงปืนใส่เจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองอีก เช่นนี้จะฟังว่าการยิงปืนของจ าเลยดังกล่าวเป็นการ
จ้องเล็งปืนยิงตรงไปยังเจ้าพนักงานต ารวจทั้งสองโดยมีเจตนาฆ่าหาได้ไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐาน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2)  

 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2228/2515 ต ารวจขอแรง บ. ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของเรือยนต์ให้ขับเรือ
ติดตามจ าเลยซึ่งเป็นคนร้าย เมื่อตามไปทัน บ. จอดเรือแล้วแยกกันกับต ารวจไล่ตามจ าเลยไป เช่นนี้เป็น
การที่ บ. เข้าช่วยเจ้าพนักงานโดยสมัครใจเองเมื่อจ าเลยยิง บ. ได้รับอันตรายแก่กาย การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นการพยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท าการตามหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (3) ประกอบด้วยมาตรา 80 แต่ไม่ใช่เป็นการใช้ก าลัง ประทุษร้ายใน
การต่อสู้หรือขัดขวางผู้ซึ่งช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่อันจะเป็นความผิด
ตามมาตรา 138 ด้วย  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2225/2516 จ าเลยทั้งสี่จับกุมผู้ตายทั้งสามคนในข้อหาลักไก่ ต่อมาจ าเลย
ทั้งสี่น าตัวผู้ตายทั้งสามไปยังหน้าผา เมื่อไปถึงบริเวณลานจอดรถซึ่งอยู่ห่างหน้าผา 2 เส้น จ าเลยที่ 1 ให้
จ าเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 น าผู้ตายทั้งสามไปที่หน้าผาทีละคน จ าเลยที่ 1 อยู่ที่บริเวณลานจอดรถนั่นเอง 
โดยจ าเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกันที่จะฆ่าผู้ตายทั้งสาม เมื่อจ าเลยที่ 2 ที่ 3 และท่ี 4 ผลักผู้ตายทั้งสามตกหน้า
ผาตายทีละคนแล้ว จ าเลยทั้งสี่ก็พากันกลับพฤติกรรมเช่นนี้ถือได้ว่าจ าเลยทั้งสี่ร่วมกันฆ่าผู้ตายทั้งสามโดย
วางแผนไว้ล่วงหน้าการกระท าของจ าเลยทั้งสี่จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายทั้งสามโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ประกอบด้วยมาตรา 83  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3501/2538 จ าเลยที่ 1 และท่ี 2 ว่าจ้างจ าเลยที่ 3 ให้ฆ่าผู้ตาย โดยจ าเลย
ที่ 2 จัดหาอาวุธปืนและหารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะให้คืนเกิดเหตุจ าเลยที่ 1 และที่ 2 นั่งในร้านที่เกิด
เหตุใกล้ๆเพ่ือคอยช่วยเหลือจ าเลยที่ 3 หากมีอันตรายเกิดขึ้น เมื่อจ าเลยที่ 3 ยิงผู้ตายแล้วนั่งรถ 
จักรยานยนต์หลบหนีไป จ าเลยที่ 2 ได้เข้าไปแย่งปืนจากโจทก์ร่วมซึ่งก าลังจะไล่ติดตามจ าเลยที่ 3 แล้วท า
ทีเป็นวิ่งไล่ตามยิงจ าเลยที่ 3 โดยเจตนาจะไม่ให้กระสุนปืนถูกจ าเลยที่ 3 ถือว่าจ าเลยที่ 1 และที่ 2 เป็น
ตัวการร่วมกับจ าเลยที่ 3 กระท าความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1161/2508 ป. พบ ส. พูดว่า “ปีกลายถึงตีหัวกู กูจะฆ่าถึง” แล้ว ป. แทง 
ส. ตาย การฆ่า ส. เป็นความผิดที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันเมื่อมาพบกัน ไม่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1932/2514 ผู้ตายเป็นชู้กับภริยาของจ าเลย ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพาภริยา
จ าเลยไปค้างที่อ่ืน จ าเลยจึงไปหาผู้ตายที่ห้องท างานของผู้ตายเพ่ือขอให้ผู้ตายส่งภริยาของจ าเลยคืน ไม่มี
เจตนาจะท าร้ายผู้ตายมาก่อน แต่ผู้ตายหลบหน้าหนีเข้าห้องน้ า จ าเลยจึงมีความโกรธขึ้นและได้ตามเข้าไป
แทงผู้ตายในห้องน้ าถึงแก่ความตาย ดังนี้จ าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน แต่ยังมิใช่การฆ่าโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2546 การฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่าก่อนท าการฆ่า
ผู้กระท าผิดได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระท าความผิด ไม่ใช่กระท า ไปโดยปัจจุบันทันด่วน
เพราะเมาสุราหรือบันดาลโทสะการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเกี่ยวกับเจตนาส่วนตัวของผู้กระท าผิด ผู้ร่วม
กระท าผิดที่มิได้ไตร่ตรองไว้ก่อนไม่มีความผิดด้วย เพราะกฎหมายมุ่งถึงการ ไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นสภาพ
จิตใจของแต่ละคน การจะเป็นตัวการร่วมกันฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจึงต้องมีลักษณะเป็นการวาง
แผนการคบคิดกันมาแต่ต้นที่จะไปฆ่าผู้อ่ืน หรือด้วยการใช้จ้างวาน หรือไปดักฆ่าผู้อ่ืนโดยมีพฤติการณ์
ร่วมกันมาแต่ต้น แต่การที่จ าเลยที่ 1 ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อนและเป็นญาติพ่ีน้องกับผู้ตาย 
ทั้งก่อนเกิดเหตุได้มีการดื่มสุรากันโดยไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ 1 ได้ร่วมวางแผนกับจ าเลยที่ 2 มาก่อน การที่
จ าเลยที่ 1 ร่วมไปฆ่าผู้ตายจึงเป็นการตัดสินใจในทันทีทันใดลักษณะตกกระไดพลอยโจนมากกว่าดังนี้
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จ าเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐาน
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 522/2546 หลังจากท่ีจ าเลยกับผู้เสียหายโต้เถียงกันแล้วผู้เสียหายกลับไป
บ้านพัก จ าเลยกลัวว่าผู้เสียหายจะไปน าอาวุธปืนมายิงตนจ าเลยจึงกลับไปน าเอาอาวุธปืนที่บ้านตน เมื่อ
กลับมาที่บ้านผู้ตาย จ าเลยเห็นบริเวณเอวของผู้เสียหายมีสิ่งของซึ่งเชื่อว่ามีอาวุธปืนพกอยู่ จ าเลยจึงยิง
ผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและถูกผู้ตาย ถึงแก่ความตายเมื่อค านึงถึง
ระยะทางและระยะเวลาตลอดทั้งสภาพของตัวจ าเลยที่อยู่ในอาการมึนเมา ประกอบกับจ าเลยมีอารมณ์
โกรธที่ไก่ของจ าเลยหลายตัวตายเพราะกินข้าวคลุกยาเบื่อ ซึ่งจ าเลยเชื่อว่าผู้เสียหายเป็นผู้ใช้ข้าวคลุกยา
เบื่อให้ไก่ของจ าเลยกิน ท าให้จ าเลยมีความเครียดและสับสน ทั้งต้องมาโต้เถียงกับผู้เสียหายอย่างรุนแรง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีก ด้วยสภาวการณ์เช่นนี้จ าเลยไม่สามารถที่จะคิดใคร่ครวญหรือวางแผนในการฆ่า
ผู้เสียหายเพราะการยิงผู้อ่ืนในลักษณะที่มีผู้คนที่รู้จักคุ้นเคยอยู่ล้อมรอบย่อมเป็นข้อชี้ชัดว่าจ าเลยมิได้คิด
ท าการให้รอบคอบเพ่ือมิให้ตนต้องมีความผิดได้รับโทษโดยง่ายเชื่อได้ว่าจ าเลยมิได้คิดไตร่ตรองไว้ก่ อนแต่
อย่างใด ปัญหานี้แม้จ าเลยมิได้ยกขึ้นอ้างในฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 
ศาลฎีกามีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง 
และมาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 215 และ มาตรา 225 แต่เมื่อจ าเลยยิงผู้เสียหายเป็นเหตุ
ให้ผู้เสียหายได้รับอันตราย แก่กายและผู้ตายถึงแก่ความตาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 
60  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3558/2531 การที่ผู้ตายทั้งสองถูกพวกจ าเลยท าร้ายมีบาดแผลทั้งถูกยิง 
ถูกฟัน และถูกตีหลายแห่ง เกิดจากการกระท าของพวกจ าเลยที่ปราศจากความยับยั้งเนื่องจากเหตุการณ์ที่
เกิดโดยปัจจุบันทันด่วน แม้จ าเลยที่ 4 ใช้ไม้กระดานพาดที่คอ ส. ผู้ตาย แล้วพวกของจ าเลยขึ้นไปยืนบน
ปลายไม้เพ่ือกดศีรษะให้จมน้ า ก็เป็นการท าเพ่ือจะให้ ส. ถึงแก่ความตายโดยฉับพลันเท่านั้น มิใช่การฆ่า
โดยทารุณโหดร้าย  

ในขณะที่จ าเลยทั้งสองกับพวกก าลังช่วยกันค้นหาทรัพย์สินอยู่นั้น ผู้ตายเข้ามาภายในบ้าน จ าเลย
ทั้งสองกับพวกจึงเข้าไปล็อกคอผู้ตาย ผู้ตายดิ้นรนต่อสู้และร้องขอความช่วยเหลือ จ าเลยทั้งสองกับพวกจึง
ช่วยกันจับผู้ตายมัดและรุมแทงผู้ตายต่อเนื่องจนผู้ตายถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ แม้ผู้ตายจะมีบาดแผล
หลายแห่งก็เป็นการส่อแสดงให้เห็นเจตนาว่าต้องการแทงผู้ตายให้ถึงแก่ความตายในทันทีเท่านั้น ไม่ใช่เป็น
การฆ่าโดยกระท าทารุณโหดร้ายตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 289 (5) 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 975/2508 จ าเลยฉุดคร่าหญิงไปเพ่ือกระท าอนาจารและข่มขืนกระท า
ช าเรา ระหว่างนั้นบิดาของหญิงผู้เสียหายเข้าไปขัดขวาง จ าเลยจึงฆ่าบิดาของหญิงนั้น เป็นการฆ่าเพ่ือ
ความสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอ่ืน ตามมาตรา 289 (6) และขณะเดียวกันก็เป็นการฆ่าเพ่ือเอาไว้
ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ได้กระท าความผิดอย่างอ่ืน ตามมาตรา 289 (7) ด้วย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 357/2532 จ าเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้
ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส และตกจากรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาจากนั้นจ าเลยได้เอารถจักรยานยนต์
ของผู้เสียหายไป การที่จ าเลยยิงผู้เสียหายก็เพ่ือความสะดวกในการที่จ าเลยจะลักเอารถจักรยานยนต์ของ
ผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย การกระท าของจ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 289 (6) ประกอบด้วยมาตรา 80 มิใช่ความผิดตามมาตรา 289 (7) เพราะการฆ่าตามอนุมาตรา 7 

เป็นการฆ่าผู้อ่ืนเพื่อจะเอาผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระท าความผิดอ่ืน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2512 จ าเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายในการชิงทรัพย์ แม้มีเจตนายิงเพ่ือชิง
ทรัพย์ก็ถือว่ามีเจตนาฆ่าผู้เสียหายด้วย เมื่อผู้เสียหายไม่ตายจ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือ
จะเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่จ าเลยได้กระท าการชิงทรัพย์เพ่ือปกปิดความผิดและเพ่ือหลีกเลี่ยงให้
พ้นอาญาในความผิดฐานชิงทรัพย์ จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 289 (7) ประกอบด้วยมาตรา 80 มิใช่
แต่จะมีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนรับอันตรายสาหัสตามมาตรา 339 วรรคสี่เท่านั้น (ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 1491/2530 วินิจฉัยไว้ท านองเดียวกัน)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1093/2541 การกระท าความผิดตามมาตรา 289 (7) กับมาตรา 339 

วรรคท้าย (ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย) ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี (โดยมีเหตุฉกรรจ์) เป็น
ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 289 (7) ซึ่งเป็นบทหนัก 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 84-85/2516 จ าเลยทั้งสามขึ้นไปขู่เข็ญเจ้าทรัพย์บนบ้านผู้ตายและบังคับ
ให้ผู้ตายนอนคว่ าหน้า จ าเลยที่ 2 เหยียบหลังผู้ตายไว้ จ าเลยที่ 1 ถือปืนยืนคุมอยู่กดศีรษะผู้ตาย ส่วน
จ าเลยที่ 3 เข้าไปในห้องค้นหาทรัพย์ ครั้นได้ทรัพย์แล้วก็เดินออกจากห้อง จ าเลยที่ 2 พูดชวนกลับแล้ว
เดินตามจ าเลยที่ 3 ไปจ าเลยที่ 1 ก็เดินตามไปด้วย พอห่างผู้ตายได้เกือบ 2 ศอก ผู้ตายผงกศีรษะขึ้นจ าเลย
ที่ 1 จึงยิงผู้ตาย 1 นัด ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่จ าเลยที่ 1 ยิงผู้ตายก็เพราะผู้ตายผงกศีรษะขึ้นเพ่ือดู
หน้าจ าเลยนั่นเอง จ าเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ร่วมกระท าโดยตอนนี้ด้วย การที่จ าเลยทั้งสามมีอาวุธปืนร่วมกัน
ปล้นทรัพย์หาพอที่จะฟังว่าจ าเลยทุกคนมีเจตนาร่วมกันที่จะฆ่าเจ้าทรัพย์มาแต่แรกไม่ จ าเลยที่ 2 และ
จ าเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 340 วรรคท้ายเท่านั้น 
หามีความผิดตามมาตรา 289 (7) ด้วยไม่ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1459/2532 วินิจฉัยไว้ท านองเดียวกัน) 
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มำตรำ 290 ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อื่นโดยไม่เจตนำ 

ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี 
           ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าร้ายผู้อื่น  
           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายถึงแก่ความตาย  
           3. โดยเจตนา 

ท าร้ายผู้อ่ืน หมายความว่า ประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืน การท าร้ายนี้จะถึงกับเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนตามมาตรา 296 หรือเพียงใช้ก าลังท าร้ายผู้อ่ืนโดยไม่ถึงกับ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา 391 ก็ได้  

เป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายถึงแก่ความตาย หมายความว่า การท าร้ายผู้อ่ืนนั้นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะต้องท าร้ายผู้อ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นเจตนาท าร้ายตามมาตรา 295 หรือมาตรา 391 ก็ตาม 

องค์ประกอบความผิด  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 290 วรรคหนึ่ง  
           2. ความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังบัญญัติไว้ในมาตรา 289  

           3. โดยเจตนา 
           มาตรา 290 วรรคสอง นี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดฐานท าร้าย
ผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เหตุฉกรรจ์นั้นมี 7 ประการ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 เช่น               
ท าร้ายบุพการี ท าร้ายเจ้าพนักงาน หรือท าร้ายผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 35/2546 การวินิจฉัยว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงต้องได้
ความชัดว่าจ าเลยมีเจตนากระท าการเพ่ือฆ่า โดยพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งการกระท าของจ าเลยยิ่งกว่า
บาดแผลที่ผู้ตายได้รับ คดีนี้ ร. กับจ าเลยพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมา ร. ไปรับผู้ตายซึ่งเป็นบุตรอายุ 3 ปีเศษ
มาอยู่ด้วย จ าเลยรักใคร่เลี้ยงดูผู้ตายอย่างดี แต่ผู้ตายมักจะท าสิ่งของเลอะเทอะจ าเลยบ่นไม่ชอบและเฆี่ยน
ผู้ตายในลักษณะสั่งสอนวันเกิดเหตุผู้ตายถ่ายปัสสาวะรดที่นอนซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่จ าเลยถึงกับคิดจะฆ่า
ผู้ตาย ขณะเกิดเหตุจ าเลยและผู้ตายอยู่ในห้องน้ าไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็น จึงไม่ได้ความชัดแจ้งว่าจ าเลย
ได้กระท าต่อผู้ตายอย่างไรบ้าง แต่จ าเลยให้การในชั้นสอบสวนว่าจ าเลย ใช้อารมณ์ลงโทษผู้ตายอย่าง
รุนแรงโดยการกดศีรษะผู้ตายลงในโถส้วมซึ่งมีน้ าจากสายยางช าระที่จ าเลยฉีดไปที่ศีรษะผู้ตายเอ่อล้น
ขึ้นมา โดยจ าเลยเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้ผู้ตายส าลักน้ าแล้วหมดสติไป ด้วยความตกใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จ าเลยจึงใช้มือขยุ้มท้องและใช้ก าปั้นทุบท้องผู้ตาย อีกท้ังยังน าผู้ตายพาดบนโถส้วมและใช้ฝาโถส้วมกดทับ
ท้องผู้ตาย อันเป็นความเข้าใจของจ าเลยที่พยายามจะรีดน้ าให้ออกจากท้องผู้ตายนั่นเอง ซึ่งน่าจะเป็น
สาเหตุท าให้อวัยวะภายในช่องท้องของผู้ตายได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง พยานหลักฐานของ
โจทก์จึงมีเหตุผลและน้ าหนักฟังได้เพียงว่าจ าเลยท าร้ายร่างกายผู้ตายจริงเนื่องจากโกรธที่ผู้ตายถ่าย
ปัสสาวะรดที่นอน เมื่อทางน าสืบของโจทก์ไม่ปรากฎมูลเหตุที่แน่ชัดในอันจะจูงใจให้จ าเลยฆ่าผู้ตายแล้ว 
พฤติการณ์แห่งการกระท าของจ าเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย นอกจากนี้ยังปรากฏว่าหลัง
เกิดเหตุจ าเลยยังช่วย ร. พาผู้ตายไปหาแพทย์ และเมื่อทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจ าเลยก็เป็นผู้ไป
แจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจมิได้หลบหนีแต่อย่างใด แสดงให้เห็นเจตนาของจ าเลยว่าไม่มีเจตนาฆ่า
ผู้ตาย เพียงแต่มีเจตนาท าร้ายเท่านั้น เมื่อการท าร้ายของจ าเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ความตาย
จึงเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของจ าเลย จ าเลยจึงมีความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่
ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคหนึ่ง  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2510 จ าเลยและผู้ตายเป็นสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส 
จ าเลยได้ใช้มือและเท้าท าร้ายผู้ตายโดยท าร้ายบ้างหยุดบ้างสลับกันเป็นระยะๆ รวมเป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
ไม่ได้ความว่าจ าเลยท าร้ายผู้ตายโดยลักษณะและความรุนแรงเพียงใด ลักษณะบาดแผลของผู้ตายนั้น
แพทย์ลงความเห็นว่าอาจท าให้ถึงตายได้ คือ หน้าบวม ศีรษะบวม และไตแตก ไม่มีเหตุผลที่จะพิจารณา
ประกอบบาดแผลว่าจ าเลยได้กระท าโดยลักษณะและความรุนแรงที่อาจเห็นผลได้ว่าน่าจะ ท าให้ผู้ตายถึง
แก่ความตาย ดังนี้จ าเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยกระท าทารุณโหดร้าย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคสอง 

 

มำตรำ 291 ควำมผิดฐำนกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ควำมตำย 
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ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้อง ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย  
           3. โดยประมาท 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กฎหมายมิได้ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดฐาน
นี้ไว้ ดังนั้นผู้กระท าจะกระท าด้วยประการใดๆก็ได้ เช่น ขับรถ ยิงปืน การกระท านี้หมายรวมถึงการงดเว้น
การที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้น ตามมาตรา 59 วรรคท้ายด้วย  

การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย หมายความว่า การกระท าด้วยประการ ใดๆนั้น
เป็นเหตุให้เกิดการตายแก่ผู้อ่ืน แต่ผลของความตายนั้นต้องเป็นไปตามหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ
ผล กล่าวคือ ความตายจะต้องเป็นผลซึ่งธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้กระท านั้น เช่น จ าเลย
ท าปืนลั่นถูกผู้ตาย ผู้ตายรักษาบาดแผลไม่ดี เกิดเป็นบาดทะยักถึงแก่ความตาย ความตายเป็นผลที่เกิดจาก
บาดแผลที่ถูกกระสุนปืนที่เกิดขึ้นจากการกระท าโดยประมาทของจ าเลย จ าเลยต้องรับผิดฐานกระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 291 นี้  

โดยประมาท หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าด้วยประการใดๆโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่
หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ตามมาตรา 59 วรรคสี่ 

กรณีท่ีผู้กระท าได้กระท าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง ผู้กระท าอาจไม่มีความผิด 
ได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับโทษน้อยลง ถ้าผู้กระท าได้กระท าโดยประมาท ผู้กระท าก็ต้องรับโทษฐาน
กระท าโดยประมาทตามมาตรา 62 วรรคสอง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11/2538 จอดรถที่เสียไว้ข้างถนนโดยไม่มีเครื่องหมายหรือไฟสัญญาณ 
เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์แล่นมาชนท้าย ผู้ขับขี่ถึงแก่ความตายถือว่าประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ตาม
มาตรา 291 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 51/2541 จ าเลยขับรถยนต์แซงรถบรรทุกในขณะที่รถบรรทุกแซงรถไถนา 
ผิวจราจรบริเวณนั้นกว้าง 5 เมตร เป็นการแซงรถในที่คับขันต้องห้ามตามกฎหมายทั้งเป็นกรณีที่จ าเลย
คาดหมายได้ว่าการขับรถยนต์แซงเช่นนั้นอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน จึงเป็นการ
กระท าโดยประมาท 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 832/2540 การที่จ าเลยทั้งสามร่วมกันใช้สายไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีอันตราย
โดยสภาพ สามารถท าอันตรายบุคคลอ่ืนให้ถึงแก่ความตายได้ท าการช็อตปลาในคลองสาธารณะที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน นอกจากจะเป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งแล้วยังเป็นการกระท าโดย
ประมาทปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ อันถือได้ว่าเป็นการกระท าด้วยความประมาท 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสีอีกด้วย เมื่อผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่จ าเลยทั้งสามร่วมกัน
ใช้ดังกล่าวช็อตจนถึงแก่ความตายก็ต้องถือว่าเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจ าเลยทั้งสาม ไม่
ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะผู้ตายลงไปอาบน้ าในคลองแล้วถูกไฟฟ้าช็อตหรือเป็นเพราะผู้ตายไปแก้
สายไฟฟ้าที่เกี่ยวติดสิ่งของจึงถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายก็ตามก็ไม่มีผลท าให้จ าเลยทั้งสามพ้นผิด
แต่อย่างใด จ าเลยทั้งสามจึงมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 291  

ค ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3382/2542 การที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
291 ต้องมีการกระท าโดยประมาทและการกระท าโดยประมาทนี้เป็นผลโดยตรงให้เกิดความตาย ค าของ
จ าเลยที่ 1 ที่ร้องบอกให้เด็กหญิง จ. ว่ายน้ าข้ามไปโดยบอกว่าจะลงมาช่วยนั้นคงเป็นแต่ค าชี้แนะ หาได้
บังคับให้เด็กหญิง จ. ว่ายน้ าข้ามไปไม่ เมื่อเด็กหญิง จ. ตัดสินใจว่ายน้ าข้ามไปและจมน้ าเพราะกระแสน้ า
ไหลเชี่ยวจนถึงแก่ความตายโดยจ าเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถช่วยได้ จึงนับได้ว่าเป็นการสมัครใจเข้าเสี่ยง
ภัยของเด็กหญิง จ. เองเหตุความตายหาได้เกิดจากการกระท าของจ าเลยที่ 1 กับพวกไม่ ทั้งมิใช่เป็นผล
โดยตรงอันเนื่องมาจากการชี้แนะของจ าเลยที่ 1 จ าเลยที่ 1 กับพวกจึงมิได้กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้
เด็กหญิง จ. ถึงแก่ความตาย 

 

มำตรำ 292 ควำมผิดฐำนกระท ำกำรอันทำรุณแก่ผู้ซึ่งต้องพ่ึงตนเพื่อให้บุคคลนั้นฆ่ำตนเอง 

ผู้ใดกระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณ หรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกัน แก่บุคคลซึ่งต้องพ่ึงตนในการ
ด ารงชีพหรือในการอื่นใด เพ่ือให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่า
ตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกัน  
           2. แก่บุคคลซึ่งต้องพ่ึงตนในการด ารงชีพหรือในการอ่ืนใด  
           3. เป็นเหตุให้บุคคลนั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง 
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ค าอธิบาย 

กระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกัน  หมายความว่า กระท าทารุณ หรือ
คล้ายคลึงกับการทารุณ ทารุณ หมายความว่าหยาบช้า ร้ายกาจ ดุร้าย โหดร้าย  

แก่บุคคลซึ่งต้องพ่ึงตนในการด ารงชีพหรือในการอ่ืนใด หมายความว่า กระท าการดังกล่าวข้างต้น
แก่ผู้ซึ่งต้องพ่ึงผู้กระท า เช่น คนชรา คนป่วย เด็ก คนอนาถา หรือบุตร เป็นต้น  

เป็นเหตุให้บุคคลนั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง หมายความว่าการกระท านั้นเป็นเหตุให้
บุคคลผู้ถูกกระท านั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการกระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือด้วยปัจจัย
คล้ายคลึงกัน และผู้กระท าต้องรู้ว่าผู้ที่ตนกระท านั้นเป็นผู้ที่ต้องพ่ึงผู้กระท าในการด ารงชีพหรือการอ่ืนใด  

เพ่ือให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาในการกระท าด้วยการ
ปฏิบัติการทารุณแล้วผู้กระท ายังต้องมีเจตนาพิเศษที่จะให้ผู้ถูกกระท าฆ่าตนเองด้วย เช่น แม่เลี้ยงทารุณ
ลูกเลี้ยงเพ่ือบีบคั้นให้ลูกเลี้ยงฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

 

มำตรำ 293 ควำมผิดฐำนช่วยหรือยุยงผู้มีจิตอ่อนแอหรือบกพร่องให้ฆ่ำตนเอง 

ผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพ
หรือสารส าคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระท าของตนได้ ให้ฆ่าตนเองถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้
เกิดข้ึนหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ช่วยหรือยุยง  
           2. เด็กอายุยังไม่เกิน 16 ปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือ
สาระส าคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระท าของตนได้  
           3. ให้ฆ่าตนเอง  
           4. การฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเองเกิดขึ้น  
           5. โดยเจตนา 

ช่วยหรือยุยง หมายความว่า ช่วยเหลือหรือส่งเสริม ชักจูง จูงใจ เพ่ือให้บุคคลที่ระบุฆ่าตนเองไม่
ว่าบุคคลนั้นจะได้มีความคิดที่จะฆ่าตนเองอยู่แล้วหรือไม่  
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เด็กอายุยังไม่เกิน 16 ปี หมายความว่า เด็กอายุยังไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ เพราะเด็กในวัยนี้
ความคิดอ่านยังไม่เจริญพอ อาจถูกยุยงชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย หรือเด็กอาจคิดฆ่าตัวตายแต่ไม่มีอาวุธ 
ผู้กระท าก็ช่วยหายาพิษหรืออาวุธปืนให้ เป็นต้น  

ผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท าของตนมีสภาพหรือสาระส าคัญอย่างไร หมายความถึง  ผู้ซึ่งมี
จิตบกพร่องหรือวิกลจริต เช่น บุคคลตามมาตรา 65 เป็นต้น  

ผู้ซึ่งไม่สามารถบังคับการกระท าของตนเองได้ หมายความถึง ผู้ซึ่งมีจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเสพสิ่งมึนเมาจนบังคับตนเองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลายาวนานหรือชั่วขณะหนึ่งก็ตาม เช่น บุคคล
ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง เป็นต้น  

ให้ฆ่าตนเอง หมายความว่า การช่วยหรือยุยงนั้น ผู้กระท าได้กระท า เพ่ือให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือ 
หรือผู้ถูกยุยงฆ่าตนเอง เช่น ช่วยหาปืนให้เด็กหรือคนวิกลจริต  หรือยุยงให้เด็กหรือคนวิกลจริตฆ่าตัวตาย 
เป็นต้น  

จนบุคคลนั้นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง หมายความว่า การช่วยหรือยยงบุคคลนั้นเป็นผลให้
บุคคลดังกล่าวฆ่าหรือพยายามฆ่าตนเอง กล่าวคือ มีการฆ่าตนเองหรือ พยายามฆ่าตนเองโดยเกิดจากการ
ช่วยหรือยุยงนั้นโดยตรง คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลตามทฤษฎีผลธรรมดา (มาตรา 63)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 และรู้ว่าบุคคลที่ตนช่วยหรือยุยงนั้นเป็น
บุคคลตามองค์ประกอบความผิด ข้อ 2 

 

มำตรำ 294 ควำมผิดฐำนเข้ำร่วมในกำรชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ถึงแก่ควำมตำย 

ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะ
เป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระท าไปเพ่ือห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพ่ือ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
           2. ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
           3. บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท า
ในการชุลมุนต่อสู้นั้น  
           4. โดยเจตนา 
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ค ำอธิบำย  
เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ หมายความว่า ผู้กระท าเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ซึ่งเป็นการ

ต่อสู้ท าร้ายร่างกายกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายขึ้นไป แม้ผู้กระท าจะยังไม่ได้ ท าร้ายใครหรือไม่รู้จักกับฝ่าย
ใดเลยก็ตาม  

ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป หมายความว่า การชุลมุนต่อสู้นั้นนอกจากต้องมีสองฝ่ายขึ้นไป
แล้วจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปด้วย เพราะถ้ามีเพียง 2 คนก็เป็นเรื่องการท าร้ายซึ่งกันและกัน แต่ถ้า
เป็นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป เป็นการยากที่จะรู้ว่าใครท าร้ายใคร จึงต้องบัญญัติมาตรานี้ขึ้น  

บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท าใน
การชุลมุนต่อสู้นั้น หมายความว่า มีผู้ถึงแก่ความตายจากผลของการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นผู้ถึงแก่
ความตายนั้นจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นด้วยหรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ไม่ส าคัญ  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 ที่จะเข้าร่วมในการชุลมุนนั้น โดยหา
จ าต้องมีเจตนาในการจะท าให้ผู้ใดถึงแก่ความตายไม่ 
           มาตรา 294 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้กระท าไมต่้องรับโทษถ้าเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้  
           1. เป็นผู้ร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
           2. แสดงได้ว่า 
               2.1 ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ  
               2.2 ได้กระท าไปเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ค ำอธิบำย 

ได้กระท าไปเพ่ือห้ามการชุลมุนต่อสู้ หมายความว่า ได้มีการชุลมุนต่อสู้กันอยู่แล้วหรือจะมีการ
ต่อสู้กัน ผู้กระท าได้เข้าไปห้ามให้การชุลมุนต่อสู้นั้นเลิกกันหรือไม่เกิดการต่อสู้กัน กฎหมายใช้ค าว่า เพ่ือ
ห้าม ดังนั้นแม้ผู้กระท าเข้าไปในที่ชุลมุนต่อสู้แล้วแม้ยังไม่ทันห้ามแต่มีการตายจากการชุลมุนต่อสู้ขึ้นก่อน 
ผู้เข้าไปเพื่อห้ามก็ได้รับยกเว้นโทษแล้ว  

ได้กระท าไปเพ่ือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า มีการชุลมุนต่อสู้กันแล้วได้กระท า
ไปเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง โดยได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 
ตัวอย่ำงเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3713/2531 ผู้ตายถูกท าร้ายร่างกายในขณะเกิดเหตุชุลมุนต่อสู้ระหว่าง
ฝ่ายผู้ตายกับฝ่ายจ าเลยซึ่งได้เข้าร่วมในการชุลมุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เข้าร่วมในการ
ชุลมุนคนใดใช้มีดแทงผู้ตายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ดังนี้จะถือว่าผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการชุลมุน
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ต่อสู้ทุกคนมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตายหาได้ไม่ จ าเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 294 

เท่านั้น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5508/2534 การที่จ าเลยที่ 1 เอามีดจี้คอจ าเลยที่ 2 นั้นผู้ที่ประสบ

เหตุการณ์อยู่ในฐานะอย่างจ าเลยที่ 2 คงไม่มีจิตใจที่จะพิจารณาว่าจ าเลยที่ 1 จะแทงจริงหรือไม่ ย่อมต้อง
ดิ้นรนให้พ้นเหตุการณ์นั้น การที่จ าเลยที่ 2 ชกจ าเลยที่ 1 ไปที่เดียวในภาวะเช่นนั้นนับว่าเป็นการกระท า
เพ่ือป้องกันให้พ้นอันตรายเท่านั้น หาได้มีเจตนาท าร้ายหรือสมัครใจวิวาทกับจ าเลยที่ 1 ไม่แม้ในเหตุการณ์
ดังกล่าวจ าเลยที่ 1 ได้ฆ่า ร. ตายด้วย จ าเลยที่ 2 ก็หามีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้และมีคนถึงแก่ความตาย
ตามมาตรา 294 ไม ่

 

หมวด 2 ควำมผิดต่อร่ำงกำย 

มำตรำ 295 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย 
ผู้ใดท าร้ายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้นกระท า ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าร้าย  
           2. ผู้อื่น  
           3. จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น  
           4. โดยเจตนา 

ท าร้าย หมายความว่า ท าให้เสียหายเป็นภัยแก่กายหรือจิตใจ การท าร้ายจะกระท าด้วยประการ
ใดๆก็ได้ ถ้าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ (จิตติ ติงศภัทิย์ , 2539: 

1988)  

ผู้อ่ืน หมายความว่า ท าร้ายบุคคลอ่ืนมิใช่ท าร้ายตนเองและผู้ถูกท าร้ายต้องมีสภาพบุคคลซึ่งยังมี
ชีวิตอยู่  

จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น หมายความว่า การท าร้ายนั้นต้องกระท า
ถึงขนาดเป็นอันตรายแก่กายหรือเป็นอันตรายแก่จิตใจ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง กล่าวคือ มีเพียงเจตนาท า
ร้าย ส่วนผลจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นเรื่องที่ผู้กระท าต้องรับผิดตามมาตรา 295 นี้ หรือเพียง า
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ความผิดลหุโทษตามมาตรา 391 แล้วแต่กรณีการท าให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่มิได้กระท าโดย
เจตนาไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 2007) 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1748/2538 จ าเลยถีบผู้ตายลงไปในแม่น้ าตรงที่ลึกประมาณครึ่งตัวผู้ตาย 

แล้วใช้แผ่นซีเมนต์ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 1 ฟุต หนา 2 นิ้ว ทุ่มใส่ถูกศีรษะผู้ตายในระยะใกล้ขณะที่ผู้ตาย
ก าลังปืนขึ้นมาบนฝั่ง เป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บจึงหมดสติจมน้ าตาย แม้บาดแผลภายนอกจะเป็นแผล
ถลอกที่ศีรษะและแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ตายจมน้ าตาย แต่การตายเกิดจากการท าร้ายของจ าเลยโดยตรง 
จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการทุ่มแผ่นซีเมนต์ดังกล่าวจะท าให้ผู้ตายได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บและตายได้
หากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงที ถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ไม่ใช่เพียงเจตนาท าร้ายร่างกาย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2540 การที่จ าเลยใช้ไขควงที่ฝนจนแหลมเป็นอาวุธแทงไปที่ร่างกาย
ผู้เสียหายที่ 1 เพ่ือให้ผิวหนังทะลุอันเป็นการเล็งเห็นผลว่าถึงตายได้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะจิตใจที่ไม่
ค านึงถึงชีวิตผู้อื่น ผู้เสียหายที่ 1 เป็นเพศที่อ่อนแอกว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน และไม่มีทางท่ีจะต่อสู้
ชนะได้จ าเลยไม่มีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธประทุษร้ายผู้หญิง การใช้อาวุธที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองย่อมมุ่งต่อ
ผลคือชีวิต ทั้งอายุของจ าเลยในขณะที่กระท าความผิดนั้นสามารถรู้ผิดชอบและบังคับตัวเองได้ ไม่ได้มี
จิตใจบกพร่อง จ าเลยสร้างภยันตรายให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนเอง มิใช่เกิดจากความตื่นเต้นความ
ตกใจ หรือความกลัว อันจะท าให้เห็นว่าจ าเลยมีเพียงเจตนาท าร้ายตามที่จ าเลยฎีกา จ าเลยแก้ตัวว่ามิได้
กระท าโดยเจตนาฆ่าหาได้ไม่ จ าเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 

 

มำตรำ 296 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
           2. ความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 

ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าความผิดฐานท า
ร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แต่การกระท านั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
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289 เช่น ท าร้ายร่างกายบิดาซึ่งเป็นบุพการีท าร้ายร่างกายเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งจับกุมผู้กระท าผิดตาม
หน้าที่ เป็นต้น ผู้กระท าผิดตามมาตรา 296 นี้จะต้องรับโทษหนักขึ้น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2528 จ าเลยขับรถยนต์ของกลางชนท้ายรถจี๊ปที่ร้อยต ารวจตรี ส. 

