
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ใหใชประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เปนปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะตั้งแตไดประกาศใช
กฎหมายลักษณะอาญาใน พุทธศักราช ๒๔๕๑ เปนตนมา พฤติการณของบานเมืองได
เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๔๙๙” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไป  
 
มาตรา ๔  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลวใหยกเลิกกฎหมาย

ลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๕  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในกรณีที่กฎหมายใดได

กําหนดโทษโดยอางถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายนั้นไดอางถึง
โทษ ดังตอไปนี้ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ พฤศจิกายน  ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ถาอางถึงโทษชั้น ๑ หมายความวา ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
ถาอางถึงโทษชั้น ๒ หมายความวา ปรับไมเกินหารอยบาท 
ถาอางถึงโทษชั้น ๓ หมายความวา จําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอย

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาอางถึงโทษชั้น ๔ หมายความวา จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง

พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖  เมื่อประมวลกฎหมายไดใชบังคับแลว ในการจําคุกแทนคาปรับตาม

กฎหมายใด ไมวากฎหมายนั้นจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ 
แตสําหรับความผิดที่ไดกระทํากอนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับ มิใหกักขังเกินกวาหนึ่งป
สําหรับโทษปรับกระทงเดียว และสองปสําหรับโทษปรับหลายกระทง 

 
มาตรา ๗  ในกรณีวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา ๔๖ แหงประมวล

กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือน
เปนความผิดอาญา แตหามมิใหคุมขังช้ันสอบสวนเกินกวาส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับ
มาถึงที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูถูก
จับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวย 

 
มาตรา ๘  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย

ใดอางถึงกฎหมายลักษณะอาญา หรืออางถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะอาญา ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
อาญาในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
๑๒๗ ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจายกันอยู จึง
เปนการสมควรที่จะไดชําระสะสาง และนําเขารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน 

อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบางอยางควรจะไดปรับปรุงใหสม
กับกาลสมัยและแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัยปจจุบันหลักเดิมบางประการจึงลาสมัย 
สมควรจะไดปรับปรุงเสียใหสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สารบาญ 
ประมวลกฎหมายอาญา 

   
 
ภาค ๑ บทบญัญัติทั่วไป มาตรา 

ลักษณะ ๑  บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป 
หมวด ๑ บทนิยาม ๑ 
หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา ๒-๑๗ 
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

สวนที่ ๑ โทษ ๑๘-๓๘ 
สวนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ๓๙-๕๐ 
สวนที่ ๓ วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑-๕๘ 

หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา ๕๙-๗๙ 
หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด ๘๐-๘๒ 
หมวด ๖ ตัวการและผูสนบัสนุน ๘๓-๘๙ 
หมวด ๗ การกระทําความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง ๙๐-๙๑ 
หมวด ๘ การกระทําความผดิอีก ๙๒-๙๔ 
หมวด ๙ อายุความ ๙๕-๑๐๑ 

ลักษณะ ๒  บทบัญญตัิที่ใชแกความผดิลหุโทษ ๑๐๒-๑๐๖ 
 
ภาค ๒ ความผิด 

ลักษณะ ๑  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 
หมวด ๑ ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 

และผูสําเร็จราชการแทนพระองค ๑๐๗-๑๑๒ 
หมวด ๒ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายใน 

ราชอาณาจักร ๑๑๓-๑๑๘ 
หมวด ๓ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอก 

ราชอาณาจักร ๑๑๙-๑๒๙ 
หมวด ๔ ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ๑๓๐-๑๓๕ 

ลักษณะ ๑/๑  ความผดิเกี่ยวกับการกอการราย๒ ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔ 
ลักษณะ ๒  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงาน ๑๓๖-๑๔๖ 
หมวด ๒ ความผิดตอตาํแหนงหนาที่ราชการ ๑๔๗-๑๖๖ 

                                                 
๒ ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเก่ียวกับการกอการราย เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ๑๖๗-๑๙๙ 
หมวด ๒ ความผิดตอตาํแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ๒๐๐-๒๐๕ 

ลักษณะ ๔  ความผิดเกี่ยวกบัศาสนา ๒๐๖-๒๐๘ 
ลักษณะ ๕  ความผิดเกี่ยวกบัความสงบสุขของประชาชน ๒๐๙-๒๑๖ 
ลักษณะ ๖  ความผิดเกี่ยวกบัการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ๒๑๗-๒๓๙ 
ลักษณะ ๗  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ๒๔๐-๒๔๙ 
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว ๒๕๐-๒๖๓ 
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ๒๖๔-๒๖๙ 
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ๒๖๙/๑-๒๖๙/๗ 
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕ 

ลักษณะ ๘  ความผิดเกี่ยวกบัการคา ๒๗๐-๒๗๕ 
ลักษณะ ๙  ความผิดเกี่ยวกบัเพศ ๒๗๖-๒๘๗ 
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต ๒๘๘-๒๙๔ 
หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย ๒๙๕-๓๐๐ 
หมวด ๓ ความผิดฐานทาํใหแทงลูก ๓๐๑-๓๐๕ 
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ๓๐๖-๓๐๘ 

ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ ๓๐๙-๓๒๑ 
หมวด ๒ ความผิดฐานเปดเผยความลับ ๓๒๒-๓๒๕ 
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิน่ประมาท ๓๒๖-๓๓๓ 

ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพยและว่ิงราวทรัพย ๓๓๔-๓๓๖ 
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย 

และปลนทรัพย ๓๓๗-๓๔๐ 
หมวด ๓ ความผิดฐานฉอโกง ๓๔๑-๓๔๘ 
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจาหนี ้ ๓๔๙-๓๕๑ 
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก ๓๕๒-๓๕๖ 
หมวด ๖ ความผิดฐานรบัของโจร ๓๕๗ 
หมวด ๗ ความผิดฐานทาํใหเสียทรัพย ๓๕๘-๓๖๑ 
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก ๓๖๒-๓๖๖ 

 
ภาค ๓  ลหุโทษ ๓๖๗-๓๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายอาญา 
   

 
ภาค ๑ 

บทบัญญตัิทั่วไป 
   

 
ลักษณะ ๑ 

บทบัญญตัิที่ใชแกความผดิทั่วไป 
   

 
หมวด ๑ 
บทนิยาม 

   
 

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๑) “โดยทุจริต” หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
(๒) “ทางสาธารณ” หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชใน

การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสาร
ดวย 

(๓) “สาธารณสถาน” หมายความวา สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรม
ที่จะเขาไปได 

(๔) “เคหสถาน” หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือ
แพ ซึ่งคนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้ัวลอม
หรือไมก็ตาม 

(๕) “อาวุธ” หมายความรวมถึงส่ิงซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซึ่งไดใชหรือ
เจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 

(๖) “ใชกําลังประทุษราย” หมายความวา ทําการประทุษรายแกกายหรือจิตใจ
ของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอ่ืนใด และใหหมายความรวมถึงการกระทํา
ใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยาทําให
มึนเมา สะกดจิต หรือใชวิธีอ่ืนใดอันคลายคลึงกัน 

(๗) “เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งไดทําใหปรากฏ
ความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอ่ืน จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธี
อ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น 

(๘) “เอกสารราชการ” หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดทําข้ึนหรือรับรอง
ในหนาที่ และใหหมายความรวมถึงสําเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) “เอกสารสิทธิ” หมายความวา เอกสารที่ เปนหลักฐานแหงการกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธ ิ

(๑๐) “ลายมือช่ือ” หมายความรวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคล
ลงไวแทนลายมือช่ือของตน 

(๑๑) “กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน 
(๑๒) “คุมขัง” หมายความวา คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุก 
(๑๓) “คาไถ” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรือใหเพ่ือ

แลกเปล่ียนเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขัง 
(๑๔)๓ “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา 
(ก) เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิ

ใช ซึ่งจะระบุช่ือหรือไมก็ตาม โดยบันทึกขอมูลหรือรหัสไวดวยการประยุกตใชวิธีการทาง
อิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกตใช
วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแมเหล็กใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลข
บัตร หรือสัญลักษณอ่ืนใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวยตาเปลา 

(ข) ขอมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองมือ
ทางตัวเลขใดๆ ที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิใช โดยมิไดมีการออกเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดให แตมี
วิธีการใชในทํานองเดียวกับ (ก) หรือ 

(ค) ส่ิงอ่ืนใดที่ใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ 

(๑๕)๔ “หนังสือเดินทาง” หมายความวา เอกสารสําคัญประจําตัวไมวาจะมี
รูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคลใด 
เพ่ือใชแสดงตนในการเดินทางระหวางประเทศ และใหหมายความรวมถึงเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไมไดกรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินทางดวย 

                                                 
๓  มาตรา ๑ (๑๔) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๔  มาตรา ๑ (๑๕) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การใชกฎหมายอาญา 

   
 

มาตรา ๒  บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่
ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด
นั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปน
ความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยู
ก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๓  ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชใน

ภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิด ไมวาในทางใด 
เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวดังตอไปนี ้

(๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนด
ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏ
แกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงาน
อัยการรองขอ ใหศาลกําหนดโทษเสียใหมตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะ
กําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตาม
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร ศาลจะกําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นต่ําที่
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับ
มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได 

(๒) ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิด และตามกฎหมายที่
บัญญัติในภายหลัง โทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิต
ผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนโทษสูงสุดที่จะพึง
ลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง 

 
มาตรา ๔  ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย 
การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวา

กระทําความผิดในราชอาณาจักร 
 
มาตรา  ๕  ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่ งสวนใดไดกระทําใน

ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน
ราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือยอมจะ
เล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร 

ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผิด แมการกระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทํา
ตลอดไปจนถึงข้ันความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือ
พยายามกระทําความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๖  ความผิดใดที่ไดกระทําในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวา

ไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชให
กระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให
กระทําไดกระทําในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๗  ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับ

โทษในราชอาณาจักร คือ 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ 
(๑/๑)๕ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๕/๑ 

มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ 
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ 

ถึงมาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๖๖ (๓)  และ (๔) 
(๒ ทวิ)๖ ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ 
(๓) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๙ และความผิดฐาน

ปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง 
 
มาตรา ๘  ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
(ก) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดได

เกิดข้ึน หรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 
(ข) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปน

ผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 
ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 

คือ 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓  ทั้งนี้เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๒๐ 
วรรคแรก และมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๗ และ
มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖  ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘ 

                                                 
๕ มาตรา ๗ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๗ (๒ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ 
มาตรา ๒๖๖(๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘  ทั้งนี้เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา 
๒๖๙ 

(๒/๑)๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑ 
ถึงมาตรา ๒๖๙/๗ 

(๒/๒)๘ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๘ ถึง
มาตรา ๒๖๙/๑๕ 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๘๐ และ
มาตรา ๒๘๕  ทั้งนี้เฉพาะที่เก่ียวกับมาตรา ๒๗๖ 

(๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ 
(๕) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 
(๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 
(๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา 

๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
(๘) ความผิดฐานลักทรัพยและว่ิงราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึง

มาตรา ๓๓๖ 
(๙) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย ตามที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ 
(๑๐) ความผิดฐานฉอโกง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๔๔ 

มาตรา ๓๔๖ และมาตรา ๓๔๗ 
(๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ 
(๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๗ 
(๑๓) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา 

๓๖๐ 
 
มาตรา ๙  เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร 

 

                                                 
๗ มาตรา ๘ (๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๘  มาตรา ๘ (๒/๒) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนความผิดตามมาตราตางๆ 
ที่ระบุไวในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หามมิใหลงโทษผูนั้นใน
ราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 

(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว 
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน

ตางประเทศมาแลว แตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

 
มาตรา ๑๑  ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวล

กฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ถาผูนั้นไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคํา
พิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวทั้งหมด หรือแตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
โทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวล
กฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ 
หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 

(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว 
 
มาตรา ๑๒  วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะใชบังคับแกบุคคลใดไดก็ตอเมื่อมี

บทบัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังคับไดเทานั้น และกฎหมายที่จะใชบังคับนั้นใหใชกฎหมายใน
ขณะที่ศาลพิพากษา 

 
มาตรา ๑๓  ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไดมีการยกเลิก

วิธีการเพื่อความปลอดภัยใด และถาผูใดถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นอยู ก็ใหศาลสั่ง
ระงับการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเสีย เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น 
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีผูถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู และไดมี

บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะสั่งใหมีการใชบังคับวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยนั้นไป ซึ่งเปนผลอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้นได หรือนํามาใช
บังคับไดแตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใน 
ภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบ
ธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๕  ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษใดได

เปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย และไดมีคําพิพากษาลงโทษนั้นแกบุคคลใดไว ก็
ใหถือวาโทษที่ลงนั้นเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยดวย 

ในกรณีดังกลาวในวรรคแรก ถายังไมไดลงโทษผูนั้น หรือผูนั้นยังรับโทษอยู ก็ให
ใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นตอไป และถาหากวาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
บัญญัติในภายหลังมีเง่ือนไขที่จะสั่งใหมีการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอันไมอาจนํามาใช
บังคับแกกรณีของผูนั้น หรือนํามาใชบังคับได แตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแก
ศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ
ตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อศาลไดพิพากษาใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูใด

แลว ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําเสนอของผูนั้นเอง ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผู
อนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการวา พฤติการณเก่ียวกับการใชบังคับนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ศาลจะส่ังเพิกถอนหรืองดการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นไวช่ัวคราวตามที่
เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณีแหง

ความผิดตามกฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้นๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
โทษและวธิีการเพื่อความปลอดภัย 

   
 

สวนที่ ๑ 
โทษ 

   
 
มาตรา ๑๘  โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้ 
(๑) ประหารชีวิต 
(๒) จําคุก 
(๓) กักขัง 
(๔) ปรับ 
(๕) ริบทรัพยสิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผูซึ่งกระทํา
ความผิดในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป๙ 

ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดที่มี
ระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปนระวางโทษ
จําคุกหาสิบป๑๐ 

 
มาตรา ๑๙๑๑  ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ

ใหตาย 
หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิต ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๐  บรรดาความผิดที่กฎหมายกําหนดใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับดวย

นั้น ถาศาลเห็นสมควรจะลงแตโทษจําคุกก็ได 
 
มาตรา ๒๑  ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ใหนับวันเริ่มจําคุกรวมคํานวณเขา

ดวย และใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง 
ถาระยะเวลาที่คํานวณนั้นกําหนดเปนเดือน ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน ถา

กําหนดเปนป ใหคํานวณตามปปฏิทินในราชการ 
เมื่อผูตองคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันที่

ครบกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  โทษจําคุก ใหเร่ิมแตวันมีคําพิพากษา แตถาผูตองคําพิพากษาถูกคุม

ขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เวนแต
คําพิพากษานั้นจะกลาวไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอ่ืน โทษจําคุกตามคําพิพากษาเมื่อรวม
จํานวนวันที่ถูกคุมขังกอนศาลพิพากษาในคดีเร่ืองนั้นเขาดวยแลว ตองไมเกินอัตราโทษขั้นสูงของ
กฎหมายที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่ไดกระทําลงนั้น  ทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือน
บทบัญญัติในมาตรา ๙๑ 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจาํคกุ

ไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา
                                                 

๙ มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑๐ มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษา
ใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๔๑๒  ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใช

เรือนจํา สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน 
ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะสั่งในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทําความผิดไวในที่

อาศัยของผูนั้นเอง หรือของผูอ่ืนที่ยินยอมรับผูนั้นไว หรือสถานท่ีอ่ืนที่อาจกักขังได เพ่ือให
เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผูถูกกักขังก็ได 

ถาความปรากฏแกศาลวา การกักขังผูตองโทษกักขังไวในสถานที่กักขังตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูนั้น หรือทําใหผูซึ่งตองพ่ึงพาผูตองโทษกักขังใน
การดํารงชีพไดรับความเดือดรอนเกินสมควร หรือมีพฤติการณพิเศษประการอื่นที่แสดงใหเห็นวา
ไมสมควรกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่ดังกลาว ศาลจะมีคําส่ังใหกักขังผูตองโทษกักขังใน
สถานที่อ่ืนซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของผูนั้นเองโดยไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่ก็ได กรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษกักขัง
ปฏิบัติ และหากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวยินยอม ศาลอาจมีคําส่ังแตงตั้งผูนั้นเปน
ผูควบคุมดูแลและใหถือวาผูที่ไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายนี้๑๓ 

 
มาตรา ๒๕  ผูตองโทษกักขังในสถานที่ซึ่งกําหนด จะไดรับการเลี้ยงดูจากสถานที่

นั้น แตภายใตขอบังคับของสถานที่ ผูตองโทษกักขังมีสิทธิที่จะรับอาหารจากภายนอกโดย
คาใชจายของตนเอง ใชเส้ือผาของตนเอง ไดรับการเยี่ยมอยางนอยวันละหนึ่งช่ัวโมง และรับและ
สงจดหมายได 

ผูตองโทษกักขังจะตองทํางานตามระเบียบ ขอบังคับและวินัย ถาผูตองโทษกักขัง
ประสงคจะทํางานอยางอ่ืนก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตามประเภทงานที่ตนสมัคร แตตองไมขัดตอ
ระเบียบ ขอบังคับ วินัย หรือความปลอดภัยของสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๒๖  ถาผูตองโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผูนั้นเอง หรือของผูอ่ืนที่

ยินยอมรับผูนั้นไว ผูตองโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะดําเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่
ดังกลาวได ในการนี้ ศาลจะกําหนดเงื่อนไขใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือไมก็ได 
แลวแตศาลจะเห็นสมควร 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๔ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๒๔  ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวใน
สถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา สถานีตํารวจ หรือสถานท่ีควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน” 
โดยใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๔๙ 

๑๓ มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗๑๔  ถาในระหวางที่ผูตองโทษกักขังตามมาตรา ๒๓ ไดรับโทษกักขัง

อยูความปรากฏแกศาลเอง หรือปรากฏแกศาลตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือผู
ควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา 

(๑) ผูตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยของสถานที่กักขัง 
(๒) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด หรือ 
(๓) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 
ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร แต

ตองไมเกินกําหนดเวลาของโทษกักขังที่ผูตองโทษกักขังจะตองไดรับตอไป 
 
มาตรา ๒๘  ผูใดตองโทษปรับ ผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในคํา

พิพากษาตอศาล 
 
มาตรา ๒๙  ผูใดตองโทษปรับและไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ศาลพิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะนั้นจะตองถูกกักขังแทนคาปรับ แต
ถาศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นจะหลีกเล่ียงไมชําระคาปรับ ศาลจะส่ังเรียกประกันหรือจะสั่ง
ใหกักขังผูนั้นแทนคาปรับไปพลางกอนก็ได 

ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทนคาปรับ 
 
มาตรา ๓๐๑๕  ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน และ

ไมวาในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง หามกักขังเกินกําหนดหนึ่งป เวนแตในกรณีที่
ศาลพิพากษาใหปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะส่ังใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกิน
กวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได 

ในการคํานวณระยะเวลานั้น ใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวย และให
นับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง 

ในกรณีที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขัง
นั้นออกจากจํานวนเงินคาปรับ โดยถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน เวนแตผูนั้นตองคําพิพากษา
ใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับ ในกรณีเชนวานี้ ถาจะตองหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุก
ตามมาตรา ๒๒ ก็ใหหักออกเสียกอน เหลือเทาใดจึงใหหักออกจากเงินคาปรับ 

เมื่อผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัด
จากวันที่ครบกําหนด ถานําเงินคาปรับมาชําระครบแลวใหปลอยตัวไปทันท ี

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๕ มาตรา ๓๐  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐/๑๑๖  ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไมเกินแปดหมื่นบาท ผูตองโทษ
ปรับซึ่งมิใชนิติบุคคลและไมมีเงินชําระคาปรับอาจยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีเพ่ือขอ
ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ 

การพิจารณาคํารองตามวรรคแรก เมื่อศาลไดพิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติ
และสภาพความผิดของผูตองโทษปรับแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหผูนั้นทํางาน
บริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับก็ได ทั้งนี้ ภายใตการดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติ เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริการสังคม 
การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแล 

กรณีที่ ศ าลมีคํ า ส่ั ง ใหผู ต อง โทษปรับทํ า ง านบริการสั งคมหรือทํ า ง าน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับ ใหศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผูดูแลการทํางาน วัน
เร่ิมทํางาน ระยะเวลาทํางาน และจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเพศ 
อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต 
นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอมหรือสภาพความผิดของผูตองโทษปรับประกอบดวย และศาลจะกําหนด
เง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษปรับปฏิบัติเพ่ือแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูนั้นกระทํา
ความผิดขึ้นอีกก็ได 

ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณเก่ียวกับการทํางานบริการสังคม
หรือทํางานสาธารณประโยชนของผูตองโทษปรับไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเปล่ียนแปลง
คําส่ังที่กําหนดไวนั้นก็ไดตามที่เห็นสมควร 

ในการกําหนดระยะเวลาทํางานแทนคาปรับตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิไดกําหนดใหผูตองโทษปรับทํางาน
ติดตอกันไป การทํางานดังกลาวตองอยูภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันเริ่มทํางานตามที่
ศาลกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการกําหนดจํานวนชั่วโมงทํางานตามวรรคสาม ใหประธานศาล
ฎีกามีอํานาจออกระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการ
ทํางานหนึ่งวัน สําหรับงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชนแตละประเภทไดตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๐/๒๑๗  ถาภายหลังศาลมีคําส่ังอนุญาตตามมาตรา ๓๐/๑ แลว ความ

ปรากฏแกศาลเองหรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจาพนักงานวาผูตองโทษปรับมีเงิน
พอชําระคาปรับไดในเวลาที่ย่ืนคํารองตามมาตรา ๓๐/๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือ

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๐/๑  เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๗ มาตรา ๓๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เง่ือนไขที่ศาลกําหนด ศาลจะเพิกถอนคําส่ังอนุญาตดังกลาวและปรับ หรือกักขังแทนคาปรับ โดย
ใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออกจากจํานวนเงินคาปรับก็ได 

ในระหวางการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับหาก
ผูตองโทษปรับไมประสงคจะทํางานดังกลาวตอไป อาจขอเปลี่ยนเปนรับโทษปรับ หรือกักขังแทน
คาปรับก็ได ในกรณีนี้ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคํารอง โดยใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออก
จากจํานวนเงินคาปรับ 

 
มาตรา ๓๐/๓๑๘  คําส่ังศาลตามมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาใหปรับผูกระทําความผิดหลายคนใน

ความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน ใหศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล 
 
มาตรา ๓๒  ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ให

ริบเสียทั้งส้ิน ไมวาเปนของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
 
มาตรา ๓๓  ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายที่

บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด หรือ 
(๒) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด 
เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ

กระทําความผิด 
 
มาตรา ๓๔  บรรดาทรัพยสิน 
(๑) ซึ่งไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ 

มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ 
(๒) ซึ่งไดใหเพ่ือจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพ่ือเปนรางวัลในการที่

บุคคลไดกระทําความผิด 
ใหริบเสียทั้งส้ิน เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ

กระทําความผิด 
 
มาตรา ๓๕  ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะ

พิพากษาใหทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได 
 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ ไป

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปน
ใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความ
ครอบครองของเจาพนักงานแตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งป
นับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๓๗  ถาผูที่ศาลส่ังใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาลกําหนด ให

ศาลมีอํานาจสั่งดังตอไปนี ้
(๑) ใหยึดทรัพยสินนั้น 
(๒) ใหชําระราคาหรือส่ังยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ 
(๓) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่ส่ังใหสงไดแตไมสง หรือชําระ

ราคาทรัพยสินนั้นไดแตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ัง แตไมเกิน
หนึ่งป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสิน
หรือชําระราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๓๘  โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด 

 
สวนที่ ๒ 

วิธีการเพื่อความปลอดภัย 
   

 
มาตรา ๓๙  วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี ้
(๑) กักกัน 
(๒) หามเขาเขตกําหนด 
(๓) เรียกประกันทัณฑบน 
(๔) คุมตัวไวในสถานพยาบาล 
(๕) หามการประกอบอาชีพบางอยาง 
 
มาตรา ๔๐  กักกัน คือการควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด 

เพ่ือปองกันการกระทําความผิด เพ่ือดัดนิสัย และเพ่ือฝกหัดอาชีพ 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลว หรือเคยถูกศาลพิพากษา

ใหลงโทษจําคุกไมต่ํากวาหกเดือนมาแลวไมนอยกวาสองคร้ังในความผิดดังตอไปนี้ คือ 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 

๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๖ 
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ 
(๓) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๖ 
(๕) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ มาตรา 

๒๙๒ ถึงมาตรา ๒๙๔ 
(๖) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ 
(๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
(๘) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๔๐ 

มาตรา ๓๕๔ และมาตรา ๓๕๗ 
และภายในเวลาสิบปนับแตวันที่ผูนั้นไดพนจากการกักกัน หรือพนโทษแลวแตกรณี ผูนั้นได
กระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาที่ระบุไวนั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมต่ํากวา
หกเดือนสําหรับการกระทําความผิดนั้น ศาลอาจถือวา ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย และจะ
พิพากษาใหกักกันมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามปและไมเกินสิบปก็ได 

ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น มิใหถือเปน
ความผิดที่จะนํามาพิจารณากักกันตามมาตรานี้๑๙ 

 
มาตรา ๔๒  ในการคํานวณระยะเวลากักกัน ใหนับวันที่ศาลพิพากษาเปนวันเริ่ม

กักกัน แตถายังมีโทษจําคุกหรือกักขังที่ผูตองกักกันนั้นจะตองรับอยูก็ใหจําคุกหรือกักขังเสียกอน 
และใหนับวันถัดจากวันที่พนโทษจําคุกหรือพนจากกักขังเปนวันเริ่มกักกัน 

ระยะเวลากักกัน และการปลอยตัวผูถูกกักกัน ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๒๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ และ
จะขอรวมกันไปในฟองคดีอันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกันหรือจะฟองภายหลังก็ได 

 
มาตรา ๔๔  หามเขาเขตกําหนด คือการหามมิใหเขาไปในทองที่หรือสถานที่ที่

กําหนดไวในคําพิพากษา 
 
มาตรา ๔๕  เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด และศาลเห็นสมควรเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลอาจสั่งในคําพิพากษาวาเมื่อผูนั้นพนโทษตาม
คําพิพากษาแลว หามมิใหผูนั้นเขาในเขตกําหนดเปนเวลาไมเกินหาป 

 
มาตรา ๔๖๒๐  ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะ

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
๒๐ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน หรือจะกระทําการใดใหเกิดความ
เสียหายแก ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดีความผิดใด ไมวาศาลจะลงโทษผูถูกฟองหรือไมก็ตาม 
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของ
ผูอ่ืน หรือจะกระทําความผิดใหเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งผูนั้นใหทําทัณฑบน
โดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาหมื่นบาทวาผูนั้นจะไมกอเหตุรายหรือจะไมกระทําความผิด
ดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 

ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขังผูนั้น
จนกวาจะทําทัณฑบนหรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือจะส่ังหามผูนั้นเขาใน
เขตกําหนดตามมาตรา ๔๕ ก็ได 

การกระทําของผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตาม
มาตรานี้ 

 
มาตรา ๔๗  ถาผูทําทัณฑบนตามความในมาตรา ๔๖ กระทําผิดทัณฑบน ใหศาล

มีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวนที่ไดกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๘  ถาศาลเห็นวา การปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน 

ซึ่งไมตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาล
จะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําส่ังนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแต

รอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด
เก่ียวเนื่องกับการเสพยสุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคํา
พิพากษาวา บุคคลนั้นจะตองไมเสพยสุรา ยาเสพยติดใหโทษอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยาง 
ภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษ หรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษ หรือรอ
การลงโทษก็ได 

ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะสั่งให
สงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิด

โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นข้ึนอีก ศาล
จะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวัน
พนโทษไปแลวก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ 

   
 
มาตรา ๕๑๒๑  ในการเพิ่มโทษ มิใหเพ่ิมขึ้นถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ

จําคุกเกินหาสิบป 
 
มาตรา ๕๒๒๒  ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษ

หรือลดโทษที่จะลง ใหลดดังตอไปนี ้
(๑) ถาจะลดหนึ่งในสามใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบหา

ปถึงหาสิบป 
 
มาตรา ๕๓๒๓  ในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษ

หรือลดโทษที่จะลง ใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกหาสิบป 
 
มาตรา ๕๔  ในการคํานวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหศาลตั้งกําหนดโทษ

ที่จะลงแกจําเลยเสียกอนแลวจึงเพ่ิมหรือลด ถามีทั้งการเพิ่มและการลดโทษที่จะลง ใหเพ่ิมกอน
แลวจึงลดจากผลที่เพ่ิมแลวนั้น ถาสวนของการเพิ่มเทากับหรือมากกวาสวนของการลด และศาล
เห็นสมควรจะไมเพ่ิมไมลดก็ได 

 
มาตรา ๕๕  ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสาม

เดือนหรือนอยกวา ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทํา
ความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนด
โทษจําคุกใหนอยลง หรือจะยกโทษจําคุกเสีย คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได 

 
มาตรา ๕๖๒๔  ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ

จําคุกไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา
กอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได

                                                 
๒๑ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๒ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๑๔ 
๒๓ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๑๔ 
๒๔ มาตรา ๕๖ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย 
อาชีพ และส่ิงแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแลว เห็นเปนการ
สมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกําหนดโทษไวหรือกําหนดโทษแตรอการ
ลงโทษไวแลวปลอยตัวไป เพ่ือใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตอง
ไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวย
หรือไมก็ได 

เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียว 
หรือหลายขอ ดังตอไปนี้๒๕ 

(๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพ่ือเจาพนักงาน
จะไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการ
ประกอบอาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงาน
และผูกระทําความผิดเห็นสมควร 

(๒) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา

ความผิดในทํานองเดียวกันอีก 
(๔) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกาย

หรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
(๕) เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให

ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก 
เง่ือนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏ

แกศาลตามคําขอของผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น 
พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา พฤติการณที่เก่ียวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทํา
ความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใด
เสียก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรคกอนที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพ่ิมเติมขึ้น
อีกก็ได 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของ

พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตาม
มาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือ
ลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได 

 
มาตรา ๕๘๒๖  เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของ

                                                 
๒๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒๖ มาตรา ๕๘ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โจทกหรือเจาพนักงานวา ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๕๖ ผูที่ถูกศาลพิพากษาไดกระทํา
ความผิดอันมิใชความผิดที่ไดกระทโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษ
จําคุกสําหรับความผิดนั้น ใหศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอการกําหนดไวในคดีกอนบวก
เขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง แลวแต
กรณี 

แตถาภายในเวลาที่ศาลไดกําหนดตามมาตรา ๕๖ ผูนั้นมิไดกระทําความผิด
ดังกลาวมาในวรรคแรก ใหผูนั้นพนจากการที่จะถูกกําหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แลวแต
กรณี 

 
หมวด ๔ 

ความรับผดิในทางอาญา 
   

 
มาตรา ๕๙  บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวน

แตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท 
หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา 

กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น 

ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทํา
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได 

กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใช
ความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 

การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่
จักตองกระทําเพ่ือปองกันผลนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตผลของการกระทําเกิดแกอีก

บุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ใหถือวาผูนั้นกระทําโดยเจตนาแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทํา
นั้น แตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหลงโทษหนักข้ึน เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะ
ความสัมพันธระหวางผูกระทํากับบุคคลที่ไดรับผลราย มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับเพื่อลงโทษ
ผูกระทําใหหนักข้ึน 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดเจตนาจะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตไดกระทําตออีกบุคคลหนึ่ง

โดยสําคัญผิด ผูนั้นจะยกเอาความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทําโดยเจตนาหาไดไม 
 
มาตรา ๖๒  ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปนความผิด หรือทํา

ใหผูกระทําไมตองรับโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริงนั้นจะไมมีอยูจริง แตผูกระทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมีความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ หรือไดรับโทษนอยลง 
แลวแตกรณ ี

ถาความไมรูขอเท็จจริงตามความในวรรคสามแหงมาตรา ๕๙ หรือความสําคัญ
ผิดวามีอยูจริงตามความในวรรคแรก ไดเกิดขึ้นดวยความประมาทของผูกระทําความผิด ให
ผูกระทํารับผิดฐานกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวา การกระทํานั้น
ผูกระทําจะตองรับโทษแมกระทําโดยประมาท 

บุคคลจะตองรับโทษหนักข้ึนโดยอาศัยขอเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะตองไดรู
ขอเท็จจริงนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ถาผลของการกระทําความผิดใดทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน 

ผลของการกระทําความผิดนั้นตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได 
 
มาตรา ๖๔  บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดในทาง

อาญาไมได แตถาศาลเห็นวา ตามสภาพและพฤติการณ ผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมาย
บัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิด ศาลอาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาล
เช่ือวา ผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนนั้น ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดกระทําความผิด ในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถ

บังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิด
นั้น 

แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเอง
ไดบาง ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๖๖  ความมึนเมาเพราะเสพยสุราหรือส่ิงเมาอยางอ่ืนจะยกขึ้นเปนขอแก

ตัวตามมาตรา ๖๕ ไมได เวนแตความมึนเมานั้นจะไดเกิดโดยผูเสพยไมรูวาส่ิงนั้นจะทําใหมึนเมา 
หรือไดเสพยโดยถูกขืนใจใหเสพย และไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไม
สามารถบังคับตนเองได ผูกระทําความผิดจึงจะไดรับยกเวนโทษสําหรับความผิดนั้น แตถาผูนั้นยัง
สามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๖๗  ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน 
(๑) เพราะอยูในที่บังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืนได 

หรือ 
(๒) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถ

หลีกเล่ียงใหพนโดยวิธีอ่ืนใดได เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
มาตรา ๖๘  ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอ่ืนใหพน

ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาได
กระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ถาผูกระทําได

กระทําไปเกินสมควรแกเหตุ หรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกินกวากรณีแหงการจําตอง
กระทําเพ่ือปองกัน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 
แตถาการกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเตน ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทํา
ก็ได 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดกระทําตามคําส่ังของเจาพนักงาน แมคําส่ังนั้นจะมิชอบดวย

กฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาที่หรือเช่ือโดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม ผูนั้นไมตองรับโทษ เวน
แตจะรูวาคําส่ังนั้นเปนคําส่ังซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๑  ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ วรรคแรก 

และมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๖๔ นั้น ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทํา
ตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ 

ความผิดดังระบุมานี้ ถาเปนการกระทําที่ผูบุพการีกระทําตอผู สืบสันดาน 
ผูสืบสันดานกระทําตอผูบุพการี หรือพ่ีหรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน แมกฎหมาย
มิไดบัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความได ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได และนอกจากนั้น 
ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปน

ธรรม จึงกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๗๓๒๗  เด็กอายุยังไมเกินสิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน

ความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ 
ใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองเด็ก เพ่ือดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔๒๘  เด็กอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป กระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา 
มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 

(๒) ถาศาลเห็นวา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมี
คําส่ังใหมอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดา มารดา 
หรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและ
กําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้ง
ละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น 

ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และศาล
เห็นวาไมสมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน ศาลจะเรียก
ตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาสอบถามวา จะยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดา 
มารดา หรือผูปกครองดังกลาวมาขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนด
เชนวานั้น ก็ใหศาลมีคําส่ังมอบตัวเด็กใหแกบุคคลนั้นไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว 

(๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัยอยูตาม (๒) ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเชนเดียวกับที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๕๖ ดวยก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อ
คุมความประพฤติเด็กนั้น 

(๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถ
ดูแลเด็กนั้นไดหรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคล
นั้นไมยอมรับขอกําหนดดังกลาวใน (๒) ศาลจะมีคําส่ังใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือ
องคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรม และส่ังสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อ
บุคคลหรือองคการนั้นยินยอม ในกรณีเชนวานี้ใหบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจเชนผูปกครอง
เฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และส่ังสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตาม
สมควร หรือใหดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายวาดวยการนั้นก็ได หรือ 

(๕) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งข้ึน
เพ่ือฝกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบ
แปดป 

คําส่ังของศาลดังกลาวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถาในขณะใดภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว ความปรากฏแกศาลโดยศาลรูเอง หรือตามคําเสนอของผูมีสวนไดเสีย 
พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองคการที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจา
พนักงานวา พฤติการณเก่ียวกับคําส่ังนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไข
คําส่ังนั้น หรือมีคําส่ังใหมตามอํานาจในมาตรานี้ 
                                                 

๒๘ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕๒๙  ผูใดอายุกวาสิบหาปแตต่ํากวาสิบแปดป กระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะ
ควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูนั้นหรือไม ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ให
จัดการตามมาตรา ๗๔ หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๗๖๓๐  ผูใดอายุตั้งแตสิบแปดปแตยังไมเกินยี่ สิบป กระทําการอัน

กฎหมายบัญญัติเปนความผิด ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือก่ึงหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่ศาลวางขอกําหนดใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่

เด็กนั้นอาศัยอยู ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตามความในมาตรา ๗๔ (๒) ถาเด็กนั้นกอเหตุราย
ข้ึนภายในเวลาในขอกําหนด ศาลมีอํานาจบังคับบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัย
อยู ใหชําระเงินไมเกินจํานวนในขอกําหนดนั้น ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร ถาบิดามารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูไมชําระเงิน ศาลจะส่ังใหยึดทรัพยสินของบิดามารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู เพ่ือใชเงินที่จะตองชําระก็ได 

ในกรณีที่ศาลไดบังคับใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูชําระ
เงินตามขอกําหนดแลวนั้น ถาศาลมิไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําส่ังที่ไดวางขอกําหนดนั้นเปนอยางอ่ืน
ตามความในมาตรา ๗๔ วรรคทาย ก็ใหขอกําหนดนั้นคงใชบังคับไดตอไปจนสิ้นเวลาที่กําหนดไว
ในขอกําหนดนั้น 

 
มาตรา ๗๘  เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่มหรือการลด

โทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลด
โทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นก็ได 

เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญาตกอยูใน
ความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหง
ความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือ
เหตุอ่ืนที่ศาลเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน 

 
มาตรา ๗๙  ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิด นํา

                                                 
๒๙ มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
๓๐ มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเร่ิมตนสืบพยาน ใหคดีนั้นเปนอัน
ระงับไป 

 
หมวด ๕ 

การพยายามกระทําความผดิ 
   

 
มาตรา ๘๐  ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทาํไปตลอด

แลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด 
ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่

กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 
มาตรา ๘๑  ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตการ

กระทํานั้นไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําหรือเหตุแหง
วัตถุที่มุงหมายกระทําตอ ใหถือวาผูนั้นพยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเชื่ออยางงมงาย ศาลจะ
ไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๘๒  ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับยั้งเสียเองไมกระทําการให

ตลอด หรือกลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับการพยายาม
กระทําความผิดนั้น แตถาการที่ไดกระทําไปแลวตองตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิด ผูนั้น
ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นๆ 

 
หมวด ๖ 

ตัวการและผูสนับสนนุ 
   

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้น

ไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๘๔  ผูใดกอใหผูอ่ืนกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ จาง 

วานหรือยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีอ่ืนใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด 
ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถาความผิด

มิไดกระทําลง ไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทําหรือเหตุอ่ืนใด ผูใชตอง
ระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๕  ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และ
ความผิดนั้นมีกําหนดโทษไมต่ํากวาหกเดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

ถาไดมีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศตามความใน
วรรคแรก ผูโฆษณาหรือประกาศตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความ

สะดวกในการที่ผูอ่ืนกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทําความผิดจะมิไดรู
ถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตองระวาง
โทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเพราะมีผูใชใหกระทําตามมาตรา ๘๔ 

เพราะมีผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิดตามมาตรา ๘๕ หรือโดยมี
ผูสนับสนุนตามมาตรา ๘๖ ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผูกระทําไดกระทําไปเกินขอบเขตที่ใชหรือที่
โฆษณาหรือประกาศ หรือเกินไปจากเจตนาของผูสนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือ
ประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตอง
รับผิดทางอาญาเพียงสําหรับความผิดเทาที่อยูในขอบเขตที่ใช หรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรืออยู
ในขอบเขตแหงเจตนาของผูสนับสนุนการกระทําความผิดเทานั้น แตถาโดยพฤติการณอาจเล็งเห็น
ไดวา อาจเกิดการกระทําความผิดเชนที่เกิดขึ้นนั้นไดจากการใช การโฆษณา หรือประกาศ หรือการ
สนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือ
ผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น 

ในกรณีที่ผูถูกใช ผูกระทําตามคําโฆษณา หรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา
ความผิด หรือตัวการในความผิด จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงข้ึนเพราะอาศัยผลที่เกิด
จากการกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา
ความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มี
กําหนดโทษสูงข้ึนนั้นดวย แตถาโดยลักษณะของความผิด ผูกระทําจะตองรับผิดทางอาญามี
กําหนดโทษสูงข้ึนเฉพาะเมื่อผูกระทําตองรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนนั้นขึ้น ผูใชให
กระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการ
กระทําความผิด จะตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงข้ึนก็เฉพาะเมื่อตนไดรู 
หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนที่เกิดขึ้นนั้น 

 
มาตรา ๘๘  ถาความผิดที่ไดใช ที่ไดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปให

กระทํา หรือที่ไดสนับสนุนใหกระทํา ไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขา
ขัดขวางของผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศ หรือผูสนับสนุน ผูกระทําไดกระทําไปไมตลอด หรือ
กระทําไปตลอดแลว แตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูใชหรือผูโฆษณาหรือประกาศ คงรับผิดเพียง
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕ วรรคแรก แลวแตกรณี สวนผูสนับสนุนนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมตองรับโทษ 
 
มาตรา ๘๙  ถามีเหตุสวนตัวอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษแกผูกระทํา

ความผิดคนใด จะนําเหตุนั้นไปใชแกผูกระทําความผิดคนอื่นในการกระทําความผิดนั้นดวยไมได 
แตถาเหตุอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษเปนเหตุในลักษณะคดี จึงใหใชแกผูกระทํา
ความผิดในการกระทําความผิดนั้นดวยกันทุกคน 

 
หมวด ๗ 

การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 
   

 
มาตรา ๙๐  เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลาย

บท ใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแกผูกระทําความผิด 
 
มาตรา ๙๑๓๑  เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน 

ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวาจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลด
มาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแลว โทษจําคุกทั้งส้ินตองไมเกินกําหนด
ดังตอไปนี้ 

(๑) สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไม
เกินสามป 

(๒) ย่ีสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน
สามปแตไมเกินสิบป 

(๓) หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
เกินสิบปข้ึนไป เวนแตกรณีที่ศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต 

 
หมวด ๘ 

การกระทําความผิดอีก 
   

 
มาตรา ๙๒  ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทํา

ความผิดใดๆ อีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หาก
ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ก็ใหเพ่ิมโทษที่จะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาล
กําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 
มาตรา ๙๓  ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทํา

                                                 
๓๑ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผิดอยางหนึ่งอยางใดที่จําแนกไวในอนุมาตราตอไปนี้ซ้ําในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวางที่
ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาสามปนับแตวันพนโทษก็ดี ถาความผิดครั้งแรกเปนความผิด
ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมนอยกวาหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ก็
ใหเพ่ิมโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ 

(๒) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖ 
(๓) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ ถึง

มาตรา ๑๖๖ 
(๔) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๗ ถึง

มาตรา ๑๙๒  และมาตรา ๑๙๔ 
(๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๐ 

ถึงมาตรา ๒๐๔ 
(๖) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙ 

ถึงมาตรา ๒๑๖ 
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘ 
(๘) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ 

ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมปและตั๋ว ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๖๑ และ
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ ถึงมาตรา ๒๖๙ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับคา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕ 
(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ 
(๑๑) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และ

มาตรา ๒๙๔ ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา  ๒๙๙ ความผิดฐาน
ทําใหแทงลูก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คน
ปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 

(๑๒) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และ
มาตรา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๒๐ 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕ 
 
มาตรา ๙๔๓๒  ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิด

ซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น ไมวาจะไดกระทําในครั้งกอนหรือครั้งหลัง 
ไมถือวาเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้ 
                                                 

๓๒ มาตรา ๙๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๙ 
อายุความ 

   
 
มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายใน

กําหนดดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 
(๑) ย่ีสิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ

จําคุกย่ีสิบป 
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงย่ีสิบป 
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป 
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมาหรือตอง

ระวางโทษอยางอ่ืน 
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนี

หรือวิกลจริต และศาลส่ังงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือ
วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๙๖  ภายใตบังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได ถา

ผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปน
อันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๙๗  ในการฟองขอใหกักกัน ถาจะฟองภายหลังการฟองคดีอันเปนมูลให