ขับข่ีโดยมีเจตนาท าร้ายเพราะโกรธเคืองที่จับจ าเลยมาสถานีต ารวจและไม่ยอมปล่อยจ าเลยตามค าขอร้อง
ของจ าเลย จนร้อยต ารวจตรี ส.ได้รับบาดเจ็บ จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 296  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1752/2540 การที่จ าเลยใช้มีดปลายแหลมยาว 10 นิhว เผาไฟแล้วนาบที่
บริเวณแก้ม แขน ไหล่ หลัง และโคนขาของโจทก์ แม้จะไม่ปรากฏว่ามีดที่เผาไฟนั้นเผาไฟนานเท่าใดและ
ร้อนเพียงใด แต่จากลักษณะบาดแผลที่โจทก์ได้รับแสดงให้เห็นว่ามีดถูกเผาไฟจนร้อนมาก เพราะเม่ือน าไป
นาบโจทก์แล้วท าให้เกิดไหม้ พอง ผิวหนังหลุด แพทย์ลงความเห็นว่าหากรักษา ตามวิธีการที่ถูกต้องแผล
จะหายภายใน 10 วันแต่จะเป็นรอยแผลเป็น การกระท าของจ าเลยเป็นการท าร้ายการท าร้ายโดยมุ่ง
ประสงค์ให้โจทก์ได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าการท าร้ายโดยทั่วไป ถือได้ว่าเป็นการกระท าโดยทารุณ
โหดร้ายส่วนแผลเป็นที่ใบหน้าโจทก์จะมีความกว้างยาวขนาดไหนและยืนห่างแค่ไหนจึงจะสามารถ
มองเห็นได้นั้นเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าโจทก์ได้รับอันตรายสาหัสเพราะหน้าเสียโฉมอย่างติดตั ว
หรือไม่ ซึ่งไม่เก่ียวกับปัญหาว่าเป็นการกระท าโดยทารุณโหดร้ายแต่อย่างใด 

 

มำตรำ 297 ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยเป็นอันตรำยสำหัส 

ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี 
           อันตรายสาหัสนั้น คือ  

(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียมานประสาท  
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด  
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว  
(5) แท้งลูก  
(6) จิตพิการอย่างติดตัว  
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
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(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัส  
           2. อันตรายสาหัส คือ 

(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท  
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์  
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด  
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 2  

(5) แท้งลูก  
(6) จิตพิการอย่างติดตัว  
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต  
(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณีย

กิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน  
           3. โดยเจตนา 
           มาตรา 297 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุฉกรรจ์ของความผิดตามมาตรา 295 กล่าวคือ ผู้กระท า
ผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 และความผิดนั้นประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใดดังที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 297 เรียกว่า รับอันตรายสาหัส ซึ่งกฎหมายลักษณะอาญา เรียกว่า บาดเจ็บสาหัส กฎหมาย
บัญญัติให้ผู้กระท านั้นต้องรับโทษหนักขึ้น  

ตาบอด หูหนวก ลินขาด หรือเสียฆานประสาทตาบอด หมายความว่า ตาของผู้ถูกท าร้ายมองไม่
เห็นภาพโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เห็นแสงแต่ไม่เห็นภาพก็ได้ชื่อว่าตาบอดเป็นการถาวร (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 

2010)  

เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ หมายความว่า 
1. อวัยวะสืบพันธุ์เสียหาย ขาดไป หรือใช้การไม่ได้ เช่น ตัดอวัยวะ สืบพันธุ์ชายขาด มดลูกหรือรัง

ไข่เสียหาย หรือถูกตัดออกไปเพราะการท าร้าย เป็นต้น 

2. เสียความสามารถสืบพันธุ์ หมายความว่า ไม่สามารถสืบพันธุ์ แม้ยัง สามารถร่วมประเวณีได้ 
(หยุด แสงอุทัย, 2540: 206) เช่น ท าให้เป็นหมัน ไม่สามารถมีบุตรได้ เป็นต้น  
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เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด หมายความว่า อวัยวะดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดขาด
หลุดไปหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ เช่น นิ้วขาดไป 1 นิ้ว หรือเอ็นขาเสียหายจนเดินไม่ได้
ตามปกติ เป็นต้น 

อวัยวะอ่ืนใด หมายความว่า อวัยวะอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในอนุมาตรานี้ แต่ต้องเป็นอวัยวะที่
ส าคัญใกล้เคียงกัน เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า เป็นต้น แต่หากเป็นฟันต้องหลายซี่หรือท าให้ฟันที่เหลือเคี้ยวอาหาร
ไม่ได้ตามปกติ  

หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว หมายความว่า ท าให้เสียความงามบนใบหน้าจนน่าเกลียด เช่นเป็น
แผลเป็นยาว รูปหน้าบิดเบี้ยวไป นอกจากนั้นต้องเห็นได้ชัดเจนและเสียโฉมเป็นการถาวร  

แท้งลูก หมายความว่า ท าให้ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาตาย หรือท าให้ทารกคลอดออกมา         
โดยไม่มีชีวิต 

ข้อควรจ า หากผู้กระท าผิดเจตนาที่จะให้แท้งลูก ผู้กระท าต้องมีความผิดตามมาตรา 302 หรือ
มาตรา 303 แล้วแต่กรณี อนึ่ง ความผิดฐานท าให้แท้งลูกอาจมีการท าร้ายร่างกายหรือไม่ก็ได้ การท าร้าย
ร่างกายจนเป็นเหตุให้แท้งลูกเป็นความผิดตามมาตรา 297 (5) แต่การท าแท้งซึ่งท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจด้วย ผู้กระท ามีความผิดตามมาตรา 297 (5) และมาตรา 302 หรือมาตรา 303 

ซึ่งเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษบทหนักที่สุดคือมาตรา 297 (5) ตาม
มาตรา 90  

จิตพิการอย่างติดตัว หมายความว่า จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ แต่ไม่
ต้องถึงวิกลจริต  

ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

ทุพพลภาพ หมายความว่า ไม่สามารถที่จะใช้อวัยวะที่ถูกท าร้ายประกอบการงานหรือใช้ไม่ได้
อย่างปกติ เช่น ถูกฟันแขนเส้นเอ็นขาด รักษาแผลหายแล้วแต่ไม่มีก าลังท างานได้ตามปกติ เป็นต้น  

ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต หมายความว่า ป่วยเจ็บชนิดไม่สามารถรักษาให้หายได้ และ
อาการป่วยเจ็บนี้ต้องคาดคะเนได้ว่าจะคงอยู่ตลอดชีวิต กล่าวคือไม่สามารถบ าบัดให้หายได้  

ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน หมายความว่าทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา ไม่จ าเป็นต้อง
ถึงตลอดชีวิต เพียงเกินกว่า 20 วันก็เข้า อนุมาตรานี้ 

1. อาการทุกขเวทนา หมายความว่า ผู้ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บนั้นนอกจากมีระยะเวลาเกินกว่า 
20 วันแล้วต้องมีความเจ็บปวดหรือความล าบากในการด ารงชีวิตด้วย 
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2. ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน หมายความว่า ผู้ถูกท าร้ายนั้นไม่สามารถ
กระท ากิจการใดๆที่กระท าอยู่ตามปกติเป็นเวลาเกินกว่า 20 วัน เช่น ท านาไม่ได้ พิมพ์ดีดไม่ได้ เขียน
หนังสือไม่ได้ เป็นต้น แต่ถ้ายังท าได้แต่ท าได้ไม่ดีเท่าเดิมยังไม่ถือว่าเป็นอันตรายสาหัส  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ซึ่งหมายถึงผู้กระท ามีเจตนา
ที่จะท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ส่วนจะเป็นความผิดตามมาตรา 297 ต่อเมื่อเกิดผลเป็นอันตราย
สาหัส ดังนั้นความผิดฐานพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 297 จึงมีไม่ได้เพราะแม้ผู้กระท าผิดเจตนา
ที่จะท าร้ายให้ได้รับอันตรายสาหัส แต่อันตรายสาหัสไม่เกิดขึ้น ผู้กระท าก็คงมีความผิดตามมาตรา 295 

เท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1116/2502 จ าเลยต่อยถูกผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้สียหายตาบอด แม้จะ
ไม่ได้ตั้งใจท าร้ายให้ถึงตาบอด จ าเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (1)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4150/2529 โจทก์ร่วมถูกตบด้วยแก้วที่ใบหน้าบริเวณเบ้าตาข้างซ้าย 
แพทย์ผู้รักษาเบิกความประกอบรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลว่าโจทก์ร่วมมีเลือดออกในลูกตาซ้าย 
ฉากรับภาพเคลื่อน เป็นเหตุให้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น ใช้เวลา 2 เดือนหลังจากรักษาแล้วก็ยังมองไม่เห็นตา
ข้างซ้ายจะบอดตลอดกาล ไม่สามารถผ่าตัดตาข้างซ้ายให้กลับดีได้ จะเอาลูกตาคนอ่ืนเปลี่ยนแทนก็ไม่ได้
เพราะเบ้าตาภายในเสีย แม้โจทก์ร่วมจะได้รักษาหลังเกิดเหตุทันทีก็ไม่อาจแก้ไขให้ดีได้ ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์
ได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (1)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2515 ผู้เสียหายถูกท าร้าย ท าให้ฟันล่างด้านหน้าหัก 4 ซี่ แต่ฟันที่
เหลือยังใช้เคี้ยวอาหารได้ ดังนี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 (3)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2526 โจทก์ร่วมถูกฟันที่ต้นแขน ปลายแขน และข้อมือขวา ลึกผ่าน
ชั้นกล้ามเนื้อและตัดประสาทที่ไปเลี้ยงแขน ต้องรักษาตัว 2 เดือนเศษ จึงหายเป็นปกติ แต่ท างานไม่ได้ ถือ
ว่าถึงอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (3) แล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2529 (ประชุมใหญ่) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้
ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าผิดฐานท าร้าย
ร่างกายตามมาตรา 295 ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระท า โดยที่ผู้กระท าไม่จ าต้องมี
เจตนาต่อผลที่ท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ตัวการที่ร่วมท าร้ายแม้ไม่มีเจตนาให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัสหรือ
มิได้เป็นผู้กระท าให้เกิดผลขึ้นก็ต้องรับผิดในผลนั้นด้วย 
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           ในระหว่างที่จ าเลยทั้งสามรุมชกต่อยผู้เสียหาย จ าเลยที่ 1 ใช้มีดตัดกระดาษกรีดใบหน้าผู้เสียหาย
เป็นแผลเสียโฉมอย่างติดตัว จ าเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมท าร้ายจนเป็นเหตุให้
ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (4) ด้วย แต่ศาลลงโทษน้อยกว่าจ าเลยที่ 1 ผู้เป็นต้นเหตุ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2532 ใบหูเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าที่ประกอบรูปหน้าให้งาม การที่
ใบหูขาดแหว่งไปถึงหนึ่งในสามย่อมท าให้รูปหน้าเสียความงามอันเป็นการเสียโฉมอย่างติดตัว แม้ผู้เสียหาย
จะรักษาตัวไม่เกิน 14 วัน ผู้เสียหายก็เป็นอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 (4) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2510 การกระท าอันจะเป็นความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้
ถูกท าร้ายได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูก ตามมาตรา 297 (5) นั้น จะต้องเป็นกรณีที่กระท าให้ลูกในครรภ์
ของผู้ถูกท าร้ายคลอดออกมาในขณะที่ลูกนั้นไม่มีชีวิต ส่วนการคลอดก่อนก าหนดในลักษณะที่เด็กยังมีชีวิต
อยู่ต่อมาอีก 8 วันแล้วก็ตาย ดังนี้ไม่เป็นการให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297 (5)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1001/2547 ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
สาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 เป็นเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายตาม
มาตรา 295 ต้องรับโทษหนักข้ึนเพราะผลที่เกิดจากการกระท าโดยที่ผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลถึงอันตรายสาหัสนั้น ดังนั้นแม้จ าเลยจะท าร้ายผู้เสียหายโดยมิได้มีเจตนาท าให้แท้งลูก 
เมื่อผลจากการท าร้ายนั้นท าให้ผู้เสียหายต้องแท้งลูกแล้ว จ าเลยก็ต้องมีความผิดตามมาตรา 297 (5) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2471 จ าเลยฟันแขนผู้เสียหายที่ท้องแขนแผลกว้าง 2 เซนติเมตร 
ยาว 8 เซนติเมตร และเส้นเอ็นข้างหลังแขนขาดต่อไม่ได้สนิทอย่างเดิมเพราะต่อยากที่สุด ท าให้แขนข้าง
นั้นลดก าลังลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง ดังนี้ถือว่าผู้เสียหายต้องเป็นคนทุพพลภาพ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3362/2530 ผู้เสียหายถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่หน้าอกซ้าย หาก
ปลายมีดเข้าไปถึงหัวใจหรือหลอดลมใหญ่และไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็อาจถึงแก่ความตายได้ 
ผู้เสียหายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 8 วัน แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านอีก 1 เดือน แผลภายนอกหายแต่ภายใน
ยังเจ็บและเสียวอยู่ ผู้เสียหายต้องเลิกอาชีพรับจ้างไปท างานอย่างอ่ืนเพราะไม่สามารถท างานหนักต่อไปได้ 
ดังนี้ถือได้ว่าผู้เสียหายต้องเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วันและประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้เกินกว่า 20 วัน เป็นอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (8) แล้ว  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6345/2534 ผู้เสียหายถูกแทงที่ชายโครงซ้ายแผลยาว 3 เซนติเมตร ลึกไม่
ถึงปอด แพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่เกิน 21 วัน แต่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ครั้งไม่เกิน 20 วัน 
ออกจากโรงพยาบาลแล้วมิได้จ่ายยาให้ไปรักษาต่อที่บ้าน ไม่เป็นอันตรายสาหัส 
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มำตรำ 298ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยเป็นอันตรำยสำหัสโดยมีเหตุ ฉกรรจ์ 
ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 297 ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 297  

           2. ความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289  

           3. โดยเจตนา 
           มาตรา 298 เป็นบทบัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดตามมาตรา 297 กล่าวคือ ผู้กระท า
ความผิดฐานท าร้ายร่างกายเป็นอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 และความผิดนั้นประกอบด้วยลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ระบุไว้ในมาตรา 289 กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระท าความผิดนั้นต้องรับโทษหนักขึ้น
เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 289 มีอะไรบ้างดูค าอธิบายในมาตรา 289 แตกต่างกันตรง ที่     
           มาตรา 289 เป็นเรื่องฆ่าผู้อ่ืนโดยมีเหตุฉกรรจ์ตามมาตรานั้น ส่วนมาตรา 298 เป็นเรื่องท าร้าย
ร่างกายจนเป็นอันตรายสาหัส แต่โดยมีเหตุฉกรรจ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2511 ต ารวจเข้าตรวจรถบรรทุกท่ีจ าเลยขับ โดยโหนตัวขึ้นไปยืนบน

บันไดรถ จ าเลยขับรถกระชากออกไปแล้วไม่ยอมหยุด ย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจเป็นเหตุให้ต ารวจได้รับ
อันตรายแก่กาย เมื่อต ารวจได้รับอันตรายสาหัสจ าเลยย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ เห็นได้ว่าผู้ที่ถูกจ าเลย
กระท านั้นเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 289 คือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับ
อันตรายสาหัสก็เป็นกรณีตามมาตรา 297 และเป็นเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 298  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2/2518 จ าเลยวิ่งหนีเพ่ือให้พ้นจากการจับกุมของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานแล้วล้มลง ผู้เสียหายเข้าจับกุมจ าเลย จ าเลยใช้มีดของกลางที่ถือติดมืออยู่ ยาวทั้งด้ามและตัวมีด
ประมาณ 1 คืบ แทงถูกที่บริเวณหน้าท้องของผู้เสียหาย 1 ที่ในที่มืดโดยไม่มีโอกาสเลือกแทงเพราะก าลัง
ดิ้นให้หลุดจากการจับกุมของผู้เสียหาย ดังนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงมีความผิดฐานท า
ร้ายร่างกายผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระท าตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสเท่านั้น 

 

มำตรำ 299 ควำมผิดฐำนเข้ำร่วมในกำรชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรำยสำหัส 

ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น
ผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับอันตรายสาหัส โดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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           ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระท าไปเพ่ือห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพ่ือ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

องค์ประกอบควำมผิด 

           มำตรำ 299 วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
           2. ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนข้ึนไป  
           3. บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับอันตรายสาหัสโดยการกระท า
ในการชุลมุนต่อสู้นั้น  
           4. โดยเจตนา  
           มำตรำ 299 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  
           2. ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป 

               (1) ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ 

               (2) ได้กระท าไปเพ่ือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 299 วรรคสองนี้เป็นเหตุยกเว้น
โทษ กล่าวคือ ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 

ค ำอธิบำย 

           ลักษณะของความผิดตามมาตรา 299 นี้เหมือนกับความผิดตามมาตรา 294 ทั้งวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แตกต่างกันเพียงผลที่เกิดจากการกระท าในการชุลมุนต่อสู้เท่านั้น กล่าวคือ ผลของการกระท า
ตามมาตรา 294 คือความตาย ส่วนผลของการกระท าตามมาตรา 299 คือเป็นอันตรายสาหัส ดังนั้น
ค าอธิบายในมาตรา 294 น ามาใช้ในมาตรา 299 นี้ได ้

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1015/2508 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 นั้นบัญญัติเอาผิด

แก่ผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับ
อันตรายสาหัส โดยไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นตัวการในการที่ท าให้เขาได้รับอันตรายสาหัสนั้น 

           แต่ถ้าสามารถสืบให้ปรากฏได้ว่าผู้ใดเป็นตัวการกระท า โดยการลงมือกระท าเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืน
กระท าก็ดี ก็ย่อมมีความผิดตามการกระท าของตนอีกโสดหนึ่งด้วย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2802/2526 โจทก์ร่วมวิ่งตาม พ. ไป เห็นจ าเลยตบหน้า พ. แล้วจ าเลยเงื้อ
ดาบจะฟัน พ. โจทก์ร่วมจึงผลัก พ. ให้พ้นไป จ าเลยฟันถูกโจทก์ร่วม 3 ครั้ง ลักษณะการท าร้ายของจ าเลย
มิใช่เนื่องจากการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป จ าเลยจึงไม่ผิดตามมาตรา 299 
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มำตรำ 300 ควำมผิดฐำนกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรำยสำหัส 

ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 300 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส  
           3. โดยประมาท 

           ความผิดตามมาตรา 300 มีลักษณะของการกระท าเหมือนความผิดตามมาตรา 291 แตกต่างกัน
เพียงผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า กล่าวคือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าตามมาตรา 291 คือความตาย ส่วน
ผลของการกระท าตามมาตรา 300 คืออันตรายสาหัส ดังนั้นค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการกระท าใน
มาตรา 291 น ามาใช้ในมาตรา 300 นี้ได ้

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3435/2527 ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ เมื่อตกมันเป็นสัตว์ดุ จ าเลยไม่คอย

ควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด เพียงแต่ใช้เชือกผูกไว้ จึงเป็นการกระท าโดยประมาท และเป็นเหตุโดยตรงให้ พ. 
ผู้เสียหายถูกช้างของจ าเลยแทงด้วยงาได้รับอันตรายสาหัส จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 300  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7213/2540 จ าเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป็นจ านวนมาก
ล้นท้ายรถออกมา ท าให้ผู้ขับรถตามหลังมาในบางช่วงบางระยะไม่เห็นไฟท้ายรถคันที่จ าเลยที่ 1 ขับเพราะ
ส่วนเกินของล าอ้อยที่บรรทุกมาบังไฟหมด จ าเลยที่ 1 ไม่ติดโคมไฟสีแดงตามที่กฎหมายบังคับไว้ เป็นเหตุ
ให้จ าเลยที่  2 ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมามองไม่เห็นท้ายรถบรรทุกที่จ าเลย ที่  1 ขับ ท าให้
รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัส ถือว่าจ าเลยที่ 1 ประมาทเลินเล่อ มี
ความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้จ าเลยที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 300 

 

หมวด 3 ควำมผิดฐำนท ำให้แท้งลูก 

มำตรำ 301 ควำมผิดฐำนท ำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนท ำให้ ตนแท้งลูก 

หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หญิง  
           2. ท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก  
           3. โดยเจตนา 

หญิง หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นหญิง  
ท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก หมายความว่า หญิงผู้มีครรภ์จะท าให้ตนเอง

แท้งลูก หรือหญิงผู้นั้นยินยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนเองแท้งลูก หญิงนั้นก็เป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรา 301 

นี้  
ท าแท้ง หมายถึง การท าให้ทารกซึ่งเริ่มปฏิสนธิแล้วในครรภ์ของหญิงไม่มีชีวิตอยู่รอดจนมีสภาพ

เป็นบุคคล (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 111 

โดยเจตนา หมายถึง มีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยินยอมให้
ผู้อื่นท าให้ตนเองแท้งลูกโดยเจตนา 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2502 การยินยอมให้ผู้อ่ืนท าแท้งนั้นถือว่าหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการ
กระท าผิดด้วย จึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) และแม้หญิง
นั้นจะถึงแก่ความตายลง บิดาของหญิงนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องผู้ที่ท าให้หญิงแท้งลูกได้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2510 (ประชุมใหญ่) การกระท าอันจะเป็นความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืน
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายได้รับอันตรายถึง แท้งลูก ตามมาตรา 297 (5) นั้น จะต้องเป็นกรณีที่กระท าให้
ลูกในครรภ์ของผู้ถูกท าร้ายคลอดออกมาในลักษณะที่ลูกนั้นไม่มีชีวิต ส่วนการคลอดก่อนก าหนดเวลาใน
ลักษณะที่เด็กยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก 8 วันแล้วจึงตาย ดังนี้ไม่เป็นการท าให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูก 
ตามมาตรา 297 (5) 

 

มำตรำ 302 ควำมผิดฐำนท ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม 

ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



288 

 

           ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
           2. โดยหญิงนั้นยินยอม  
           3. โดยเจตนา 

ท าให้หญิงแท้งลูก หมายความว่า ผู้กระท า กระท าด้วยประการใดๆแก่หญิงซึ่งมีครรภ์หรือท าให้
ทารกในครรภ์ของหญิงนั้นแท้ง ดังที่อธิบายไว้แล้วในมาตรา 301  

โดยหญิงนั้นยินยอม หมายความว่า หญิงนั้นสมัครใจให้ผู้กระท า กระท าให้ตนเองแท้งลูก 4  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าหญิงมี
ครรภ์ หากหญิงไม่มีครรภ์หรือทารกในครรภ์ตายไปก่อนแล้วก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ 
องค์ประกอบความผิด 

          มาตรา 302 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 302 วรรคหนึ่ง  

           2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืน  

           3. โดยเจตนา 

           มาตรา 302 วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน มีองค์ประกอบความผิด
ดังนี้ 
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 302 วรรคหนึ่ง  
           2. การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  
           3. โดยเจตนา 
 

           มาตรา 302 วรรคสองและวรรคท้าย เป็นบทบัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตาม
มาตรา 302 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงนั้นรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืน หรือถึงแก่
ความตาย แล้วแต่กรณี  
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รับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืน หมายความว่า นอกจากเป็นเหตุให้ลูกแท้งซึ่งเป็นอันตรายสาหัสตาม
มาตรา 297 (5) แล้ว หญิงนั้นได้รับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย เช่น เสียความสามารถสืบพันธุ์ ตามมาตรา 
297 (2) หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน ตามมาตรา 297 (8) เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น  
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 566/2502 แพทย์ท าการรีดลูกโดยเห็นแก่สินจ้างรางวัลอันเป็นความผิด

ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 262 นั้น ตามประมวลกฎหมาย อาญาฉบับใหม่ไม่มีบัญญัติไว้ให้ได้รับ
โทษหนักขึ้นเป็นพิเศษ ฉะนั้นแม้ขณะศาล พิจารณาคดี ได้มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็ต้องรับ
โทษตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 261 ซึ่งเป็นความผิดฐานรีดลูกอย่างธรรมดา (คดีนี้หากเกิดใน
ปัจจุบัน จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302)  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 30/2507 ท าให้หญิงมีครรภ์แท้งลูกโดยหญิงยินยอมหญิงตายในเวลา
ใกล้ๆกันเพราะรกหลุดจากผนังมดลูก โดยถูกของแข็งกดมดลูกเลือดออกภายในมดลูกมาก ทนเจ็บปวด
ไม่ได้ แพทย์ผ่ามดลูกพบเด็กอาการ 32 ครบ อายุประมาณ 3 เดือน ตายแล้ว ผู้กระท ามีความผิดตาม
มาตรา 302 วรรคท้าย 

 

มำตรำ 303 ควำมผิดฐำนท ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม 

ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

            ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
            1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
            2. โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม  
            3. โดยเจตนา 

ท าให้หญิงแท้งลูก ดูค าอธิบายในมาตรา 302  
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โดยหญิงไม่ยินยอม หมายความว่า ท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงที่มีครรภ์ไม่สมัครใจให้ท า ผู้ท าแท้ง
จะท าโดยได้ขู่เข็ญ หรือใช้ก าลังท าร้ายหญิงก็ตาม แต่ถ้าเป็นการท าร้ายหญิงจนหญิงแท้งลูก โดยผู้กระท า
ไม่มีเจตนาให้หญิงแท้งลูก เป็นความผิดตามมาตรา 297 (5)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ด้วยว่า
หญิงนั้นมีครรภ์ 
องค์ประกอบควำมผิด 

           มาตรา 303 วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
           2. โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม  
           3. เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส  
           4. โดยเจตนา  
           มาตรา 303 วรรคท้าย มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. ท าให้หญิงแท้งลูก  
           2. โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม 

           3. เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  
           4. โดยเจตนา 
           มาตรา 303 วรรคสองและวรรคท้ายเป็นบทบัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของการกระท าตามมาตรา 303 

วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี 
ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นตามล าดับ 

           อนึ่ง ค าว่ำ โดยเจตนำ ตำมองค์ประกอบควำมผิดของมำตรำ 303 วรรคสองและวรรคท้ำย
หมำยถึงเจตนำที่จะท ำให้หญิงนั้นแท้งลูก ไม่ใช่เจตนาที่จะให้หญิงนั้นรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความ
ตาย 

 

มำตรำ 304 กำรพยำยำมท ำแท้งที่ไม่ต้องรับโทษ 

ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ 

           มาตรา 304 เป็นเหตุยกเว้นโทษของการกระท าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรค
หนึ่ง หากผู้กระท าเพียงแต่พยายามกระท าเท่านั้น  
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ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 722/2497 หญิงมีครรภ์ขึ้นมา ไม่อยากให้มีเรื่องปรากฏต่อชาวบ้าน 

จ าเลยได้แนะน าและสอนวิธีต่างๆที่จะท าให้แท้งลูก หญิงได้ท าตามแต่ก็ไม่แท้ง จ าเลยช่วยฉีดยาให้แท้งก็
ไม่แท้ง โจทก์จึงฟ้องจ าเลยฐานพยายามท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม ตามกฎหมายลักษณะอาญา 
มาตรา 260 (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 วรรคหนึ่ง) ประกอบด้วยมาตรา 264 (ประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 304) และฐานใช้ให้ผู้อื่นกระท าความผิดตามมาตรา 174 (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 84) ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการกระท าของจ าเลยเป็นความผิดฐานพยายามท าให้แท้งลูก ตามมาตรา 
260 ประกอบด้วยมาตรา 264 ซึ่งบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษ จริงอยู่ หากว่าเพียงแต่ใช้ความผิดก็เกิดขึ้นแล้ว 
แต่กรณีนี้เลยขั้นเพียงแต่ใช้แล้ว เพราะผู้รับใช้ได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว ต้องน าความในมาตรา 174 

วรรคท้าย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 วรรคสอง) คือลักษณะตัวการนั้นมาบังคับ เมื่อหญิงผู้ถูกใช้
เป็นตัวการ จ าเลยผู้ใช้ก็ต้องรับโทษเสมอตัวการ แต่เมื่อหญิงได้กระท าลงไปถึงขั้นพยายามกระท าความผิด
แล้วได้รับยกเว้นโทษ ตัวหญิงผู้กระท าเองยังได้รับการยกเว้นโทษ จ าเลยผู้ใช้ก็ควรได้รับการยกเว้นโทษ
ด้วย พิพากษายกฟ้อง 
 

มำตรำ 305 กำรท ำแท้งโดยไม่มีควำมผิด 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระท าของ
นายแพทย์ และ 

(1) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ  
(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา

ผู้กระท าไม่มีความผิด 

ค ำอธิบำย 

           มาตรา 305 เป็นกรณีที่ผู้ท าแท้งไม่มีความผิด เมื่อผู้กระท า กระท าโดยเข้าองค์ ประกอบดังที่
มาตรานี้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
           1. เป็นการกระท าความผิดในมาตรา 301 และมาตรา 302  

           2. เป็นการกระท าของนายแพทย์ และ  
           3. กระท าไปเนื่องจาก 2 กรณีต่อไปนี้ 

(1)  จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ  
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                (2)  หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284  

เป็นการกระท าความผิดในมาตรา 301 และมาตรา 302 หมายความว่า เป็นการท าแท้งโดยหญิง
ผู้มีครรภ์เองหรือหญิงมีครรภ์ยินยอมให้ผู้อ่ืนท าแท้ง ตามมาตรา 301 หรือเป็นการท าให้หญิงมีครรภ์แท้ง
โดยหญิงยินยอม ตามมาตรา 302  

เป็นการกระท าของนายแพทย์ หมายความว่า ผู้กระท าแท้งโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายตาม
มาตรานี้ คือ นายแพทย์ ซึ่งหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะในการท าคลอด ซึ่งหมายรวมถึง
แพทย์หญิงด้วย 

จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หมายความว่า หญิงผู้มีครรภ์นั้นเป็นโรคร้ายแรง 
เช่น โรคหัวใจอย่างร้ายแรง หากปล่อยให้หญิงนั้นมีครรภ์ต่อไปจนคลอดบุตร หญิงนั้นอาจมีอันตรายแก่
ชีวิตหรือเสียสุขภาพได้  

หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 

มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 หมายความว่าหญิงมีครรภ์จากการกระท าความผิดตามมาตรา
ดังกล่าว เช่น หญิงนั้นถูกข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น เมื่อหญิงนั้นยินยอมให้แพทย์ท าแท้งให้ แพทย์ผู้ท า
แท้งไม่มีความผิด 

 

หมวด 4 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรอืคนชรำ 

มำตรำ 306 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งเด็กให้ปรำศจำกผู้ดูแล 
ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพ่ือให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ท าให้

เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ทอดทิ้งไว้ ณ ที่ใด  
           2. เด็กอายุไม่เกินเก้าปี  
           3. โดยประการที่ท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน 

ทอดทิ้งไว้ ณ ที่ใด หมายความว่า ละทิ้งเด็กหรือหลบหนีเด็กไป ปล่อยให้เด็กซึ่งควร จะต้องอยู่กับ
ตนอยู่โดยล าพังโดยผู้กระท าหลบหนีไป เช่น พาเด็กอายุ 5 ปีซึ่งตนมีบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือมี
ความสัมพันธ์อย่างหนึ่ง อย่างใด ไปในป่าหรือห้างสรรพสินค้า ละทิ้งเด็กไว้แล้วหลบหนีไป เป็นต้น                    
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เด็กอายุไม่เกินเก้าปี หมายความว่า การทอดทิ้งเด็กซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 306 นี้ เด็กนั้น
ต้องอายุยังไม่เกิน 9 ปีบริบูรณ์  

โดยประการที่ท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล หมายความว่า  การทอดทิ้งเด็กนั้นได้กระท าใน
ลักษณะที่ท าให้เด็กนั้นขาดผู้ดูแลคุ้มครอง  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง  

เพ่ือให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน หมายความว่าผู้กระท าได้กระท าโดยมีเจตนาพิเศษที่จะท าให้เด็กนั้นพ้นไป
เสียจากความดูแลของตน และการพ้นไปเสียจากตนนั้นต้อง เป็นการถาวรด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1389/2462 จ าเลยพาเด็กไปจากบิดามารดาแล้วถอดเอาสิ่งของที่ตัวเด็ก
ไปโดยเจตนาลักทรัพย์ ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่มีเจตนาทอดทิ้งเด็ก ไม่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 306 

 

มำตรำ 307 ควำมผิดฐำนทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ 
ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้ เพราะอายุความป่วยเจ็บ 

กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพัหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ 
กายพิการ หรือจิตพิการ  
           2. ทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นเสีย  
           3. โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  
           4. โดยเจตนา 

มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้ เพราะอายุความป่วยเจ็บ กาย
พิการ หรือจิตพิการ หมายความว่าผู้ที่กระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่
ตามสัญญา  

ทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นเสีย หมายความว่า ไม่เอาใจใส่ ไมดู่แล ปล่อยให้อยู่ในสถานที่หรือใน
ลักษณะที่เป็นเหตุให้ผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นน่าจะได้รับอันตรายแก่ชีวิต ไม่จ าเป็นต้องน าไปทอดทิ้งใน
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สถานที่อ่ืน แม้อยู่ในที่อยู่เดิมก็เป็นการทอดทิ้งได้ การทอดทิ้งนี้หมายรวมถึงการเว้นการที่จักต้องกระท า
ตามมาตรา 59 วรรคท้ายด้วย  

โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต หมายความว่า การทอดทิ้งตามมาตรา 307 นี้
จะต้องถึงกับน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะทอดทิ้ง 
 

มำตรำ 308 เหตุที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 306หรือมำตรำ 307 ต้องรับโทษหนักขึ้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 

นั้น 

           มาตรา 308 มีหลักเกณฑ์ท่ีจะท าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนดังนี้  
           1. เป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 

           2. การกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตราย สาหัส 

           3. ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 หรือมาตรา 297 แล้วแต่กรณี  
เป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 หมายถึงความผิดฐานทอดทิ้งเด็กให้

พ้นไปเสียจากตน หรือความผิดฐานทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้  
การกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส หมายความ

ว่า ความตายหรืออันตรายสาหัสนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากผลของการทอดทิ้งตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 

และผลที่เกิดข้ึนนับเป็นผลธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้จากการทอดทิ้งนั้น เช่น มารดาปล่อยบุตรอายุ 6 เดือน
ไว้คนเดียวบนเรือนยกพ้ืนแล้วไปเล่นไพ่ที่อ่ืน บุตรคลานตกเรือนตาย มารดาต้องระวางโทษฐานฆ่าคนตาย
โดยไม่เจตนา ตามมาตรา 290  
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บทท่ี 11 

ลักษณะ 11 ควำมผิดเกี่ยวกับเสรีภำพและชื่อเสียง 
 

มำตรำ 309 ควำมผิดฐำนท ำให้เสื่อมเสียเสรีภำพ 

 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง 
หรือของผู้อ่ืน หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้นไม่กระท าการนั้น หรือจ า
ยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคน
ขึ้นไป หรือได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

           ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือช่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท า ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด  
           2. โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูก
ข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้าย  
           3. จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้น หรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น 

           4. โดยเจตนา 
ข่มขืนใจผู้อ่ืน หมายความว่า บังคับใจผู้อ่ืนโดยผู้ถูกบังคับไม่สมัครใจ การบังคับใจซึ่งจะเป็น

ความผิดตามมาตรา 309 ต้องกระท าโดยเข้าองค์ประกอบความผิดข้อ 2 และ3 ด้วย  
ให้กระท าการใด หมายความว่า บังคับใจผู้อ่ืนให้กระท าการใดๆ เช่น ให้ขับรถ ให้ส่งเงินให้ ให้ท า

พินัยกรรม เป็นต้น  
ไม่กระท าการใด หมายความว่า บังคับใจผู้อ่ืนไม่ให้กระท าการใดๆ เช่น ไม่ให้ขับรถไม่ให้ออกจาก

บ้าน เป็นต้น  
จ ายอมต่อสิ่งใด หมายความว่า บังคับใจผู้อ่ืนให้เขายอมกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดโดยฝืน

ใจเขา เช่น ให้ผู้อื่นนั่งเฉยๆ เป็นต้น  
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โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืน
ใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หมายความว่าข่มขืนใจเขาให้กลัวว่าถ้าขัดขืนจะถูกฆ่า ถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ 
จะสูญเสียเสรีภาพ จะถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือทรัพย์สินถูกท าลาย หรือถูกเอาไป ซึ่งอันตรายต่างๆดังกล่าว
นี้จะเกิดแก่ตัวผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนก็ได้ เช่น ข่มขืนใจโดยท าให้กลัวว่าบิดามารดาของผู้ถูกข่มขืนใจจะถูก
ฆ่า เป็นต้น 

โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ข่มขืนใจผู้อ่ืนโดยประทุษร้ายร่างกายหรือจิตใจของผู้ถูก
ข่มขืนใจ เช่น ตบหน้าเขาแล้วบังคับให้นั่งเฉยๆ รวมทั้งประทุษร้ายโดยสะกดจิต ท าให้มึนเมา หรือวิธีอ่ืนที่
คล้ายคลึงกันด้วย  

จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้น หรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น หมายความว่า  การ
ข่มขืนใจจะเป็นความผิดส าเร็จก็ต่อเมื่อการข่มขืนใจนั้นเป็นผลส าเร็จตามที่ผู้ ข่มขืนใจต้องการ คือ ท า
ตามที่ผู้ข่มขืนใจบังคับให้กระท า ไม่กระท าการ ตามที่ผู้ข่มขืนใจให้กระท า หรือยอมรับกรรมจากการ
กระท าของผู้อื่นต่อผู้ถูกข่มขืนใจตามที่ผู้ข่มขืนใจต้องการ  

โดยเจตนา หมายความว่า จ าเลยจะต้องกระท าโดยมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2191/2522 จ าเลยเข้าไปนั่งในรถ แล้วใช้ปืนจี้ขู่บังคับให้ผู้เสียหายนั่ง
เฉยๆ และให้ผู้เสียหายเอามือวางไว้ที่พวงมาลัย จนผู้เสียหายเกิดความกลัว จ าต้องปฏิบัติตามโดยยอมนั่ง
เฉยๆและเอามือวางไว้ที่พวงมาลัยตามที่จ าเลยได้ข่มขืนใจให้กระท า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดต่อ
เสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1082/2534 การที่จ าเลยที่ 1 พูดในลักษณะที่เป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายว่า
ถ้าไม่ให้เสื้อแก่จ าเลยที่ 2 จะเจ็บตัว จนผู้เสียหายยอมให้เสื้อแก่จ าเลยที่ 2 เป็นการข่มขืนใจให้ผู้เสียหาย
ต้องจ ายอมโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย จ าเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 
309 วรรคหนึ่ง  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2536 จ าเลยกระท าความผิดด้วยอารมณ์โกรธแค้นที่เกิดขึ้นใน
ทันทีทันใดโดยมิได้มุ่งต่อผลในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริง จึงเป็นการ
กระท าที่ขาดเจตนาในการที่จะมุ่งท าการลักเข็มขัดของผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิด
ฐานพยายามชิงทรัพย์แต่การที่จ าเลยขู่เข็ญผู้เสียหายให้ส่งเข็มขัดให้ย่อมเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายให้
กระท าตามที่จ าเลยประสงค์ โดยท าให้กลัวว่าจะท าให้เกิดอันตรายต่อกายของผู้เสียหาย จ าเลยจึงมี
ความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคหนึ่ง 
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           มาตรา 309 วรรคสอง ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งซึ่งผู้กระท าต้อง
รับโทษหนักขึ้นไว้ 3 ประการ คือ 

           1. ได้กระท าโดยมีอาวุธ หมายความว่าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง แม้เพียงคนใดคนหนึ่งมี
อาวุธ แม้จะได้มีการใช้อาวุธนั้นหรือไม่ก็ตาม ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

           2. โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หมายความว่าผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งถ้า
ร่วมกันกระท าตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ผู้กระท าทุกคนต้องมีโทษหนักข้ึน 

           3. ได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด 
หมายความว่าผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีเจตนาพิเศษที่จะให้ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นท า ถอน ท าให้
เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

           มาตรา 309 วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก ถ้าผู้กระท าอ้างอ านาจ
อ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 445/2537 จ าเลยกับพวกอีก 1 คน ใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธจี้ขู่เข็ญ
ผู้เสียหายแล้วดึงเอาสร้อยคอทองค าจากคอผู้เสียหายไป และเมื่อผู้เสียหายร้อง  “ว้าย” จ าเลยก็คืน
สร้อยคอทองค า โดยจ าเลยพูดว่า “ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้องคืนสร้อยให้แล้ว” แล้วจึงวิ่งหนีไป แต่หากจ าเลย
ประสงค์ในตัวทรัพย์จริงก็น่าที่จะวิ่งหนีไปพร้อมสร้อยที่ชิงได้มากกว่า จ าเลยจึงกระท าโดยมิได้มีความ
ประสงค์ต่อทรัพย์ที่แท้จริง หากเป็นการกระท าเพ่ือการแสดงออกซึ่งเป็นการอวดในทางที่ผิดด้วยความโง่
เขลาตามประสาวัยรุ่นที่อยู่ในวัยคะนอง จึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ที่จ าเลยร่วมกับพวกใช้มีดจี้ขู่
เข็ญผู้เสียหายเป็นความผิดฐานท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพโดยใช้อาวุธ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 ก็
วินิจฉัยในท านองเดียวกัน)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7836-7837/2544 จ าเลยได้ใช้ก าลังประทุษร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขืนใจ
ให้ผู้เสียหายทั้งสองเสพเมทแอมเฟตามีนโดยวิธีสุดรับเอาควันเข้าสู่ร่างกาย การกระท าดังกล่าวของจ าเลย
เป็นความผิดต่อเสรีภาพโดยมีเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง และ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 93 วรรคท้าย อันเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท แต่เมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้องทั้งสองฐานดังกล่าว โจทก์คงอุทธรณ์เฉพาะความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง เท่านั้น ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระท าของจ าเลย
เป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ตาม
มาตรา 93 วรรคท้าย อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เป็นการพิพากษาลงโทษ
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จ าเลยในความผิดที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษมาด้วย ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ลงโทษจ าเลยใน
ความผิดดังกล่าวจึงเป็นการเพ่ิมเติมโทษจ าเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 212 

 

มำตรำ 310 ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน 

ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น 

           2. ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

           3. โดยเจตนา 
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใด 

หน่วงเหนี่ยว หมายความว่า กระท าการอย่างใดอันเป็นผลให้ผู้อ่ืนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ได้อย่างเสรีโดยขืนใจเขา เช่น ดึงตัวเขาไว้ไม่ให้ไปจากที่นั้น เป็นต้น  

กักขัง หมายความว่า กระท าให้ผู้อ่ืนอยู่ในสถานที่จ ากัด เช่น ขังผู้อ่ืนไว้ในห้องหรือในบ้าน เป็นต้น  
กระท าด้วยประการใด หมายถึง การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งท าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  

ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย หมายความว่า การกระท าตามองค์ประกอบความผิดข้อ 1 

นั้นจะต้องท าให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย การปราศจากเสรีภาพในร่างกายนี้ไม่จ าต้องถึงขนาด
เป็นการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังก็ได้ 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
องค์ประกอบความผิด  
           1. การกระท าความผิดตามมาตรา 310 วรรคหนึ่ง  
           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความ
ตายหรือรับอนัตรายสาหัส 

           มาตรา 310 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 310 วรรคหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษ
หนักขึ้น โดยต้องรับโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298 แล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1514/2534 (ประชุมใหญ่) จ าเลยที่ 1 กับพวกขับรถพาผู้เสียหายไปยังที่

เปลี่ยวแล้วปลุกปล้ า จับหน้าอก และถอดเสื้อกางเกงผู้เสียหายพอดีมีรถยนต์บรรทุกผ่านมา จ าเลยที่ 1 จึง
ขับรถพาผู้เสียหายไปยังบ่อเลี้ยงปลาและดึงตัวผู้เสียหายลงมาจากรถ จ าเลยที่ 1 กอดจูบผู้เสียหาย จ าเลย
ที่ 2 กระชากกางเกงของผู้เสียหายออก ผู้เสียหายดิ้นหลุดแล้วกระโดดลงไปในบ่อเลี้ยงปลา จ าเลยที่ 1 

และ 2 กับพวกพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นมาจะตามลงไปกดให้ตายบ้าง จะเอาไฟฟ้าช็อต ทั้งที่พวกจ าเลยบางคน
ถอดเสื้อกางเกงออกหมดบางคนใส่แต่กางเกงใน เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าขึ้น ต้องทนทรมานอยู่ในบ่อ
ถึง 1 ชั่วโมงเศษ และท่ีผู้เสียหายขึ้นจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจ าเลย ไปหมดแล้ว ผู้เสียหายจึงขึ้นมา 
แล้วถูกจ าเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกข่มขืนกระท าช าเรา การกระท าของจ าเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานพา
หญิงไปกระท าการอนาจาร และฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3668/2545 การที่จ าเลยกับพวกขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายที่ 1 แล้วจับแขน
ผู้เสียหายที่ 2 ลากลงจากบ้านพาไปข่มขืนกระท าช าเรานั้นเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระ
เดียวกันไม่ขาดตอน และจ าเลยกระท าไปโดยมีเจตนาเพ่ือข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายที่ 2 เป็นส าคัญ 
การกระท าของจ าเลยในส่วนนี้ซึ่งเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุก ร่วมกันพาหญิงไปเพ่ือการอนาจารและ
ข่มขืนกระท าช าเรา จึงมิใช่เป็นการกระท าความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่หลังจากที่จ าเลยข่มขืนกระท า
ช าเราผู้เสียหายที่ 2 แล้วจ าเลยกับพวกใส่กลอนขังผู้เสียหายที่ 2 ไว้ในห้องนอนโดยมีพวกของจ าเลยอยู่
ข้างล่าง ท าให้ผู้เสียหายที่ 2 ไม่อาจหลบหนีได้ การกระท าของจ าเลยในส่วน หลังนี้จึงเป็นการกระท า
ความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายที่ 2 อีกกรรมหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
310 

มำตรำ 310 ทวิ ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรใด 

ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
และให้ผู้อ่ืนนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  
           2. ให้ผู้อื่นนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอื่น  
           3. โดยเจตนา 

องค์ประกอบความผิด ข้อ 1 มีความหมายอย่างเดียวกับท่ีอธิบายไว้แล้วในมาตรา 310  
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ให้ผู้อ่ืนนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอ่ืน หมายความว่า  การที่ผู้กระท าการหน่วง
เหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ก็เพ่ือให้ผู้ถูกกระท า
นั้นกระท าการใดๆให้แก่ผู้กระท าผิดเองหรือกระท าให้แก่บุคคลอ่ืน  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
 

มำตรำ 311 ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนโดยประมำท 

ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือต้อง
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนียว ถูกกักขัง หรือต้อง ปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 291 หรือมาตรา 300 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 311 วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าด้วยประการใดๆ  
           2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  
           3. โดยประมาท 

กระท าด้วยประการใดๆ หมายความว่า กฎหมายมิได้ก าหนดลักษณะของการกระท าจะกระท า
ด้วยประการใดๆก็ได้  

เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย หมายความว่า
การกระท าตามมาตรานี้จะต้องเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกาย อย่างหนึ่งอย่างใดถูกหน่วงเหนี่ยว  

โดยประมาท หมายความว่า การกระท าตามมาตรานี้มิใช่การกระท าโดยเจตนา แต่เป็นการ
กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ตามมาตรา 59 วรรคสี่ 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 311 วรรคหนึ่ง  
           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความ
ตายหรือรับอันตรายสาหัส 
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           มาตรา 311 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 311 วรรคหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 291 หรือมาตรา 300 แล้วแต่กรณี 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2465 ก านันจับผู้ เสียหายตามหมายจับของอ าเภอโดยไม่รู้ว่า

ผู้เสียหายได้ไปแก้คดีและมีประกันตัวออกมาแต่อ าเภอมิได้ถอนหมายจับ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าก านันไม่มี
ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนโดยประมาท  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1221/2479 จ าเลยเป็นนายต ารวจ จับผู้ฉายภาพยนตร์โดยไม่ผ่านการ
ตรวจของจ าเลยไปขัง ความจริงพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 มิได้ให้อ านาจจับในกรณีเช่นนี้ 
เพียงแต่ให้ห้ามฉายเท่านั้น จ าเลยไม่มีเจตนากักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 เพราะเชื่อว่า
มีอ านาจจับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นความส าคัญผิดตามมาตรา 62 แก้ตัวได้ แต่ควรจะรู้ว่าไม่มี
อ านาจ จึงเป็นความส าคัญผิดด้วยความประมาท เป็นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนโดยประมาท
ตามมาตรา 311 

 

มำตรำ 312 ควำมผิดฐำนเอำคนลงเป็นทำส 

ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส น าเข้าในหรือส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร 
พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 2747 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือหน่วง
เหนี่ยว  
           2. ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 

น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หมายความว่า ผู้กระท าน าบุคคลเข้ามาหรือส่งบุคคล
ออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด  

พามาจากที่ใด หมายถึง พาบุคคลจากสถานที่หนึ่งมายังสถานที่หนึ่ง ไม่ว่าใกล้ไกลกันแค่ไหน 
ภายในประเทศไทย  
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ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยว หมายความว่าการกระท าตามมาตรา 312 นี้จะเป็นการ
ซื้อ การขาย การจ าหน่าย (ค าว่าจ าหน่ายตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง
ขาย แจก จ่าย แลกเปลี่ยน โอน หรือ เอาออก) การรับไว้ หรือการหน่วงเหนี่ยวก็ได้  

ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด หมายถึง มนุษย์  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะน าเข้าในหรือส่งออก

นอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลใด  
เพ่ือจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าโดยมีเจตนา

พิเศษที่จะให้บุคคลนั้นๆตกอยู่ภายใต้อ านาจของบุคคลอ่ืนโดยสิ้นเชิงและต้องท างานให้บุคคลอ่ืนนั้น (หยุด 
แสงอุทัย, 2540: 382) หรือเพ่ือให้บุคคลนั้นๆ มีฐานะคล้ายทาส เช่น เพ่ือเอาบุคคลอ่ืนมาใช้แรงงาน โดย
ไม่ให้ค่าตอบแทนแรงงานตามสมควร และบุคคลนั้นต้องตกอยู่ในอ านาจของบุคคลอ่ืน รวมทั้งอาจถูก
บุคคลอื่นลงโทษหากขัดขึ้นด้วย 

 

มำตรำ 312 ทวิ กำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 310 ทวิ หรือมำตรำ 312โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เป็นการกระท าต่อเด็กอายุยังไม่เกิน

สิบห้าปี 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 าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี 
               (3) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
องค์ประกอบควำมผิด 

           มาตรา 312 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นเหตุฉกรรจ์ มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312  

           2. เป็นการกระท าต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
           มาตรา 312 ทวิ วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312  

           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 
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               (1) รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  
               (2) รับอันตรายสาหัส  
               (3) ถึงแก่ความตาย 

 

มำตรำ 312 ตรี ควำมผิดฐำนโดยทุจริตรับไว้ซึ่งบุคคลอำยุเกินสิบห้ำปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
ผู้ใดโดยทุจริตรับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่

เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด 

           มาตรา 312 ตรี วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. รับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป  
           2. ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
           3. แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม  
           4. โดยเจตนาทุจริต  
           มาตรา 312 ตรี วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  
           2. การกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
           3. โดยเจตนาทุจริต 

 

มำตรำ 313 ควำมผิดฐำนจับคนไปเพื่อเรียกค่ำไถ่ 
ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่  

            (1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 

              (2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง ประทุษร้าย 
ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ 

             (3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด 

           ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
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           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขัง
นั้นรับอันตรายสาหัส หรือเป็นการกระท าโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท านั้น
รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

           ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนียว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่
ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

องค์ประกอบความผิด  
           1. เอาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไป  
           2. เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้ายใช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ  
           3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ใด  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือได้มาซึ่งค่าไถ่ 

เอาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไป หมายความว่า น าหรือพาตัวเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปจะเอาไปจาก
ที่ใดและจากใครก็ได้ ถ้าเอาไปจากที่ที่เด็กอยู่แล้วก็เป็นความผิดแล้วลักษณะของการเอาไปนั้นจะเอาไป
โดยวิธีใดและเด็กจะยินยอมหรือไม่ไม่ส าคัญ  

เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด หมายความว่า เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป
โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

1. ใช้อุบายหลอกลวง  
2. ขู่เข็ญ  
3. ใช้ก าลังประทุษร้าย  
4. ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือ 

5. ใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
หน่วงเหนียวหรือกักขังผู้ใด หมายถึงการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ใด ตามมาตรา 310 กระท าแก่

บุคคลอายุเท่าใดก็ได้  
โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ได้แก่ เจตนาเอาตัว

บุคคลอายุกว่า 15 ปีไปโดยวิธีการตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 หรือ เจตนาหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ใด 
แล้วแต่กรณี 
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เพ่ือได้มาซึ่งค่าไถ่ หมายความว่า การกระท าดังกล่าวมาแล้วนั้นผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษที่จะ
ได้มาซึ่งค่าไถ่ คือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตามมาตรา 1 (13) 

องค์ประกอบควำมผิด 

           มาตรา 313 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น มีองค์ประกอบ ความผิด
ดังนี้ 
           1. กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  
           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหัสหรือเป็นการ
ท าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท านั้นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มาตรา 313 

วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น มีองค์ประกอบ ความผิดดังนี้ 
           1. กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
           2. เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่ความตาย 

  
ตัวอย่างเช่น 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3075/2527 จ าเลยที่ 2 กับพวกจับตัว ช. และ ส. ไปเรียกค่าไถ่ เมื่อ ส. 
น าเงินค่าไถไปมอบให้จ าเลยที่ 2 และพวกนั้น จ าเลยที่ 1 ซึ่งมีอาวุธปืนได้อยู่ด้วยโดยได้ช่วยรับและนับเงิน
ค่าไถ่ หลังจากนั้นจึงได้ปล่อย ตัว ช. ให้เป็นอิสระ ดังนี้จ าเลยที่ 1 เป็นตัวการร่วมกับจ าเลยที่ 2 และพวกมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 ประกอบด้วยมาตรา 83  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5554/2545 การที่จ าเลยทั้งสองร่วมกันพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุ
เพียง 6 ปีเศษไปจากบิดามารดา ผู้ปกครอง และหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าไถ่โดย
จ าเลยทั้งสองมุ่งประสงค์เรียกค่าไถ่เป็นส าคัญ การกระท าของจ าเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษ
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช่ความผิดหลายกรรมไม่ 
 

มำตรำ 314 ควำมผิดฐำนสนับสนุนกำรเรียกค่ำไถ่ 

ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 313 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ ตัวการใน
ความผิดนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นผู้สนับสนุน  
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           2. การกระท าผิดตามมาตรา 313  

           3. โดยเจตนา 
เป็นผู้สนับสนุน หมายความว่า เป็นผู้ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าความผิดก่อนหรือ

ขณะกระท าความผิดตามมาตรา 86  

การกระท าผิดตามมาตรา 313 ดูค าอธิบายในมาตรา 313 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกแก่ผู้กระท าผิดตามมาตรา 313 ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือการให้
ความสะดวกนั้นหรือไม่ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1508/2521 ฮ. และ บ. ถูกจับตัวไปและคนร้ายเรียกค่าไถ่จาก บ.จ าเลย

รับตัว ฮ. ไปขังไว้แม้ไม่ได้เรียกค่าไถ่จาก ฮ. ก็เป็นการสนับสนุนให้ บ. จัดหาค่าไถ่เร็วขึ้น จ าเลยมีความผิด
ฐานสนับสนุนการเรียกค่าไถ่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314 

 

มำตรำ 315 ควำมผิดฐำนเป็นคนกลำงในกำรเรียกค่ำไถ่ 
ผู้ใดกระท าการเป็นคนกลาง โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อย่างใดที่มิควร

ได้จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่ ต้องระวาง โทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าการเป็นคนกลาง  
           2. โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดที่มิควรได้  
           3. จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่  
           4. โดยเจตนา 

กระท าการเป็นคนกลาง หมายความว่า กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นคนกลางโดยติดต่อ
ระหว่างผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 กับผู้ที่จะให้ค่าไถ่  

โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดท่ีมิควรได้ หมายความว่า การเป็นคน
กลางจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อกระท าไปเพ่ือเรียก รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่มิควรได้  

จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่ หมายความว่า การเรียกรับ หรือ
ยอมจะรับเอาทรัพย์หรือประโยชน์จากการเป็นคนกลางนั้นจะต้องเป็นการเรียก รับ หรือยอมจะรับจาก
ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313  
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โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าผิดต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการเป็นคนกลางในเรื่องการเรียกค่าไถ่ 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 257/2523 หลังจาก ล. ถูกจับตัวไปแล้ว จ าเลยที่ 3 น าจดหมายเรียกค่า
ไถ่แสดงต่อภริยา ล. และเจรจาลดเงินค่าไถ่ จ าเลยที่ 2 ช่วยพูดสนับสนุนให้หาเงินมาไถ่ เมื่อรับเงินค่าไถ่
แล้ว จ าเลยที่ 3 ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับตัว ล. คืนมา จ าเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 315 

ประกอบด้วยมาตรา 316  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1220/2527 จ าเลยที่ 2 ติดต่อคนร้ายเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งถูกจับไป
เรียกค่าไถ่โดยสุจริต ไม่มีพฤติการณ์ใดส่อไปในท านองว่ามีส่วนได้เสียหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจกับคนร้าย 
ผู้เสียหายกับจ าเลยที่ 2 อยู่คนละจังหวัด การเดินทางไปติดต่อคนร้ายก็ดี ติดต่อผู้เสียหายก็ดี ย่อมต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย กรณีผู้เสียหายมอบเงินจ านวนหนึ่งให้แก่จ าเลยที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์สินที่
มิควรได้ตามความหมายของมาตรา 315 การกระท าของจ าเลยที่ 2 จึงไม่เป็นความผิดฐานเป็นคนกลางใน
การเรียกค่าไถ่ตามมาตรา 315 

 

มำตรำ 316 หลักเกณฑ์ที่ผู้กระท ำควำมผิดเรื่องเรียกค่ำไถ่จะได้รับกำรลดหย่อนผ่อนโทษ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูก
หน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตก
อยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค ำอธิบำย 

           1. เป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว
ในมาตรานั้นๆ 

           2. ผู้กระท าความผิดตาม 3 มาตรานั้นจัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับ
เสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา หมายความว่าผู้กระท าความผิดฐานเรียกค่าไถ่ ฐานสนับสนุนการเรียก
ค่าไถ่ หรือฐานเป็นตัวการในการเรียกค่าไถ่ เป็นผู้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ถูกเอาตัวไปเรียกค่าไถ่ ผู้ถูก
หน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพการจัดการนั้นจะกระท าเมื่อใดก็ได้แต่ต้องก่อนศาลชั้นต้นมีค า
พิพากษา 
            3. โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หมายความ
ว่าผู้กระท าความผิดจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษตามมาตรา 316  
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ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2848/2527 จ าเลยปล้นทรัพย์และคุมตัวผู้เสียหาย อ. ภริยาผู้เสียหาย

และ ง. ไปด้วย แล้วจึงปล่อยตัว อ. กับ ง. โดยสั่งให้น าเงิน ไปไถ่ตัวผู้เสียหายพอพบว่าต ารวจก าลังออก
ติดตาม จ าเลยก็ปล่อยตัวผู้เสียหายดังนี้แม้จะยังไม่ทันได้มาซึ่งเงินค่าไถ่ก็เป็นความผิดฐานเอาตัวผู้เสียหาย
ไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าไถ่อันเป็นความผิดส าเร็จ และถือได้ว่าจ าเลยได้จัดให้ผู้เสียหายได้รับเสรีภาพก่อนศาล
ชั้นต้นพิพากษา ตามมาตรา 316  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 332/2531 จ าเลยรับจ้างผู้เสียหายท างานและเลี้ยงดูเด็กหญิง ส. อายุ 9 

เดือน บุตรของผู้เสียหาย ต่อมาจ าเลยได้เอาตัวเด็กหญิง ส. ไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ ผู้เสียหายทราบเรื่องจึง
พาเจ้าพนักงานต ารวจตามไปพบเด็กหญิง ส. นอนอยู่ในเปลที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง ขณะนั้นจ าเลยยืนบังเสา
อยู่และได้เดินออกมา ผู้เสียหายอุ้มเด็กหญิง ส. ขึ้นจากเปล พาบุตรสาวพร้อมทั้งจ าเลยกลับบ้าน ดังนี้ถือ
ไม่ได้ว่าจ าเลยได้จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา อันจะได้รับประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 316 เพราะการจัดให้ผู้ถูกเอาตัวไปให้ได้รับเสรีภาพตามมาตรา 316 นั้น
จะต้องเป็นการกระท าของผู้กระท าผิด คือจ าเลยหรือผู้ที่ร่วมกระท าผิดกับ จ าเลยแต่กรณีนี้เป็นเรื่อง
ผู้เสียหายตามไปพบและอุ้มเอาบุตรสาวมาเอง จ าเลย มิได้กระท าการใด 

 

มำตรำ 317 ควำมผิดฐำนพรำกเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี 
ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง 

หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

           ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็กซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ
ผู้พรากนั้น 

           ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. โดยปราศจากเหตุอันสมควร  
           2. พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี  
           3. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
           4. โดยเจตนา 
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โดยปราศจากเหตุอันสมควร หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้ไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตามกฎหมายที่จะพรากเด็กไป  

พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ค าว่า พราก หมายความว่า ผู้กระท าเอาไปพาไปแยกออกไปจาก
การปกครองดูแลของผู้มีอ านาจปกครองดูแลตามกฎหมายหรือสัญญาและเด็กนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี 
การพรากนี้เด็กจะเต็มใจหรือไม่ก็เป็นความผิด  

ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล หมายความว่า การพรากนั้นต้องเป็นการพรากจาก 
บิดามารดา บิดามารดาจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย จาก ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
ต้องเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจาก ผู้ดูแล ผู้ดูแลหมายรวมถึงบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 430 โดยเจตนาหมายความว่าผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 
59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน 15 ปีด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
           2. เด็กซ่ึงถูกพรากตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว ดูค าอธิบายในมาตรา 312  

เด็กซ่ึงถูกพรากตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง ผู้กระท าตามมาตรา 317 วรรคหนึ่งแม้ขณะกระท าผิด
เด็กนั้นจะอายุกว่า 15 ปีแล้วก็ยังผิดตามมาตรา 317 วรรคสอง นี้เพราะถืออายุขณะเด็กถูกพรากเป็นหลัก 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าเด็กถูกพราก
ตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง  

โดยทุจริต หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าโดยมีเจตนาพิเศษที่จะแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 1 (1) 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 317 วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นมี
องค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 317 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
           2. เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร  
           3. โดยเจตนา 

เพ่ือหาก าไร หมายความว่า หาประโยชน์ในทางทรัพย์สินจากตัวเด็ก เช่น พรากเด็กไปเป็นขอทาน
และให้น าเงินที่ได้มาให้แก่ผู้กระท าผิด เป็นต้น  
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เพ่ือการอนาจาร หมายความว่า เพ่ือความใคร่หรือการอ่ืนใดในทางประเวณีหรือชู้สาวถึงขั้นร่วม
ประเวณีหรือไม่ก็ได้ เพ่ือผู้กระท าผิดกระท าอนาจารกับเด็ก ให้ผู้อ่ืนกระท าอนาจารกับเด็ก หรือให้เด็ก
กระท าอนาจารก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5821/2544 แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยพรากเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 

ปีไปเสียจากความปกครองดูแลของบิดาเพ่ือการอนาจาร ต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 

วรรคท้าย ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปีก็ตาม แต่ตามค าขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ได้ระบุด้วยว่า
โจทก์ขอให้ลงโทษจ าเลยตามมาตราดังกล่าววรรคใด และศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ าเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกอย่างต่ าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จึงไม่อยู่ในบังคับที่
โจทก์จะต้องสืบพยานประกอบค ารับสารภาพของจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 176 ศาลย่อมมีอ านาจพิพากษาลงโทษจ าเลยตามมาตรา 317 วรรคหนึ่งได้โดยไม่จ าต้องฟัง
พยานหลักฐานโจทก์เสียก่อน  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4665/2547 จ าเลยส าคัญผิดว่าผู้เสียหายพ้นวัยเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี 
โดยเข้าใจว่าผู้เสียหายอายุ 20 ปี จึงเป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเรื่องอายุ อันเป็นองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 317 วรรคท้าย การกระท าของจ าเลยจึง
ขาดเจตนากระท าความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา 59 วรรคสาม 

 

มำตรำ 318 ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์อำยุไม่เกินสิบแปดปี โดยผู้เยำว์ไม่เต็มใจไปด้วย 

ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือ
ผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึง
สองหมื่นบาท 

           ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้ เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

           ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบความผิด  
            1. พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
            2. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
            3. โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย  



311 

 

            4. โดยเจตนา 
พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ดูค าอธิบายในมาตรา 317แตกต่างกันเพียง 

เด็ก เปลี่ยนเป็น ผู้เยาว์ และ อายุยังไม่เกินสิบห้าปี เป็น อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  และตาม
มาตรา 317 วรรคหนึ่ง แม้ผู้ถูกพรากยินยอมผู้กระท าก็มีความผิด 

ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ดูค าอธิบายในมาตรา 317 

โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย หมายความว่า ผู้เยาว์ไม่สมัครใจที่จะไปกับผู้กระท าความผิด แต่ถ้า
ผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ผู้กระท าผิดก็ยังมีความผิดอยู่ แต่เป็นความผิดตามมาตรา 319 หาเป็นความผิดตาม
มาตรา 318 นี้ไม่  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ข้อเท็จจริงว่า
ผู้เยาว์อายุยังไม่เกินสิบแปดปีด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
           2. ผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคหนึ่ง  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

           ดูค าอธิบายในมาตรา 317 วรรคสอง แตกต่างกันเพียงอายุผู้ถูกพราก 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 318 วรรคท้าย ซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นมี
องค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 318 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
           2. โดยเจตนา  
           3. เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร 

           ดูค าอธิบายในมาตรา 317 วรรคท้าย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2541 การที่จ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปท างาน