เกิดอํานาจฟองขอใหกักกัน ตองฟองภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ฟองคดีนั้น มิฉะนั้น เปน
อันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๙๘  เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี 

ไดรับโทษแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคํา
พิพากษาถึงที่สุด หรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษจะลงโทษผูนั้นมิได 

(๑) ย่ีสิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกย่ีสิบป 
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงย่ีสิบป 
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๙๙  การยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือการกักขังแทนคาปรับ ถามิไดทํา

ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพยสินหรือกักขังไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับในกรณีการกักขังแทนคาปรับ ซึ่งทําตอเนื่องกับ
การลงโทษจําคุก 

 
มาตรา ๑๐๐  เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกักกันผูใด ถาผูนั้นยังมิไดรับการ

กักกันก็ดี ไดรับการกักกันแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถาพนกําหนดสามปนับแตวันที่พน
โทษ โดยไดรับโทษตามคําพิพากษาแลวหรือโดยลวงเลยการลงโทษ หรือนับแตวันที่ผูนั้นหลบหนี
ระหวางเวลาที่ตองกักกัน เปนอันลวงเลยการกักกัน จะกักกันผูนั้นไมได 

 
มาตรา ๑๐๑  การบังคับตามคําส่ังของศาลตามความในมาตรา ๔๖ หรือการรอง

ขอใหศาลส่ังใหใชเงินเมื่อผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนตามความในมาตรา ๔๗ นั้น ถามิได
บังคับหรือรองขอภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง หรือนับแตวันที่ผูทําทัณฑบน
ประพฤติผิดทัณฑบน จะบังคับหรือรองขอมิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
บทบัญญตัิที่ใชแกความผดิลหุโทษ 

   
 
มาตรา ๑๐๒  ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามานี้ดวยกัน 
 
มาตรา ๑๐๓  บทบัญญัติในลักษณะ ๑ ใหใชในกรณีแหงความผิดลหุโทษดวย 

เวนแตที่บัญญัติไวในสามมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑๐๔  การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดย

ไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
มาตรา ๑๐๖  ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๒ 
ความผดิ 

   
 

ลักษณะ ๑ 
ความผดิเกี่ยวกับความมัน่คงแหงราชอาณาจักร 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 

และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดปลงพระชนมพระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต 
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระมหากษัตริย หรือรู

วามีผูจะปลงพระชนมพระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๑๐๘  ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของ

พระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนม ผูกระทําตองระวาง

โทษประหารชีวิต 
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ

ของพระมหากษัตริย หรือรูวามีผูจะกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงย่ีสิบ
ป 

 
มาตรา ๑๐๙  ผูใดปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆาผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตองระวางโทษประหารชีวิต 
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระราชินีหรือรัช

ทายาท หรือเพ่ือฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะปลงพระชนมพระราชินีหรือรัช
ทายาท หรือจะฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระราชินี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงย่ีสิบป 

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนมหรือชีวิต ผูกระทํา

ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ

ของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรู
วามีผูจะประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษรายตอ
รางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๑๑  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๗ ถึง

มาตรา ๑๑๐ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
มาตรา ๑๑๒๓๓  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย

พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปถึงสิบหาป 

 
หมวด ๒ 

ความผดิตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย เพ่ือ 
(๑) ลมลางหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ 
(๒) ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการแหงรัฐธรรมนูญ 

หรือใหใชอํานาจดังกลาวแลวไมได หรือ 
(๓) แบงแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองในสวนหนึ่งสวนใดแหง

ราชอาณาจักร 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอด

ชีวิต 
 
มาตรา ๑๑๔  ผูใดสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน

เพ่ือเปนกบฏ หรือกระทําความผิดใดๆ อันเปนสวนของแผนการเพื่อเปนกบฏ หรือยุยงราษฎรให
เปนกบฏ หรือรูวามีผูจะเปนกบฏ แลวกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุก

                                                 
๓๓ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตั้งแตสามปถึงสิบหาป 
 
มาตรา ๑๑๕  ผูใดยุยงทหารหรือตํารวจใหหนีราชการ ใหละเลยไมกระทําการ

ตามหนาที่ หรือใหกอการกําเริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
ถาความผิดนั้นไดกระทําลงโดยมุงหมายจะบอนใหวินัยและสมรรถภาพของกรม

กองทหารหรือตํารวจเสื่อมทรามลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
 
มาตรา ๑๑๖  ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใด

อันมิใชเปนการกระทําภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรื
อติชมโดยสุจริต 

(๑) เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลัง
ขมขืนใจหรือใชกําลังประทุษราย 

(๒) เพ่ือใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชนถึงขนาดที่จะ
กอความไมสงบข้ึนในราชอาณาจักร หรือ 

(๓) เพ่ือใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป 

 
มาตรา ๑๑๗  ผูใดยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงด

จาง หรือการรวมกันไมยอมคาขาย หรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ เพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพ่ือบังคับรัฐบาลหรือเพ่ือขมขูประชาชน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาวและเขามีสวนหรือเขาชวยในการรวมกันหยุดงาน 
การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ นั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาว และใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษรายหรือทําใหหวาดกลัวดวยประการใดๆ เพ่ือใหบุคคลเขามีสวนหรือเขาชวยในการ
รวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับ
บุคคลใดๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๘๓๔  ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเคร่ืองหมายอื่นใดอันมีความ

หมายถึงรัฐ เพ่ือเหยียดหยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๓๔ มาตรา ๑๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
ความผดิตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 

   
 
มาตรา ๑๑๙  ผูใดกระทําการใดๆ เพ่ือใหราชอาณาจักรหรือสวนหนึ่งสวนใดของ

ราชอาณาจักรตกไปอยูใตอํานาจอธิปไตยของรัฐตางประเทศ หรือเพ่ือใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสีย
ไป ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐตางประเทศ 

ดวยความประสงคที่จะกอใหเกิดการดําเนินการรบตอรัฐ หรือในทางอื่นที่เปนปรปกษตอรัฐ ตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๒๑  คนไทยคนใดกระทําการรบตอประเทศหรือเขารวมเปนขาศึกของ

ประเทศ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๑๒๒  ผูใดกระทําการใดๆ เพ่ืออุปการะแกการดําเนินการรบหรือการ

ตระเตรียมการรบของขาศึก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป 
ถาการอุปการะนั้นเปนการ 
(๑) ทําใหปอม คาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม ส่ิงที่ใชในการ

ส่ือสาร ยุทธภัณฑ เสบียงอาหาร อูเรือ อาคาร หรือส่ิงอ่ืนใด สําหรับใชเพ่ือการสงครามใชการ
ไมไดหรือตกไปอยูในเงื้อมมือของขาศึก 

(๒) ยุยงทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ กอการกําเริบหนีราชการหรือ
ละเมิดวินัย 

(๓) กระทําจารกรรม นําหรือแนะทางใหขาศึก หรือ 
(๔) กระทําโดยประการอื่นใดใหขาศึกไดเปรียบในการรบ 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๑๒๓  ผูใดกระทําการใดๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอความเอกสารหรือส่ิงใดๆ 

อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
 
มาตรา ๑๒๔  ผูใดกระทําการใดๆ เพ่ือใหผู อ่ืนลวงรู หรือไดไปซึ่งขอความ 

เอกสารหรือส่ิงใดๆ อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป 

ถาความผิดนั้นไดกระทําในระหวางประเทศอยูในการรบหรือการสงคราม 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป 

ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําเพ่ือใหรัฐตางประเทศได
ประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๕  ผูใดปลอม ทําเทียมขึ้น กักไว ซอนเรน ปดบัง ยักยาย ทําให

เสียหาย ทําลาย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ อันเกี่ยวกับสวนได
เสียของรัฐในการระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 

 
มาตรา ๑๒๖  ผูใดไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหกระทํากิจการของรัฐกับรัฐบาล

ตางประเทศ ถาและโดยทุจริตไมปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมายตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่ง
ปถึงสิบป 

 
มาตรา ๑๒๗  ผูใดกระทําการใดๆ เพ่ือใหเกิดเหตุรายแกประเทศจากภายนอก 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
ถาเหตุรายเกิดขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือ

จําคุกตั้งแตสองปถึงย่ีสิบป 
 
มาตรา ๑๒๘  ผูใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดใดๆ ในหมวดนี้ 

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
 
มาตรา ๑๒๙  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดใดๆ ในหมวดนี้ตอง

ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 

หมวด ๔ 
ความผดิตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 

   
 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี 

ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบหาป 

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดทํารายรางกาย หรือประทุษรายตอเสรีภาพของผูแทนรัฐ

ตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๓๒  ผูใดฆาหรือพยายามฆาบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไวในมาตรา 

๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑ ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๓๓๕  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชา 
ธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๔๓๖  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายผูแทน

รัฐตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป 
หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๕๓๗  ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความ

หมายถึงรัฐตางประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี เพ่ือเหยียดหยามรัฐนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง
ป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๓๖ มาตรา ๑๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๓๗ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑/๑ 
ความผดิเกี่ยวกับการกอการราย๓๘ 

   
 

มาตรา ๑๓๕/๑  ผูใดกระทําการอันเปนความผิดอาญาดังตอไปนี ้
(๑) ใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการใดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ

อันตรายอยางรายแรงตอรางกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ 
(๒) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบการขนสง

สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ 
(๓) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือ

ของบุคคลใด หรือตอส่ิงแวดลอม อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางสําคัญ 

ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพื่อขูเข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย 
รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง หรือเพ่ือสรางความปนปวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชน 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกอการราย ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตัง้แต
สามปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหนึ่งลานบาท 

การกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประทวง โตแยง หรือเคล่ือนไหวเพื่อ
เรียกรองใหรัฐชวยเหลือหรือใหไดรับความเปนธรรมอันเปนการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม
เปนการกระทําความผิดฐานกอการราย 

 
มาตรา ๑๓๕/๒  ผูใด 
(๑) ขูเข็ญวาจะกระทําการกอการราย โดยมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้น

จะกระทําการตามที่ขูเข็ญจริง หรือ 
(๒) สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพยสิน ใหหรือรับการฝกการ

กอการราย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพ่ือกอการราย หรือกระทําความผิดใดๆ อันเปน
สวนของแผนการเพื่อกอการราย หรือยุยงประชาชนใหเขามีสวนในการกอการราย หรือรูวามีผูจะ
กอการรายแลวกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว 

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 

 
มาตรา ๑๓๕/๓  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๑ 

หรือมาตรา ๑๓๕/๒ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ 
 

                                                 
๓๘ ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเก่ียวกับการกอการราย มาตรา ๑๓๕/๑ มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา 

๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔  เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕/๔  ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอ
การรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาวดวยแลว ผูนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
ความผดิเกี่ยวกับการปกครอง 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิตอเจาพนักงาน 

   
 
มาตรา ๑๓๖๓๙  ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะได

กระทําการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้จาํทัง้
ปรับ 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหรือ

ประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๓๘๔๐  ผูใดตอสู หรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน

ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใช
กําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๙  ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่ หรือ

ใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินแปดพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๐๔๑  ถาความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๙ ได

กระทําโดยมีหรือใชอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ีหรือซองโจร ไมวาอ้ังย่ีหรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
                                                 

๓๙ มาตรา ๑๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

๔๐ มาตรา ๑๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

๔๑ มาตรา ๑๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทํา
ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๔๑  ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือ

เครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ส่ิงใดๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพ่ือเปน
หลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๒  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย 

หรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน หรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือส่ังใหสงเพ่ือ
เปนพยานหลักฐาน หรือเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพย
หรือเอกสารนั้นไวเอง หรือส่ังใหผูนั้นหรือผูอ่ืน สงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๓  ผูใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน เปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือ
โดยอิทธิพลของตนใหกระทําการ หรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๔  ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกเจา

พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจให
กระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๕  ผูใดแสดงตนเปนเจาพนักงาน และกระทําการเปนเจาพนักงาน 

โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจกระทําการนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เจาพนักงานผูใดไดรับคําส่ังมิใหปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ตอไปแลว ยังฝา
ฝนกระทําการใดๆ ในตําแหนงหนาที่นั้น ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคแรกดุจกัน 

 
มาตรา ๑๔๖  ผูใดไมมีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจา

พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไมมีสิทธิ
ใชยศ ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือส่ิงที่หมายถึงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กระทําการเชนนั้น
เพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ 

   
 
มาตรา ๑๔๗๔๒  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด 

เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพย
นั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพัน 
บาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๘๔๓  ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจ

หรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ี
หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๑๔๙๔๔  ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภา

จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๑๕๐๔๕  ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดใน

ตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตน
ไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๑๔๖  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ 

ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย

                                                 
๔๒ มาตรา ๑๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๓ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒  
๔๔ มาตรา ๑๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๕ มาตรา ๑๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๖ มาตรา ๑๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ี
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๒๔๗  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามี

สวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๓๔๘  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่

ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๔๔๙  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่หรือแสดงวาตนมีหนาที่เรียกเก็บ

หรือตรวจสอบภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพ่ือใหผูมีหนาที่
เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๕๕๐  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคา

ใดๆ เพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกําหนดราคาทรัพยสิน
หรือสินคานั้น เพ่ือใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่
จะตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงส่ีหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๖๕๑  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดย
ทุจริต แนะนํา หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพ่ือใหมีการละเวนการลงรายการใน
บัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี หรือซอนเรน หรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปน
ผลใหการเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยกวาที่จะตองเสีย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

                                                 
๔๗ มาตรา ๑๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๘ มาตรา ๑๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๙ มาตรา ๑๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๐ มาตรา ๑๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๑ มาตรา ๑๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๗๕๒  ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘  ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย 
หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใด อันเปนหนาที่ของตนที่จะ
ปกครองหรือรักษาไว หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๑๕๙  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ดูแล รักษาทรัพยหรือเอกสารใด 

กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชน หรือโดย
ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่
ทรัพยหรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพ่ือเปนหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๐  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่รักษาหรือใชดวงตราหรือรอยตราของ

ราชการหรือของผูอ่ืน กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดย
ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๑  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความลงใน

เอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖๒  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอก

ขอความลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที่ 
(๑) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดได

กระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ 
(๒) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง 
(๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ

เชนวานั้น หรือ 
(๔) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริงอันเปน

                                                 
๕๒ มาตรา ๑๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเท็จ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
มาตรา ๑๖๓  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ในการไปรษณีย โทรเลขหรือ

โทรศัพท กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปด จดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
(๒) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหเสียหาย ทําลาย

หรือทําใหสูญหาย ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
(๓) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมาย 

หรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข หรือ 
(๔) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๖๔  ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับในราชการ กระทําโดย

ประการใดๆ อันมิชอบดวยหนาที่ ใหผูอ่ืนลวงรูความลับนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 

หรือคําส่ัง ซึ่งไดส่ังเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมายหรือคําส่ังนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๖  ผูใดเปนเจาพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทําการอยางใดๆ เพ่ือให

งานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวมกระทําการเชนนั้นดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดนั้นไดกระทําลงเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพ่ือ
บังคับรัฐบาลหรือเพ่ือขมขูประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
ความผดิเกี่ยวกับการยุตธิรรม 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิตอเจาพนักงานในการยุติธรรม 