ในร้านอาหารแต่กลับพาไปขายให้แก่ ป. เพ่ือให้ค้าประเวณีจะนับว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้เพราะ
ผู้เสียหายไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณีแต่ต้น แต่ไปกับจ าเลยเพราะจ าเลยหลอกลวงว่าจะพาไปท างานที่ร้าน
ขายอาหารของน้องสาวจ าเลย และการที่จ าเลยหลอกลวงผู้เสียหายแล้วพาผู้เสียหายไปขาย ให้แก่ ป. 
เพ่ือให้ค้าประเวณีก็เป็นที่เห็นได้ว่าจ าเลยมีเจตนาที่จะหลอกผู้เสียหายไปเพ่ือการอนาจารและเพ่ือส าเร็จ
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ความใคร่ของผู้อ่ืนโดยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 283 วรรคสอง และมาตรา 318 วรรคท้าย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2541 บ้านจ าเลยกับบ้านผู้เสียหายอยู่ใกล้กัน ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหาย
โดยสารรถของจ าเลยไปและกลับจากโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน เมื่อกลับจากโรงเรียนแล้วมีบ่อยครั้งที่
ผู้เสียหายเล่นอยู่กับบุตรสาวจ าเลยก่อนกลับบ้าน หรือบางครั้งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไปเล่นกับบุตรสาวที่
บ้านจ าเลย พฤติการณ์เช่นนี้แม้ขณะที่ผู้เสียหายเล่นอยู่ที่บ้านจ าเลยก็ต้องถือว่า ผู้เสียหายยังอยู่ในความ
ปกครองดูแลของ ช. ผู้ปกครองของผู้เสียหาย แต่การที่จ าเลยเรียกผู้เสียหายให้เข้าไปในบ้านแล้วพาไป
ข่มขืนกระท าช าเราในห้องนอนของจ าเลยเป็นการกระท าในบริเวณบ้านจ าเลยซึ่งผู้เสียหายเคยเล่นอยู่
ตามปกติเป็นประจ า จ าเลยมิได้พาผู้เสียหายไปยังสถานที่อ่ืนอันจะถือได้ว่าจ าเลยพรากผู้เสียหายไปจาก
ความปกครองดูแลของ ช. การกระท าของจ าเลย จึงไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคท้าย (จ าเลยคงมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 
13 ปี (ผู้เสียหายอายุ 9 ปี) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรค สอง (ปัจจุบันคือ มาตรา 277 

วรรคสาม) ผู้เขียน) 
 

มำตรำ 319 ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์โดยผู้เยำว์เต็มใจไปด้วย 

ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือ
ผู้ดูแล เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองสามบาท 

           ผู้ใดโดยทุจริต ชื่อ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้ เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี  
           2. ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  
           3. โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือการอนาจาร 

           ความผิดตามมาตรา 319 นี้การกระท าเหมือนความผิดตามมาตรา 318 วรรคหนึ่ง บวกกับ
มาตรา 318 วรรคท้าย แตกต่างกันเพียงตามมาตรา 318 ผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยแต่ตามมาตรา 319 ผู้เยาว์
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เต็มใจไปด้วย เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระท าต้องรับโทษทั้งที่ผู้เยาว์เต็มใจไปกับผู้กระท าเพราะ
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองผู้เยาว์ซึ่งอายุยังไม่เกิน 18 ปี ซึ่งยังอ่อนต่อโลก และคุ้มครองอ านาจการ
ปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผู้เยาว์ด้วย และกรณีที่ผู้เยาว์ไม่ว่าชายหรือหญิงบรรลุนิติ
ภาวะแล้วโดยการสมรสก็ไม่เป็นผู้เยาว์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 319 นี้ 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัว  
           2. ผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามมาตรา 319 วรรคหนึ่ง  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

           ดูค าอธิบายตามมาตรา 317 วรรคสอง แตกต่างกันเพียงอายุของผู้ถูกพราก 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1627/2539 ถึงแม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์จะไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา

เนื่องจากมารดาน าไปฝากให้อยู่กับผู้อ่ืนก็ตาม กรณีก็ยังถือว่าอยู่ในอ านาจปกครองของมารดา ย่อมเป็น
การล่วงอ านาจการปกครองของมารดาผู้เสียหายแล้ว ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะสมัครใจยินยอมก็ตาม ก็ถือ
ไม่ได้ว่าได้รับความยินยอมจากมารดาผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานพราก
ผู้เยาว์ไปเสียจากมารดา ตามมาตรา 319  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5989/2548 ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 319 หมายความว่า ผู้กระท าความผิดได้กระท าการอันเป็นการละเมิดต่ออ านาจปกครองของบิดา
มารดา หรือต่อผู้ปกครอง หรือต่อผู้ดูแลของผู้เยาว์ คดีนี้บิดาของผู้เสียหายมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา
ของผู้เสียหาย จึงมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บิดาและมารดาของผู้เสียหายได้เลิกร้างกันมานานถึง 
17 ปี โดยผู้เสียหายอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามาตลอด บิดาของผู้เสียหายจึงเป็นผู้ปกครองของ
ผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 319  

 

มำตรำ 320 ควำมผิดฐำนพำหรือส่งคนออกไปนอกรำชอำณำจักร 

ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ านาจของ
ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือละทิ้งให้เป็นคนอนาถา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึง
สิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร  
           2. โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  
           3. โดยเจตนา 

พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร หมายความว่า  ผู้กระท าเป็นผู้พาคนออกไปนอก
ราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือจัดให้มีการส่งคนออกนอกราชอาณาจักร ผู้ถูกกระท าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือ
สัญชาติใดก็ได้  

โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด หมายความว่าการพาหรือส่งคนออกไปนอก ราชอาณาจักรจะเป็ นความผิด
ตามมาตรานี้ ผู้กระท าต้องกระท าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในองค์ประกอบความผิดนี้  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ความผิดส าเร็จเมื่อ
ผู้ถูกกระท าล่วงพ้นออกไปนอกราชอาณาจักรไทยแล้ว (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2515: 214) 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 320 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นมี
องค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  
           2. เพ่ือให้ผู้ที่ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือละทิ้ง
ให้เป็นคนอนาถา 

เพ่ือให้ผู้ที่ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า
ผู้กระท าได้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเพ่ือให้ผู้ถูกกระท าตกไปอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยไม่ถูกกฎหมาย 
เช่น ส่งตัวหญิงสาวไปเพื่อบังคับให้เป็นโสเภณีหรือเพ่ือบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส เป็นต้น  

เพ่ือละทิ้งให้เป็นคนอนาถา หมายความว่า พาไปเพ่ือละทิ้งให้เป็นคนไร้ที่พ่ึง ไร้ผู้อุปการะหรือตก
ระก าล าบากอยู่ในต่างประเทศ 
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มำตรำ 321 ควำมผิดต่อเสรีภำพอันอำจยอมควำมได้ 

ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก และมาตรา 311 วรรคแรก เป็น
ความผิดอันยอมความได้ 
          มาตรา 321 บัญญัติว่าความผิดต่อเสรีภาพบางฐานเป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งได้แก่ 

ความผิดตามมาตรา 309 วรรคหนึ่ง คือความผิดฐานข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใดไม่กระท าการ
ใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด 

ความผิดตามมาตรา 310 วรรคหนึ่ง คือความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ อ่ืนหรือกระท าด้วย
ประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  

ความผิดตามมาตรา 311 วรรคหนึ่ง คือความผิดฐานกระท าโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูก
หน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  

ความผิดอันยอมความได้ หมายถึง ความผิดซึ่งผู้เสียหายสามารถยอมความกับผู้กระท าความผิด
เพ่ือระงับความผิดได้ ความผิดประเภทนี้หากผู้เสียหายประสงค์จะให้รัฐ ด าเนินคดีให้ ผู้เสียหายต้องร้อง
ทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ 

หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 

           ความผิดในหมวดนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 322 ถึงมาตรา 325 รวม 4 มาตรา ความผิดในหมวดนี้ 
เป็นความผิดอันยอมความได้ 
หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 

 

มำตรำ 322 ควำมผิดฐำนเปิดผนึก หรือเอำจดหมำย โทรเลขหรือเอกสำรซึ่งปิดผนึกของผู้อ่ืนไป 

ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพ่ือล่วงรู้ข้อความ
ก็ดี เพ่ือน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระท านั้นน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 322 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป  
           2. การกระท านั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือล่วงรู้ข้อความหรือเพ่ือน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผย 
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ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อ่ืนไป หมายความว่า
ผู้กระท ากระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  

 1. เปิดผนึกจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆของผู้อื่น 

 2. เอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆของผู้อื่นไป  
การเปิดผนึก หมายถึง การเปิดซอง หีบห่อฯลฯ ที่ปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆไว้ 4 

การเอาไป หมายถึง เอาไปจากการครอบครองของผู้อ่ืน เช่น เอาจดหมาย หรือโทรเลขของผู้อ่ืน
ไป เป็นต้น 

การเปิดผนึกหรือการเอาไปซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆของผู้อ่ืน จะเป็นความผิดตาม
มาตรานี้จะต้องกระท าโดยเข้าองค์ประกอบความผิดข้อ 2, 3 และ 4 ด้วย 4  

การกระท านั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หมายความว่า  ถ้าการกระท านั้นน่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวข้องก็เป็น
ความผิดตามมาตรานี้ ความเสียหายนี้จะเป็นความเสียหายด้านชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือการงานก็ได้ แต่
ถ้าการกระท าไม่น่าจะเกิดความเสียหายใดๆก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตาม 59 วรรคสอง ที่จะเปิดหรือเอาไปซึ่ง
จดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆของผู้อื่น  

เพ่ือล่วงรู้ข้อความหรือเพ่ือน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผย 
หมายความว่าผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษที่จะล่วงรู้ข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารนั้ น หรือ
ต้องการที่จะน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือในเอกสารนั้นออกเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 159/2480 จ าเลยเป็นนายสถานีรถไฟและท าหน้าที่นายไปรษณีย์เปิดผนึก
จดหมายที่มีผู้ส่งไปรษณีย์มาเพ่ือส่งต่อไปออกดู จ าเลยมีความผิดตามมาตรา 322 จ าเลยไม่ผิดตามมาตรา 
163 เพราะจ าเลยมิได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์ 
 

มำตรำ 323 ควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ เปิดเผยควำมลับของผู้อ่ืน 

ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืนโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ ประกอบ
อาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
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         ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อ่ืน อันตนได้ล่วงรู้หรือ
ได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น  
           2. โดยเหตุที่ 
                (1) เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่  
                (2) ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาลนักบวช 
หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี  
                (3) เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพตามข้อ 2 (2)  

           3. เปิดเผยความลับนั้น  
           4. ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
           5. โดยเจตนา 

ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืน หมายความว่า ได้รู้ความลับของผู้อ่ืนหรือได้ความลับของ
ผู้อื่นมาการได้มาอาจมิได้ล่วงรู้ก็ได้ 

โดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ หมายความว่า ผู้ที่มีความผิดตามมาตรานี้เป็นผู้ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้โดยเฉพาะ บุคคลจ าพวกแรกคือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ จะเป็นเจ้าพนักงานต าแหน่งใดก็ได้  

โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ผู้พยาบาล นักบวช 
หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี หมายความว่าผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 323 นี้ได้นอกจากต้อง
เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่แล้วยังต้องเป็นบุคคลต่างๆดังกล่าวมานี้ด้วย 

โดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น หมายความว่า ผู้ช่วยในการประกอบอาชีพมาโดย
หน้าที่ของตน เป็นแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งได้ล่วงรู้หรือได้ความลับของผู้ อ่ืนมาโดย
หน้าที่ของตน 

เปิดเผยความลับนั้น หมายความว่า ท าให้ผู้อ่ืนรู้ความลับที่ได้มานั้น การเปิดเผยจะเห็นเอง เป็น
ต้นกระท าด้วยวิธีใดๆก็ได้ เช่น บอกด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยให้เห็นเอง เป็นต้น  

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หมายความว่า การเปิดเผยความลับที่ได้มานั้น
มีลักษณะที่น่าจะท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายได้ จะเป็นความเสียหาย ต่อตัวผู้มีความลับเองหรือ
ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ได้ เช่น เปิดเผยความลับของนาย ก.นาย ข. ผู้เป็นบุตรอาจได้รับความเสียหายด้วยก็ได้ 
เป็นต้น  
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โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเปิดเผยความลับ
นั้น และต้องรู้ว่าข้อความหรือสิ่งที่เปิดเผยนั้นเป็นความลับของผู้อ่ืนด้วย 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เป็นผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
           2. เปิดเผยความลับของผู้อื่น  
           3. ซึ่งได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น  
           4. ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

           5. โดยเจตนา  
           ความผิดตามวรรคสองนี้มีลักษณะการกระท าเหมือนความผิดตามวรรคหนึ่ง แต่เป็นการกระท า
ของผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพต่างๆตามวรรคหนึ่งซึ่งได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ อ่ืนจาก
การศึกษาอบรมในอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้น เช่น ก. เป็นนักศึกษาแพทย์ ขณะฝึกหัดตรวจโรคท า
ให้ทราบว่า ข. ป่วยเป็นโรคเอดส์ ก. น าเรื่องนี้ไปบอก ค. นายจ้างของ ข. ซึ่งอาจจะท าให้ ข. ถูกเลิกจ้างได้ 
 

มำตรำ 324 ควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรค้นพบหรือกำรนิมิตใน
วิทยำศำสตร์ 

ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ ล่วงรู้หรือ ได้มาซึ่ง
ความลับของผู้อ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์เปิดเผยหรือใช้ความลับ
นั้นเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ อ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร์  
           2. โดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ  
           3. เปิดเผยหรือใช้ความลับของผู้อื่น  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ อ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร์ หมายความว่า ความผิดตามมาตรานี้ผู้กระท าเป็นผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับเฉพาะที่
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ (ในทางวิทยาศาสตร์) หรือการนิมิตในทางวิทยาศาสตร์ (invention, 

ประดิษฐ์ สร้าง) 
โดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ หมายความว่า  ผู้กระท าต้อง

เป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่ หรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ที่เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลอื่น  
เปิดเผยหรือใช้ความลับของผู้ อ่ืน หมายความว่า น าความลับนั้นไปเปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบหรือ

น าเอาความลับนั้นไปใช้ประโยชน์นอกเหนือหน้าที่การงาน  
โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเปิดเผยหรือใช้

ความลับที่ได้ล่วงรู้หรือได้มานั้น  
เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ อ่ืน หมายความว่า การเปิดเผยความลับหรือการใช้ความลับนั้น

ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน 

มำตรำ 325 ควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า ความผิดในหมวด 2 ว่าด้วย

ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 322 มาตรา 323 และมาตรา 324 เป็นความผิด
อันยอมความได้ 
 

หมวด 3 ควำมผิดฐำนหมิประบำท 

มำตรำ 326 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทผู้อ่ืน 

ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ใส่ความผู้อ่ืน  
           2. ต่อบุคคลที่สาม  
           3. โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  
           4. โดยเจตนา 

ใส่ความผู้อ่ืน หมายความว่า การแสดงข้อเท็จจริงพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน ข้อเท็จจริงนั้นจะเท็จหรือ
จริงก็ได้ เป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือ  



320 

 

ต่อบุคคลที่สาม หมายความว่า การใส่ความผู้อื่นที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 326 นี้ จะต้องเป็น
การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม 

โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หมายความว่า  การใส่
ความผู้อ่ืนที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ การใส่ความนั้นจะต้องมีลักษณะที่น่าจะเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียด 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะใส่ความผู้อ่ืนต่อ
บุคคลที่สาม และต้องมีเจตนาที่จะท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2537 จ าเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งท าหนังสือถึง
ธนาคารระงับการจ่ายเงินเดือนให้โจทก์ร่วมซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่และน าหนังสือไปมอบให้แก่ธนาคาร พ. 
ผู้ช่วยสมุห์บัญชีรับหนังสือแล้วได้ถามจ าเลยว่ามีเรื่องอะไรหรือ จ าเลยตอบว่า  “ยักยอก ตามตัวไม่พบ” 
ค าพูดดังกล่าวมีความหมายให้ พ. เข้าใจว่าโจทก์ร่วมยักยอกเงินของโรงเรียนหนีไป ซึ่งความจริงขณะนั้น
โจทก์ร่วมเพียงแต่อยู่ในระหว่างถูกผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเท่านั้น ค าพูดของ
จ าเลยจึงเป็นการใส่ความโจทก์ร่วมโดยประการที่น่าจะท าให้โจทก์ร่วมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง จึงเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาทโจทก์ร่วม ตามมาตรา 326  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2541 จ าเลยกับผู้เสียหายเคยมีความขัดแย้งกันในเรื่องหนี้เงินกู้มา
ก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้เสียหายเมื่อไปถึงหน้ารั้วบ้านของจ าเลยได้ เรียกจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ให้
ออกมาพูดนอกรั้วบ้าน อันถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติจ าเลย ท าให้จ าเลยโกรธผู้เสียหายและร้องด่า
ผู้เสียหายว่า “มึงเป็นเมียน้อยสารวัตร ศ. อย่ามาท าใหญ่ให้กูเห็นนะ” ต่อหน้า พ. ซึ่งมากับผู้เสียหาย การ
กระท าของจ าเลยจึงเป็นการท าให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจาก พ. ได้ จึงเป็นการ
หมิ่นประมาทผู้อื่น ตามมาตรา 326  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6624/2537 จ าเลยกับ อ. ไปหาโจทก์ร่วมที่ห้องท างานเพ่ือให้โจทก์ร่วม
ลงนามในหนังสือรับรองการเบิกค่ารักษาพยาบาลของจ าเลยโจทก์ร่วมให้รอ จึงเกิดการโต้ เถียงกัน จ าเลย
พูดขึ้นว่า “แม่จึงไม่ต้องไปฟังกูจะเอาอย่างนี้ ถ้าเซ็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คุณเป็นหัวหน้าคนได้อย่างไร ท างาน
ไม่รับผิดชอบ ตัดสินปัญหาไม่ได้ พอมีปัญหาก็โยนกันไปโยนกันมา คน ร.ส.พ. ท างานกันอย่างนี้หรือ” ต่อ
หน้าโจทก์ร่วมในขณะที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสบประมาทท าให้โจทก์ร่วมอับอายขายหน้า จึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 แต่ถ้อยค าดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นและวิจารณ์การ
ท างานของโจทก์ร่วมและกล่าวถึงโจทก์ร่วมโดยตรง ไม่มีลักษณะเป็นการใส่ความโจทก์ร่วมต่อบุคคลที่สาม
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โดยประการที่น่าจะท าให้โจทก์ร่วมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3901/2545 ค าว่า “วีรบุรุษ” ตามพจนานุกรมหมายความว่าชายที่ได้รับ
ยกย่องว่ามีความกล้าหาญ ค าว่า “คนมีสี” เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไปว่าหมายถึงข้าราชการต ารวจและ
ทหารทุกระดับชั้นยศ ส่วนค าว่า “นายพล” เป็นต าแหน่งของข้าราชการทหารและต ารวจ การที่จ าเลยที่ 4 

ถึงท่ี 6 ลงพิมพ์ข้อความในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ข. ว่า “การที่ ข. ถูกคนร้ายโยนระเบิด...จะเป็นการกระท า
ของวีรบุรุษซาตาน...หรือใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนมีสีหรือไม่มีสีก็ตาม ผู้บงการจะต้องถูกลงโทษไม่มีการ
ยกเว้น” และข้อความว่า “สงสัยว่าเป็นนายพลเงินเดือนไม่มากมาย แต่ท าไมมีเงินจ่ายดอกเบี้ยเป็นล้าน 
ถึงบางอ้อเมื่อทราบว่ารายได้จากการแข่งม้านัดเดียวก็กินถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน” นั้นไม่มีตอนใดที่ระบุว่าเป็น
โจทก์ หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นโจทก์ ทั้งโจทก์เองก็รับว่าก่อนเกิดเหตุหนังสือพิมพ์ ข. ลงข่าวเกี่ยวกับโจทก์
ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยระบุตัวโจทก์ตรงๆ ไม่ต้องแปลหรือท าความเข้าใจเองว่าหมายถึงใคร ดังนั้นหาก
จ าเลยทั้งหกประสงค์จะให้ถ้อยค าดังกล่าวชี้ชัดเฉพาะเจาะจงเป็นการยืนยันว่าเป็นโจทก์ก็น่าจะกล่าวถึงตัว
โจทก์ โดยระบุตรงๆ เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ข้อความตามที่จ าเลยทั้งหกลงพิมพ์ดังกล่าวจึง
ฟังไม่ได้ว่าเป็นโจทก ์

 

มำตรำ 327 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทผู้ตำย 

ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวาง
โทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น 

 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ใส่ความผู้ตาย  
           2. ต่อบุคคลที่สาม  
           3. การใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชัง  
           4. โดยเจตนา 
ค าอธิบาย  

ใส่ความผู้ตาย หมายความว่า ผู้กระท าได้ใส่ความบุคคลที่ตายไปแล้วต่อบุคคลที่สาม ผู้ตาย 
หมายถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งผู้ที่ตายไปแล้วตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ที่สาบสูญ ตามประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 ด้วย (สมศักดิ์ สิงหพันธ์, 2515: 258) มาตรา 327 นี้เป็นเรื่องหมิ่น
ประมาทคนตายแต่มีผลกระทบถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่  

ต่อบุคคลที่สาม หมายความว่า การใส่ความหรือการแสดงข้อเท็จจริงพาดพิงถึงผู้ตายนั้นได้กระท า
ต่อบุคคลที่สาม  

การใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชัง หมายความว่าการใส่ความผู้ตายซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 327 นี้จะต้องมีลักษณะที่
น่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายที่ถูกใส่ความนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะใส่ความผู้ตายต่อ
บุคคลที่สาม 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 603 1/2531 จ าเลยที่ 1 เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มีข้อความว่า 

“พรรคไหนเอ่ยที่คนในพรรคพัวพันกับการค้าเฮโรอีนระหว่างประเทศจนต้องแก้ปัญหาด้วยการปลิดชีพ
ตัวเองลาโลก...” ข้อความดังกล่าวท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหมายถึงพรรค ป. และ ด. สามีโจทก์ ดังนี้จ าเลยที่ 
1 มีเจตนาใส่ความผู้ตายโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร อันน่าจะเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
และบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังจากผู้อ่ืนได้ มิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม จ าเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตาย ตามมาตรา 
327 ประกอบด้วยมาตรา 328 

 

มำตรำ 328 ควำมผิดฐำนหม่ินประมำทโดยกำรโฆษณำ 

ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี 
ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ 
หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพหรือโดยกระท าการป่าวประกาศด้วย
วิธีอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท  
           2. ได้กระท าโดย  
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               (1) การโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท าให้
ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอ่ืน  
               (2) การกระจายเสียงหรือโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนใด  
           3. โดยเจตนา 

กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท หมายความว่า กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 
326 หรือมาตรา 327  

ได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท า
ให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอ่ืน หมายความว่าผู้กระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยวิธีใด วิธีหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ เช่น โดยลงหนังสือพิมพ์ วีดิทัศน์ หรือ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้นซึ่งเป็นการท าให้ข้อความหมิ่นประมาทนั้นแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง  

โดยการกระจายเสียงหรือโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนใด หมายความว่า ผู้กระท าความผิดฐาน
หมิ่นประมาทได้กระท าโดยการกระจายเสียง เช่น พูดวิทยุ ออกรายการ โทรทัศน์ เป็นต้น หรือโดยการ
ป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนใด เช่น หมิ่นประมาทผู้อื่นหรือผู้ตายทางเครื่องขยายเสียงหรือโทรโข่ง เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะหมิ่นประมาทโดย
การโฆษณาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าว 

           ความผิดตามมาตรา 328 นี้เป็นเหตุฉกรรจ์ของความผิดตามมาตรา 326 และ มาตรา 328 

เพราะท าให้ข้อความหมิ่นประมาทนั้นแพร่กระจายออกไปกว้างขวางและรวดเร็วมาก ผู้กระท าจึงต้องรับ
โทษหนักขึ้น 

 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1068/2537 หัวข้อข่าวที่ว่าแอมบาสซาเดอร์เบี้ยวค่าเฟอร์นิเจอร์ เจ้าของ

ร้านฟ้องศาลเรียกหนี้ 1 ล้านบาท ประกอบกับข้อความในข่าวเป็นการใส่ความโจทก์โดยประการที่น่าจะ
ท าให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชัง แม้หัวข้อข่าวเป็นถ้อยค าของหนังสือพิมพ์เอง เมื่อประชาชน
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วย่อมเข้าใจได้ว่าโจทก์ไม่ซื่อตรงหรือโกง ซึ่งไม่ตรงกับความจริง เมื่อฝ่ายจ าเลยลง
ข่าวแสดงความเห็นเสียเอง จึงเป็นการใส่ความโจทก์ และการลงข่าวเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการแจ้งข่าวด้วยความ
เป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาล ไม่ได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
329 (4) ฝ่ายจ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 328  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2991/2547 ข้อความในหนังสือพิมพ์ที่จ าเลยทั้งสองลงข่าว อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าโจทก์ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
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ความต้องการหรือประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แค่เรื่องที่โจทก์เชียร์สนับสนุน อ. ด่า ม. ก็สร้าง
ปัญหาให้แก่ประเทศแล้ว ข้อความดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการยกตัวอย่าหรือเป็นการเตือนโจทก์ว่าไม่
ควรแสดงออกในลักษณะที่อาจกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค าว่า  “ด่า” ตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า เป็นการใช้ถ้อยค าว่าคนอ่ืนด้วยค า
หยาบช้าเลวทราม การที่จ าเลยทั้งสองลงข่าวว่าโจทก์ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศด่า ม. นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย โดยไม่เป็นความจริง จึงเป็นการใส่ความโจทก์โดย
ประการที่น่าจะท าให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จ าเลยทั้งสองซึ่งมีวิชาชีพหนังสือพิมพ์
ย่อมกระท าไม่ได้ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ประกอบด้วยมาตรา 83 

 

มำตรำ 329 ผู้กระท ำแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อควำมโดยสุจริตไม่มีควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต  
                 (1) เพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  
                (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่  
                (3) ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท าหรือ 

                (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือใน                     
การประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

หลักเกณฑ์ 

           มาตรา 329 มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระท าซึ่งไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทไว้ดังนี้  
           1. แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต  
           2. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความนั้น 

               (1) เพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  
               (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่  
               (3) ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใด อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท าหรือ  
               (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ
ประชุม 

แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต หมายความว่า ผู้กระท าแสดงความคิดเห็นหรือแสดง
ข้อความพาดพิงถึงผู้อ่ืนหรือผู้ตายโดยสุจริตใจ ตามความเป็นจริง หรือโดยเชื่อว่าเป็นความจริง ไม่ว่าการ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อความนั้นจะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 
2515: 269)  
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เพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม หมายความว่า 
การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตนั้น ผู้กระท าได้กระท า เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามความ
เป็นธรรม มิให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้กระท าหรือเพ่ือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับผู้กระท าหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ตามท านองคลองธรรม 

ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หมายความว่า ผู้กระท าเป็นเจ้าพนักงานได้แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อความเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต เช่น พนักงานสอบสวนเสนอส านวน
การสอบสวนและเสนอความเห็นว่าผู้ต้องหากระท า ความผิดฐานลักทรัพย์ แม้ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง 
ถ้าพนักงานสอบสวนได้กระท าโดยสุจริตแล้ว การแสดงข้อความเช่นว่านั้นแม้จะเป็นการใส่ความผู้ต้องหา
ผู้กระท าก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  

ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใด อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า หมายความว่า 
ผู้กระท าได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความเพ่ือเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม การติชมนี้จะกระท าต่อ
บุคคลหรือสิ่งใดๆ เช่น รูปปั้น หรือภาพวาดซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้ปั้นหรือผู้วาดนั้นน่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชังได้แต่ถ้าผู้กระท านั้นติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่ประชาชนทั่วไปย่อมติชมกันผู้ติ
ชมนั้นก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท การติชมนั้นจะเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมหรือไม่จะต้อง
พิจารณาจากความรู้สึกของวิญญชนทั่วไป  

ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม 
หมายความว่า ผู้กระท าได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ในการที่ผู้กระท าเป็นผู้แจ้งข่าวเรื่อง
การด าเนินการอันเปิดเผยในศาล เช่น แจ้งข่าวเรื่องการพิจารณาคดีซึ่งไม่ใช่การพิจารณาลับ และค า
พิพากษา หรือแจ้งข่าวในการประชุม เช่น แจ้งข่าวเรื่องผลการประชุมสัมมนาต่างๆหรือการประชุมสภา 
เป็นต้น  
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2535 ก่อนเกิดเหตุได้มีผู้บริจาคเงินให้โรงเรียนซึ่งผู้เสียหายเป็น
ครูใหญ่จ านวนหนึ่ง ผู้เสียหายลงจ านวนเงินไว้ในบัญชีรับบริจาคน้อยกว่าตามที่บริจาคมา ทั้งไม่มีบัญชี
แสดงว่าได้ใช้จ่ายเป็นค่าอะไร จ านวนเท่าใด ไม่เคยท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของ โรงเรียนให้
คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนทราบเหมือนครูใหญ่คนก่อนๆ การกระท าของผู้เสียหาย ดังกล่าว
ย่อมท าให้จ าเลยซึ่งเป็นกรรมการการศึกษาของโรงเรียนเข้าใจไปได้ว่าผู้เสียหายไม่สุจริต การที่จ าเลยกล่าว
ถ้อยค าต่อบุคคลที่สามในท านองที่ว่า ผู้เสียหายทุจริต เบียดบังเอาเงินของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ไม่ท าการพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมผู้เสียหายตามความเป็นธรรม อัน
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เป็นวิสัยของจ าเลยในฐานะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนย่อมกระท าได้ ตามมาตรา 329 (3) การ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9426/2539 การกระท าของโจทก์ท าให้จ าเลยทั้งสองมีความรู้สึกว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม จ าเลยทั้งสองท าหนังสือร้องเรียนโจทก์ต่อผู้มีอ านาจเหนือกว่าท านองว่าโจทก์ใช้
อิทธิพลบีบบังคับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว. เป็นผู้ได้งาน
การที่โจทก์เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ
เป็นผู้ชี้ขาดในการประชุม ในความเข้าใจของจ าเลยทั้งสองย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
คิดเห็นไปยังผู้มีอ านาจเหนือกว่าโจทก์พิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ โดยเชื่อว่าโจทก์ก็มีพฤติการณ์ตามนั้น
จริง จึงเป็นการกระท าเพ่ือความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกัน ส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) การกระท าของจ าเลยทั้งสองไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 

มำตรำ 330 เหตุยกเว้นโทษในควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท าความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้น
เป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

           แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการ
พิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

           มาตรา 330 วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงเหตุที่ผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้รับยกเว้นโทษ
หรือไม่ต้องรับโทษถ้าผู้กระท าพิสูจน์ได้ว่าข้อหาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง กล่าวคือ ผู้กระท า
ความผิดคือจ าเลยต้องน าสืบให้ศาลรับฟังได้ว่าข้อหาที่ว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นข้อความที่เป็นความจริง 
มิใช่ความเท็จ 

           มาตรา 330 วรรคสอง บัญญัติห้ามมิให้มีการพิสูจน์ถ้าข้อหาที่ว่าเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการใส่
ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  

เรื่องส่วนตัว หมายถึง เรื่องท่ีเป็นการเฉพาะตัวของผู้เสียหาย ไม่เก่ียวกับการงานอันเป็นสาธารณะ 
เช่น กล่าวว่าผู้เสียหายเป็นหญิงใจง่ายหรือเป็นคนข้ีขโมย เป็นต้น  

การพิสูจน์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน หมายความว่า แม้จะพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่หาว่า
หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง การพิสูจน์นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วๆไปในทางใดๆ กรณีนี้
ห้ามมิให้มีการพิสูจน์ เช่น แม้จะพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเป็นหญิงใจง่ายจริง การพิสูจน์นี้ก็ไม่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหาย จึงต้องห้ามมิให้พิสูจน์ ผู้กระท าไม่ได้รับยกเว้นโทษ 
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ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2315/2524 จ าเลยกล่าวถ้อยค าต่อหน้าบุคคลหลายคนว่า “หลวงพ่อวัด

บึงและวัดธาตุใช้ประชาชนบังหน้าต่อต้านพระที่สุสานป่าช้า” เนื่องจากจ าเลยไม่เห็นด้วยกับการกระท า
ของผู้เสียหายและบุคคลฝ่ายที่ต้องการขับไล่พระภิกษุรูปหนึ่งออกจากป่าช้า และพูดตามความรู้สึกนึกคิด
ของตน ซึ่งถ้อยค ามิได้รุนแรงถึงกับท าให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เพราะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนในต าบลก็รู้กันทั่วไป กรณีไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายเอง หากแต่เป็น
เรื่องส่วนรวมเก่ียวข้องกับประชาชนทั่วไป ประชาชนจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ เป็นการติชมด้วยความ
เป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7435/2541 โจทก์เป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและ
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่โจทก์กลับประพฤติผิดต่อกฎหมายและผิดระเบียบของ
ราชการ ซึ่งข้อเท็จจริงที่ระบุในค าสั่งกรมต ารวจที่ไล่โจทก์ออกจากราชการย่อมเป็นประจักษ์ชัดว่าโจทก์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายและมีพฤติการณ์ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน การที่
จ าเลยตีพิมพ์การกระท าหรือพฤติกรรมของโจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตามค าสั่งกรมต ารวจนั้น แม้
เป็นข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ก็ตาม แต่ก็มิใช่เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว เพราะเป็นเรื่องตีแผ่การ
ประพฤติชั่วร้ายและกระท าหน้าที่มิชอบของโจทก์ขณะเป็นข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
และให้ผู้ประพฤติมิชอบพึงสังวรณ์ไว้ ย่อมเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจ าเลยมีสิทธิพิสูจน์
ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 วรรคสอง ดังนั้นเมื่อจ าเลยได้ตีพิมพ์ข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับ
พิพาทเก่ียวกับการกระท าของโจทก์ตามความเป็นจริง จ าเลยย่อมไม่ต้องรับโทษ 

 

มำตรำ 331 คู่ควำมหรือทนำยควำมของคู่ควำมแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อควำมในกระบวนพิจำรณำ
คดีในศำลเพื่อประโยชน์ แก่คดีของตน ไม่มีควำมผิดฐำนหม่ินประมำท 

คู่ความหรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาลเพ่ือประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. คู่ความหรือทนายความของคู่ความ  
           2. แสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล  
           3. เพ่ือประโยชน์แก่คดีของตน 
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           มาตรา 331 นี้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าคู่ความหรือทนายความของคู่ความที่ได้กล่าวพาดพิงถึงผู้อ่ืน
โดยแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลและได้กระท าไปเพ่ือประโยชน์แก่
คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งนี้ เพราะกฎหมายต้องการให้คู่ความมีอิสระในการต่อสู้คดีใน
ศาลเพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม 

           การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความนั้น คู่ความหรือทนายความของคู่ความจะได้กระท าโดยท า
เป็นค าฟ้อง ค าให้การ ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1974/2500 จ าเลยเป็นทนายความ เรียงค าแก้อุทธรณ์ว่าอัยการโจทก์
พยายามพิสูจน์ว่านายด าผู้จัดการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเงินที่ขาดหายไป และได้ปรักปร านาย พ. ลูกความ
ของจ าเลยอย่างไร้เหตุผลที่ควรเชื่อถืออัยการไม่ฟ้องนายด าทั้งๆที่รู้ว่านายด าเป็นผู้ยักยอกเงินรายนี้ 
อัยการจึงฟ้องจ าเลยว่าหมิ่นประมาทอัยการ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าค าแก้อุทธรณ์ของจ าเลยไม่มีข้อความตอน
ใดที่เป็นเรื่องนอกประเด็น ในฟ้องของโจทก์ก็ดี ในค าอุทธรณ์ของจ าเลยก็ดี ต่างชี้แจงให้ศาลเชื่อว่าทาง
ฝ่ายตนล้วนเกี่ยวกับประเด็นทั้งสิ้น เป็นการกระท าในการพิจารณาคดีในศาล ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 285 (มาตรา 331 แห่งประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1590/2521 จ าเลยฟ้องหย่าสามี ระบุในฟ้องว่าสามีได้ส่งเสียเลี้ยงดูหญิง
อ่ืน คือโจทก์ เป็นภริยา เป็นค ากล่าวในกระบวนพิจารณาคดี และใช้สิทธิทางศาล ไม่ปรากฏว่าจ าเลย
กระท าโดยไม่สุจริต ไม่เป็นหมิ่นประมาททั้งทางอาญาและทางแพ่ง 

 

มำตรำ 332 ค ำขอบังคับในกำรบังคับคดีฐำนหม่ินประมำท 

ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง  
                (1) ให้ยึดและท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท 

                (2) ให้โฆษณาค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา 

           มาตรา 332 นี้บัญญัติถึงค าขอในการบังคับคดีเพ่ือท าให้การหมิ่นประมาทยุติลงและท าให้
ชื่อเสียงของผู้ถูกหมิ่นประมาทกลับคืนมา ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งได้ตามมาตรานี้  

ยึดและท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท หมายความว่า  ผู้เสียหายหรือ
พนักงานอัยการโจทก์มีอ านาจที่จะขอให้ศาลยึดและท าลายวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาทได้ เช่น ยึดและ
ท าลายหนังสือพิมพ์หรือใบปลิวที่มีข้อความหมิ่นประมาท เป็นต้น  
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โฆษณาค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา หมายความว่าให้จ าเลยลงพิมพ์ค าพิพากษาว่าจ าเลยมี
ความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อโจทก์ในหนังสือพิมพ์เพ่ือให้สาธารณชนทราบความจริง การสั่งนี้ศาลจะต้อง
สั่งในค าพิพากษาที่วินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นและตามค าขอท้ายฟ้องของโจทก ์

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1310/2500 ศาลฎีกาพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทให้
ลงโทษจ าเลย และให้จ าเลยประกาศผลค าพิพากษานี้ในหนังสือพิมพ์ชาวเหนือของจ าเลยมีก าหนด 1 

เดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา 
 

มำตรำ 333 กำรยอมควำมและกำรร้องทุกข์ในคดีหม่ินประมำท 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
           ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
ของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า ความผิดในหมวด 3 ว่าด้วย
ความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นความผิดซึ่งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดสามารถตกลงระงับคดีกันได้  

ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดามารดาคู่สมรส หรือบุตร
ของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย หมายความว่า ถ้าผู้เสียหายซึ่งถูกหมิ่นประมาทตาม
มาตรา 326 หรือผู้เสียหาย ซึ่งได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายที่ถูกหมิ่นประมาท ตาม
มาตรา 327 ตายก่อนร้องทุกข์ กฎหมายก าหนดให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายเหล่านั้น
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้โดยถือว่าเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายตามมาตรา 333 นี้
เป็นผู้เสียหายที่ก าหนดเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (4) 
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บทท่ี 12 

ลักษณะ 12 ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และลักษณะ 13 ควำมผิดเกี่ยวกบัศพ 

 

หมวด 1 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์และวิ่งรำวทรัพย์ 
มำตรำ 334 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 

ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เอาไป  
           2. ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

เอาไป หมายความว่า เอาไปจากการครอบครองของผู้ อ่ืน ทั้งนี้ จะเป็นการที่เจ้าของทรัพย์
ครอบครองทรัพย์นั้นเองหรือครอบครองโดยให้ผู้อ่ืนยึดถือทรัพย์นั้นไว้แทนก็ได้ 

การครอบครองทรัพย์ หมายถึง  การยึดถือทรัพย์โดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว้เพ่ือตนเองและผู้
ครอบครองมีฐานะเป็นผู้มีอ านาจเหนือทรัพย์นั้นอย่างแท้จริง  

ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย หมายความว่า ทรัพย์ที่เอาไปนั้นต้องเป็นทรัพย์
ของผู้อื่นหรือเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่ด้วย 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
โดยทุจริต หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับผู้กระท า

เองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1880/2542 (ประชุมใหญ่) ค าว่า โทรศัพท์ สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนอธิบายว่าโทรศัพท์เป็นเครื่องแปลงเสียงพูดให้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วส่งกระแสไฟฟ้ากลับเป็น
เสียงพูดอีกครั้งหนึ่ง สัญญาณโทรศัพท์จึงเป็นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากเสียงพูดเคลื่อนที่ไปตามสายลวด
ตัวน าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การที่จ าเลยลักเอาสัญญาณโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์ สาธารณะไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของจ าเลยโดยทุจริตจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เช่นเดียวกับการลักกระแสไฟฟ้า  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3245/2545 จ าเลยที่ 1 และท่ี 3 กับพวกมีเจตนาทุจริตที่จะเอาทรัพย์ของ
ผู้เสียหายไปตั้งแต่ต้น ร่วมกันวางแผนหลอกลวงเอาเงินของผู้เสียหายโดยอ้างว่าจ าเลยทั้งสามกับพวกรู้จัก
คุ้นเคยกับผู้จัดการบริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ จ ากัด สามารถซื้อรถยนต์ใหม่ได้ในราคาถูก เป็นพิเศษ จ าเลย
ทั้งสามจะติดต่อให้ผู้เสียหายซื้อรถจากบริษัทดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงไปถอนเงินจากธนาคารจ านวน 
250,000 บาทแล้วเก็บเงินไว้ในตะกร้า พวกของจ าเลยทั้งสามคว้าเงินในตะกร้าส่งให้จ าเลยที่ 2 และที่ 3 

แล้วจ าเลยทั้งสามเอาเงินนั้นไป การกระท าของจ าเลยทั้งสามที่อ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปซื้อรถยนต์ราคาถูก
เป็นการสร้างกลอุบายเพ่ือให้บรรลุผลคือการเอาเงินของผู้เสียหายไป โดยทุจริต อันเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์ มิใช่ความผิดฐานฉ้อโกง 

 

มำตรำ 335 ควำมผิดฐำนลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ 

ผู้ใดลักทรัพย์  

             (1) ในเวลากลางคืน 

                     (2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มี
อุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอ่ืนที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอ่ืนท านองเดียวกัน 
หรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ 

                    (3) โดยท าอันตรายสิ่งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้น
เข้าไปด้วยประการใดๆ 

                    (4) โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าขึ้นโดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทาง
ซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้ 
                     (5) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน มอมหน้าหรือท าด้วยประการอ่ืนเพ่ือไม่ให้เห็น
หรือจ าหน้าได้ 
                    (6) โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน  
                    (7) โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

                    (8) ในเคหสถาน สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการสาธารณที่ตนได้เข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือช่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆ 

                    (9) ในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรือเรือสาธารณ 
สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณ 

                   (10) ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
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                   (11) ที่เป็นของนายจ้างหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง 
                   (12) ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์ หรือ เครื่องมือ
อันมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น 

           ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

           ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา 
ดังกล่าวแล้วตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

           ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มี
อาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หกพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

           ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรานี้เป็นการกระท าโดยความจ าใจหรือความยากจน เหลือ
ทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ก็ได้ 
องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 335 วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
 

           1. ลักทรัพย์  
           2. ในเหตุฉกรรจ์ ตามอนุมาตรา 1 ถึง 12  

           3. โดยเจตนา 
ลักทรัพย์ ดูค าอธิบายในมาตรา 334  

ในเวลากลางคืน หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น ถือเวลากลางคืน
ที่แท้จริง มิใช่เวลา 18.00 นาฬิกาถึงเวลา 6.00 นาฬิกา โดยถือว่าความมืดของเวลากลางคืนเป็นเหตุ
ฉกรรจ์เพราะผู้กระท าลักทรัพย์ได้สะดวกข้ึน  

ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเหตุทุกข
ภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอ่ืนที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่น ท านองเดียวกัน หรืออาศัยโอกาสที่มี
เหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ หมายความว่า  กฎหมายถือว่า
ผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ในลักษณะตามอนุมาตรา 2 เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 

1. การลักทรัพย์ในโอกาสที่มีภัยพิบัติเช่นนั้นกระท าได้สะดวก 

2. การลักทรัพย์ในลักษณะเช่นนั้นเป็นการกระท าที่ไร้ศีลธรรมอย่างร้ายแรง เพราะเป็นการซ้ าเติม
แก่ผู้ที่ได้รับเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติอยู่แล้ว (หยุด แสงอุทัย,2540: 272)  
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โดยท าอันตรายสิ่งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิงเช่นว่านั้นเข้าไปด้วย
ประการใดๆ หมายความว่าผู้กระท าจะกระท าด้วยประการใดๆเพ่ือให้ผ่านรั้ว ประตู หรือหน้าต่างของ
อาคารที่เป็นบ้านหรืออาคารเก็บทรัพย์เพ่ือลักทรัพย์ ก็ได้  

โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าขึ้นโดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจ
เปิดไว้ให้ หมายความว่าลักทรัพย์โดยเข้าไปทางหน้าต่างหรือช่องลมหรือทางประตู หรือหน้าต่างที่คนใช้
หรือคนในบ้านจงใจเปิดไว้เพ่ือให้ผู้กระท าเข้าไปลักทรัพย์  

โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน มอมหน้า หรือท าด้วยประการอ่ืนเพ่ือไม่ให้เห็นหรือจ าหน้าได้ 
หมายความว่าปลอมตัวโดยใช้ผมปลอม หนวดปลอม ปลอมตัวเป็นช่างไฟฟ้า ช่างโทรศัพท์ มอมหน้าโดยใช้
สีตบแต่ง หรือท าด้วยประการใดเพ่ือไม่ให้เห็นหน้าหรือจ าหน้าได้  

โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน หมายความว่า ผู้กระท าอ้างตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน จะแต่งเครื่องแบบ
หรือไม่ก็ตาม โดยตนมิได้เป็นเจ้าพนักงาน แล้วอาศัยการลวงนั้นกระท าการลักทรัพย์ เช่น ลวงว่าเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจจราจร เรียกให้รถบรรทุกหยุดเพื่อตรวจค้นแล้วถือโอกาสนั้นลักทรัพย์  

โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หมายความว่า ผู้กระท า
ความผิดฐานลักทรัพย์นั้นมีอาวุธติดตัวไปด้วย ถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์และอาจเป็นอันตรายแก่เจ้าทรัพย์ได้
แม้ผู้กระท าผิดไม่ได้ใช้อาวุธนั้นก็ตาม  

ร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป หมายถึงร่วมกันเป็นตัวการในการลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 83 ไม่รวมถึงกรณีที่คนหนึ่งเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนตามมาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 86  

ในเคหสถาน สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ตนได้ เข้าไปโดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆ หมายความว่าผู้กระท าได้เข้าไปในสถานที่ตามอนุมาตรานี้ เข้า
ไป หมายถึงตัวผู้กระท าเองได้เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่ระบุไว้ คือ ส่วนใหญ่ของร่างกายต้องได้เข้า
ไปในเคหสถานถ้าเพียงแค่เอามือเอ้ือมเข้าไปในเคหสถานแล้วลักทรัพย์ ไม่ผิดตามอนุมาตรานี้ (หยุด  แสง
อุทัย, 2540: 274)  

หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆ หมายความว่า ผู้กระท าได้เข้าไปในสถานที่นั้นๆโดยได้รับอนุญาต 
แล้วผู้กระท าหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นโดยเจ้าของสถานที่คิดว่าผู้กระท ากลับออกไปแล้ว ต่อมาผู้กระท าได้ลัก
ทรัพย์ซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นไป  

ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสาธารณสถาน
ส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณะ หมายความว่าผู้กระท าได้ลักทรัพย์ในสถานที่ที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าไปได้ซึ่งปกติจะมีคนเข้าไปในสถานที่เช่นนี้มาก ผู้กระท าอาศัยการที่มีคนคับคั่งลักทรัพย์ 
ถือเป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น  
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ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หมายความว่า ผู้กระท าลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือประชาชน
ทั่วๆไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชนก็ตาม ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง หมายความว่า  ผู้กระท าเป็นลูกจ้าง 
คือลูกจ้างลักทรัพย์ของนายจ้างนั่นเอง ทรัพย์ที่ลักนั้นจะเป็นของนายจ้างหรือเป็นของผู้อ่ืนแต่อยู่ในความ
ครอบครองของนายจ้างก็มีความผิดตามอนุมาตรา 11 นี้ 

ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์ หรือเครื่องมืออันมีไว้ส าหรับ
ประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น หมายความว่า ผู้กระท าลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรม 
คือเกษตรกร และทรัพย์ที่ลักนั้นเฉพาะที่เป็นผลิตภัณฑ์  
           มาตรา 335 วรรคสอง บัญญัติให้ลงโทษผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์หนักขึ้นอีกเมื่อการลัก
ทรัพย์นั้นเข้าเกณฑ์ความผิดตามมาตรา 335 อนุมาตรา 1 ถึง 12 ตั้งแต่ 2 อนุมาตราขึ้นไป เช่น ลักทรัพย์
ในเคหสถานโดยมีอาวุธ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 335 (7) และ (8) 

           มาตรา 335 วรรคสาม บัญญัติให้ลงโทษผู้กระท าความผิดหนักขึ้นเมื่อทรัพย์ที่ลักนั้นเป็นโค 
กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม เช่น ลักโคที่ชาวนามีไว้
ใช้ไถนา ลักรถไถของผู้มีอาชีพท าไร่อ้อย เป็นต้น 

           มาตรา 335 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้กระท าผิดตามมาตรา 335 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค
สาม อาจได้รับโทษน้อยลงถ้าการกระท าผิดฐานลักทรัพย์นั้นได้กระท าโดยความจ าใจยากจนเหลือทนทาน 
และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย โดยศาลอาจจะลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นตามมาตรา 334 ก็ได้ เช่น นาย
ด าตกงาน ไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทาน รู้สึกหิวมาก เข้าไปลักข้าวมันไก่ 1 ห่อจากร้านอาหาร แม้จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 335 (8) แต่นายด ากระท าเพราะความยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์ที่ลักคือข้าว
มันไก่ 1 ห่อ มีราคาเล็กน้อย ศาลจะลงโทษนายด าตามมาตรา 334 ก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2955/2545 เงินที่จ าเลยทั้งสามลักเอาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่ใช่
ทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (10) ที่ศาลล่างทั้งสอง
ปรับบทลงโทษตามมาตราดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง และที่พิพากษาปรับจ าเลยทั้งสามคนละ 50 บาทโดยมิได้
พิพากษาว่าหากจ าเลยทั้งสามไม่ช าระค่าปรับจะจัดการอย่างไรต่อไป สมควรแก้ไขว่า หากจ าเลยทั้งสามไม่
ช าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ด้วย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4325/2545 จ าเลยเป็นลูกจ้างธนาคารโจทก์ร่วม อาศัยโอกาสในหน้าที่
ของจ าเลยท าเอกสารใบถอนเงินของธนาคารโจทก์ร่วมเข้าบัญชีของ ส. พวกจ าเลย หลังจากนั้นก็เข้า
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ร่วมกันเบิกเงินดังกล่าวไป เป็นการลักทรัพย์นายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) ไม่ใช่
ฉ้อโกง 
 

มำตรำ 335 ทวิ ควำมผิดฐำนลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทำงศำสนำ 

ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของ
ประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทาง
ศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ลักทรัพย์  
           2. ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุ
ดังกล่าว  
           3. ทรัพย์นั้นเป็นที่สักการบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  
           4. โดยเจตนา 

ลักทรัพย์ หมายความว่า เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ตาม
มาตรา 334  

ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว  
พระพุทธรูป หมายความว่า พระพุทธรูปซึ่งอาจท าขึ้นโดยการหล่อ ปั้น แกะสลัก เขียน พิมพ์ 

ถ่ายภาพ อย่างใดก็ได้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 2415) 

 

วัตถุในทางศาสนา หมายความว่า วัตถุทางศาสนาทุกศาสนา เช่น พระไตรปิฎก พระคริสตธรรม
คัมภีร์ คัมภีร์ไบเบิล) รูปพระเยซู เทวรูปในศาสนาฮินดู เป็นต้น 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าว หมายความว่า ส่วนใดของพระพุทธรูป เช่น 
พระเศียรหรือพระกรของพระพุทธรูป ส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรม-คัมภีร์ เศียรเทวรูป หรือช่อฟ้า 
ใบระกาของโบสถ์ เป็นต้น  
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ทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หมายความว่า 
ทรัพย์ ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 นั้นจะต้องเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของประชาชน เช่น 
พระพุทธรูปในโบสถ์ รูปพระเยซูซึ่งประดิษฐานในโบสถ์ของคริสต์ศาสนา คัมภีร์ศาสนาอิสลามที่ใช้ใน
มัสยิด เป็นต้น แต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปที่บูชาไว้ในบ้านไม่ถือว่าเป็นที่สักการบูชาของประชาชน 

ที่เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หมายความว่า ทรัพย์ดังกล่าวที่ทางราชการหวงแหน เก็บรักษา
ไว้เป็นสมบัติของชาติ เช่น พระพุทธรูปที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะลักทรัพย์ ดังกล่าว 
และต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
           มาตรา 335 ทวิ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นถ้าได้
กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 
สถานที่ราชการ หรือในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1812/2527 พระพุทธรูปบูชา หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาใน
หอสวดมนต์ในวัด เป็นพระพุทธรูปบูชาธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2214/2531 พระพุทธรูปของกลางเป็นของวัด การที่จ าเลยทั้งสองกับพวก
ร่วมกันซื้อพระพุทธรูปจากพระภิกษุ ช. ซึ่งจ าวัดอยู่ในวิหารโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของพระภิกษุ ช. 
ก็เพ่ือมิให้พระภิกษุ ช. ขัดขวางจ าเลยทั้งสองกับพวกเท่านั้น เมื่อจ าเลยทั้งสองกับพวกเอาพระพุทธรูปของ
กลางไปจากวิหาร จ าเลยทั้งสองย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 335 ทวิ 
ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 321/2510 จ าเลยได้เรียกเอาเงินและทองมาใส่ถุงย่ามเพ่ือเป็นสิริมงคลใน
การที่จ าเลยท าพิธีขึ้นบ้านใหม่ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงได้ห่อธนบัตรจ านวน 2,000 บาทกับสร้อยคอ
ทองค าหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น บรรจุใส่กล่องพลาสติกส่งให้จ าเลย จ าเลยเอาเงินและกล่องบรรจุสายสร้อย
ดังกล่าวใส่ลงในถุงย่ามแล้วลงเรือนไป มีนาย ป. และโจทก์ร่วมเดินตามหลัง ระหว่างเดินกันไปทางบ้าน
ใหม่ของโจทก์ร่วมเพ่ือท าพิธี จ าเลยล้วงเอาห่อธนบัตรนั้นไปเสียเห็นได้ว่าเป็นการลักทรัพย์เพราะโจทก์ร่วม
ยังมิได้สละการครอบครองให้จ าเลยเพียงแต่ให้จ าเลยยึดถือไว้ชั่วคราว การที่จ าเลยเอาห่อธนบัตรนั้นไป
ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์ หาใช่ยักยอกไม่  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 61/2530 จ าเลยขับรถยนต์เข้าไปสั่งให้เติมน้ ามันรถยนต์ที่ปั๊มน้ ามันของ
ผู้เสียหาย เมื่อคนเติมน้ ามันเติมน้ ามันเกือบเต็มถัง จ าเลยพูดว่าไม่มีเงิน เดี๋ยวจะเอามาให้ คนเติมน้ ามัน
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บอกว่าต้องไปบอกผู้เสียหายก่อน แต่จ าเลยได้ขับรถออกไปทันที ขณะเติมน้ ามันจ าเลยไม่ได้ดับเครื่องยนต์
และฝาปิดถังน้ ามันก็ไม่มีโดยใช้ผ้าอุดไว้แทน แสดงให้เห็นว่าจ าเลยได้วางแผนการไว้เพ่ือจะไม่ช าระเงินค่า
น้ ามันเมื่อได้น้ ามันมาแล้ว โดยจะรีบหนีไป อันเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะท าให้ ลักทรัพย์ส าเร็จ 
พฤติการณ์แสดงว่าจ าเลยมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นจะลักเอาน้ ามันของผู้เสียหาย เป็นการลักทรัพย์โดยกล
อุบายไม่ใช่ฉ้อโกง 
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 661/2501 จ าเลยจับมือผู้เสียหาย ผู้เสียหายดึงมือหลุดจากจ าเลย ปรากฏ
ว่านาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายซึ่งสายเปื่อยอยู่แล้วสายขาดหลุดติดมือจ าเลย จ าเลยแบมือให้ผู้เสียหายดู
บอกว่า “นาฬิกาอยู่นี่” ผู้เสียหายบอกจ าเลยว่า “เก็บไว้ก่อน กินข้าวแล้วจะมาเอา” ครั้นผู้เสียหายกลับมา
พบจ าเลยและขอนาฬิกาคืน จ าเลยกลับปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไป ดังนี้ เป็นเรื่องผู้เสียหายมอบการครอบครอง
แก่จ าเลยในระหว่างเวลาที่มอบฝากไว้ จ าเลยผิดฐานยักยอก ไม่ใช่ลักทรัพย์  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1636/2521 โจทก์จ้างจ าเลยซ่อมรถไถโดยโจทก์เป็นผู้ซื้ออะไหล่น าไป
มอบให้จ าเลยที่ อู่ซ่อมรถของจ าเลย จ าเลยซ่อมอยู่ราว 1 ปีจึงเสร็จพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าโจทก์
มอบหมายให้จ าเลยยึดถือครอบครองทรัพย์นั้นไว้การยึดถือครอบครองทรัพย์จึงอยู่ที่จ าเลยมิใช่อยู่ที่โจทก์ 
จ าเลยเปลี่ยนเสื้อสูบเก่าใส่แทนเสื้อสูบใหม่ของโจทก์ เป็นยักยอก มิใช่ลักทรัพย์ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 221-227/2521 จ าเลยลงลายมือชื่อบุคคลอ่ืนเบิกเงินจากธนาคารและ
สลักหลังแคชเชียร์เช็ค เป็นการหลอกลวงธนาคารท าให้ธนาคาร หลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของ
บุคคลนั้น จ าเลยกระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้เงินจากธนาคาร และจ าเลยได้เงินจากธนาคารไปโดยธนาคาร
จ่ายเงินให้จ าเลยเอง ดังนี้การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกง หาใช่ความผิดฐานลักทรัพย์ไม่  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2581/2529 จ าเลยทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้าไปเติมน้ ามัน
เบนซินที่บ้านผู้เสียหายจ านวน 5 ลิตร เมื่อเติมน้ ามันเสร็จภริยาผู้เสียหายทวงเงินค่าน้ ามัน จ าเลยที่ 2 ถือ
ลูกกลมๆอยู่ในมือซึ่งภริยาผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นลูกระเบิดพูดว่า “ไม่มีเงิน มีไอ้นี่เอาไหม” แล้วจ าเลยทั้ง
สองก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป การกระท าของจ าเลยทั้งสองมีเจตนาหลอกลวงผู้เสียหายเพียงเพ่ือเติม
น้ ามันรถจักรยานยนต์โดยไม่ช าระราคาเท่านั้น การที่จ าเลยที่ 2 ถือลูกกลมๆอยู่ในมือและพูดเช่นนั้นเป็น
วิธีการที่จะใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง หาใช่
ความผิดฐานลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ไม่ 
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มำตรำ 336 ควำมผิดฐำนว่ิงรำวทรัพย์ 

ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท าความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษ จ าคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

           ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษ จ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

           ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ สามปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

           ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบ
ห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ลักทรัพย์  
           2. โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า  
           3. โดยเจตนา 

ลักทรัพย์ หมายความว่า เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ตาม
มาตรา 334 

โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า หมายความว่า ผู้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ได้กระท าไปโดยวิธีฉกฉวย
เอาทรัพย์นั้นไปซึ่งหน้า กล่าวคือ ผู้กระท าได้เอาทรัพย์ไปโดยหยิบ คว้า กระตุก กระชากเอา หรือแย่งเอา 
ในลักษณะที่รวดเร็ว (สมศักดิ์ สิงหพันธุ์, 2514: 367) ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Snatching เมื่อฉกฉวย
ทรัพย์ได้แล้วผู้กระท าจะพาทรัพย์นั้นไปอย่างไรก็ไม่ส าคัญ ซึ่งต่างจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 

มาตรา 297 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กิริยาฉกฉวยเอาทรัพย์พาหนีไป ต่อหน้า ท่านว่ามันมี
ความผิดฐานเป็นโจรวิ่งราวทรัพย์” 

  นอกจากลักทรัพย์โดยกิริยาฉกฉวยแล้ว ผู้กระท าต้องฉกฉวย เอาซึ่งหน้า ด้วยจึงจะเป็นความผิด
ฐานวิ่งราวทรัพย์ ค าว่า ซึ่งหน้า หมายความว่าใกล้ตัวผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์ มิได้หมายความว่าฉก
ฉวยเอาต่อหน้าเจ้าทรัพย์หรือผู้ครอบครองทรัพย์เท่านั้น แม้จะฉกฉวยทรัพย์ไปจากข้างๆหรือข้างหลังของ
ผู้ครอบครองทรัพย์ แต่อยู่ใกล้ตัวเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองทรัพย์ ก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
เพราะเข้าลักษณะอุกอาจเช่นเดียวกัน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง  
           มาตรา 336 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน ถ้าการวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
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           มาตรา 336 วรรคสาม เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส 

           มาตรา 336 วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย  
ผู้อ่ืน ตามมาตรา 336 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคท้าย อาจเป็นบุคคลที่ถูกวิ่งราวทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน
ใดก็ได้ทีไ่ด้รับผลดังกล่าวจากการวิ่งราวทรัพย์นั้น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2686/2534 ผู้เสียหายซื้อสลากกาชาด ถูกรางวัลรถจักรยานยนต์ จ าเลย

แย่งสลากกาชาดฉบับดังกล่าวจากมือผู้เสียหายแล้วน าไปขอรับรถจักรยานยนต์ที่ถูกรางวัล ดังนี้เป็นการ
ลักทรัพย์สลากกาชาดโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า จ าเลยมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ตามมาตรา 336  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7885/2544 ผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงานต ารวจเข้าท าการจับกุมผู้เล่นการ
พนัน ขณะเข้าจับกุมผู้เสียหายใช้กล้องถ่ายรูปผู้เล่นการพนันครั้นจะถ่ายรูปภาพที่สอง จ าเลยที่ 1 ได้เข้าไป
กระชากกล้องถ่ายรูปจากมือผู้เสียหายไป และต่อว่าผู้เสียหายพร้อมกับร่วมกับพวกกลุ้มรุมท าร้าย
ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ได้รับกล้องถ่ายรูปคืน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าจ าเลยกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง ลักษณะการกระท าของจ าเลยจึงเป็นการฉกฉวยเอาทรัพย์
ของผู้อื่นไปซึ่งหน้าโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 

 

มำตรำ 336 ทวิ ควำมผิดฐำนลักทรัพย์หรือว่ิงรำวทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแต่ง

เครื่องแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพ่ือสะดวกแก่การกระท าผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพ่ือให้พ้น
การจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง 
           มาตรา 336 ทวิ บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ที่ท าให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 

มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 ต้องระวางโทษหนักขึ้น เหตุดังกล่าวคือ กระท าความผิดโดย 

           1. แต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจ หรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ  
           2. มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 

           3. ใช้ยานพาหนะเพ่ือสะดวกแก่การกระท าผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพ่ือให้พ้นการจับกุม 

 

 



341 

 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2105/2549 การที่จ าเลยขับรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะ

เพ่ือความสะดวกในการลักทรัพย์ การกระท าของจ าเลยเป็นการลักทรัพย์ส าเร็จตั้งแต่เอาทรัพย์เคลื่อนที่
ออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุ การขับรถจักรยานยนต์มาลักทรัพย์แล้วพาทรัพย์หลบหนีไป แม้จะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ แต่รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่เป็นทรัพย์สินที่จ าเลยได้ใช้
หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์จึงมิใช่ทรัพย์สินอันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 33 (1) ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จ าเลยไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกาย่อมมีอ านาจวินิจฉัย
แก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วย
มาตรา 225  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 770/2550 การเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็นการ
เพ่ิมโทษหนึ่งในสามของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง เมื่อจ าเลยกระท าความผิดร่วมกันลัก
ทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) และ (7) วรรคสอง 
ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ จึงต้องน าระวางโทษตามมาตรา 335 วรรคสอง มาค านวณประกอบกับ
ระวางโทษตามมาตรา 336 ทวิ เพ่ือก าหนดโทษส าหรับความผิดในคดีนี้ แล้วจึงเพิ่มโทษจ าเลยตามมาตรา 
92 

           ความผิดที่จ าเลยกระท า กฎหมายก าหนดให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่
โทษจ าคุกเพียงสถานเดียวก็ได้ แต่ลงโทษปรับเพียงสถานเดียวไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา                          
มาตรา 20 

 

หมวด 2 ควำมผิดฐำนกรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 
มำตรำ 337 ควำมผิดฐำนกรรโชก 

ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น ทรัพย์สิน 
โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
ของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระท าความผิดฐานกรรโชก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

           ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระท าโดย 

             (1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนให้ได้รับอันตรายสาหัส 
หรือขู่ว่าจะท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืน หรือ 

            (2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 
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           ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่
พันบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ข่มขืนใจผู้อื่น  
           2. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม  
           3. ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน  
           4. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  
           5. โดยเจตนา 

ข่มขืนใจผู้อื่น หมายความว่า บังคับใจผู้อ่ืนให้กระท าการใดโดยที่ผู้นั้นไม่สมัครใจจะกระท า 
โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายและจิตใจของบุคคลตามมาตรา 

1 (6)  

โดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือ
ของบุคคลที่สาม หมายความว่าผู้กระท าข่มขืนใจผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามให้กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน การขู่เข็ญจะกระท าด้วยค าพูด กิริยาท่ าทาง หรือเป็น
หนังสือก็ได้  

ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน หมายความว่า
ผู้กระท าผิดต้องมีเจตนาให้ผู้ถูกข่มขืนใจยอมหรือจะยอมให้ผู้กระท าหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สิน คือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ ไม่ว่าในรูปทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม
ในทางทรัพย์สิน  

จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น หมายความว่า การกระท าผิดจะเป็นความผิดส าเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืน
ใจยอมให้หรือยอมจะให้ผู้ข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน หากผู้ถูกข่มขืนใจไม่
ยอมให้หรือไม่ยอมจะให้ผู้กระท ามีความผิดฐานพยายามกรรโชก  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ความผิดส าเร็จเมื่อ
กระท าการครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ผู้กระท าจะได้รับประโยชน์ที่ต้องการแล้วหรือไม่นั้นไม่ส าคัญ 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 337 วรรคสอง บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานกรรโชกซึ่ง
ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้ากระท าโดย  
           1. ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืนให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะ
ท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ  
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           2. มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2546 จ าเลยทั้งสี่เข้ามาในร้าน จ าเลยที่ 1 บอกว่าเป็นเจ้าพนักงาน
ต ารวจมาดูแลความเรียบร้อยของร้าน ต้องการเงิน 5,000 บาทเป็นค่าดูแล ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยจึง
เดินไปหลังร้านโทรศัพท์ไปที่สถานีต ารวจแต่ไม่ติด เมื่อเดินออกมาหน้าร้านก็เห็นจ าเลยทั้งสี่เดินขึ้นรถ 
กระบะไป จะเห็นได้ว่าจ าเลยที่ 1 เพียงแต่อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานต ารวจและพูดขอเงินเป็นค่าดูแลร้าน
เท่านั้น ซึ่งผู้เสียหายจะให้หรือไม่ก็ได้ ค าพูดของจ าเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการขู่เข็ญว่าจะท า
อันตรายต่อเสรีภาพและทรัพย์สินของผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 337 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1484/2549 จ าเลยรับของโจรเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหาย แล้ว
จ าเลยขู่เข็ญให้ผู้เสียหายน าเงิน 5,500 บาท มามอบให้เป็นค่าไถ่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่จ าเลย
รับมาจากคนร้ายที่ลักทรัพย์ และหากไม่น ามาให้จะไม่ได้รับโทรศัพท์คืน จ าเลยจะน าไปขายให้แก่บุคคล
อ่ืน เข้าลักษณะเป็นการขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ คือขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไป ซึ่ง
ท าให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและยินยอมจะน าเงิน 5,500 บาท ไปให้จ าเลย จึงเข้าลักษณะความผิดฐาน
กรรโชกตามมาตรา 337 

 

มำตรำ 338 ควำมผิดฐำนยึดเอำทรัพย์ 

ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น ทรัพย์สิน 
โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูก
ข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ข่มขืนใจผู้อื่น  
           2. ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน  
           3. โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ  
           4. ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย  
           5. จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  
           6. โดยเจตนา 
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ข่มขืนใจผู้อื่น ดูค าอธิบายในมาตรา 337  

ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน ดูค าอธิบายใน
มาตรา 337  

โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ หมายความว่า ผู้กระท าขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยข้อความหรือเรื่องที่
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อความหรือเรื่องไม่ประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรู้ จะเปิดเผย โดยวิธีใดก็ได้ และความลับนั้นจะ
เป็นของใครก็มิได้จ ากัดไว้  

ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย หมายความว่า  การเปิดเผย
ความลับนั้นจะท าให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวของผู้ถูกข่มขืนใจเสียหายแก่
ชื่อเสียงหรือเสียหายในทางทรัพย์สินก็ได้  

จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น หมายความว่า ผู้ถูกข่มขืนใจยอมให้ หรือยอมจะให้ผู้ข่มขืนใจหรือ
ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน การยอมนี้จะยอมให้เต็มตามที่ผู้ข่มขืนใจต้องการหรือน้อย
กว่าก็ได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะขู่เข็ญว่าจะเปิดเผย
ความลับของผู้อื่น ผู้อื่นจะเป็นใครก็ได้ที่ผู้ถูกข่มขืนใจมีส่วนได้เสียด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1945/2514 จ าเลยได้ขู่เข็ญโจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน

จ ากัดแห่งหนึ่งว่าจะท าอันตรายต่อชื่อเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งนั้น ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นบุคคลที่
สาม และได้ขู่เข็ญข่มขืนใจโจทก์ว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ดังกล่าวเสียหาย จนโจทก์ยอมจะให้เงินแก่จ าเลยตามที่ถูกขู่เข็ญ ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ถูกขู่เข็ญเป็น
ผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) มีอ านาจฟ้องเป็นคดีในความผิด
ฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา 337 และมาตรา 338 ตามล าดับ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2898/2549 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจ าเลยข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้เงิน 
300,000 บาทแก่จ าเลย โดยขู่เข็ญว่าหากผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินจ านวนนั้น จ าเลยจะน าภาพเปลือยของ
ผู้เสียหายออกเปิดเผยจนผู้เสียหายยอมมอบเงิน 10,000 บาทแก่จ าเลย โจทก์มิได้บรรยายในค าฟ้องว่า
ภาพเปลือยของผู้เสียหายที่จ าเลยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยเป็นความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้เสียหาย
หรือบุคคลที่สามเสียหาย ทั้งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะหากไม่ใช่ความลับที่เปิดเผยแล้วจะท าให้
ผู้เสียหายหรือบุคคลที่สามต้องเสียหาย ก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าไม่ใช่ความลับที่ผู้เสียหายประสงค์จะปกปิด
เอาไว้มิให้เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป อันจะเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 338 ดังนั้นค า
ฟ้องของโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) 
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มำตรำ 339 1 ควำมผิดฐำนชิงทรัพย์ 
ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพ่ือ      

             (1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป  
            (2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น  
             (3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้  
             (4) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ  
             (5) ให้พ้นจากการจับกุม 

           ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท 

           ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระท าที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่ง อนุมาตรา
ใดแห่งมาตรา 335 หรือเป็นการกระท าต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพ
กสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

           ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก
ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ลักทรัพย์  
           2. โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
           3. โดยเจตนา  
           4. เจตนาพิเศษ เพ่ือ 

               (1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป  
               (2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น  
               (3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้น  
               (4) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ  
               (5) ให้พ้นจากการจับกุม 
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ลักทรัพย์ หมายความว่า เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ตาม
มาตรา 334  

โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า  การลัก
ทรัพย์ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย ตามมาตรา 1 (6) หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
ไม่ใช่จะประทุษร้ายในภายหลัง  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะลักทรัพย์และใช้
ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย  

เพ่ือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หมายความว่า  ผู้กระท าได้ใช้ก าลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้ายก่อนการลักทรัพย์ และการกระท าเช่นว่านั้นก็
เพ่ือให้ลักทรัพย์ได้สะดวก หรือลักทรัพย์แล้วใช้ก าลัง ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย เพ่ือจะได้พาทรัพย์ที่ลักไปได้สะดวก แต่การใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้
ก าลังประทุษร้ายนี้จะกระท าก่อนการลักทรัพย์และก่อนการเอาทรัพย์ไปทั้ง 2 อย่างก็ได้ เช่น ท าร้ายยาม
จนสลบเพ่ือจะได้ลักทรัพย์และเอาทรัพย์นั้นไปได้สะดวก เป็นต้น 

เพ่ือให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หมายความว่า ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้ก าลังประทุษร้ายเพ่ือให้เจ้าของทรัพย์หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์ยื่นทรัพย์ที่จะลักให้แก่ตน เช่น 
ใช้ปืนขู่ให้ส่งปากกาให้ มิฉะนั้นจะยิง เป็นต้น  

เพ่ือยึดถือเอาทรัพย์นั้น หมายความว่า ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะ
ใช้ก าลังประทุษร้ายเพื่อไม่ให้เจ้าทรัพย์เอาทรัพย์นั้นคืนไป  

เพ่ือปกปิดการกระท าความผิดนั้น หมายความว่า ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าใน
ทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้ายเพ่ือปกปิดการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์หรือพยายามลักทรัพย์ที่ตนได้
กระท า  

เพ่ือให้พ้นจากการจับกุม หมายความว่า ผู้กระท าได้ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้น
จะใช้ก าลังประทุษร้าย เพ่ือมิให้ตนถูกจับกุม 

           มาตรา 339 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าผู้กระท าได้กระท าโดย
เข้าเหตุฉกรรจ์อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่งมาตรา 335 หรือชิงทรัพย์ซึ่งเป็นโคกระบือ เครื่องกลหรือ
เครื่องจักรของผู้มีอาชีพกสิกรรมที่มีไว้เพ่ือประกอบกสิกรรม เช่น ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน ชิงโคที่มีไว้ไถ
นา เป็นต้น 

           มาตรา 339 วรรคสาม เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระท าได้กระท าโดย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
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           มาตรา 339 วรรคสี่ เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระท าได้กระท าโดยเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส 

           มาตรา 339 วรรคท้าย เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระท าได้กระท าโดย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 286/2546 แม้จ าเลยจะมิได้พูดจาข่มขู่หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย แต่พฤติการณ์ของจ าเลยที่เดินเข้าหาผู้เสียหายจนท าให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวจนต้องดึง
สร้อยคอทองค าโยนทิ้ง บ่งบอกให้เห็นว่าจ าเลยแสดงอาการขู่เข็ญผู้เสียหายแล้วโดยไม่จ าต้องพิจารณาว่า
จ าเลยจะได้พูดจาขู่เข็ญผู้เสียหายหรือไม่ และเมื่อผู้เสียหายโยนสร้อยคอทองค าทิ้งเพ่ือมิให้จ าเลยแย่งเอา
ไปได้ จ าเลยยังใช้มีดปลายแหลมจ่อที่หน้าอกผู้เสียหายอีกกรณีถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายมิให้ขัดขืน
ต่อการที่จ าเลยจะลักเอาสร้อยคอทองค า และเป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย
ผู้เสียหายแล้วการกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 

วรรคสาม  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1347/2549 พวกจ าเลยคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์

ของผู้เสียหาย จ าเลยซึ่งนั่งซ้อนท้ายกระชากสร้อยคอทองค าและพระเลี่ยมทองของผู้เสียหาย แม้จ าเลย
ไม่ได้ขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้ายหรือได้ใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เสียหาย แต่หลังจากกระชาก
สร้อยคอแล้วจ าเลยกับพวกขับรถจักรยานยนต์หลบหนี ผู้เสียหายกับพวกติดตามไปทันทีจนพบและจะเข้า
จับจ าเลย จ าเลยใช้ขวดที่ผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยดังกล่าวยังต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันโดยตลอด
และยังไม่ขาดตอนจากการวิ่งราวทรัพย์ ถือว่าจ าเลยมีเจตนาใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพ่ือให้พ้นจาก
การจับกุม จึงเป็นความผิดฐานร่วมกับพวกสองคนชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ และโดยใช้
ยานพาหนะในการกระท าความผิดพาทรัพย์นั้นไปและเพ่ือให้พ้นจากการจับกุมตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83 และมาตรา 340 ตรี 
 

มำตรำ 339 ทวิ ควำมผิดฐำนชิงทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 

ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

           ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระท าในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองด้วย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
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           ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
           ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวาง
โทษประหารชีวิต 

ค ำอธิบำย 

           มาตรา 339 ทวิ มิได้ก าหนดลักษณะของการกระท าผิด แต่ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐาน
ชิงทรัพย์ตามมาตรา 339 

           มาตรา 339 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

           มาตรา 339 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าการชิงทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ได้กระท า
ในสถานที่ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองด้วย ผู้กระท า ต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 

           มาตรา 339 ทวิ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเหตุให้
ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้น 

           มาตรา 339 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติว่า ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นอีก 

           มาตรา 339 ทวิ วรรคท้าย บัญญัติว่า ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นถึงขั้นประหารชีวิต 

 

มำตรำ 340 ควำมผิดฐำนปล้นทรัพย์ 
ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิด ฐาน

ปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

           ถ้าในการปล้นทรัพย์ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
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           ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้า
ปีถึงยี่สิบปี 
           ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ชิงทรัพย์  
           2. โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป  
           3. โดยเจตนา 

ชิงทรัพย์ ดูค าอธิบายในมาตรา 339  

โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หมายความว่า ถ้าบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้น
ไปเป็นตัวการร่วมกันกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ถือว่าบุคคลเหล่านั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ 

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
           มาตรา 340 วรรคสอง บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานปล้นทรัพย์ว่าในการปล้นทรัพย์
ผู้กระท าผิดแม้คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้นกรณีเป็นเหตุใน
ลักษณะคดี แม้คนอื่นจะรู้ว่าตนมีอาวุธติดตัวไปหรือไม่ก็ต้องรับผิดด้วย 

           มาตรา 340 วรรคสาม บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานปล้นทรัพย์ว่าถ้าการปล้นทรัพย์นั้น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้น 

           มาตรา 340 วรรคสี่ บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานปล้นทรัพย์ว่าถ้าการปล้นทรัพย์นั้นได้
กระท าโดยแสดงความทารุณ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือ
กระท าทรมาน ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้น 

            มาตรา 340 วรรคท้าย บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานปล้นทรัพย์ว่าถ้าการปล้นทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นถึงขั้นประหารชีวิต 

ตัวอย่ำงเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2540 เมื่อ น. เจ้าของบาร์โชว์เปลือยต้องการคิดเงินจากผู้เสียหาย
ที่ 1 และที่ 2 จ านวน 8,600 บาท ผู้เสียหายทั้งสองไม่ยอมรับราคาเครื่องดื่มเป็นเงินจ านวนดังกล่าว น. ก็
ควรต้องด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจจึงจะชอบ การที่พนักงานเก็บเงินกับจ าเลยทั้งสองตบหน้า
และผลักหน้าท้องผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งก าลังตั้งครรภ์ได้ 5 เดือนจึงเป็นการใช้แรงกายภาพและกระท าทุกทาง
เพ่ือเอาให้ได้ซึ่งทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 โดยทุจริต จนผู้เสียหายที่ 1 ต้องยื่นเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯให้
พนักงานเก็บเงินอันเป็นผลมาจากจ าเลยทั้งสองใช้ก าลังประทุษร้าย การกระท าทั้งหมดของจ าเลยทั้งสอง
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กับพวกเป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่อาญา มาตรา 340 สามคนขึ้นไป จ าเลย
ทั้งสองจึงมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2540 จ าเลยกับคนร้ายอีก 2 คนปล้นสร้อยข้อมือของผู้เสียหาย 
เมื่อคนร้ายคนหนึ่งปลดสร้อยข้อมือออกจากข้อมือของผู้เสียหายไปนั้นทรัพย์นั้นจึงขาดจากการครอบครอง
ของผู้เสียหาย แต่อยู่ในมือของคนร้ายคนนั้น พร้อมที่จะน าไปได้ ย่อมเป็นการเคลื่อนที่ไปจากแหล่งที่
ทรัพย์นั้นติดตรึงอยู่ตามปกติไปอยู่ในความครอบครองของคนร้าย เป็นการเอาไป โดยสมบูรณ์เป็นการ
ปล้นส าเร็จแล้ว แม้ผู้เสียหายแย่งคืนมาในทันทีก็เป็นกรณีสมบูรณ์แล้วกลับเป็นว่าไม่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้น
หลังจากการเอาทรัพย์นั้นไปแล้ว ย่อมไม่ท าให้การเอาทรัพย์ไปซึ่งสมบูรณ์แล้วกลับเป็นว่าไม่สมบูรณ์ 
 

มำตรำ 340 ควำมผิดฐำนปล้นทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 

ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็นการกระท าในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ด้วย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

           ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
           ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

           ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

            ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต 

ค ำอธิบำย 

           มาตรา 340 ทวิ มิได้ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิด แต่ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิด
ฐานปล้นทรัพย์ ตามมาตรา 340 

           มาตรา 340 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 
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           มาตรา 340 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ได้กระท า
ในสถานที่ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 335 ทวิ วรรคสองด้วย ผู้กระท า ต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 

           มาตรา 340 ทวิ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระท า
แม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าทุกคนต้องรับโทษหนักขึ้น 

           มาตรา 340 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้
ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

           มาตรา 340 ทวิ วรรคห้า บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระท าได้
กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด 
หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก ตลอดชีวิต 

           มาตรา 340 ทวิ วรรคท้าย บัญญัติว่า ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว 

มาตรา 340 ตรี ความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ โดยมีเหตุฉกรรจ์บางประการ 

ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบ
ทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยใช้ยานพาหนะเพ่ือกระท าผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพ่ือให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนัก
กว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง 
           มาตรา 340 ตรี มิได้ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิด แต่ก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิด
ฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ ซึ่ง
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง เหตุฉกรรจ์ที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 340 

ตรี คือ 

           1. โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ  
           2. โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือ  
           3. โดยใช้ยานพาหนะเพ่ือกระท าผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพ่ือให้พ้นการจับกุม 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2539 จ าเลยที่ 3 และที่ 4 ตบศีรษะผู้เสียหายแล้วจ าเลยที่ 4 ใช้อาวุธ
ปืนขู่ผู้เสียหายให้นั่งกับพ้ืน เมื่อเก็บอาวุธปืนแล้วได้น าผู้เสียหายไปขึ้นรถยนต์ จ าเลยที่ 3 เป็นคนขับ 
จ าเลยที่ 4 นั่งหน้า จ าเลยที่ 1 และท่ี 2 นั่งประกบผู้เสียหายซึ่งนั่งกลางที่เบาะหลัง แล้วขับไปด้วยกัน เมื่อ
ท าร้ายผู้เสียหายจนได้เงินและปล่อยผู้เสียหายแล้วจ าเลยทั้งสี่ก็หลบหนีไปด้วยกัน ถือได้ว่าจ าเลยทั้งสี่เป็น
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ตัวการในการปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 

ตรี 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1857/2540 การกระท าความผิดของจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 340 วรรคท้าย และมาตรา 340 ตรี ซึ่งตามมาตรา 340 ตรีเป็นเรื่องที่จะต้องระวางโทษจ าเลย
หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 วรรคท้ายกึ่งหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นใช้ค าว่าไม่เพ่ิม
โทษตามมาตรา 340 ตรีอีกยังไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 340 ตรีเป็นเพียงบทก าหนดโทษไม่ใช่บทเพ่ิมโทษ 
แต่เนื่องจากจ าเลยต้องได้รับโทษประหารชีวิตามมาตรา 340 วรรคท้าย กรณีไม่มีทางที่จะวางโทษหนักขึ้น
กึ่งหนึ่งตามที่มาตรา 340 ตรีบัญญัติไว้ จึงน ามาตรา 340 ตรีมาปรับด้วยไม่ได้ จ าเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้ายเท่านั้น 

 

หมวด 3 ควำมผิดฐำนฉ้อโกง 
มำตรำ 341 ควำมผิดฐำนฉ้อโกง 

ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท า
ให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการ 

               (1) แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ 

               (2) ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  
           2. โดยการหลอกลวงดังว่านั้น 

               (1) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ 

               (2) ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

หลอก แปลว่าท าให้เข้าใจผิด ส าคัญผิด  
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ลวง แปลว่าท าให้หลงว่าเป็นจริงในสิ่งที่ไม่จริง หลอกลวง แปลว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปดิข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าใจผิด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542)  

การหลอกลวงทางอาญา คือการท าให้ผู้ อ่ืนหลงเชื่อผิดจากความจริง (จิตติ ติงศภัทิย์ ,2539: 

2523) 1  

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ จะกระท าด้วยวาจา กิริยา เอกสาร หรือวิธีการอ่ืนใดก็ได้ข้อความอัน
เป็นเท็จนั้นคือข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน เพราะถ้าเป็น
เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด การแสดงข้อความเท็จบ้างจริง
บ้างก็ถือว่าเป็นการแสดงข้อความเท็จเพราะเป็นข้อความที่ผิดจากความจริง  

ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หมายความว่า ผู้กระท ามีหน้าที่ตามกฎหมายตามสัญญา 
หรือตามข้อผูกพันที่จะต้องบอกให้ผู้อ่ืนรู้ข้อความจริงใด แล้วผู้กระท าปกปิดข้อความจริงนั้นไม่บอกให้ผู้นั้น
รู้ ถือว่าผู้กระท าหลอกลวงผู้อื่นโดยปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หมายความว่า ผู้กระท าหลอกลวงผู้อื่น แล้ว
ผู้กระท าได้การครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงนั้นเองหรือจากบุคคลที่สาม  

ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ หมายความว่าผู้กระท าได้
หลอกลวงผู้อื่นแล้วท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า ถอนหรือท าลายเอกสารสิทธิ  

เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่ง
สิทธิ เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย เป็นต้น 4 โดยเจตนา หมายถึงผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 

วรรคสอง  
โดยทุจริต หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง

หรือผู้อื่น 

 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6863/2543 จ าเลยอ้างกับผู้เสียหายว่าสามารถติดต่อกับคนร้ายไถ่รถยนต์
คืน ผู้เสียหายจึงมอบเงินค่าไถ่และค่าใช้จ่ายให้จ าเลยไป ซึ่งเป็นความเท็จ จ าเลยผิดฐานฉ้อโกงแต่ไม่ผิด
ฐานรับของโจร เพราะจ าเลยไม่ได้ช่วยคนร้ายจ าหน่ายรถที่ลักไป  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 810-813/2544 จ าเลยและนาง ท. หรือ ป. ได้ร่วมกันให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ และจัดท าหลักฐานเพ่ือเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จให้แก่
จ่าสิบเอก ส. จ่าสิบตรี ล. จ่าสิบเอก ศ. และร้อยเอก จ. จริง โดยจ าเลยและนาง ท. หรือ ป. ได้ประโยชน์
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ตอบแทนเป็นเงินส่วนแบ่งจากค่ารักษาพยาบาลส าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จ ซึ่งบุคคลทั้งสี่
ได้รับจากผู้เสียหายทั้งสอง จึงเป็นกรณีร่วมกระท าผิดฐานฉ้อโกงกับบุคคลทั้งสี่ 

 

มำตรำ 342 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงโดยมีเหตุฉกรรจ์ 

ถ้าในการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท า  
                (1) แสดงตนเป็นคนอ่ืน หรือ 

                (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของ
ผู้ถูกหลอกลวง 
           ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. กระท าความผิดฐานฉ้อโกง  
           2. ผู้กระท า 
               (1) แสดงตนเป็นคนอ่ืน หรือ  
               (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้
ถูกหลอกลวง  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย  

กระท าความผิดฐานค าอธิบายฉ้อโกง ดูในมาตรา 341  
ผู้กระท าแสดงตนเป็นคนอ่ืน หมายความว่า ผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ผู้กระท าได้หลอกลวง

ว่าตนเป็นคนอ่ืน ไม่ใช่ตัวผู้กระท าเอง ซึ่งคนอ่ืนที่ผู้กระท าอ้างนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ก็ได้ เช่น นาย
แดงหลอกลวงนายขาวโดยแสดงตนว่าเป็นนายเขียว แต่ถ้านายแดงหลอกลวงนายขาวโดยแสดงตนว่าเป็น
ร้อยต ารวจตรีแดงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 342 (1) เพราะมิได้แสดงตนเป็นคนอ่ืน แต่ผิดตามมาตรา 
145 ถ้าได้กระท าการเป็นเจ้าพนักงานด้วย  

ผู้กระท าอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของ
ผู้ถูกหลอกลวง หมายความว่าผู้กระท าได้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูก
หลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง เช่น หลอกลวงคนปัญญาอ่อน 
เป็นต้น  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 
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ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2239/2522 จ าเลยใช้เอกสารใบทะเบียนรถยนต์ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ส าเนาบัตรประชาชนปลอม หลอกลวงโดยแสดงเป็นผู้มีชื่อในบัตรประชาชน ขายรถยนต์แก่ผู้เสียหาย เป็น
การใช้เอกสารปลอมและฉ้อโกงโดยหลอกลวงว่าเป็นคนอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 

ประกอบด้วยมาตรา 341 และมาตรา 342 (1) ลงโทษฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 268 ซึ่งเป็นบทหนัก
กรรมเดียว  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 20/2546 การที่จ าเลยน า น.ส.3 ก. ที่ระบุชื่อ ส. และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของ ส. ที่เลอะเลือนมองเห็นไม่ชัดมาแสดงต่อผู้เสียหายเพ่ือขอกู้ยืมเงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อว่า
จ าเลยคือ ส. เป็นความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 (1) 

 

มำตรำ 343 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชน 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 341 ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน 
หรือด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตรา
หนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

องค์ประกอบความผิด  
           1. กระท าความผิดตามมาตรา 341  

           2. ได้กระท าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
               (1) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน 

               (2) ด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

           มาตรา 343 เป็นเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ผู้กระท ามิได้ มีเจตนาที่จะ
ฉ้อโกงจ ากัดเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดแต่มีเจตนาที่จะฉ้อโกงประชาชนคือบุคคลทั่วๆไปเมื่อผู้กระท ามีเจตนาที่จะ
ฉ้อโกงประชาชนโดยทั่วไปแล้ว แม้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหลงเชื่อและได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกลวง 
ผู้กระท ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 นี้แล้ว 
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องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 343 วรรคสอง เป็นเหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดตามมาตรา 343 

วรรคหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 343 วรรคหนึ่ง  
           2. ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใด คือ 

               (1) แสดงตนเป็นคนอ่ืน  
               (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้
ถูกหลอกลวง  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5292/2540 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ไม่ได้ถือเอาจ านวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่า
มากหรือน้อย แต่ถือเอาจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนเป็นส าคัญ และไม่จ าเป็นที่จ าเลย
จะต้องกระท าการดังกล่าวด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง เพียงแต่จ าเลยแสดง ข้อความอันเป็นเท็จแก่
ผู้เสียหายบางคน แล้วมีการบอกต่อกันไปเป็นทอดๆเมื่อผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจ าเลย 
จ าเลยได้ยืนยันการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นและให้ผู้เสียหายไปติดต่อที่แฟลตทุกครั้งอันถือได้ว่าเป็น
ส านักงานของจ าเลยกับพวกแม้จะไม่มีการประกาศรับสมัครงานปิดไว้ก็ตาม การกระท าของจ าเลยก็เป็น
การฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2547 จ าเลยลงข่าวประกาศทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นความเท็จโดย
ทุจริต เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 2 ที่ได้อ่านข่าวหลงเชื่อจึงไปติดต่อและมอบเงินให้จ าเลย จึงเป็นความผิด
ฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343  

           ความผิดฐานฉ้อโกงผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 7 และความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชนต่อผู้เสียหายที่ 
2 เป็นการกระท าต่างวันเวลาและต่างบุคคลกันจึงเป็นความผิดหลายกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 91 
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มำตรำ 344 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงค่ำจ้ำงแรงงำน 

ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆให้แก่ตน หรือให้แก่
บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่า แรงงานหรือค่าจ้างแก่
บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
           2. ให้ประกอบการงานอย่างใดๆให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม 

           3. โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่
บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าที่ตกลงกัน  
           4. โดยเจตนา  
           5. โดยทุจริต 

หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป หมายความว่าการกระท าความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็น
การหลอกลวงบุคคลอ่ืนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปด้วยวิธีการใด การหลอกลวงนี้จะกระท าครั้งเดียว 10 คนหรือ
หลอกลวงหลายครั้งรวมกันจนครบ 10 คนข้ึนไปก็ได ้

ให้ประกอบการงานอย่างใดๆให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม หมายความว่าผู้กระท าหลอกลวง
บุคคลดังกล่าวเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นประกอบการงานอย่างใดๆให้แก่ผู้หลอกลวงหรือแก่บุคคลอ่ืน  

โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคล
เหล่านั้นต่ ากว่าที่ตกลงกัน หมายความว่าผู้หลอกลวงมีเจตนาตั้งแต่ต้นที่จะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้าง 
หรือเจตนาที่จะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลที่ตนหลอกลวงต่ ากว่าที่ตกลงกันไว้ หากเป็นเรื่องไม่มี
เจตนามาตั้งแต่ต้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจ่ายค่าแรงงานหรือค่าจ้างได้ในภายหลังเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะกระท าตามองค์ประกอบ
ความผิดข้อ 1, 2 และ 3  

โดยทุจริต หมายความว่า ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1953/2503 ความผิดฐานฉ้อโกงค่าจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 344 นั้นจะต้องได้ความว่าจ าเลยมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายในขณะที่ตกลงจะให้
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ผู้เสียหายประกอบการงานให้แก่ตนโดยเจตนาที่จะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้าง หรือจะใช้ค่าแรงงานหรือ
ค่าจ้างต่ ากว่าที่ตกลงจึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ ถ้าหากไม่ได้ความว่าจ าเลยมีเจตนาทุจริตเช่นนั้นใน
ขณะที่ตกลงกัน แต่เป็นเรื่องที่ตกลงกันมาแล้วจึงมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นแก่จ าเลย ท าให้จ าเลยไม่อาจจะใช้
ค่าแรงงานหรือค่าจ้างได้ตามท่ีตกลงกันได้ ก็เป็นเพียงความผิดทางแพ่งเท่านั้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1051/2510 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 344 ผู้
หลอกลวงต้องประสงค์ต่อผล คือ การท างานของผู้ที่ถูกใช้ให้ประกอบการงานให้แก่ตนหรือบุคคลที่สาม
โดยไม่จ่ายค่าแรงงาน เมื่อคดีได้ความว่าจ าเลยหลอกลวงเพ่ือให้ส่งเงินให้เท่านั้น ไม่ได้หลอกให้ท างาน
เพราะไม่มีงานให้ท า จึงไม่ใช่เป็นการกระท าเพ่ือประสงค์ต่อผลตามมาตรา 344 จ าเลยจึง ไม่มีความผิด
ตามมาตรานี้ 

 

มำตรำ 345 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงค่ำอำหำรหรือค่ำโรงแฮม 

ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถ ช าระเงิน
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 345 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. สั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม  
           2. โดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรม  
           3. โดยเจตนา 

สั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม หมายความว่า ผู้กระท าสั่งซื้ออาหาร
หรือเครื่องดื่มมาบริโภคท่ีร้านของผู้ขาย หรือเข้าพักอาศัยในโรงแรม 

โดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรม หมายความว่า
ผู้กระท าได้รู้ว่าตนไม่มีเงินเลยหรือไม่มีเงินพอที่จะช าระค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มหรือค่าอยู่ในโรงแรมใน
ขณะที่ตนสั่งซื้อและบริโภคหรือเข้าอยู่ในโรงแรม  

โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะสั่งซื้ออาหารหรือ
เครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมได้
ในขณะที่สั่งซื้อหรือเข้าอยู่ 
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ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1686/2505 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 345 เป็นการสั่งซื้อและ

บริโภคอาหารด้วย และเป็นการกระท าต่อเนื่องกันในเวลานั้นการที่จ าเลยไปติดต่อตกลงสั่งอาหารล่วงหน้า
หลายวัน โดยให้น าอาหารไปเลี้ยงในสถานที่อีกแห่งหนึ่ง เมื่อไม่ช าระเงินก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่
ผิดตามมาตรานี้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1077/2511 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 345 หมายความว่าการ
สั่งซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มมาบริโภคนั้นเป็นที่เข้าใจว่าจะช าระราคาให้เมื่อได้บริโภคเสร็จแล้ว ในสถาน
การค้าของผู้ขาย ถ้าน าสินค้าไปที่บ้านของผู้ซื้อและว่าจะช าระเงินให้ภายหลังซึ่งผู้ขายยินยอม เป็นการซื้อ
ของเชื่อ ไม่ผิดตามมาตรา 345  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2197/2516 เงินค่าเข้าอยู่ในโรงแรมเป็นเพียงค่าบริการที่เจ้าของโรงแรม
ควรจะได้มาเท่านั้น ไม่ใช่ทรัพย์หรือราคาที่เจ้าของโรงแรมได้สูญเสียไปเนื่องจากการกระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 345 พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวแทนเจ้าของโรงแรม 

 

มำตรำ 346 ควำมผิดฐำนชักจูงใจผู้อื่นให้จ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ 

ผู้ใดเพ่ือเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จ าหน่ายโดย
เสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญาและไม่สามารถเข้าใจ
ตามควรซึ่งสารส าคัญแห่งการกระท าของตน จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ชักจูงใจผู้หนึ่งผู้ใดให้จ าหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน  
           2. โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควร
ซึ่งสาระส าคัญแห่งการกระท าของตน  
           3. จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น  
           4. โดยเจตนา  
           5. เพ่ือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม 

ชักจูงใจผู้หนึ่งผู้ใดให้จ าหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน หมายความว่า  ผู้กระท าชักชวน ยุยง
ส่งเสริม ให้บุคคลตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของผู้ถูกชักจูงให้แก่ผู้ชักจูง
หรือบุคคลที่สามโดยเสียเปรียบ  
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โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่ง
สาระส าคัญแห่งการกระท าของตน หมายความว่า ผู้ที่ผู้กระท าชักจูงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอ เช่น เป็นคน
ปัญญาอ่อน จิตฟันเฟือน หรือเป็นเด็กท่ีเบาปัญญา เป็นต้น และบุคคลทั้ง 2 จ าพวกนี้ต้องไม่สามารถเข้าใจ
ตามควรซึ่งสาระส าคัญแห่งการกระท าของตน คือการจ าหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบด้วย  

จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น หมายความว่า การชักจูงของผู้กระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกชัก
จูงดังกล่าวยินยอมจ าหน่ายทรัพย์สิน หากผู้ถูกชักจูงไม่ยินยอมจ าหน่ายทรัพย์สินตามค าชักจูง ผู้กระท าก็มี
ความผิดเพียงฐานพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 346 ประกอบด้วยมาตรา 80 เท่านั้น 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับภาวะของผู้ถูกชักจูงว่าเป็นผู้มีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญาด้วย 

เพ่ือเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม หมายความว่า ผู้กระท าต้องการท าไป
โดยมีเจตนาพิเศษเพ่ือจะเอาทรัพย์สินของผู้ถูกชักจูงเป็นของผู้ชักจูง หรือของบุคคลที่สาม 

 

มำตรำ 347 ควำมผิดฐำนท ำให้ทรัพย์ที่เอำประกันภัยเสียหำย 

ผู้ใดเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งท าให้เกิดเสียหาย แก่
ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. แกล้งท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  
           2. อันเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการเอาประกันวินาศภัย 

แกล้งท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หมายความว่า กลั่นแกล้งท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน ผู้กระท าจะเป็นใครก็ได้ที่ต้องการให้ผู้รับประกันภัยเสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์  

อันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความว่า ทรัพย์สินที่แกล้งท าให้เสียหายต้องเป็นวัตถุที่เอา
ประกันภัยไว้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และรู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็น
วัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ 
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เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการเอาประกันวินาศภัย หมายความว่า การกระท า
ดังกล่าวมาแล้วต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ตนเองซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้อ่ืน เช่น ผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัย ได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย 

 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 66-67/2471 จ าเลยเป็นเจ้าของร้านค้า ได้เอาสินค้าในร้านไปประกัน
อัคคีภัยน้ าไว้เป็นเงิน 30,000 บาท สินค้าในร้านมีประมาณ 28,000 บาท จ าเลยกับพวกสมคบกันเอายมัน
ราดบนพ้ืนแล้วจุดธูปปักไว้ในห่อดินปืน และเอากระดาษชุบน้ ามันวางไว้ทั่วร้าน ซึ่งถ้าดินปืนระเบิดขึ้น
เชื้อเพลิงอาจลุกลามถึงกันได้ทันที ขณะเกิดเหตุมีสินค้าในร้านประมาณ 20,000 บาท ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
จ าเลยกับพวกมีความผิดฐานร่วมกันพยายามวางเพลิง (ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (2) 

ประกอบด้วยมาตรา 80) และพยายามฉ้อโกงค่าประกันภัยจากบริษัทรับประกัน (ตรงกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 347 ประกอบด้วย มาตรา 80) 

 

มำตรำ 348 ควำมผิดฐำนฉ้อโกงที่อำจยอมควำมได้ 

ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
          มาตรา 348 บัญญัติว่าความผิดในหมวดนี้ หมายความว่าความผิดในหมวด 3 ลักษณะ 12 คือ 
ความผิดฐานฉ้อโกง ทุกมาตราเป็นความผิดอันยอมความได้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 ฐานฉ้อโกง
ประชาชน กล่าวคือ ยกเว้นเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเท่านั้นที่ยอมความไม่ได้เพราะเป็นการ
กระทบกระเทือนความสงบสุขของ ประชาชน 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1341-1342/2501 การส่งมอบทรัพย์ให้จ าเลยไปตามค าหลอกลวงของ

จ าเลยที่ว่าจะช่วยให้เข้ารับราชการนั้นไม่ใช่การกระท าอันมีความประสงค์ท่ีผิดกฎหมาย ผู้ส่งมอบทรัพย์ให้
จ าเลยจึงเป็นผู้เสียหายที่จะร้องทุกข์กล่าวหาเพื่อให้อัยการฟ้องจ าเลยฐานฉ้อโกงได้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1221/2515 ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษหาว่าโจทก์ฉ้อโกงอันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ แล้วโจทก์ได้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความจะใช้หนี้ให้แก่ผู้กล่าวหาร้องทุกข์ แต่แล้วโจทก์ก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น เมื่อผู้กล่าวหาร้องทุกข์ยังมิได้ถอนค าร้องทุกข์และยืนยันให้ด าเนินคดีแก่



362 

 

โจทก์ต่อไป ท าให้จ าเลยซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเข้าใจว่าผู้กล่าวหาร้องทุกข์ยังมีสิทธิขอให้ด าเนินคดีแก่
โจทก์ต่อไปได้ จึงด าเนินคดีแก่โจทก์ต่อมาเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าจ าเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 

หมวด 4 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้ 
มำตรำ 349 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้ผู้รับจ ำน ำ 

ผู้ใดเอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้
แก่ผู้อ่ืน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อ่ืน  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า 

เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หมายความว่า ผู้กระท าได้
กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยวิธีใดๆก็ได้ คือ เอาไปเสีย ท าให้เสียหายท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ก็เป็นความผิด  

ซึ่งทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อ่ืน หมายความว่า การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามองค์ประกอบ
ความผิดข้อ 1 นั้นต้องเป็นการกระท าต่อทรัพย์ที่ผู้กระท าได้จ าน าไว้แก่ผู้อ่ืน  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการกระท าดังกล่าวแก่
ทรัพย์ที่ตนจ าน าแก่ผู้อื่นไว้  

เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า หมายความว่า นอกจากผู้กระท าต้องมีเจตนาในการกระท า
ดังกล่าวแล้ว ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษที่จะท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่รับจ าน าทรัพย์นั้นไว้ด้วย 
เช่น เอาทรัพย์มาจากผู้รับจ าน าเพื่อมิให้บังคับจ าน า เป็นต้น (จิตติ ติงศภัทิย์, 2539: 2612) 

 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 650/2510 จ าเลยจ าน าสร้อยคอของตนไว้กับผู้เสียหายเพ่ือเอาเงินมาเล่น

การพนัน แล้วจ าเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นจากคอผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เพราะสร้อยเส้น
นั้นเป็นของจ าเลย แต่การกระท าของจ าเลยดังกล่าวแล้วอาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 349 ถ้าผู้รับจ าน าไม่ทราบว่าจ าเลยจะเอาเงินไปเล่นการพนัน  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1474/2517 จ าเลยที่ 1 แกล้งให้ตนเป็นหนี้จ าเลยที่ 2 โดยไม่เป็นความ
จริงย่อมมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ส่วนจ าเลยที่ 2 ผู้รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้ถือว่าได้ร่วมกระท าผิดฐานโกง
เจ้าหนี้กับจ าเลยที่ 1 ด้วย 

 

มำตรำ 350 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้โดยยักย้ำยทรัพย์สิน หรือแกล้งให้ตนเป็นหนี้ 

ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อ่ืนได้รับช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้ หรือจะใช้
สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้
ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 350 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  
           1. กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
               (1) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งทรัพย์ใด หรือ 

               (2) แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริง  
           2. เป็นหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

           มาตรา 350 นี้เป็นเรื่องการโกงเจ้าหนี้โดยยักย้ายถ่ายเททรัพย์หรือแกล้งเป็นหนี้ เพ่ือมิให้ เจ้าหนี้
ของตนหรือของผู้อื่น เช่น เจ้าหนี้ของภริยา ได้รับช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่ บางส่วน (หยุด แสงอุทัย, 2540: 

326) 

           ความผิดที่ 1 คือ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้นทรัพย์สิน หรือโอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้อ่ืน  
           ความผิดที่ 2 คือ แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริง 

เจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ หมายความว่า ฝ่ายผู้กระท าตามมาตรา 
350 เป็นหนี้ที่จะถูกเรียกให้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย และต้องปรากฏด้วยว่าเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ
ทางศาลให้ฝ่ายลูกหนี้ช าระหนี้ เช่น เจ้าหนี้ได้ฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระ
หนี้แล้ว หรือมีพฤติการณ์ว่าเจ้าหนี้จะยื่นฟ้องคดีต่อศาล เช่น เจ้าหนี้ได้แจ้งค าเตือนให้ลูกหนี้ช าระหนี้
เพราะลูกหนี้ผิดนัดแล้ว เป็นต้น 
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ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1698/2535 สภาพการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างผู้ถูกละเมิดคือโจทก์ และ
ผู้ต้องรับผิดจากมูลละเมิด คือจ าเลย เกิดขึ้นทันทีที่มีการละเมิดขึ้น ค าพิพากษาของศาลที่บังคับให้มีการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กันมิได้เป็นการก่อให้เกิดหนี้ระหว่างโจทก์จ าเลย แต่เป็นการบังคับตามความรับ
ผิดแห่งหนี้ที่โจทก์กับจ าเลยมีต่อกัน จึงถือว่าจ าเลยเป็นลูกหนี้โจทก์นับแต่ขณะที่ ลูกจ้างของจ าเลยขับ
รถยนต์บรรทุกสิบล้อชนท้ายรถยนต์สามล้อที่สามีโจทก์ขับขี่เป็นเหตุให้สามีโจทก์ถึงแก่ความตาย และ
ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา 350 ก็มิได้ถือเอาค าพิพากษาของศาลให้รับผิดทางแพ่งเป็น
องค์ประกอบความผิดในทางอาญา โดยเพียงแต่รู้ว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้วจ าเลยกระท า
การตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 350 ก็ถือว่าจ าเลยมีความผิดตามมาตรา 350 แล้ว  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 252/2537 จ าเลยโอนโทรศัพท์ภายหลังที่ศาลได้พิพากษาให้จ าเลยช าระ
หนี้และคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์บุคคลทั่วไปย่อมทราบดีว่าสามารถจะโอนขายเป็น
เงินได้ ตามพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าการที่จ าเลยที่ 1 โอนโทรศัพท์ก็เพ่ือมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับช าระ
หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ แล้ว จ าเลยที่ 1 มี
ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350  
 

มำตรำ 351 ควำมผิดฐำนโกงเจ้ำหนี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
           มาตรา 351 บัญญัติว่าความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ หมายความ ว่าความผิด
ในหมวด 4 ลักษณะ 12 มาตรา 349 และมาตรา 350 เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้เสียหาย
จะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุ
ความ ผู้เสียหายจะน าคดีนั้นมาฟ้องร้องต่อศาลมิได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และเมื่อได้มี
การถอนค าร้องทุกข์ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธิในการน าคดีนั้นมาฟ้อง
ต่อศาลก็เป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

 

 

 

 

 



365 

 

หมวด 5 ควำมผิดฐำนยักยอก 

มำตรำ 352 ควำมผิดฐำนยักยอก 

ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืนหรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้น
เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิดเพราะผู้อ่ืนส่งมอบให้โดยส าคัญ
ผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่ง
หนึ่ง 
องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
           2. เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม  
           3. โดยเจตนา  
           4. โดยทุจริต 

ครอบครองทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย หมายความว่า  ผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 352 จะต้องเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือทรัพย์ซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้ว
เบียดบังเอาทรัพย์ที่ครอบครองนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 

เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม หมายความว่า ผู้กระท าได้เบียดบังเอาทรัพย์
นั้นเป็นของผู้กระท าหรือของบุคคลที่สามโดยไม่ยอมรับรู้ในข้อตกลงหรือในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน (สมศักดิ์ 
สิงหพันธุ์, 2514: 503)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการที่เบียดบังเอาทรัพย์ซึ่ง
เป็นของผู้อื่นหรือซึง่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยมาเป็นของผู้กระท าหรือของบุคคลที่สาม  

โดยทุจริต หมายความว่า ผู้กระท าได้เบียดบังทรัพย์นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม 

           มาตรา 352 วรรคสอง ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย เป็นบทบัญญัติถึงเหตุลดโทษ ให้แก่
ผู้กระท าความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352 วรรคหนึ่ง ถ้าทรัพย์ที่ผู้กระท าความผิดยักยอกนั้นตกมาอยู่
ในความครอบครองของผู้กระท าความผิดเพราะผู้อ่ืนส่งมอบให้โดยส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็น
ทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้แล้วยักยอกไว้ ผู้กระท าความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายต้องรับ
โทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษตามมาตรา 352 วรรคหนึ่ง 
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ค ำอธิบำย  
ทรัพย์ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิดเพราะผู้อ่ืนส่งมอบให้โดยส าคัญผิด 

หมายความว่าทรัพย์ที่ผู้กระท าความผิดเบียดบังนั้นเป็นทรัพย์ที่ผู้กระท าผิดได้ครอบครองโดยผู้อื่นส่งมอบ
ทรัพย์นั้นให้ด้วยความส าคัญผิด ซึ่งมีได้ใน 2 กรณี คือ  

      1. ผู้ส่งมอบทรัพย์ด้วยความส าคัญผิดในตัวบุคคลผู้รับมอบ 

      2. ผู้ส่งมอบทรัพย์ด้วยความส าคัญผิดในตัวทรัพย์ที่ส่งมอบ  
ทรัพย์ที่ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิดเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิด

เก็บได้ หมายความว่า ทรัพย์ที่ผู้กระท าความผิดเบียดบังเอาเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามนั้นเข้ามาอยู่
ในครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินหายที่ผู้กระท าความผิดเก็บได้ 

ทรัพย์สินหาย หมายความถึง ทรัพย์ที่หลุดพ้นจากการยึดถือครอบครองของเจ้าของทรัพย์หรือ
ของผู้ครอบครอง โดยเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองไม่ได้มีเจตนาสละการครอบครอง และทรัพย์นั้นตก
อยู่ในสภาพที่ปราศจากผู้ครอบครอง 
 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6152/2540 ช. ท าสัญญาเช่ารถพิพาทกับผู้เสียหายโดยมีข้อสัญญาว่าผู้
เช่าจะต้องใช้รถยนต์ที่เช่าภายในเขตจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่พฤติการณ์ที่ ช. ครอบครองรถที่เช่าแล้วจงใจ
ไม่ส่งคืนเป็นเวลา 10 วันโดยมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ส่งคืนรถให้แก่ผู้เสียหายทราบ ทั้งได้ขับออกนอกเขตจังหวัด
ภูเก็ตไปไกลถึงอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้ประเทศกัมพูชาจึงชี้ให้เห็นว่า ช. เจตนายักยอก
ทรัพย์แล้ว  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6540/2548 จ าเลยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของโจทก์ร่วมไป แม้จ าเลยจะมี
สิทธิใช้สอยและครอบครองรถจักรยานยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ แต่รถจักรยานยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วมประสงค์จะตรวจดูจ าเลยจ าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้เป็น
ครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 555 การที่จ าเลยไม่
สามารถน ารถจักรยานยนต์มาให้โจทก์ร่วมตรวจดูได้ แม้จ าเลยได้แสดงเจตนาที่จะช าระค่าเช่าซื้อให้โจทก์
ร่วม แต่จ าเลยกับพวกน ารถไปขายที่ต่างประเทศแล้ว ถือได้ว่าจ าเลยเบียดบังเอารถจักรยานยนต์ของโจทก์
ร่วมไปเป็นของตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยทุจริต เป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 352 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4181/2542 จ าเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหาย มีหน้าที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่
ลูกค้าแล้วน าเงินมามอบให้ผู้เสียหาย จ าเลยรับสินค้าไปจากผู้เสียหายแล้วมิได้น าไปจ าหน่ายแก่ลูกค้าแต่
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น าไปจ าน าและขายฝาก เป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของจ าเลยโดยทุจริต
ดังนั้นไม่ว่าจ าเลยจะเป็นลูกจ้างผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อจ าเลยครอบครอง ทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว
เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต จ าเลยย่อมมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
352 วรรคหนึ่ง  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1312/2544 จ าเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วม ได้รับเช็คของลูกค้าเพ่ือ
ช าระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ร่วม แต่กลับน าเช็คนั้นไปเบิกเงินแล้วเก็บไว้เอง จึงมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่ง
เช็คอันเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมและท าให้ไร้ประโยชน์ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม 
ผู้อ่ืนหรือประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และฐานยักยอกเงินตาม เช็คตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคหนึ่ง 
 

มำตรำ 353 ควำมผิดฐำนผู้จัดกำรทรัพย์สินกระท ำผิดหน้ำที่โดยทุจริต 

ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ประโยชน์ใน
ลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
           2. กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ  
           3. จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น  
           4. โดยเจตนา  
           5. โดยทุจริต 

ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้ อ่ืนหรือทรัพย์สินซึ่งผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
หมายความว่า ผู้ที่จะเป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์ของ
ผู้อื่น หรือทรัพย์สินนั้นผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  

กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท าผิดหน้าที่ในการ
จัดการทรัพย์สินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อาจจะเกิดจากสัญญาหรือหน้าที่ตาม
กฎหมายก็ได้ ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินจัดการโดยกระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้นั้นก็ย่อมจะมีความผิด
ตามมาตรา 353 นี้ 
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จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น  หมายความว่า 
ความเสียหายที่เกิดจากผู้จัดการทรัพย์สินกระท าผิดต่อหน้าที่นั้นต้องถึงขนาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ในลักษณะที่อาจคิดเป็นเงินทองได้  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ในการกระท าผิดหน้าที่ของ
ตนในการจัดการทรัพย์สิน  

โดยทุจริต หมายความว่า ผู้กระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2511 (ประชุมใหญ่) การมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 นั้นหาได้จ ากัดว่าเป็นการมอบหมายให้จัดการเพ่ือหาหรือให้ได้
ประโยชน์อย่างใดเสมอไปไม่ ฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการเสียหายจึงมิใช่เพียงประโยชน์อันได้จากการ
จัดการทรัพย์เท่านั้น แต่อาจเป็นประโยชน์อ่ืนใดก็ได้ ข้อส าคัญมีเพียงว่าประโยชน์ที่เกิดจากการเสียหาย
นั้นจะต้องเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของเจ้าทรัพย์เท่านั้น 

           บรรยายฟ้องว่าจ าเลยได้รับมอบหมายจากโจทก์ให้ควบคุมและครอบครอง รถแทรกเตอร์ของ
โจทก์เพ่ือน าไปแสดงและไถแข่งขันในงาน จ าเลยโดยทุจริตได้เบียดบังน ารถคันนั้นไปไดไร่ของจ าเลยเป็น
เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน คือ ยางเสีย เครื่องยนต์และตัวถัง
ต้องซ่อมแซมเป็นเงินจ านวนหนึ่ง แสดงว่าความเสียหายในตัวทรัพย์ที่ได้รับล้วนเป็นประโยชน์ที่เป็นเงินอัน
อยู่ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น ฟ้องของโจทก์จึงครบถ้วนตามมาตรา 353 แล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 356/2523 ฟ้องบรรยายว่าโจทก์จ าเลยเข้าหุ้นส่วนกัน โจทก์มอบให้จ าเลย
เป็นผู้จัดการผลิตแร่และครอบครองที่ดินตามอาชญาบัตร จ าเลยผลิตแร่จ าหน่ายได้เงินแล้วไม่แบ่งให้โจทก์
ตามสิทธิร้อยละ 60 มิใช่ยักยอกโดยจัดการทรัพย์โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 เป็น
ผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น 

 

มำตรำ 354 ควำมผิดฐำนยักยอกโดยมีเหตุฉกรรจ์ 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 ได้กระท าในฐานที่ผู้กระท า ความผิด
เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามค าสั่งของศาลหรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ
อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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           เหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 354 มีอยู่ 2 ประการ คือ 

           1. ได้กระท าความผิดฐานยักยอกในฐานที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตาม
ค าสั่งของศาลหรือตามพินัยกรรม 

           2. ได้กระท าความผิดฐานยักยอกในฐานที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน 

ได้กระท าความผิดฐานยักยอกในฐานที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามค าสั่ง
ของศาล หรือตามพินัยกรรม หมายความว่าดังนี้ 

1. ถ้าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 352 ผู้กระท าความผิดต้องเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของ
ผู้อื่นตามค าสั่งของศาลหรือตามพินัยกรรม และผู้กระท า อยู่ในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ของผู้อ่ืนด้วย 

2. ถ้าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 353 ผู้กระท าต้องอยู่ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้
จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามค าสั่งศาลหรือตามพินัยกรรม  

ได้กระท าความผิดฐานยักยอกในฐานที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน หมายความว่าดังนี้ 

1. ผู้กระท าความผิดในการกระท าความผิดตามมาตรา 352 ผู้กระท าได้ กระท าในฐานที่เป็นผู้มี
อาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และผู้กระท าได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือทรัพย์
ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด 

2. ถ้าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 353 ผู้กระท าได้กระท าในฐานที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ
อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้ อ่ืนหรือ
ทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  

อาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน หมายความว่าอาชีพหรือธุรกิจที่ประชาชน
ให้ความไว้วางใจ เช่น อาชีพแพทย์ วิศวกร เจ้าอาวาส ผู้จัดการธนาคาร หรือผู้จัดการมรดก เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3595/2532 (ประชุมใหญ่) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไม่ใช่ความผิด
เฉพาะตัวของผู้ครอบครองทรัพย์เพียงผู้เดียว ผู้ อ่ืนก็อาจร่วมกระท าความผิดกับผู้ครอบครองในการ
ยักยอกกับผู้ได้รับมอบหมายให้ครอบครองทรัพย์ ที่ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์นั้น มิใช่คุณสมบัติเฉพาะตัว
ของผู้กระท า แต่เป็นเพียงองค์ประกอบความผิดในส่วนการกระท าอันหนึ่งเท่านั้น 

           การที่จ าเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มิใช่ผู้มีอาชีพอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ได้ร่วมกัน
กับผู้จัดการและสมุห์บัญชีของธนาคารยักยอกทรัพย์ของธนาคาร จ าเลยย่อมมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ตามมาตรา 352 ประกอบด้วยมาตรา 83 แม้จ าเลยจะร่วมกระท าผิดกับผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอัน ย่อมเป็นที่
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ไว้วางใจของประชาชนก็เป็นเหตุเฉพาะตัวของผู้กระท าผิดแต่ละคน จ าเลยจึ งไม่มีความผิดฐานเป็น
ผู้สนับสนุนในการที่ผู้อื่นกระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 ประกอบด้วยมาตรา  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 128/2537 จ าเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามค าสั่งของศาลและรู้ว่ามรดก
จะต้องแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมทุกคนเท่าๆกัน แต่จ าเลยไม่ยอมแบ่งที่ดินมรดกให้โจทก์ซึ่งเป็นทายาท
โดยธรรมคนหนึ่ง กลับโอนที่ดินดังกล่าวให้ตนเอง และโอนต่อให้ ส. จึงเป็นกรณีที่จ าเลยได้รับมอบหมาย
ให้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามค าสั่งศาลกระท าผิดหน้าที่ด้วยการโอนทรัพย์สินนั้นให้ เป็นของตนเอง 
และโอนต่อให้ผู้อ่ืนโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่โจทก์ จ าเลยมี
ความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 354 

 

มำตรำ 355 ควำมผิดฐำนยักยอกสังหำริมทรัพย์อันมีค่ำ อันซ่อนหรือฝังไว้ 

 ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่า เป็น
เจ้าของได้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. เก็บได้  
           2. ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
           3. อันซ่อนหรือฝังไว้  
           4. โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้  
           5. แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น  
          6. โดยเจตนา 

เก็บได้ หมายความว่า พบและเข้าถือทรัพย์ ซึ่งหมายถึงเฉพาะทรัพย์อันซ่อนหรือฝังไว้โดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างเป็นเจ้าของได้ ปกติจะเป็นทรัพย์ที่ซุกซ่อนไว้ ฝังดินไว้ หรือจมอยู่ในน้ า  

ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า หมายความว่า ทรัพย์อันมีค่ามาก เช่น ขุมทรัพย์จ านวนมาก โบราณวัตถุ
อันมีคา่ เป็นต้น  

อันซ่อนหรือฝังไว้ หมายความว่า สังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ชุกซ่อนไว้หรือฝังไว้ 
การซุกซ่อนหรือฝังนั้น จะท าอย่างไร ที่ไหนก็ได้  
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โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ หมายความว่า  ไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็น
เจ้าของสังหาริมทรัพย์อันมีค่าซึ่งซ่อนหรือฝังไว้นั้น แม้จะขุดได้ในที่ดินซึ่งมีเจ้าของก็ตาม เจ้าของที่ดินก็จะ
อ้างเอากรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นหาได้ไม่ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้ใด  

แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน หมายความว่า ผู้เก็บได้ไม่ส่งมอบทรัพย์แก่ต ารวจ
นครบาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น แต่ยึดถือเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเบียดบังทรัพย์นั้นเป็น
ของตนหรือของผู้อ่ืนโดยรู้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่จะต้องส่งมอบให้แก่ต ารวจนครบาลหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามกฎหมา 
ตัวอย่างเช่น 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 705/2489 จ าเลยกับพวกเก็บทองรูปพรรณได้จากธารน้ าไหลไม่ปรากฏ
ตัวเจ้าของ เป็นทองค าที่มีลักษณะขาดเป็นท่อนๆราว 11 ท่อน กับแหวนทองค าไม่มีหัวแหวน 4 วง มีหัว
แหวนเป็นพลอย 1 วง นอกนั้นเป็นก้านแหวนหัก รวมเป็นน้ าหนักทองทั้งสิ้น 118 กรัมเศษ ในวันที่เก็บได้
จ าเลยกับพวกเอาไปแบ่งกัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทรัพย์ดังกล่าวไม่มีลักษณะที่แผ่นดินต้องสงวนเป็นทรัพย์
แผ่นดิน ไม่เป็นของโบราณประหลาดหรือมีค่ามาก ไม่พอถือว่าเป็นทรัพย์แผ่นดิน และไม่จ าต้องปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1323 จ าเลยกับพวกจึงไม่มีความผิดทางอาญา 
 

มำตรำ 356 ควำมผิดฐำนยักยอกเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

           ความผิดฐานยักยอกในหมวด 5 ลักษณะ 12 เป็นความผิดอันยอมความได้ ผลก็คือถ้าผู้เสียหาย
มิได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ จะ
น าคดีแห่งความผิดนั้นมาฟ้องร้องอีกไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และเมื่อผู้เสียหายได้
ถอนค าร้องทุกข์ การฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องย่อม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

           เปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์ ลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย ยักยอก ยักยอกเก็บของตก และ
ฉ้อโกง ความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอก และฉ้อโกง บางครั้งมีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกันมาก ขอให้นักศึกษา
พิจารณาหลักเกณฑ์และตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ไว้ให้ดี 
           1. ความผิดฐานลักทรัพย์ มีหลักเกณฑ์ว่า 
               (1) เอาไป กล่าวคือ ท าให้ทรัพย์นั้นเคลื่อนท่ีแล้ว และอยู่ในลักษณะที่จะเอาไปได้ด้วย 
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               (2) ทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ซึ่งผู้อื่นนั้นอาจมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครอง ยึดถือชั่วคราว หรือก าลังติดตามเอาทรัพย์คืนในกรณีทรัพย์สินหาย 

               (3) จากการครอบครองของผู้อื่น  
               (4) โดยเจตนาทุจริต 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 321/2510 จ าเลยได้เรียกเอาเงินและทองมาใส่ถุงย่ามเพ่ือเป็นสิริมงคลใน
การที่จ าเลยจะท าพิธีขึ้นบ้านใหม่ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงได้ห่อธนบัตรจ านวน 2,006 บาทกับเอา
สร้อยคอทองค าหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นบรรจุในกล่องพลาสติกส่งให้จ าเลย จ าเลยเอาห่อเงินและกล่อง
บรรจุสร้อยดังกล่าวใส่ลงในถุงย่ามแล้วลงเรือนไป มีนายประสิทธิ์และโจทก์ร่วมเดินทางตามหลัง ระหว่าง
เดินกันไปทางบ้านใหม่ของโจทก์ร่วมเพ่ือจะท าพิธี จ าเลยล้วงเอาห่อธนบัตรนั้นไปเสีย ดังนี้เป็นการลัก
ทรัพย์เพราะโจทก์ร่วมเจ้าของทรัพย์ยังมิได้สละการครอบครองทรัพย์ให้จ าเลย เพียงแต่ให้จ าเลยยึดถือไว้
ชั่วคราว การที่จ าเลยเอาห่อธนบัตรไป จึงเป็นการลักทรัพย์มิใช่ยักยอก 

  2. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายคล้ายกับการฉ้อโกง แตกต่างกันดังนี้ 
               (1) การลักทรัพย์โดยกลอุบาย ได้แก่ การลักทรัพย์โดยผู้กระท าหลอกลวงผู้เสียหายเพ่ือจะได้
เข้าใกล้ชิดทรัพย์ เพ่ือความสะดวกในการลักทรัพย์ หรือเพ่ือให้การลักทรัพย์แนบเนียนขึ้น มิใช่หลอกลวง
เพ่ือได้ไปซึ่งทรัพย์นั้นโดยตรง 
               (2) การฉ้อโกง ได้แก่ การหลอกลวงผู้อ่ืน โดยการหลอกลวงนั้นผู้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์จาก
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2581/2529 จ าเลยทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกัน เข้าไปเติมน้ ามันที่ปั้ม
ผู้เสียหาย เสร็จแล้วภริยาผู้เสียหายขอเงินค่าน้ ามัน จ าเลยที่ 2 กลับตอบว่า “ไม่มีเงินมีแต่ไอ้นี่เอาไหม” 
ขณะพูดจ าเลยที่ 2 ถือลูกกลมๆซึ่งผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นลูกระเบิด แล้วจ าเลยทั้งสองก็ขี่รถจักรยานยนต์
ออกไป เมื่อลูกกลมๆท่ีจ าเลยที่ 2 ถือฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกระเบิดหรือไม่ การที่จ าเลยที่ 2 บอกภริยาผู้เสียหาย
เมื่อถูกทวงให้ช าระค่าน้ ามันจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น
จ าเลยทั้งสองมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายเพียงเพ่ือจะเติมน้ ามันรถจักรยานยนต์โดยไม่ช าระราคา
เท่านั้น การกระท าของจ าเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐาน ฉ้อโกง มิใช่ลักทรัพย์ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2530 จ าเลยขับรถยนต์เข้าไปเติมน้ ามันกับ เด็กปั้มของผู้เสียหาย 
เมื่อเติมเกือบจะเต็มถัง จ าเลยพูดว่า “ไม่มีเงินเดี๋ยวจะเอามาให้” แล้วจ าเลยได้ขับรถยนต์ออกไปทันที 
พฤติการณ์ของจ าเลยที่ขณะเติมน้ ามันไม่ได้ดับเครื่องรถ ฝาปิดถังน้ ามันก็ไม่มี ใช้ผ้าอุดไว้แทน แสดงว่าเป็น
การวางแผนการไว้เพ่ือจะไม่ช าระเงินค่าน้ ามันเมื่อได้น้ ามันมาแล้วโดยจะรีบหนีไป อันเป็นอุบายในการที่
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จะท าให้การลักทรัพย์ส าเร็จ และจ าเลยมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นที่จะลักเอาน้ ามันของผู้เสียหายจึงเป็น
ความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย 

           3. ความผิดฐานลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์สินหาย แตกต่างกันดังนี้ 
               (1) ถ้าผู้เอาทรัพย์ไปรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของทรัพย์ก าลังติดตามทรัพย์นั้นอยู่หรือจะติดตามเพ่ือ
เอาทรัพย์นั้นคืน ผู้เอาทรัพย์นั้นไปมีความผิดฐานลักทรัพย์ 
               (2) ถ้าผู้เอาทรัพย์นั้นไปไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ว่าเจ้าของทรัพย์นั้นก าลังติดตามเอาทรัพย์นั้น
คืน ผู้เอาทรัพย์นั้นไปก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1363/2503 (ประชุมใหญ่) ทรัพย์สินหายเป็นเรื่องที่ทรัพย์สินหลุดพ้นไป
จากความยึดถือของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยมิได้ตั้งใจ ไม่ใ 
 

หมวด 6 ควำมผิดฐำนรับของโจร 
มำตรำ 357 ควำมผิดฐำนรับของโจร 

ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์
อันได้มาโดยการกระท าความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์กรรโชก รีดเอาทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระท าความผิดฐานรับของโจร 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าเพ่ือค้าก าไรหรือได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มา
โดยการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

           ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้นได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา 
335 ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ทวิ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 357 วรรคหนึ่ง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใด  
           2. ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิด  
           3. ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์  
           4. โดยเจตนา 



374 

 

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใด หมายความ
ว่าการกระท าตามที่กฎหมายก าหนดมีลักษณะต่างๆกันหลายประการรวมทั้งการรับไว้ด้วยประการใดซึ่ง
ทรัพย์ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2 และ 3 ซึ่งเรียกว่า ของโจร โดยเจตนาเพ่ือช่วยผู้อ่ืนซึ่งกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น 

ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิด หมายความว่าการช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพา
เอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้ด้วยประการใดๆนั้น ผู้กระท าได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาจากการกระท า
ความผิดโดยผู้กระท าต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระท าความผิด  

ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ หมายความว่า การช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอา
ไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ จะมีความผิดฐานรับของโจรเฉพาะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่
ได้มาจากการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้นี้เท่านั้น  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์ที่ตนช่วย
หรือรับไว้นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด แต่ไม่จ าต้องรู้ว่าได้มาจากการกระท าความผิดฐาน
ใด ลักษณะใด เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องน าสืบว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระท าความผิดเข้าลักษณะ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

           มาตรา 357 วรรคสอง บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นเมื่อการกระท า
ความผิดฐานรับของโจรนั้นเข้าลักษณะ 2 ประการ ดังนี้ 
           1. ได้กระท าเพ่ือค้าก าไร 

           2. ได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาจากการลักทรัพย์ ตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 
           มาตรา 357 วรรคท้าย บัญญัติถึงเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีกเมื่อการกระท า
ความผิดฐานรับของโจรนั้นได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาจากการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ การชิงทรัพย์
ตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ทวิ 
 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6142/2540 การที่เจ้าพนักงานต ารวจสามารถไปพบรถจี๊ปได้ตามที่จ าเลย

ทั้งสองพาไป แสดงว่าจ าเลยทั้งสองเป็นผู้รู้ที่ซ่อนเร้นทรัพย์ของผู้เสียหาย แหล่งที่เก็บรถอยู่ห่างจากบ้าน
จ าเลยที่ 1 ประมาณ 3 ถึง 4 กิโลเมตร อีกท้ังได้ถอดป้ายทะเบียนด้านหน้าด้านหลังออก พฤติการณ์แสดง
ให้เห็นว่าจ าเลยทั้งสองมีเจตนาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาไปเสียหรือรับไว้โดยประการใดซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าว โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาจากการกระท าความผิดฐานยักยอก แม้ต่อมาผู้เสียหายจะ
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ได้ถอนค าร้องทุกข์ให้ ช. ผู้กระท าความผิดฐานยักยอก ท าให้สิทธิน าคดีอาญาฐานยักยอกมาฟ้องระงับไป 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ก็ตาม จ าเลยทั้งสองก็ยังคงมีความผิดฐานรับ
ของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 187/2541 รถยนต์กระบะของกลางมีสภาพเป็นรถใหม่ผู้เสียหายซื้อมา
ก่อนเกิดเหตุ 5 เดือน ราคา 335,000 บาท แต่ขณะที่จ าเลยรับซื้อรถยนต์กระบะของกลาง ปรากฏว่าไม่มี
กุญแจ และบริเวณกุญแจไขประตูและกุญแจสตาร์ตช ารุด ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ป้ายวงกลม และ
หลักฐานการท าประกันก็ไม่มีที่รถ ในชั้นจับกุมและสอบสวน จ าเลยให้การรับสารภาพว่าได้รับซื้อรถยนต์
กระบะของกลางไว้ ราคา 80,000 บาท ดังนี้ตามพฤติการณ์ พยาน หลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่าจ าเลยรับซื้อ
รถยนต์กระบะของกลางโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ จ าเลยจึงมี
ความผิดฐานรับของโจร ตามมาตรา 357 

 

หมวดที ่7 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียรัพย์ 
มำตรำ 358 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 358 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  
           3. โดยเจตนา 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ได้ประโยชน์ หมายความว่า ผู้กระท าได้กระท า
การอย่างใดๆตามที่บัญญัติไว้นี้แก่ทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือทรัพย์ที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ถือว่าเป็นการ
ท าให้เสียทรัพย ์

ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย หมายความว่า การกระท าต่างๆดังที่กล่าว
มาแล้วต้องเป็นการกระท าต่อทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือเป็นทรัพย์ที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ในกรณีที่เป็น
ทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนั้น ขณะที่ท าให้เสียทรัพย์นั้นทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ในความครอบครอง
ของใครก็ไม่ส าคัญ  
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โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมเีจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะท าให้เสียหายท าลาย ท า
ให้เสื่อมราคา หรือท าให้ไร้ประโยชน์ และผู้กระท าต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6666/2542 การที่จ าเลยดึงรั้วไม้ไผ่ผ่าซีกที่ยึดติดเป็นแผงซึ่งเป็นรั้วบ้าน
ของโจทก์ร่วมที่ 1 แล้วน าไปเผาท าลายนั้นเป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 358 เพียงบทเดียว มิใช่กระท าผิดหลายบท เพราะจ าเลยมีเจตนาจะท าลายรั้วไม้ไผ่ที่ปักติดเป็น
แผงโดยน าไปเผาให้ใช้การไม่ได้เท่านั้น การเผาแผงไม้ไผ่นั้นเป็นการท าลายทรัพย์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ให้
เสียหาย มิใช่วางเพลิงเผาทรัพย์รั้วบ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 เนื่องจากจ าเลยมิได้วางเพลิงเผาแผงไม้ไผ่ใน
ขณะที่มีสภาพเป็นรั้วบ้านกันขอบเขตเป็นที่อยู่อาศัยของโจทก์ร่วมที่ 1 อันจะต้องด้วยความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7037/2547 กระบอกฉีดยาที่ไม่มีเข็มฉีดยาก็สามารถฉีดของเหลวเข้าสู่ตัว
กระบือทางปากหรือทางทวารได้ จ าเลยมีกระบอกฉีดยาบรรจุสารพิษไว้แล้วและจ าเลยก าลังจับเชือกที่ผูก
กระบือของผู้เสียหายซึ่งพร้อมที่จะลงมือฉีดสารพิษใส่เข้าไปในตัวกระบือ จ าเลยใกล้ชิดต่อผลแห่งการท า
ให้เสียทรัพย์ ถือว่าเป็นการลงมือกระท าความผิดแล้วแต่กระท าไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายมาพบและเข้า
ขัดขวางเสียก่อน จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 ประกอบด้วย                      
มาตรา 80 

 

มำตรำ 359 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 358 ได้กระท าต่อ  

           (1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม  
           (2) ปศุสัตว์ 
           (3) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณ หรือในการประกอบกสิกรรม หรือ
อุตสาหกรรม หรือ 

           (4) พืชหรือพืชผลของกสิกร ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ค ำอธิบำย 

            เหตุฉกรรจ์ของการกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 359 มีอยู่ 4 ประการ ไม่ว่า
จะเข้าเหตุประการใดก็ท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น เหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์
ได้แก่การท าให้เสียทรัพย์ซึ่งทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
            1. เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หมายความว่ า
ผู้กระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ถ้าทรัพย์นั้นเป็นเครื่องกลหรือเครื่องจักรและเป็นของที่ใช้ในการ
ประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 

           เครื่องกล (machine) หมายความว่า เครื่องมือที่ประกอบด้วยส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่
ได้ สามารถปรับเปลี่ยนและส่งถ่ายพลังงานไปยังจุดอ่ืนในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น รอก คาน ลิ่ม 

           เครื่องจักร (machinery) หมายความว่ากลอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
           การกสิกรรม หมายความว่า การเพาะปลูก 

           การอุตสาหกรรม หมายความว่า การท าสินค้า 
           2. ปศุสัตว์ หมายความว่า สัตว์สี่เท้าที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และ
สุกร ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า cattle ไม่รวมถึงสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ หรือ สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ 

           3. ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรม หรือ
อุตสาหกรรม 

           ยวดยาน หมายความว่า ยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น 

           สัตว์พาหนะ หมายความว่า สัตว์ส าหรับขับขี่หรือลากเข็น เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น  
           4. พืชหรือพืชผลของกสิกร 

           พืช หมายความว่า ต้นไม้ต่างๆ เช่น ต้นข้าว ต้นถั่ว ต้นกาแฟ เป็นต้น  
           พืชผล หมายความว่า ผลิตผลจากพืช เช่น ข้าว ปอ เมล็ดถั่ว น้ ายางพารา เป็นต้น 

           กสิกร หมายความว่า ผู้ประกอบการกสิกรรม เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1272/2532 จ าเลยก่อสร้างท านบกั้นล าห้วยสาธารณะให้สูงและกว้าง

กว่าเดิมเพ่ือกักน้ าไว้เลี้ยงสัตว์น้ าให้ราษฎรจับในฤดูแล้ง แต่ฝนตกเร็วกว่าปกติและน้ าฝนมีมากกว่าปีก่อน
โดยไม่ทราบล่วงหน้า น้ าไม่สามารถไหลลงแม่น้ าได้ทัน แม้น้ าจะท่วมไร่นาผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย จ าเลย
ไม่ผิดตามมาตรา 359 (4) เพราะขาดเจตนา  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6303/2539 จ าเลยเข้าไปปักเสารั้วในที่พิพาทซึ่งฝ่ายโจทก์และจ าเลยยัง
โต้เถียงการครอบครองกันอยู่ เป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่าที่พิพาทเป็นของจ าเลย จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก 
และต้นไผ่ซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทเป็นไม้ยืนต้น แม้โจทก์จะเป็นผู้ปลูกก็เป็นส่วนควบของที่พิพาท เป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธาน เท่ากับโจทก์และจ าเลยยังโต้เถียง กรรมสิทธิ์ของต้น
ไผ่ด้วย การที่จ าเลยที่ 2 เข้าไปตัดฟันต้นไผ่ พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้จ าเลยที่ 2 เข้าใจโดยสุจริตว่า
ต้นไผ่ดังกล่าวเป็นของตนเช่นกัน จ าเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ด้วย 

 

มำตรำ 360 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์ท่ีใช้ หรือมีไว้เพื่อสำธำรณประโยชน์ 
 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
           2. ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ มีความหมายดัง  ที่ได้อธิบายไว้ใน
มาตรา 358 แต่ทรัพย์ที่ถูกกระท านั้นไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่
ด้วยหรือไม่ แม้จะเป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของหรือแม้เป็นทรัพย์ของผู้กระท าผิดเองก็เป็นความผิดตามมาตรา 
360 นี้ได้ ความผิดตามมาตรา 360 นี้มิใช่เหตุฉกรรจ์ของความผิดตามมาตรา 358 แต่เป็นบทมาตราที่
กฎหมายบัญญัติขึ้นเป็นพิเศษ 

ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีความหมายดัง ที่ได้อธิบายไว้ในมาตรา 335 (10) 

ดังนั้นผู้ที่ท าลายทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของแต่ได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ก็มีความผิดตามมาตรานี้ (จิตติ ติงศ
ภัทิย์, 2539: 2768)  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ว่าทรัพย์ที่ตน
กระท านั้นเป็นทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1692/2532 จ าเลยเข้าไปพูนดินและปลูกต้นมะพร้าวในบริเวณที่น้ าท่วม

ถึงอันเป็นหนองน้ าสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและยังคงอยู่ในที่นั้น ไม่ยอมรื้อถอนต้น
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มะพร้าวเมื่อนายอ าเภอแจ้งให้ออก การกระท าของจ าเลยเป็นเพียงเข้าไปถือเอาประโยชน์ในที่
สาธารณประโยชน์เท่านั้นไม่ได้ประสงค์จะเข้าไปท าให้ที่นั้นเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ จึงลงโทษในความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3314/2545 จ าเลยเข้าไปยึดถือครอบครองคลองสาธารณะอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยใช้เสาคอนกรีตปักปิดขวางช่วงปากคลอง 3 ต้น และถัด
จากปากคลองอีก 3 ต้น ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาในคลองเพ่ือออกสู่แม่น้ า
ได้ การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานยึดถือครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้
ร่วมกัน และฐานท าให้เสียทรัพย์ที่ใช้และมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ อันเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทเมื่อลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์ที่ใช้และมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดแล้ว จึงไม่อาจอาศัยบทเบาตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินฯ มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง มาบังคับให้จ าเลยและบริวารออกจากบริเวณที่จ าเลยเข้าไปยึดถือ
ครอบครองตามท่ีโจทก์ขอได้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 มิได้บัญญัติข้อบังคับดังกล่าวไว้ 
 

มำตรำ 360 ทวิ ควำมผิดฐำนท ำให้เสียหำยซ่ึงพระพุทธรูป หรือวัตถุในทำง ศำสนำ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  

           1. ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
            2. ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ 
วรรคสอง  
            3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย  

ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ มีความหมายดังที่ได้อธิบายไว้ใน
มาตรา 360  

ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรค
สอง หมายความว่าผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 360 ทวิ จะต้องท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือ
ท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ อันได้แก่ พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาอันเป็น
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ที่สักการบูชาของประชาชนหรือเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุ
ดังกล่าว และทรัพย์นั้นประดิษฐานอยู่ในวัด ส านักสงฆ์  ในสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา ใน
โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ในสถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย (ดู
ค าอธิบายในมาตรา 335 ทวิ) 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์ที่
กระท าต่อนั้นเป็นทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ 
มำตรำ 361 ควำมผิดฐำนท ำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
ค ำอธิบำย 

           ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 และความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ตาม
มาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
           และย่อมหมายความว่าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 360 และมาตรา 360 ทวิ เป็น
ความผิดอาญาแผ่นดิน 

ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1245/2510 เมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง
เพราะผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้ท า
ให้เสียทรัพย์ ดังนี้โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 219  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11/2518 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 358 ซึ่งมาตรา 361 บัญญัติว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์โดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ค า
พิพากษาของศาลล่างก็ย่อมระงับไปในตัว ไม่มีผลบังคับต่อไป ศาลฎีกาจึงมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียจากสา
รบบความ 

 

หมวด 8 ควำมผิดฐำนบุกรุก 

    ความผิดฐานบุกรุกมี 4 อย่างด้วยกัน คือ  
           1. ความผิดฐานบุกรุกเพ่ือถือการครอบครองหรือกระท าการรบกวนการครอบครอง ตามมาตรา 
362       
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           2. ความผิดฐานบุกรุกโดยยักย้ายหรือท าลายเครื่องหมายเขต ตามมาตรา 363 

           3. ความผิดฐานบุกรุกโดยเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์บางอย่าง หรือไม่ยอมออก มา
จากสถานที่เช่นว่านั้น ตามมาตรา 364 และ 

           4. ความผิดฐานบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ์ ตามมาตรา 365 

           ความผิด 3 อย่างแรก ตามมาตรา 362 มาตรา 363 และมาตรา 364 เป็นความผิดอันยอมความ
ได้ แต่ความผิดตามมาตรา 365 เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ (มาตรา 366) 

  

         อนึ่ง ความผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร และท า
ให้เสียทรัพย์เป็นการกระท าความผิดที่มีการกระท าคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะความผิ ดฐานลักทรัพย์กับ
ความผิดฐานยักยอกนั้นมีลักษณะการกระท าผิดใกล้เคียงกันความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานรับ
ของโจรก็เป็นความผิดที่บางครั้งยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยลักทรัพย์หรือรับของโจรเมื่อพบว่าทรัพย์ซึ่ง
หายไปตกอยู่กับจ าเลย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  599/2532 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยในข้อหาปล้นทรัพย์แม้

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาได้ความว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 ก็ตาม แต่การกระท าผิดฐานปล้นทรัพย์ก็เป็นการลักทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิด
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปและกระท าการอันมีลักษณะเป็นการชิงทรัพย์ซึ่งเป็นการได้ทรัพย์ของผู้เสีย หายไป
เช่นเดียวกัน จึงถือไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องใน
ข้อสาระส าคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลต้องยกฟ้อง เมื่อจ าเลยให้การปฏิเสธโดยน าสืบว่าได้ทรัพย์ไปจาก
ผู้เสียหายจริง แต่มิได้กระท าผิดตามฟ้อง แสดงว่าจ าเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจึงมีอ านาจลงโทษจ าเลยใน
ความผิดฐานฉ้อโกงตามที่พิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค
สาม  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 625/2535 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 หรือมาตรา 357 ทางพิจารณาได้ความว่าจ าเลยกระท าผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์สินหายตามมาตรา 352 วรรคสอง ถือว่าข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานยักยอก ลักทรัพย์ 
รับของโจรนั้นมิใช่ต่างกันในข้อสาระส าคัญ ไม่เกินค าขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษและ
จ าเลยก็มิได้หลงต่อสู้ ศาลจึงลงโทษจ าเลยฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
352 วรรคสอง ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม 
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มำตรำ 362 ควำมผิดฐำนบุกรุก 

ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือเข้าไปกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริบทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 362 ความผิดแรก มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. เข้าไป  
           2. ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ค ำอธิบำย 

เข้าไป หมายความว่า ผู้กระท าความผิดต้องล่วงล้ าเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนกล่าวคือ 
ต้องเข้าไปทั้งตัวมิใช่เพียงยื่นมือหรืออวัยวะอ่ืนใดเข้าไปเท่านั้น  

ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน หมายความว่า การเข้าไปนั้นต้องเป็นการเข้าไปในที่ดิน หรือทรัพย์
อันติดอยู่กับที่ดิน เช่น เข้าไปในสวนหรือบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หมายความว่า  การเข้าไปใน
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นจะเป็นความผิดฐานบุกรุกนั้น ผู้กระท าต้องมีเจตนาพิเศษที่จะถือการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าไปนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนด้วย 

ผู้กระท าไม่จ าต้องได้เข้าถือเอาการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วเพียงเข้าไปเพ่ือจะถือการ
ครอบครองก็เป็นความผิดแล้ว เช่น ผู้กระท าเข้าไปในที่ดินของผู้อ่ืนเพ่ือจะปลูกบ้านหรือเพาะปลูกพืชก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้ว เป็นต้น 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 362 ความผิดที่สอง มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. เข้าไป  
           2. กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข  
           3. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

เข้าไป หมายถึง ตัวบุคคลต้องเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเหมือนความผิดแรก  
กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข 

หมายความว่าผู้กระท านอกจากเข้าไปแล้วยังต้องกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขด้วย  
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โดยเจตนา หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะเข้าไป 

และรู้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4413/2533 ที่พิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินและ

เป็นที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จึงตกอยู่ในบังคับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มิใช่เป็นที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีผู้ใดถือกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง เมื่อที่ พิพาทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ ราชพัสดุ  จึ งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองจ าเลยไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง การ
ที่จ าเลยเข้าไปปลูกบ้านพักและร้านค้าในท่ีพิพาทจึงเป็นความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1363/2550 โจทก์ร่วมกับจ าเลยท าสัญญาจ าน าข้าวระหว่างกันโดยโจทก์
ร่วมยอมให้ข้าวอยู่ในความครอบครองของจ าเลย ย่อมถือไม่ได้ว่าจ าเลยมอบข้าวไว้เป็นประกันการช าระ
หนี้ตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ าน า เมื่อไม่มีการจ าน าจึงขาด
องค์ประกอบที่จะเป็นความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349  

           โจทก์ร่วมเช่าโกดังเก็บข้าวซึ่งเป็นโกดังที่จ าเลยใช้ประกอบกิจการโรงสีของจ าเลย เมื่อท าสัญญา
เช่าแล้วจ าเลยเป็นผู้ถือกุญแจโกดังเพียงฝ่ายเดียวจ าเลยเป็นผู้ครอบครองโกดังอยู่เช่นเดิม สัญญาเช่าที่ท า
ไว้มีค่าเช่าเพียงปีละ 100 บาท นับว่าน้อยมาก จึงเป็นการท าสัญญาเช่าเป็นแบบพิธีเท่านั้นคู่สัญญาไม่ได้มี
เจตนาให้เป็นการเช่าตามกฎหมายอย่างแท้จริง กรณีถือว่าจ าเลยยังเป็นผู้ครอบครองโกดังที่เช่าอยู่
ตลอดเวลา จ าเลยจึงไม่อาจรบกวนการครอบครองของตนเองได้ ไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 362 มาตรา 363 

มำตรำ 363 ควำมผิดฐำนบุกรุกโดยยักย้ำยหรือท ำลำยเครื่องหมำยเขต 

ผู้ใดเพ่ือถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ยักย้ายหรือท าลาย
เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด  
           1. ยักย้ายหรือท าลาย  
           2. เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
           3. โดยเจตนา  
           4. เพ่ือถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม 
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ค ำอธิบำย  
ยักย้ายหรือท าลาย 

ยักย้าย หมายความว่า ท าให้เคลื่อนจากท่ีเดิม  
ท าลาย หมายความว่า ท าให้แตกหักหรือหมดสภาพไป 

การยักย้ายหรือท าลายเครื่องหมายเขตหรือหลักเขตที่ดินนี้จะเป็นการยักย้าย หรือท าลายทั้งหมด
หรือบางส่วนก็เป็นความผิดตามมาตรา 363  

เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า เครื่องหมายเขตที่ทางราชการหรือเอกชน
จัดท าขึ้น หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ 

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะยักย้ายหรือท าลายและ
ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนยักย้ายหรือท าลายนั้นเป็นเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ด้วย  

เพ่ือถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม หมายความว่า ผู้กระท าต้อง
มีเจตนาพิเศษเพ่ือจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม  
ตัวอย่างเช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2861/2517 การที่จ าเลยถอนไม้ที่จ่าศาลปักไว้ในการรังวัดท าแผนที่
พิพาทหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 363 ไม่เพราะมิใช่การยักย้ายหรือท าลายหลัก
เขตที่แสดงสิทธิแห่งอสังหาริมทรัพย์โดยแท้จริง กรณียังเป็นเรื่องที่ยังโต้แย้งกันอยู่ว่าที่ดินพิพาทเป็นของ
โจทก์หรือจ าเลย  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4723/2529 เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นี้อาจเป็นสิ่งที่ปักไว้หรือ
เกิดข้ึนเอง เช่น กอไผ่ คูน้ า คลอง หรือจอมปลวกก็ได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่แสดงเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์อย่าง
แท้จริง มิใช่หลักที่ปักเพ่ือการ บังคับคดี 

 

มำตรำ 364 ควำมผิดฐำนบุกรุกเคหสถำน 

ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือ
ส านักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้
เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

องค์ประกอบควำมผิด มาตรา 364 ความผิดแรก เป็นความผิดฐานบุกรุกหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน               
มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
           1. เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่  
           2. ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อื่น  
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           3. โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
           4. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย  

เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ หมายความว่า บุคคลผู้กระท าได้ท าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เข้าไป
ในสถานที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ ซ่อนตัวอยู่ หมายความว่า ผู้กระท าได้เข้าไปในสถานที่ที่ก าหนดแล้ว จะ
เข้า ไปโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม แล้วผู้นั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้  

ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน  หมายความว่า
สถานที่ที่ผู้กระท าความผิดเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ต้องเป็นเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงาน
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน 

เคหสถาน หมายถึง ที่ซึ่งอยู่อาศัย  
อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หมายความถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บรักษาทรัพย์ 
ส านักงาน หมายความถึง สถานที่ประกอบการทางธุรกิจ เคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือ

ส านักงานดังกล่าวต้องอยู่ในครอบครองของผู้อ่ืน ผู้ครอบครองจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หมายความว่า การเข้าไปหรือการซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ท่ีก าหนดนั้นจะเป็น

ความผิดตามมาตรา 364 นี้จะต้องเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง 

องค์ประกอบความผิด มาตรา 364 ความผิดที่สอง เป็นความผิดฐานบุกรุกโดยไม่ยอมออกจากสถานที่ มี
องค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
           1. ไม่ยอมออกไป  
           2. จากเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน  
           3. เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก  
           4. โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
           5. โดยเจตนา 
ค ำอธิบำย 

ไม่ยอมออกไป หมายความว่า ผู้นั้นเข้าไปในสถานที่ตามองค์ประกอบความผิดข้อ 2โดยชอบ แต่
เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไป ซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลสถานที่นั้น ได้ไล่ให้ผู้ที่เข้าไป
นั้นออกไปจากสถานที่นั้น แต่ผู้ที่เข้าไปไม่ยอมออกไป  

จากเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน ดูค าอธิบายใน
ความผิดแรก  
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เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก หมายความว่า ความผิดตามมาตรา 364นี้เกิดข้ึนเมื่อ
ผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ผู้เข้าไปให้ออกไป แล้วผู้นั้นไม่ยอมออกไป  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร หมายความว่า ความผิดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อการไม่ยอมออกไปนั้นต้องไม่มี
เหตุอันสมควร ทั้งนี้ ต้องพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีไป  

โดยเจตนา หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง ที่จะไม่ยอมออกไปจาก
สถานที่นั้นๆ และต้องรู้ว่าผู้ที่ไล่ตนนั้นเป็นผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้ตนเข้าไปด้วย 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6303/2539 จ าเลยเข้าไปปักเสาสร้างรั้วในที่พิพาทซึ่งฝ่ายโจทก์และ

จ าเลยยังโต้เถียงการครอบครองกันอยู่ เป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่าที่พิพาทเป็นของจ าเลย จึงไม่มีความผิด
ฐานบุกรุกตามมาตรา 362 และต้นไผ่ซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทเป็นไม้ยืนต้น แม้โจทก์จะเป็นผู้ปลูกก็เป็นส่วน
ควบของที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธาน เท่ากับโจทก์และจ าเลยยัง
โต้เถียงกรรมสิทธิ์ของต้นไผ่ด้วย การที่จ าเลยที่ 2 เข้าไปตัดฟันต้นไผ่พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้
จ าเลยที่ 2 เข้าใจโดยสุจริตว่าต้นไผ่ดังกล่าวเป็นของตนเช่นกัน จ าเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดฐานท าให้เสีย
ทรัพย์ด้วย 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5177/2549 จ าเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายโดยการเชิญชวนของ ส. 
บุตรสาวของผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะมิได้อนุญาตให้จ าเลยเข้าไปในบ้านก็ตาม แต่จ าเลยก็ได้รับอนุญาต
จากบุตรสาวของผู้เสียหายให้เข้าไปในบ้านดังกล่าวแล้ว การกระท าของจ าเลยจึงมิใช่เป็นการเข้าไปในบ้าน
ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งมิใช่การเข้าไปเพ่ือกระท าการใดๆอันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 

ประกอบด้วยมาตรา 364  

มำตรำ 365 ควำมผิดฐำนบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 304 ได้กระท า  
           (1) โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
           (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป หรือ  
           (3) ในเวลากลางคืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ค ำอธิบำย 

           มาตรา 365 นี้มิได้บัญญัติถึงองค์ประกอบของการกระท าความผิดแต่บัญญัติถึง เหตุฉกรรจ์ของ
การกระท าความผิดฐานบุกรุก ตามมาตรา 362 มาตรา 363 และมาตรา 364 ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ 
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           1. โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  
           2. โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ 

           3. ในเวลากลางคืน  
โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ผู้กระท าความผิดตาม

มาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของ
บุคคล ตามมาตรา 1 (6) หรือได้กระท าโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายคือแสดงด้วยวาจาหรือกิริยาว่า
จะใช้ก าลังประทุษร้าย  

โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หมายความว่า ผู้กระท า
ความผิดฐานบุกรุกได้น าอาวุธติดตัวเข้าไปด้วย 

ในเวลากลางคืน หมายความว่า ผู้กระท าความผิดฐานบุกรุกได้กระท าในเวลากลางคืนกลางคืน
หมายถึงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น ตามมาตรา 1 (11) 

ตัวอย่างเช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1936/2522 จ าเลยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความดูแลของ

สุขาภิบาล สุขาภิบาลให้จ าเลยรื้อถอนออกไป จ าเลยทราบแล้วไม่ยอมรื้อและไม่ยอมออกไป จ าเลยมี
เจตนาที่จะบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นความผิดตั้งแต่นั้นต่อเนื่องตลอดไปตราบเท่าที่จ าเลยยังคงอยู่ในที่ดิน 
รวมทั้งเวลากลางคืนด้วย จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 365 (3)  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3597/2531 จ าเลยลักลอบเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหาย
โดยมิได้มีการนัดหมายกับนางสาว ส. บุตรผู้เสียหาย แม้จ าเลยจะเคยได้เสียกับนางสาว ส. มาก่อนแต่ก็
เลิกติดต่อกันมา 2 เดือนก่อนเกิดเหตุดังนี้การที่จ าเลยถอดบานบุ้งลวดแล้วปืนเข้าไปในห้องนอนของ
นางสาว ส. กับรื้อค้นของภายในห้องนั้นถือได้ว่าจ าเลยได้เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหาย อันเป็น
การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่จ าเลยเข้าไปโดยถือว่า
วิสาสะ จ าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และมาตรา 365 (3)  

 

มำตรำ 366 ควำมผิดฐำนบุกรุกเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
ค ำอธิบำย 

           บทบัญญัติในมาตรา 366 นี้ หมายความว่าความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 มาตรา 363 และ
มาตรา 364 เป็นความผิดอันยอมความได้ ยกเว้นเข้าเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 365 กล่าวคือ ถ้าความผิดฐาน
บุกรุกดังกล่าวได้กระท าโดยมีเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 365 เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ เรียกว่าเป็น
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ความผิดต่อแผ่นดิน ความผิดฐานบุกรุกอันยอมความได้นี้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่
วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้นจะขาดอายุความ ตามมาตรา 96 และเม่ือผู้เสียหาย
ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อม
ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

ตัวอย่างเช่น  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2269/2538 โจทก์และโจทก์ร่วมน าสืบไม่ได้ว่าจ าเลยเริ่มบุกรุกเข้าไปปลูก

สร้างบ้านในที่ดินของโจทก์ร่วมในเวลากลางวันหรือกลางคืน จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จ าเลยว่าบุกรุกใน
เวลากลางวัน และความผิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่จ าเลยบุกรุกเข้าไป ส่วนการครอบครองที่ดินดังกล่าว
ต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุก ไม่ใช่เป็นความผิดต่อเนื่อง จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 362 บทเดียว หาเป็นความผิดตามมาตรา 365 (3) อีกบทหนึ่งไม่ โจทก์ร่วมร้องทุกข์เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2534 ทั้งท่ีทราบเรื่องแล้วตั้งแต่ต้นปี 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ 

 

ลักษณะ 13 ควำมผิดเกี่ยวกับศพ 

 ความผิดเกี่ยวกับศพ นอกจากจะมุ่งคุ้มครองสิทธิในครอบครัว เกียรติยศ และชื่อเสียงของผู้ตาย
และญาติของผู้ตายแล้ว (Human dignity) ยังมุ่งคุ้มครองความสงบสุขของสังคมโดยรวมด้วย การกระท า
ผิดทุกมาตราในลักษณะนี้ จึงเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน รัฐด าเนินคดีได้โดยไม่จ าเป็นต้ องมีการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ แต่ถ้ารัฐไม่ด าเนินคดี ทายาทซึ่งเป็นผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีได้เอง  ความผิดตาม
ลักษณะนี้เอกชนจึงเป็นผู้เสียหายได้ ส่วนความผิดตามมาตรา 199 เป็นความผิดเกี่ยวกับการท าลาย
พยานหลักฐาน เป้นความผิดอาญาต่อแผ่นดินเช่นกัน แต่มีเฉพาะรัฐเท่านั้ นที่เป็นผู้เสียหายทายาทของ
ผู้ตายไม่ใช่ผู้เสียหาย (ฎีกาท่ี 5202/2539) 

มำตรำ366/1 ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำศพ 

  ผู้ใดกระท าช าเราศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือ                      
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง ความหมายว่า การกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ หรือการใช้สิ่งอ่ืนใด
กระท าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของศพ 
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ค ำอธิบำย 

การกระท า คือ “การกระท าช าเรา” ไม่มีค าว่า “ข่มขืน” เหมือนเช่นมาตรา 276 เพราะวัตถุแห่ง
การกระท าเป็น “ศพ” (corpse) มิใช่ “ผู้อ่ืน” และความหมายของ “การกระท าช าเราศพ”ปรากฏอยู่ใน
วรรคสอง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการกระท าช าเราผู้อ่ืนตามมาตรา 276 วรรคสอง ฉะนั้น แนวฎีกาใน
เรื่องการกระท าช าเราผู้อ่ืน  จึงน ามาเทียบเคียงได้กับการกระท าช าเราศพตามาตรานี้ เช่น กรณีจะเป็น
การกระท าช าเราได้ ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาสอดใส่ มิใช่มีเจตนา “กระท ากับ” ซึ่งจะเป็นเรื่องอนาจารไป 
และความผิดส าเร็จ เมื่ออวัยวะเพศของผู้กระท าได้ล่วงล้ าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ
หรื อสิ่ ง อ่ื น ใดล่ ว งล้ า เ ข้ า ไป ในอวั ย ว ะ เพศหรื อทว ารหนั กของศพ  (เ ที ยบฎี ก าที่  1 4537 -
14539/2555,4164/2555,5448/2557) เมื่อล่วงล้ าเข้าไปแล้ว ก็เป็นความผิดส าเร็จ ส่วนจะส าเร็จความ
ใคร่หรือไม่ ย่อมมิใช่สาระส าคัญ (ฎีกาท่ี 848/2548) ถ้าเจตนาที่จะสอดใส่ แต่ยังไม่ได้ล่วงล้ า เพียงแค่ถูไถ
ภายนอกอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากก็เป็นพยายามกระท าช าเราศพ แต่ถ้าไม่มีเจตนาสอดใส่ การถู
ไถภายนอก ก็เป็นการกระท าอนาจารศพตามมาตรา 366/2 เท่านั้น 

วัตถุแห่งการกระท าคือ ศพ หมายถึง ร่างของคนที่ตายไป เมื่อแกนสมองตายโดยสิ้นเชิง ถือว่า
ตายแล้ว (ตามนัยฎีกาที่ 4200/2559) เมื่อศพคือร่างของคนที่ตาย  ย่อมมีความหมายว่า จะต้องมีสภาพ
บุคคลอยู่ก่อนตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 15 ดังนี้ ทารกท่ีตายในครรภ์มารดาไม่ถือว่าเป็นศพ การกระท าต่อ
สิ่งนั้นจึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุให้ศพเป็นวัตถุแห่งการกระท า  

องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดาตามมาตรา 59 วรรคสอง รวมทั้งรู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม คือ รู้ว่าเป็นศพ ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่มีเจตนา เช่น กระท าช าเรา
ศพโดยเข้าใจผิดว่าผู้ตายแค่สลบไป ไม่ผิดกระท าช าเราศพเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นศพ และไม่ผิดฐาน
กระท าช าเราผู้อ่ืนด้วยเพราะขาดองค์ประกอบค าว่าผู้อ่ืน (ฎีกาที่ 7144/2545) และผู้กระท าจะต้องมี  
เจตนาพิเศษด้วย คือ การกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า ถ้ากระท าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น 
สัปเหร่อล้วงมือเข้าไปในทวารหนักของศพเพ่ือยัดส าลีอุดทวาร ไม่เป็นการกระท าช าเรา เพราะไม่มีเจตนา
เพ่ือสนองความใคร่ หรือแพทย์ใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศศพเพ่ือเก็บอสุจิคนร้ายไม่เป็นการกร ะท า
ช าเราศพ เพราไม่มีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ 
มำตรำ 366/2 ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรแก่ศพ 

ผู้ใดกระท าอนาจารแก่ศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
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ค ำอธิบำย 

การกระท า คือ “กระท าอนาจาร” เทียบเคียงได้กับกระท าอนาจารแก่ผู้อ่ืนซึ่งศาลฎีกาวางแนวค า
วินิจฉัยไว้ว่า คือ การกระท าที่ไม่สมควรในทางเพศ เช่น การกอดจูบ ลูบคล า สัมผัสอวัยวะเพศ (ฎีกาที่ 
501/2503,1316/2508,2334/2525) 

วัตถุแห่งการกระท า คือ ศพ ไม่รวมส่วนของศพ 

องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดา รวมทั้งรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตาม
มาตรา 59 วรรคสาม หมายถึง รู้ว่าเป็นศพเช่นเดียวกับมาตรา 366/1 ข้อที่น่าสังเกต คือ การกระท า
อนาจารไม่ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือสนองความใคร่เหมือนเช่นการกระท าช าเรา 

มำตรำ 366/3  ควำมผิดฐำนท ำให้ศพเสียหำย 

 มาตรา 366/3  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท าให้เสียหาย เคลื่อนย้ายท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือ
ท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ค ำอธิบำย 

 การกระท า คือ “ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์” มีความหมาย
เช่นเดียวกับความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ (ดูค าอธิบายในมาตรา 358) แต่มีเพ่ิมเข้ามาใหม่ คือ เคลื่อนย้าย 
หมายถึง ท าให้เคลื่อนออกไป เช่น เคลื่อนย้ายน าศพไปแห่ประจานรัฐบาล , ขุดศพขึ้นมาจากหลุมแล้วเอา
ทรัพย์สินจากศพไป แม้จะเอาศพลงไปเก็บไว้ที่เดิมก็ถือว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้ว การเคลื่อนย้ายตามมาตรา
นี้ ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะซ่อนเร้นปิดบังเหมือนเช่นมาตรา 199 หากกระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็
เป็นความผิดแล้ว 

 พฤติการณ์ประกอบการกระท า” ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผู้กระท าต้องรู้ แต่ให้พิจารณาจากความรู้สึก
ของวิญญูชนทั่วไปว่ามีเหตุสมควรหรือไม่ หากมีเหตุอันสมควร เช่น การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรการกุศล
เมื่อมีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต การเคลื่อนย้ายศพไปเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถือว่าขาดองค์ประกอบ
ภายนอกของความผิดฐานนี้ไป 

 วัตถุแห่งการกระท า คือ “ศพ” หมายถึง ตัวร่างของคนตาย “ส่วนของศพ” คือ ชิ้นส่วนต่างๆที่
แยกออกมาจากร่าง จะเป็นอวัยวะในหรือนอกก็ได้ เช่น ผ่าตัด เอาไตหรือหัวใจไปขาย , ตัดนิ้วของศพออก
หมดเพ่ือมิให้สื่อรู้ว่าเป็นใคร และยังรวมถึงการกระท าต่อ “อัฐิ” คือกระดูกของคนท่ีเผาแล้ว “เถ้าของศพ” 
คือ สิ่งที่เป็นผงละเอียดของศพที่เหลือจากการเผาไปจนมอดแล้ว ซึ่งอัฐิหรือเถ้าของศพถือเป็นส่วนหนึ่ง
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ของศพ แต่กฎหมายต้องการบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุแห่งการกระท าตามมาตรานี้ไม่รวมถึงสถานที่ฝัง
ศพ เช่น ท าลายสุสานฝังศพ ไม่ผิดมาตรานี้ แต่อาจผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 

 องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดากระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็เป็นความผิดแล้ว ต่าง
จากความผิดฐานซ่อนเร้นศพตามมาตรา 199 ต้องกระท าโดยมีเจตนาพิเศษเพ่ือปิดบังการตายหรือเหตุ
แห่งการตาย อย่างไรก็ตาม การกระท าต่อศพเพ่ือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็เป็นการกระท าโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรอยู่แล้วในตัว จึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษมาตรา 199 ซึ่งเป็นบท
หนักที่สุด 

มำตรำ 366/4ควำมผิดฐำนดูหม่ินเหยียดหยำมศพ 

 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียบหยามศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทถ้วนหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ค ำอธิบำย 

 การกระท า  คือ “กระท าด้วยประการใดๆ” มีความหมายกว้าง คือ กระท าอย่างใดๆก็ได้               
อาจกระท าด้วยวาจาหรือกิริยาอาการ เช่น ยิงตายแล้วลากศพไปประจาน , ฆ่าตายแล้วสลักรูปซาตานลง
บนหน้าผากศพ, ฆ่าแล้วถ่มน้ าลายใส่ศพหรือใช้เท้าเหยียบศีรษะศพ, ฆ่าแล้วตัดศีรษะเสียบประจาน ฯลฯ 
กระท าด้วยวาจาหรือกล่าวดูหมิ่นผู้ตาย เช่น ด่าผู้ตายว่าเป็นคนเลวตาวแล้วแผ่นดินจะสูงขึ้น ถ้าใส่
ข้อเท็จจริงลงไปด้วย เช่น พวกทุจริตแบบนี้ตายเสียได้ก็ดี สมน้ าหน้า อาจเป็นหมิ่นประมาทผู้ตายตาม
มาตรา 327 ด้วยอีกบทหนึ่ง 
 ส่วนค าว่า “อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ” เป็นพฤติการณ์ประกอบการกระท า มิใช่การ
กระท า จึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนทั่วไป หากวิญญูชนเห็นว่าการกระท านั้น ไม่เป็นการดู
หมิ่นเหยียดหยามศพ แม้ผู้กระท าจะมีเจตนาเหยียดหยามศพ ผู้กระท าก็ไม่มีความผิด ไม่เป็นพยายาม
กระท าผิดด้วย 

 วัตถุแห่งการกระท า คือ ศพ ไม่รวมส่วนของศพ หรือ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ฉะนั้นถ้าการกระท าอัน
เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามส่วนของศพ หรืออัฐิ หรือเถ้าของศพ เช่นปัสสาวะรดใส่เถ้ากระดูกของศพ หรือ
ลักลอบน าอัฐิไปท าเครื่องรางของขลัง ก็ไม่ผิดมาตรานี้แต่อย่างหลังนี้อาจผิดฐานลักทรัพย์ได้ 
 องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดา รวมถึงรู้ข้อเท็จจริงตามมาตรา 59 วรรคสาม คือ รู้ว่า
เป็นศพ ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่มีเจตนา 
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