   
 
มาตรา ๑๖๗  ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด แกเจา

พนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจใหกระทํา
การ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใดอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป 
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๑๖๘  ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ

พนักงานสอบสวน ซึ่งใหมาเพื่อใหถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๙  ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ

พนักงานสอบสวน ซึ่งใหสงหรือจัดการสงทรัพยหรือเอกสารใด ใหสาบาน ใหปฏิญาณ หรือให
ถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๗๐  ผูใดขัดขืนหมายหรือคําส่ังของศาลใหมาใหถอยคํา ใหมาเบิกความ

หรือใหสงทรัพยหรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๗๑  ผูใดขัดขืนคําส่ังของศาลใหสาบาน ปฏิญาณ ใหถอยคําหรือเบิก

ความ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๗๒  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงาน

อัยการ ผูวาคดี พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืน
หรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๗๓  ผูใดรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจงขอความแกพนักงาน

สอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท 

 
มาตรา ๑๗๔  ถาการแจงขอความตามมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เปนการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท 

ถาการแจงตามความในวรรคแรก เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองรับโทษ
หรือรับโทษหนักข้ึน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๗๕  ผูใดเอาความอันเปนเท็จฟองผูอ่ืนตอศาลวากระทําความผิดอาญา 

หรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๗๖  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๕ แลวลุแกโทษตอศาล และ

ขอถอนฟองหรือแกฟองกอนมีคําพิพากษา ใหศาลลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือศาล
จะไมลงโทษเลยก็ได 

 
มาตรา ๑๗๗  ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาลถาความเท็จ

นั้นเปนขอสําคัญในคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๑๗๘  ผูใดซึ่งเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดี 

หรือพนักงานสอบสวน ใหแปลขอความหรือความหมายใด แปลขอความหรือความหมายนั้นให
ผิดไปในขอสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๗๙  ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ เพ่ือใหพนักงานสอบสวนหรือ

เจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิดอาญาอยางใดเกิดขึ้น หรือเช่ือวา
ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘๐  ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดี 

ถาเปนพยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๑๘๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา 

๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มีระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปข้ึนไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

(๒) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึง
ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๘๒  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๗ หรือมาตรา ๑๗๘ แลวลุแก

โทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนจบคําเบิกความ หรือการแปล ผูนั้นไม
ตองรับโทษ 

 
มาตรา ๑๘๓  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา 

๑๘๐ แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนมีคําพิพากษา และกอน
ตนถูกฟองในความผิดที่ไดกระทํา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๑๘๔  ผูใดเพื่อจะชวยผูอ่ืนมิใหตองรับโทษ หรือใหรับโทษนอยลง ทําให

เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งพยานหลักฐานในการ
กระทําความผิด  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๘๕  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย

หรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดท่ีไดสงไวตอศาล หรือที่ศาลใหรักษาไวในการพิจารณา
คดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘๖  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย

หรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินที่ไดมีคําพิพากษาใหริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘๗  ผูใดเพื่อจะมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ทํา

ใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยที่ถูกยึดหรือ
อายัด หรือที่ตนรูวานาจะถูกยึดหรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘๘  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย

หรือไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอ่ืน ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก
ผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘๙  ผูใดชวยผูอ่ืนซึ่งเปนผูกระทําความผิด หรือเปนผูตองหาวากระทํา

ความผิด อันมิใชความผิดลหุโทษ เพ่ือไมใหตองโทษ โดยใหพํานักแกผูนั้น โดยซอนเรนหรือโดย
ชวยผูนั้นดวยประการใดเพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙๐๕๓  ผูใดหลบหนีไประหวางที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของ

พนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรกไดกระทําโดยแหกที่คุมขัง โดยใชกําลัง
ประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสาม
คนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด ผูกระทํา
ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๙๑๕๔  ผูใดกระทําดวยประการใดใหผูที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล 

ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา หลุด
พนจากการคุมขังไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาจากศาลหนึ่งศาล
ใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปข้ึนไป หรือมีจํานวนตั้งแตสาม
คนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวาจะใช
กําลังประทุษราย หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่
กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๙๒  ผูใดใหพํานัก ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ใหผูที่หลบหนีจาก

การคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญา เพ่ือไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ

                                                 
๕๓ มาตรา ๑๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
๕๔ มาตรา ๑๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๓  ถาการกระทําความผิดดังกลาวมาในมาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๙ 

หรือมาตรา ๑๙๒ เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไม
ลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๑๙๔  ผูใดตองคําพิพากษาหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา ๔๕ เขาไปใน

เขตกําหนดนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๕  ผูใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งใหคุมตัวไวตามความใน

มาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังหามของศาลซึ่งไดส่ังไวในคําพิพากษาตามมาตรา 

๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๗  ผูใดใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ให

ประโยชนหรือรับวาจะใหประโยชน เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน
เนื่องจากคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙๘๕๕  ผูใดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 

หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
เจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙๙  ผูใดลอบฝง ซอนเรน ยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพเพื่อ

ปดบังการเกิด การตายหรือเหตุแหงการตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๕๕  มาตรา ๑๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ความผดิตอตาํแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

   
 
มาตรา ๒๐๐  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ ผูวาคดี พนักงาน

สอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการใหเปนไปตามหมายอาญา กระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนงอันเปนการมิชอบ เพ่ือจะชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิ
ใหตองโทษ หรือใหรับโทษนอยลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้น เปนการเพ่ือจะแกลงใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดตอง
รับโทษ รับโทษหนักข้ึน หรือตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๐๑๕๖  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา

คดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืนโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือ
มิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๒๐๒๕๗  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา

คดี หรือพนักงานสอบสวน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนง โดยเห็นแก
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งใน
ตําแหนงนั้น  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสอง
พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๒๐๓  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษา

หรือคําส่ังของศาล ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐๔  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแลผูที่ตองคุมขัง

ตามอํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา 
กระทําดวยประการใดๆ ใหผูที่อยูในระหวางคุมขังนั้นหลุดพนจากการคุมขังไป ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

                                                 
๕๖ มาตรา ๒๐๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๗ มาตรา ๒๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาล
ใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปข้ึนไป หรือมีจํานวนตั้งแตสาม
คนขึ้นไป  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืน
บาท 

 
มาตรา ๒๐๕  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๐๔ เปนการกระทําโดยประมาท 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปดวยการกระทําโดยประมาทนั้น เปนบุคคลที่ตอง

คําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป
ข้ึนไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิด จัดใหไดตัวผูที่หลุดพนจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน 
ใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
ความผดิเกี่ยวกับศาสนา 

   
 
มาตรา ๒๐๖๕๘  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกวัตถุหรือสถานอันเปนที่เคารพ

ในทางศาสนาของหมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐๗  ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน 

นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐๘  ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร 

นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๕๘ มาตรา ๒๐๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
ความผดิเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 

   
 
มาตรา ๒๐๙  ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดําเนินการและมีความ

มุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งย่ี ตองระวางโทษจาํคกุไม
เกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคลนั้น 
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๐  ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพ่ือกระทําความผิดอยางหนึ่ง

อยางใดตามที่บัญญัติไวในภาค ๒ นี้ และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตหนึ่งปข้ึน
ไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนซองโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๑  ผูใดประชุมในที่ประชุมอั้งย่ีหรือซองโจร ผูนั้นกระทําความผิดฐาน

เปนอั้งย่ีหรือซองโจร เวนแตผูนั้นจะแสดงไดวา ไดประชุมโดยไมรูวาเปนการประชุมของอั้งย่ีหรือ
ซองโจร 

 
มาตรา ๒๑๒  ผูใด 
(๑) จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกอ้ังย่ีหรือซองโจร 
(๒) ชักชวนบุคคลใหเขาเปนสมาชิกอ้ังย่ีหรือพรรคพวกซองโจร 
(๓) อุปการะอั้งย่ีหรือซองโจรโดยใหทรัพยหรือโดยประการอื่น หรือ 
(๔) ชวยจําหนายทรัพยที่อ้ังย่ีหรือซองโจรไดมาโดยการกระทําความผิด 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานเปนอั้งย่ีหรือซองโจรแลวแต

กรณ ี
 
มาตรา ๒๑๓  ถาสมาชิกอ้ังย่ีหรือพรรคพวกซองโจรคนหนึ่งคนใดไดกระทํา

ความผิดตามความมุงหมายของอั้งย่ีหรือซองโจรนั้น สมาชิกอ้ังย่ีหรือพรรคพวกซองโจรที่อยูดวย
ในขณะกระทําความผิด หรืออยูดวยในที่ประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิด
นั้น และบรรดาหัวหนา ผูจัดการ หรือผูมีตําแหนงหนาที่ในอั้งย่ีหรือซองโจรนั้น ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นทุกคน 

 
มาตรา ๒๑๔  ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พํานัก ที่ซอนเรนหรือที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค ๒ นี้ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือ
ภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๒๑๕  ผูใดมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใช

กําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่ส่ังการในการกระทําความผิด
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๑๖  เมื่อเจาพนักงานสั่งผูที่มั่วสุมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑๕ 

ใหเลิกไป ผูใดไมเลิก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
ความผดิเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 

   
 
มาตรา ๒๑๗  ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืน  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก

เดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
มาตรา ๒๑๘๕๙  ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยดังตอไปนี้ 
(๑) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยูอาศัย 
(๒) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเปนที่เก็บหรือที่ทําสินคา 
(๓) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 
(๔) โรงเรือนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เปนสาธารณสถาน หรือเปนที่

สําหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 
(๕) สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 
(๖) เรือกลไฟ หรือเรือยนต อันมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป อากาศยาน หรือรถไฟ

ที่ใชในการขนสงสาธารณะ 
ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป 
 
มาตรา ๒๑๙  ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ หรือ

มาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้นๆ 
 
มาตรา ๒๒๐  ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใดๆ แมเปนของตนเอง จน

นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพย
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๑๘ ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑๘ 

 
มาตรา ๒๒๑  ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น หรือ

ทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 

มาตรา ๒๒๒  ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกทรัพย
ดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
 

มาตรา ๒๒๓  ความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ 

                                                 
๕๙ มาตรา ๒๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ๒๒๒ นั้น ถาทรัพยที่เปนอันตราย หรือที่นาจะเปนอันตรายเปนทรัพยที่
มีราคานอย และการกระทํานั้นไมนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๒๔๖๐  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ 
มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ๒๒๒ เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๒๒๕  ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท และเปนเหตุใหทรัพย

ของผูอ่ืนเสียหาย หรือการกระทําโดยประมาทนั้นนาจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๒๖  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกโรงเรือน อูเรือ ที่จอดรถ หรือเรือ
สาธารณ ทุนทอดจอดเรือ ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟาหรือส่ิงที่ทําไวเพ่ือปองกัน
อันตรายแกบุคคลหรือทรัพย จนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๒๗  ผูใดเปนผูมีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทําการกอสราง 
ซอมแซมหรือร้ือถอน อาคารหรือส่ิงปลูกสรางใดๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึง
กระทําการนั้นๆ โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๒๘  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือใหเกิดอุทกภัย หรือเพ่ือใหเกิด
ขัดของแกการใชน้ําซึ่งเปนสาธารณูปโภค ถาการกระทํานั้นนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือ
ทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําผิดดังกลาวในวรรคแรกเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นหรือ
ทรัพยของผูอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 

มาตรา ๒๒๙  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหทางสาธารณ ประตูน้ํา ทํานบ 
เข่ือน อันเปนสวนของทางสาธารณ หรือที่ข้ึนลงของอากาศยาน อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุให

                                                 
๖๐ มาตรา ๒๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกิดอันตรายแกการจราจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๓๐  ผูใดเอาส่ิงใดๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ทําใหรางรถไฟ
หรือรางรถรางหลุด หลวมหรือเคล่ือนจากที่ หรือกระทําแกเครื่องสัญญาณจนนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกการเดินรถไฟหรือรถราง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 

มาตรา ๒๓๑  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ หรือส่ิง
อ่ืนใด ซึ่งจัดไวเปนสัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการ
เดินอากาศ อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือ
การเดินอากาศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาท 
 

มาตรา ๒๓๒  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหยานพาหนะดังตอไปนี้ อยูใน
ลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคล 

(๑) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง 
(๒) รถยนตที่ใชสําหรับการขนสงสาธารณ หรือ 
(๓) เรือกลไฟ หรือเรือยนตอันมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป ที่ใชสําหรับการขนสง

สาธารณ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง

หมื่นสี่พันบาท 
 

มาตรา ๒๓๓  ผูใดใชยานพาหนะรับจางขนสงคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมี
ลักษณะหรือมีการบรรทุกจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลในยานพาหนะนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓๔  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ แกส่ิงที่ใชในการผลิต ในการสง

พลังงานไฟฟาหรือในการสงน้ํา จนเปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุให
เกิดอันตรายแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓๕  ผูใดกระทําการดวยประการใดๆ ใหการส่ือสารสาธารณทาง

ไปรษณีย ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือทางวิทยุขัดของ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓๖  ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคอื่นใด เพ่ือ

บุคคลอื่นเสพยหรือใช และการปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรือจาํหนาย 
หรือเสนอขาย ส่ิงเชนวานั้นเพื่อบุคคลเสพยหรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓๗  ผูใดเอาของที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือลง

ในอาหาร หรือในน้ําซึ่งอยูในบอ สระหรือที่ขังน้ําใดๆ และอาหารหรือน้ํานั้นไดมีอยูหรือจัดไวเพ่ือ
ประชาชนบริโภค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๓๘  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เปนเหตุ

ใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบ
ป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่ง
ปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๓๙  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เปนการ

กระทําโดยประมาท และใกลจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๗ 
ความผดิเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิเกี่ยวกับเงินตรา 

   
 
มาตรา ๒๔๐  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อใหเปนเหรียญ

กระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือทําปลอมขึ้นซึ่ง
พันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอม
เงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๔๑  ผูใดแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิง

อ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับ
รับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ใหผิดไปจากเดิม เพ่ือใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานแปลงเงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๔๒  ผูใดกระทําโดยทุจริตใหเหรียญกระษาปณซึ่งรัฐบาลออกใชมี

น้ําหนักลดลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร นําออกใชหรือมีไวเพ่ือนําออกใช ซึ่งเหรียญ

กระษาปณที่มีผูกระทําโดยทุจริตใหน้ําหนักลดลงตามความในวรรคแรก ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๔๓  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งส่ิงใดๆ อันเปนของปลอมตาม

มาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
 
มาตรา ๒๔๔  ผูใดมีไวเพ่ือนําออกใชซึ่งส่ิงใดๆ อันตนไดมาโดยรูวาเปนของ

ปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
หาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๔๕  ผูใดไดมาซึ่งส่ิงใดๆ โดยไมรูวาเปนของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ 

หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถาตอมารูวาเปนของปลอมหรือของแปลงเชนวานั้น ยังขืนนําออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๔๖  ผูใดทําเคร่ืองมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไมวาจะ

เปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตร หรือส่ิงใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือสําหรับ
ปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือมีเครื่องมือ
หรือวัตถุเชนวานั้น เพ่ือใชในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๔๗  ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้เปนการกระทําเก่ียวกับเงินตรา 

ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลตางประเทศออกใช หรือใหอํานาจ
ใหออกใช หรือเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศ หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร
นั้น ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 

 
มาตรา ๒๔๘  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา 

๒๔๗ ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไวในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลง
นั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ แตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๒๔๙  ผูใดทําบัตรหรือโลหธาตุอยางใดๆ ใหมีลักษณะและขนาด

คลายคลึงกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือให
อํานาจใหออกใช หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือ
จําหนายบัตรหรือโลหธาตุเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการจําหนายบัตรหรือโลหธาตุดังกลาวในวรรคแรก เปนการจําหนายโดยการนํา
ออกใชดังเชนสิ่งใดๆ ที่กลาวในวรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

หมวด ๒ 
ความผดิเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว 

   
 

มาตรา ๒๕๐  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน หรือพระ
ปรมาภิไธย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๕๑  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ของ

องคการสาธารณ หรือของเจาพนักงาน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๕๒  ผูใดใชดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดังกลาวมาในมาตรา 

๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ อันเปนดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยที่ทําปลอมขึ้น ตองระวาง
โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 

 
มาตรา ๒๕๓  ผูใดไดมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกลาวในมาตรา ๒๕๐ หรือ

มาตรา ๒๕๑ ซึ่งเปนดวงตราหรือรอยตราอันแทจริง และใชดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบใน
ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ นั้น 

 
มาตรา ๒๕๔  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชสําหรับการไปรษณีย การ

ภาษีอากรหรือการเก็บคาธรรมเนียม หรือแปลงแสตมปรัฐบาลซึ่งใชในการเชนวานั้นใหผิดไปจาก
เดิม เพ่ือใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้ง
แตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๒๕๕  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน 

พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององคการสาธารณ หรือของเจา
พนักงาน หรือแสตมปซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเปนของปลอม 
หรือของแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืน
บาท 

 
มาตรา ๒๕๖  ผูใดลบ ถอนหรือกระทําดวยประการใดๆ แกแสตมปรัฐบาลซึ่ง

ระบุไวในมาตรา ๒๕๔ และมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดแสดงวาใชไมไดแลว เพ่ือใหใชได
อีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕๗  ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่ง

แสตมปอันเกิดจากการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๖ ไมวาการกระทําตาม
มาตรานั้นๆ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕๘  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสาธารณ หรือ

แปลงตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสาธารณใหผิดไปจากเดิม เพ่ือใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง 
หรือลบ ถอน หรือกระทําดวยประการใดๆ แกตั๋วเชนวานั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยาง
ใด แสดงวาใชไมไดแลวเพื่อใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๒๕๘ เปนการกระทําเก่ียวกับตั๋วที่
จําหนายแกประชาชนเพื่อผานเขาสถานที่ใดๆ  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖๐  ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอัน

เกิดจากการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖๑  ผูใดทําเคร่ืองมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ ซึ่งระบุ

ไวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชใน
การปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา  ๒๖๒  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ 

หรือมาตรา ๒๖๑ เปนการกระทําเก่ียวกับแสตมปรัฐบาลตางประเทศ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่ง
หนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 

 
มาตรา ๒๖๓  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ 

มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่
บัญญัติไวในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทําความผิดนั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตาม
มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา 
๒๖๒ แตกระทงเดียว 
 

หมวด ๓ 
ความผดิเกี่ยวกับเอกสาร 

   
 

มาตรา ๒๖๔  ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลง
ลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ถาได
กระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผูอ่ืนโดย
ไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําส่ังของผูอ่ืนนั้น ถาไดกระทําเพ่ือนําเอาเอกสารนั้นไปใชใน
กิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เชนเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๖๕  ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๖๖๖๑  ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ 
(๒) พินัยกรรม 
(๓) ใบหุน ใบหุนกู หรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู 
(๔) ตั๋วเงิน หรือ 
(๕) บัตรเงินฝาก 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน

บาท 
 
มาตรา ๒๖๗  ผูใดแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปน

เท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดย
ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖๘  ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 

๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
หรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้น หรือเปนผูแจงใหเจา
พนักงานจดขอความนั้นเองใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๒๖๙  ผูใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย กฎหมาย บัญชีหรือ

วิชาชีพอ่ืนใด ทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคแรก 
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 

                                                 
๖๑ มาตรา ๒๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔๖๒ 
ความผดิเกี่ยวกับบตัรอิเล็กทรอนิกส 

   
 

มาตรา ๒๖๙/๑  ผูใดทําบัตรอิเล็กทรอนิกสปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่ง
สวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกสที่แทจริง  
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ถาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อ
วาเปนบัตรอิเล็กทรอนิกสที่แทจริงหรือเพ่ือใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๒  ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลง หรือสําหรับ

ใหไดขอมูลในการปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๖๙/๑ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ
เชนวานั้น เพ่ือใชหรือใหไดขอมูลในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป 
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๓  ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งส่ิงใดๆ ตาม

มาตรา ๒๖๙/๑ หรือมาตรา ๒๖๙/๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแต 
หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๔  ผูใดใชหรือมีไวเพ่ือใชซึ่งส่ิงใดๆ ตามมาตรา ๒๖๙/๑ อันไดมา

โดยรูวาเปนของที่ทําปลอมหรือแปลงขึ้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่งส่ิงใดๆ ที่ทําปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา 
๒๖๙/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผู กระทํ าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนผูปลอมซึ่ งบัตร
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๖๙/๑ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๒๖๙/๕  ผูใดใชบัตรอิเล็กทรอนิกสของผูอ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่

นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๖๒ หมวด ๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๙/๖ ผูใดมีไวเพ่ือนําออกใชซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิสกของผูอ่ืนโดยมิชอบ
ตามมาตรา ๒๖๙/๕ ในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖๙/๗  ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้ เปนการกระทําเก่ียวกับบัตร

อิเล็กทรอนิกสที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิใช เพ่ือใชประโยชนในการชําระคาสินคา คาบริการ
หรือหนี้อ่ืนแทนการชําระดวยเงินสด หรือใชเบิกถอนเงินสด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่
บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ ก่ึงหนึ่ง 

 
หมวด ๕ 

ความผดิเกี่ยวกับหนังสือเดนิทาง๖๓ 
   

 
มาตรา ๒๖๙/๘  ผูใดทําหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวน

ใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในหนังสือเดินทางที่แทจริง หรือ
ประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในหนังสือเดินทาง โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอ่ืนหรือประชาชน ถาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนหนังสือเดินทางที่แทจริง ผูนั้น
กระทําความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๙  ผูใดใชหรือมีไวเพ่ือใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา 

๒๖๙/๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ผูใดจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 
การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ จํานวนตั้งแตสองฉบับขึ้นไป ให

สันนิษฐานไวกอนวามีไวเพ่ือจําหนาย 
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนผูปลอมซึ่งหนังสือเดินทาง 

ตามมาตรา ๒๖๙/๘ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว 
 
มาตรา ๒๖๙/๑๐  ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือ

เดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 
                                                 

๖๓ หมวด ๕ ความผิดเก่ียวกับหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา ๒๖๙/๑๕ เพ่ิม
โดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖๙/๑๑  ผูใดใชหนังสือเดินทางของผูอ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่นาจะ

กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน
สองแสนบาท 

ผูใดจัดหาหนังสือเดินทางใหผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๖๙/๑๒  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลง

ตราอันใชในการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๑๓  ผูใดใชดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราที่ทําปลอม

ข้ึนตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะ
ตรวจลงตราตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๒๖๙/๑๔  ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา 

รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๖๙/๑๒ อันเปนของปลอม ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๖๙/๑๕  ผูใดใชดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราอันแทจริงที่

ใชในการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางระหวางประเทศโดยมิชอบ ในประการที่นาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๖๙/๑๓ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๘ 
ความผดิเกี่ยวกับการคา 

   
 

มาตรา ๒๗๐  ผูใดใชหรือมีไวเพ่ือใชซึ่งเคร่ืองช่ัง เครื่องตวง หรือเคร่ืองวัด ที่ผิด
อัตราเพื่อเอาเปรียบในการคา หรือมีเครื่องเชนวานั้นไวเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๑๖๔  ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซื้อหลงเช่ือใน

แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิด
ฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๒  ผูใด 
(๑) เอาช่ือ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใดๆ ในการประกอบการคาของผูอ่ืน

มาใช หรือทําใหปรากฏที่สินคา หีบ หอ วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความ รายการแสดงราคา จดหมาย
เก่ียวกับการคาหรือส่ิงอ่ืนทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของ
ผูอ่ืนนั้น 

(๒) เลียนปาย หรือส่ิงอ่ืนทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวาสถานท่ี
การคาของตนเปนสถานที่การคาของผูอ่ืนที่ตั้งอยูใกลเคียง 

(๓) ไขขาวแพรหลายซึ่งขอความเท็จเพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่การคา 
สินคา อุตสาหกรรมหรือพาณิชยการของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนแกการคาของตน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได 
 
มาตรา ๒๗๓  ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไม

วาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๔  ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวา

จะไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพ่ือใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมาย
การคาของผูอ่ืนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

                                                 
๖๔ มาตรา ๒๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗๕  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนายหรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคา

อันเปนสินคาที่มีช่ือ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใดๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๒ (๑) หรือ
สินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมายการคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนตามความ
ในมาตรา ๒๗๓ หรือมาตรา ๒๗๔ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๙ 
ความผดิเกี่ยวกับเพศ 

   
 

มาตรา ๒๗๖๖๕  ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิดวา
ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่น
บาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพ่ือสนองความใครของ
ผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน 
หรือการใชส่ิงอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายใน
ลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ี
หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและ
คูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
เพียงใดก็ได หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา
ตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการให
ดําเนินการฟองหยาให 

 
มาตรา ๒๗๗๖๖  ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซึ่งมิใชภริยาหรือสามี

ของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงย่ีสิบป และปรับตั้ง
แตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพ่ือสนองความใครของ
ผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน 
หรือการใชส่ิงอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต 

                                                 
๖๕ มาตรา ๒๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ มาตรา ๒๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทํา
ความผิดดวยกัน อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน
และเด็กนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวาง
โทษจําคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบ
แปดปกระทําตอเด็กซึ่งมีอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลัง
ศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวาง
ที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป 

 
มาตรา ๒๗๗ ทวิ๖๗  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
(๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบปและ

ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๒๗๗ ตรี๖๘  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือ

มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
(๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 
 
มาตรา ๒๗๘๖๙  ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปโดยขูเข็ญดวย

ประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทํา
ใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๙๗๐  ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะ

ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

                                                 
๖๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ มาตรา ๒๗๗ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๙ มาตรา ๒๗๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๐ มาตรา ๒๗๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรับ 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการ

ใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้น
เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘๐๗๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปน

เหตุใหผูถูกกระทํา 
(๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และ

ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๒๘๑๗๒  การกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และมาตรา 

๒๗๘ นั้น ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก
ความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา ๒๘๕ เปนความผิดอันยอมความ
ได 

 
มาตรา ๒๘๒๗๓  ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพา

ไปเพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแต
ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพัน
บาทถึงสามหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตาม
วรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี 

 

                                                 
๗๑ มาตรา ๒๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๒ มาตรา ๒๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
๗๓ มาตรา ๒๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๓๗๔  ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพา
ไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ
ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
ย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแต
ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่
พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตาม
วรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘๓ ทวิ๗๕  ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อ

การอนาจาร แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหา
ป เปนความผิดอันยอมความได 

 
มาตรา ๒๘๔๗๖  ผูใดพาผูอ่ืนไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวงขูเข็ญ ใช

กําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไป

                                                 
๗๔ มาตรา ๒๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
๗๕ มาตรา ๒๘๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐  
๗๖ มาตรา ๒๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้น 
ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได 
 
มาตรา ๒๘๕๗๗  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา 

๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา 
๒๘๓ เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่
ราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล ผูกระทําตองระวางโทษ
หนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม 

 
มาตรา ๒๘๖๗๘  ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจากรายไดของ

ผูซึ่งคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงส่ี
หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดไมมีปจจัยอยางอ่ืนอันปรากฏสําหรับดํารงชีพ หรือไมมีปจจัยอันพอเพียง
สําหรับดํารงชีพ และมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายได
ของผูซึ่งคาประเวณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชนนั้น 

(๑) อยูรวมกับผูซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับผูซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลาย
คนเปนอาจิณ 

(๒) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอ่ืน โดยผูซึ่งคาประเวณีเปน
ผูจัดให 

(๓) เขาแทรกแซงเพื่อชวยผูซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับผู
ซึ่งคาประเวณีนั้น 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเล้ียงดูจากผูซึ่งคาประเวณีซึ่งพึง
ใหคาเล้ียงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 

 
มาตรา ๒๘๗๗๙  ผูใด 
(๑) เพ่ือความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพ่ือการแจกจายหรือเพ่ือการ

แสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังให
สงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไปหรือทําใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซึ่ง
เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย 

                                                 
๗๗ มาตรา ๒๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
๗๘ มาตรา ๒๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๙ มาตรา ๒๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือส่ิงอ่ืนใดอันลามก 
(๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเก่ียวของในการคาเก่ียวกับวัตถุหรือ

ส่ิงของลามกดังกลาวแลว จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชาวัตถุหรือส่ิงของเชนวา
นั้น 

(๓) เพ่ือจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือส่ิงของลามกดังกลาว
แลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใดๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือ
โฆษณาหรือไขขาววาวัตถุ หรือส่ิงของลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๐ 
ความผดิเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิตอชีวิต 
   

 
มาตรา ๒๘๘  ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ

จําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 
 
มาตรา ๒๘๙  ผูใด 
(๑) ฆาบุพการี 
(๒) ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือได

กระทําการตามหนาที่ 
(๓) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตามหนาที่ หรือ

เพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว 
(๔) ฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน 
(๕) ฆาผูอ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย 
(๖) ฆาผูอ่ืนเพื่อตระเตรียมการ หรือเพ่ือความสะดวกในการที่จะกระทําความผิด

อยางอ่ืน หรือ 
(๗) ฆาผูอ่ืนเพื่อจะเอา หรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดแตการที่ตนไดกระทํา

ความผิดอื่น เพ่ือปกปดความผิดอื่นของตน หรือเพ่ือหลีกเล่ียงใหพนอาญาในความผิดอื่นที่ตนได
กระทําไว 

ตองระวางโทษประหารชีวิต 
 
มาตรา ๒๙๐  ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความ

ตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป 
ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงย่ีสิบป 
 
มาตรา ๒๙๑  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแก

ความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๙๒  ผูใดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัยคลายคลึงกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกบุคคลซึ่งตองพ่ึงตน ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด เพ่ือใหบุคคลนั้นฆาตนเอง ถาการฆา
ตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๒๙๓  ผูใดชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกป หรือผูซึ่งไมสามารถ

เขาใจวาการกระทําของตนมีสภาพหรือสารสําคัญอยางไร หรือไมสามารถบังคับการกระทําของตน
ได ใหฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙๔  ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป 

และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม ถึงแกความตายโดยการกระทํา
ในการชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุน
ตอสูนั้น หรือเพ่ือปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 

หมวด ๒ 
ความผดิตอรางกาย 
   

 
มาตรา ๒๙๕  ผูใดทํารายผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของ

ผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙๖  ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะ

ประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙๗  ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํา

รายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป 
อันตรายสาหัสนั้น คือ 
(๑) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ 
(๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด 
(๔) หนาเสียโฉมอยางติดตัว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) แทงลูก 
(๖) จิตพิการอยางติดตัว 
(๗) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
(๘) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวาย่ีสิบวันหรือจน

ประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวาย่ีสิบวัน 
 
มาตรา ๒๙๘  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถาความผิดนั้นมีลักษณะ

ประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป 
 
มาตรา ๒๙๙  ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคนขึ้นไป และ

บุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไมรับอันตรายสาหัส โดยการกระทําใน
การชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุน
ตอสูนั้น หรือเพ่ือปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๓๐๐  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนรับ

อันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

หมวด ๓ 
ความผดิฐานทําใหแทงลูก 

   
 

มาตรา ๓๐๑  หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนแทงลูก ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๐๒  ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม  ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนดวย ผูกระทําตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๐๓  ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนดวย ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๐๔  ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา 

๓๐๒ วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
มาตรา ๓๐๕  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา  ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ 

นั้น เปนการกระทําของนายแพทย และ 
(๑) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 
(๒) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ 
ผูกระทําไมมีความผิด 

 
หมวด ๔ 

ความผดิฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรอืคนชรา 
   

 
มาตรา ๓๐๖  ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใดเพื่อใหเด็กนั้นพนไป

เสียจากตน โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๐๗  ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพ่ึงตนเอง

มิได เพราะอายุ ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดนั้นเสียโดย
ประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๐๘  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือมาตรา ๓๐๗ เปน

เหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๑ 
ความผดิเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิตอเสรีภาพ 

   
 

มาตรา ๓๐๙  ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอ
ส่ิงใด โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูก
ขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอ่ืน หรือโดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไม
กระทําการนั้นหรือจํายอมตอส่ิงนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิด
ดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป หรือไดกระทําเพ่ือใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลาย
เอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ีหรือซองโจร ไมวาอ้ังย่ีหรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท 

 
มาตรา ๓๑๐  ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใดให

ผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยวถูกกักขังหรือ
ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวาง
โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 

 
มาตรา ๓๑๐ ทวิ๘๐  ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใด

ใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย และใหผูอ่ืนนั้นกระทําการใดใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๑๑  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนถูก

                                                 
๘๐ มาตรา ๓๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยวถูกกักขัง หรือ
ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ 

 
มาตรา ๓๑๒  ผูใดเพ่ือจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส นําเขาใน

หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนี่ยวซึ่งบุคคล
หนึ่งบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๓๑๒ ทวิ๘๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา 

๓๑๒ เปนการกระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบ
ป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ 
เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบ
หาป และปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

(๒) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต
เจ็ดปถึงย่ีสิบป 

(๓) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๓๑๒ ตรี๘๒  ผูใดโดยทุจริตรับไว จําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพา

ไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๑๓๘๓  ผูใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถ 

                                                 
๘๑ มาตรา ๓๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗  
๘๒ มาตรา ๓๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐  
๘๓ มาตรา ๓๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เอาตัวเด็กอายุไมเกินสิบหาปไป 
(๒) เอาตัวบุคคลอายุกวาสิบหาปไป โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลัง

ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด หรือ 
(๓) หนวงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ี

หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว 

หรือผูถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหัส หรือเปนการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดราย จน
เปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูก
กักขังนั้นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๓๑๔  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ตอง

ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
มาตรา ๓๑๕๘๔  ผูใดกระทําการเปนคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอมจะรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอยางใดที่มิควรไดจากผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผูที่จะ
ใหคาไถ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๓๑๖  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา 

๓๑๕ จัดใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังไดรับเสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษา 
โดยผูนั้นมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตกอยูในภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิต ใหลงโทษนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไว แตไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๑๗๘๕  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหา

ปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 

                                                 
๘๔ มาตรา ๓๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๕ มาตรา ๓๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพ่ือหากําไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๑๘๘๖  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสีย 

จากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพ่ือหากําไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๑๙๘๗  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสีย

จากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล เพ่ือหากําไร หรือเพ่ือการอนาจาร โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไป
ดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 

 
มาตรา ๓๒๐๘๘  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด พาหรือสงคนออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําเพ่ือใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยู
ในอํานาจของผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพ่ือละท้ิงใหเปนคนอนาถา ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๒๑  ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และ

มาตรา ๓๑๑ วรรคแรก เปนความผิดอันยอมความได 
 

                                                 
๘๖ มาตรา ๓๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐  
๘๗ มาตรา ๓๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐  
๘๘ มาตรา ๓๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ความผดิฐานเปดเผยความลบั 

   
 

มาตรา ๓๒๒  ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซึ่งปด
ผนึกของผูอ่ืนไป เพ่ือลวงรูขอความก็ดี เพ่ือนําขอความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเชนวานั้น
ออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๒๓  ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืนโดยเหตุที่เปนเจาพนักงาน

ผูมีหนาที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล 
นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผูสอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น
แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับของผูอ่ืน อัน
ตนไดลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๓๒๔  ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเปนที่

ไววางใจ ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการคนพบ หรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๒๕  ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได 

 
หมวด ๓ 

ความผดิฐานหมิ่นประมาท 
   

 
มาตรา ๓๒๖๘๙  ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืน

นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๘๙ มาตรา ๓๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๗  ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สาม และการใสความนั้นนาจะเปน
เหตุใหบิดา มารดา คูสมรส  หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้น
กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๓๒๖ นั้น 

 
มาตรา ๓๒๘๙๐  ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวย

เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใดๆ 
แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการ
กระจายภาพ หรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๓๒๙  ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต 
(๑) เพ่ือความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตาม

คลองธรรม 
(๒) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่ 
(๓) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอม

กระทํา หรือ 
(๔) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาล

หรือในการประชุม 
ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 
มาตรา ๓๓๐  ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจนไดวาขอ

ที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ 
แตหามไมใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่อง

สวนตัว และการพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน 
 
มาตรา ๓๓๑  คูความ หรือทนายความของคูความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพ่ือประโยชนแกคดีของตน ไมมีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

 
มาตรา ๓๓๒  ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด ศาลอาจ

ส่ัง 
(๑) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่นประมาท 
(๒) ใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับ

                                                 
๙๐ มาตรา ๓๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา 
 
มาตรา ๓๓๓  ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คู

สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๒ 
ความผดิเกี่ยวกับทรัพย 

   
 

หมวด ๑ 
ความผดิฐานลักทรัพยและว่ิงราวทรัพย 

   
 

มาตรา ๓๓๔  ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืน หรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดย
ทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหก
พันบาท 

 
มาตรา ๓๓๕๙๑  ผูใดลักทรัพย 
(๑) ในเวลากลางคืน 
(๒) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณ

ที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแกรถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอ่ืนทํานอง
เดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเชนวานั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัวภยันตราย
ใดๆ 

(๓) โดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุมครองบุคคลหรือทรัพย หรือโดยผานสิ่ง
เชนวานั้นเขาไปดวยประการใดๆ 

(๔) โดยเขาทางชองทางซึ่งไดทําข้ึนโดยไมไดจํานงใหเปนทางคนเขา หรือเขาทาง
ชองทางซึ่งผูเปนใจเปดไวให 

(๕) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเปนผูอ่ืน มอมหนาหรือทําดวยประการอื่นเพื่อ
ไมใหเห็นหรือจําหนาได 

(๖) โดยลวงวาเปนเจาพนักงาน 
(๗) โดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนข้ึนไป 
(๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือใหบริการสาธารณที่ตน

ไดเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต หรือซอนตัวอยูในสถานที่นั้นๆ 
(๙) ในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน ที่จอดรถหรือเรือ 

สาธารณ สาธารณสถานสําหรับขนถายสินคา หรือในยวดยานสาธารณ 
(๑๐) ที่ใชหรือมีไวเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๑๑) ที่เปนของนายจางหรือที่อยูในความครอบครองของนายจาง 
(๑๒) ที่เปนของผูมีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เปนผลิตภัณฑ พืชพันธุ สัตวหรือ

                                                 
๙๑ มาตรา ๓๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องมืออันมีไวสําหรับประกอบกสิกรรมหรือไดมาจากการกสิกรรมนั้น 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่น

บาท 
ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวใน

อนุมาตราดังกลาวแลวตั้งแตสองอนุมาตราขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ด
ป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือ
เครื่องจักรที่ผูมีอาชีพกสิกรรมมีไวสําหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท๙๒ 

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรานี้ เปนการกระทําโดยความจําใจหรือ
ความยากจนเหลือทนทาน และทรัพยนั้นมีราคาเล็กนอย ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดดังที่
บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ก็ได 

 
มาตรา ๓๓๕ ทวิ๙๓  ผูใดลักทรัพยที่เปนพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถา

ทรัพยนั้นเปนที่สักการะบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของพระพุทธรูป หรือวัตถุดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหก
พันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ไดกระทําในวัด สํานักสงฆ สถานอันเปนที่
เคารพในทางศาสนา  โบราณสถานอันเปนทรัพย สินของแผนดิน สถานที่ ราชการหรือ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๓๖  ผูใดลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา ผูนั้นกระทําความผิดฐาน

วิ่งราวทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 
 

                                                 
๙๒ มาตรา ๓๓๕ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๓ มาตรา ๓๓๕ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓๖ ทวิ๙๔  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา 
๓๓๕ ทวิ หรือมาตรา ๓๓๖ โดยแตงเครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวาเปน
ทหารหรือตํารวจ หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแก
การกระทําผิดหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือเพ่ือใหพนการจับกุม ตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติ
ไวในมาตรานั้นๆ ก่ึงหนึ่ง 
 

หมวด ๒ 
ความผดิฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย 

   
 

มาตรา ๓๓๗  ผูใดขมขืนใจผู อ่ืนใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผู อ่ืนได
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจ
ยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานกรรโชก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

ถาความผิดฐานกรรโชกไดกระทําโดย 
(๑) ขูวาจะฆา ขูวาจะทํารายรางกายใหผูถูกขมขืนใจ หรือผูอ่ืนใหไดรับอันตราย

สาหัส หรือขูวาจะทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยของผูถูกขมขืนใจหรือผูอ่ืน หรือ 
(๒) มีอาวุธติดตัวมาขูเข็ญ 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท

ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
มาตรา ๓๓๘  ผูใดขมขืนใจผู อ่ืน ใหยอมให หรือยอมจะใหตนหรือผู อ่ืนได

ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน โดยขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับซึ่งการเปดเผยนั้นจะทําใหผู
ถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานรีดเอา
ทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๓๙๙๕  ผูใดลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาในทันใดนั้น

จะใชกําลังประทุษราย เพ่ือ 
(๑) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป 
(๒) ใหย่ืนใหซึ่งทรัพยนั้น 
(๓) ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว 

                                                 
๙๔ มาตรา ๓๓๖ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๑๔ 
๙๕ มาตรา ๓๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ 
(๕) ใหพนจากการจับกุม 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานชิงทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และ

ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท 
ถาความผิดนั้นเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวในอนุมาตรา

หนึ่งอนุมาตราใดแหงมาตรา ๓๓๕ หรือเปนการกระทําตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือ
เครื่องจักรที่ผูมีอาชีพกสิกรรมมีไวสําหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบ
ปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท๙๖ 

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๓๓๙ ทวิ๙๗  ถาการชิงทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ 

วรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสาม
หมื่นบาท 

ถาการชิงทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๕ ทวิ 
วรรคสองดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงส่ี
หมื่นบาท 

ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ี
หมื่นบาท 

ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 

ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผู อ่ืนถึงแกความตาย 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๓๔๐๙๘  ผูใดชิงทรัพยโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้น

                                                 
๙๖ มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๗ มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๘ มาตรา ๓๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลนทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 

ถาในการปลนทรัพย ผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นสี่พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 

ถาการปลนทรัพยไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตราย
แกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิด หรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 

ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผู อ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
ประหารชีวิต 

 
มาตรา ๓๔๐ ทวิ๙๙  ถาการปลนทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ 

วรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงส่ีหมืน่
บาท 

ถาการปลนทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๕ ทวิ 
วรรคสองดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาท
ถึงส่ีหมื่นบาท 

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมี
อาวุธติดตัวไปดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป 

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทําโดยแสดงความทารุณจน
เปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิดหรือกระทําทรมาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๓๔๐ ตรี๑๐๐  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๓๙ ทวิ 

มาตรา ๓๔๐ หรือมาตรา ๓๔๐ ทวิ โดยแตงเคร่ืองแบบทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวา
เปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อ
                                                 

๙๙ มาตรา ๓๔๐ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๐๐ มาตรา ๓๔๐ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําผิด หรือพาทรัพยนั้นไป หรือเพ่ือใหพนการจับกุม ตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวใน
มาตรานั้นๆ ก่ึงหนึ่ง 
 

หมวด ๓ 
ความผดิฐานฉอโกง 
   

 
มาตรา ๓๔๑  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ 

หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผู
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลาย
เอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔๒  ถาในการกระทําความผิดฐานฉอโกง ผูกระทํา 
(๑) แสดงตนเปนคนอื่น หรือ 
(๒) อาศัยความเบาปญญาของผูถูกหลอกลวงซึ่งเปนเด็ก หรืออาศัยความ

ออนแอแหงจิตของผูถูกหลอกลวง 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๔๓  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ไดกระทําดวยการแสดง

ขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะดังกลาวในมาตรา 
๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 
มาตรา ๓๔๔  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปใหประกอบการ

งานอยางใดๆ ใหแกตนหรือใหแกบุคคลที่สาม โดยจะไมใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคล
เหลานั้น หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔๕  ผูใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเคร่ืองดื่ม หรือเขาอยูในโรงแรม 

โดยรูวาตนไมสามารถชําระเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือคาอยูในโรงแรมนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔๖  ผูใดเพื่อเอาทรัพยสินของผูอ่ืนเปนของตนหรือของบุคคลที่สาม ชัก
จูงผูหนึ่งผูใดใหจําหนายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพยสิน โดยอาศัยเหตุที่ผูถูกชักจูงมีจิตออนแอ หรือ
เปนเด็กเบาปญญา และไมสามารถเขาใจตามควรซึ่งสารสําคัญแหงการกระทําของตน จนผูถูกชัก
จูงจําหนายซึ่งทรัพยสินนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔๗  ผูใดเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการประกันวินาศ

ภัย แกลงทําใหเกิดเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔๘  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๔๓ เปน

ความผิดอันยอมความได 
 

หมวด ๔ 
ความผดิฐานโกงเจาหนี ้

   
 

มาตรา ๓๔๙  ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งทรัพยอันตนจํานําไวแกผูอ่ืน ถาไดกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๐  ผูใดเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือของผูอ่ืนไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือ

แตบางสวน ซึ่งไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไป
ใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยใดก็ดี แกลงใหตนเองเปนหนี้จํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ดี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๑  ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได 

 
หมวด ๕ 

ความผดิฐานยักยอก 
   

 
มาตรา ๓๕๒  ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอ่ืน หรือซึ่งผูอ่ืนเปนเจาของ

รวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด เพราะผูอ่ืนสง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหายซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได 
ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๕๓  ผูใดไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของผูอ่ืน หรือทรัพยสินซึ่ง

ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใดๆ โดยทุจริต จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของผูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๔  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ ได

กระทําในฐานที่ผูกระทําความผิดเปนผูจัดการทรัพยสินของผูอ่ืนตามคําส่ังของศาล หรือตาม
พินัยกรรม หรือในฐานเปนผูมีอาชีพหรือธุรกิจ อันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๕  ผูใดเก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคา อันซอนหรือฝงไวโดย

พฤติการณซึ่งไมมีผูใดอางวาเปนเจาของได แลวเบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอ่ืน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๖  ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได 

 
หมวด ๖ 

ความผดิฐานรบัของโจร 
   

 
มาตรา ๓๕๗  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือ

รับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย 
วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอก
ทรัพย ผูนั้นกระทําความผิดฐานรับของโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําเพ่ือคากําไรหรือไดกระทําตอ
ทรัพยอันไดมาโดยการลักทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําตอทรัพยอันไดมาโดยการลัก
ทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพยตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ หรือการปลนทรัพยตามมาตรา 
๓๔๐ ทวิ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสาม
หมื่นบาท๑๐๑ 

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

                                                                                                                                            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
ความผดิฐานทําใหเสียทรัพย 

   
 

มาตรา ๓๕๘  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่ง
ทรัพยของผูอ่ืนหรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ผูนั้นกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๙  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๕๘ ไดกระทําตอ 
(๑) เครื่องกลหรือเคร่ืองจักรที่ใชในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 
(๒) ปศุสัตว 
(๓) ยวดยานหรือสัตวพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณหรือในการประกอบ 

กสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือ 
(๔) พืชหรือพืชผลของกสิกร 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๖๐  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่ง

ทรัพยที่ใชหรือมีไวเพ่ือสาธารณประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๐ ทวิ๑๐๒  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไร

ประโยชน ซึ่งทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยูในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ 
ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๑  ความผิดตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙ เปนความผิดอันยอม

ความได 
 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๓๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๘ 
ความผดิฐานบุกรุก 
   

 
มาตรา ๓๖๒  ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน เพ่ือถือการครอบครอง

อสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๓  ผูใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนเปนของตนหรือของ

บุคคลที่สาม ยักยายหรือทําลายเคร่ืองหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๔  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูในเคหสถาน 

อาคารเก็บรักษาทรัพยหรือสํานักงานในความครอบครองของผูอ่ืน หรือไมยอมออกไปจากสถานที่
เชนวานั้นเมื่อผูมีสิทธิที่จะหามมิใหเขาไปไดไลใหออก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๕  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรือมาตรา 

๓๖๔ ไดกระทํา 
(๑) โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย 
(๒) โดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนข้ึนไป หรือ 
(๓) ในเวลากลางคืน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๖๖  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เปน

ความผิดอันยอมความได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๓ 
ลหุโทษ 

   
 

มาตรา ๓๖๗  ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยู เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย
ไมยอมบอก หรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๓๖๘  ผูใดทราบคําส่ังของเจาพนักงานซึ่งส่ังการตามอํานาจที่มีกฎหมาย

ใหไว ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบ
วัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการสั่งเชนวานั้น เปนคําส่ังใหชวยทํากิจการในหนาที่ของเจาพนักงานซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหส่ังใหชวยได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖๙  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสาร

ใดที่เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือส่ังใหปด หรือแสดงไว หลุดฉีกหรือ
ไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๗๐  ผูใดสงเสียง ทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึง โดยไมมีเหตุ

อันสมควร จนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 
มาตรา ๓๗๑  ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณ โดยเปดเผยหรือ

โดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น 

 
มาตรา ๓๗๒  ผูใดทะเลาะกันอยางอ้ืออึงในทางสาธารณหรือสาธารณสถาน หรือ

กระทําโดยประการอื่นใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณหรือสาธารณสถาน ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๗๓  ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยใหบุคคล

วิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลําพัง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๗๔  ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไม

ควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอ่ืนแตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗๕  ผูใดทําใหรางระบายน้ํา รองน้ําหรือทอระบายของโสโครก อันเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ิงสาธารณเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๗๖  ผูใดยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุ ในเมือง หมูบานหรือที่ชุมนุม

ชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๗๗  ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้นเที่ยว

ไปโดยลําพัง ในประการที่อาจทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗๘  ผูใดเสพยสุราหรือของเมาอยางอ่ืน จนเปนเหตุใหตนเมา 

ประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณ หรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๗๙  ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๘๐  ผูใดทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ สระ หรือที่ขังน้ําอันมีไวสําหรับ

ประชาชนใชสอย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๓๘๑  ผูใดกระทําการทารุณตอสัตว หรือฆาสัตวโดยใหไดรับทุกขเวทนา

อันไมจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๓๘๒  ผูใดใชใหสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางานอันไมสมควร 

เพราะเหตุที่สัตวนั้นปวยเจ็บ ชราหรือออนอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๘๓  ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่น และเจาพนักงานเรียก

ใหชวยระงับ ถาผูนั้นสามารถชวยไดแตไมชวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๘๔  ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเล่ืองลือจนเปนเหตุใหประชาชนตื่น

ตกใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๘๕  ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณ 

จนอาจเปนอุปสรรคตอความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งส่ิงของ 
หรือโดยกระทําดวยประการอื่นใด ถาการกระทํานั้นเปนการกระทําโดยไมจําเปน ตองระวางโทษ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๘๖  ผูใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปกหรือวางสิ่งของเกะกะไวในทาง 

สาธารณ โดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย หรือทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย แตละเลยไม
แสดงสัญญาณตามสมควร เพ่ือปองกันอุปทวเหตุ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๘๗  ผูใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไวโดยประการที่นาจะตกหรือพังลง 

ซึ่งจะเปนเหตุอันตราย เปรอะเปอนหรือเดือดรอนแกผูสัญจรในทางสาธารณ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๘๘  ผูใดกระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดยเปลือยหรือ

เปดเผยรางกาย หรือกระทําการลามกอยางอ่ืน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๘๙  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหของแข็งตกลง ณ ที่ใดๆ โดย

ประการที่นาจะเปนอันตรายหรือเดือดรอนรําคาญแกบุคคลหรือเปนอันตรายแกทรัพย หรือ
กระทําดวยประการใดๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอนหรือนาจะเปรอะเปอน ตัวบุคคล หรือทรัพย 
หรือแกลงทําใหของโสโครกเปนที่เดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๙๐  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ่ืนรับ

อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๙๑  ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืน โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแก

กายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๓๙๒  ผูใดทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขูเข็ญ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๙๓๑๐๓  ผูใดดูหมิ่นผูอ่ืนซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๙๔  ผูใดไล ตอน หรือทําใหสัตวใดๆ เขาในสวน ไร หรือนาของผูอ่ืนที่

ไดแตงดินไว เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุหรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
                                                 

๑๐๓ มาตรา ๓๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๙๕  ผูใดควบคุมสัตวใดๆ ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้นเขาในสวน ไร

หรือนาของผูอ่ืนที่ไดแตงดินไว เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุหรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๓๙๖  ผูใดทิ้งซากสัตวซึ่งอาจเนาเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๙๗  ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล กระทําดวยประการ

ใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอน
รําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๙๘๑๐๔  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทารุณตอเด็กอายุยังไม

เกินสิบหาป คนปวยเจ็บหรือคนชรา ซึ่งตองพ่ึงผูนั้นในการดํารงชีพหรือการอื่นใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๓๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๑๐๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการและความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ยอมสงผลเสียหายรายแรง
แกรัฐและประชาชน โทษสําหรับการกระทําความผิดเหลานี้ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายปจจุบันยัง
มีอัตราต่ํากวาควร สมควรแกไขเพิ่มเติมใหสูงข้ึนและกําหนดโทษขั้นต่ําไวดวย  ทั้งนี้ เพ่ือปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวนี้ใหไดผลดีย่ิงข้ึนตอไป 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒๑๐๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาขณะนี้มี
ผูรายลอบลักเอาพระพุทธรูปอันล้ําคาซึ่งเปนที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนและมีคุณคาในทาง
ประวัติศาสตร ตามวัดวาอารามและพิพิธภัณฑสถานไปเปนจํานวนมาก บางแหงเปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองของแตละจังหวัดซึ่งทําใหประชาชนในถิ่นนั้นเศราสลดใจในตอการขาดวัตถุซึ่งเปนสิ่ง
ที่เคารพบูชาในทางพุทธศาสนาไปอยางมาก ย่ิงกวานั้นบางแหงการลอบลักพระพุทธรูปนั้นได
กระทําการแสดงถึงความโหดรายทารุณไรศีลธรรมอยางหนัก เชน ตัดเอาเศียรพระพุทธรูปไป
คงเหลือแตองคพระ นับวาเปนการเสื่อมเสียแกชาติบานเมืองและเปนผลเสียหายแกพุทธศาสนา
โดยไมนึกถึงศาสนสมบัติของชาติ บุคคลประเภทนี้สมควรจะไดรับโทษหนักกวาการกระทําตอ
ทรัพยสินธรรมดาของสวนบุคคลรวมทั้งผูรับของโจร และผูสงออกตางประเทศดวย จะอาศัย
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมโทษก็เบามาก ไมเปนการปองกันไดเพียงพอ โดยเหตุนี้
จึงเปนการสมควรแกไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันและ
รักษาไวซึ่งทรัพยอันล้ําคาของชาตินี้มิใหมีการลอบลักเอาไปตางประเทศเสียหมดกอนที่จะสาย
เกินไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ๑๐๗ 

 
โดยที่คณะปฏิวัติมีความปรารถนาจะใหประชาชนไดรับความสงบสุขและปลอดภยั

จากอาชญากรรม ในการนี้คณะปฏิวัติเห็นวา อัตราโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดบางประเภท
ตามประมวลกฎหมายอาญายังไมเพียงพอแกการปองกันและปราบปราม สมควรแกไขใหสูงข้ึน
เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘๑๐๘  
                                                 

๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๗๓/หนา ๒๔๒/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒ 
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๖/ตอนที่ ๑๑๓/หนา ๑๐๑๓/๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ 
๑๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๘/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
จํานวนเงินที่ถือเปนอัตราในการกักขังแทนคาปรับใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙๑๐๙ 

 
โดยที่คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน พิจารณาเห็นวา อัตราโทษที่กําหนดไว

สําหรับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ 
เจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ ศาลหรือผูพิพากษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการ
กระทําอ่ืนเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐตางประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี หรือการกระทําอันเปน
การเหยียดหยามศาสนา และความผิดเกี่ยวกับตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตาม
หนาที่ หรือขัดขวางการพิจารณา หรือพิพากษาของศาล ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
สมควรแกไขอัตราโทษเหลานั้นใหสูงข้ึน  
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการขาย
ของโดยหลอกลวงใหผูซื้อหลงเช่ือในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแหงของนั้นอันเปน
เท็จเพิ่มมากขึ้น และความผิดฐานนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
เปนความผิดอันยอมความได พนักงานเจาหนาที่ของรัฐจึงไมอาจดําเนินการฟองรองผูกระทํา
ความผิดโดยไมมีคํารองทุกขของผูเสียหายได แมจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วามีการเสนอ
ขายของดังกลาวแกบุคคลทั่วไปในรานคาหรือที่สาธารณะ แตพนักงานเจาหนาที่ก็ไมกลาที่จะ
จับกุมผูเสนอขายโดยไมมีผูหนึ่งผูใดรองทุกขเสียกอน การปราบปรามการกระทําผิดฐานนี้จึงไม
ไดผลเทาที่ควร สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๑ เสียใหมโดยใหความผิดตามมาตราดังกลาวไม
เปนความผิดอันยอมความได เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิด
ดังกลาวไดโดยไมตองมีคํารองทุกขของผูเสียหาย และสมควรเพิ่มโทษสําหรับความผิดฐานนี้ให
สูงข้ึนเพื่อใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๑๑  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันอาชญากรรม
                                                 

๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หนา ๔๖/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๔๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ 
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บางประเภทโดยเฉพาะอยางย่ิงอาชญากรรมที่เปนความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดตอเสรีภาพ
ไดทวีความรุนแรง และความผิดฐานลักทรัพยโดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยที่เปนพระพุทธรูป และโค
หรือกระบือของผูมีอาชีพกสิกรรมมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งความผิดเหลานี้ในบางกรณีไดมีการเพิ่มอัตรา
โทษมาครั้งหนึ่งแลวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๔ ในการนี้สมควรเพิ่มอัตราโทษสําหรับผูกระทําความผิดใหสูงข้ึนเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖๑๑๒  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๔๑ และมาตรา ๙๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลง
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มิไดกําหนดโทษจําคุกข้ันสูงในกรณีที่มีการเพิ่มโทษและเรียง
กระทงลงโทษไว ทั้งในกรณีความผิดที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตยังกําหนดใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอด
ชีวิตเปนโทษจําคุกหาสิบปเพ่ือประโยชนในการเพิ่มโทษหรือเรียงกระทงลงโทษ แลวแตกรณี อีก
ดวย ในบางคดีโทษจําคุกที่มีการเพิ่มโทษหรือโทษจําคุกรวมของการเรียงกระทงลงโทษจึงสูงเกิน
สมควรหรือไมไดสัดสวนกับความผิดที่มีลักษณะและผลรายแรงตางกัน ทําใหการลงโทษเปนไป
โดยไมเปนธรรมและไมไดผลเทาที่ควร สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวโดย
กําหนดขั้นสูงของโทษจําคุกในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ และโทษจําคุกรวมในกรณีเรียงกระทงลงโทษ 
เพ่ือใหการลงโทษเปนไปดวยความเปนธรรมและไดผลดีย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๑๓  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาในปจจุบัน 
อาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางย่ิงอาชญากรรมที่เปนความผิดฐานลักทรัพยเก่ียวกับโค 
กระบือ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช หรือเคร่ืองจักรกลของเกษตรกรไดเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ทําให
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทํานาหรือ
เพาะปลูกเกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ หรือจักรกลตางๆ มาทําการเพาะปลูกไดทันตาม
ฤดูกาล แมวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลาและจับกุมผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษเปนจํานวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทําใหผูกระทําความผิดหลาบจําหรือเกรง
กลัวอาญาแผนดิน  ทั้งนี้เพราะกฎหมายกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไวต่ํา สมควรเพิ่ม
โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดใหสูงข้ึน เพ่ือใหเปนที่หลาบจําและเกรงกลัวตออาญาแผนดิน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

                                                 
๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๕๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๕ เมษายน ๒๕๒๖ 
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๑๔  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๓ มาตรา 
๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ มาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๙๘ กําหนดอายุเด็กที่จะไดรับความคุมครองเปน
พิเศษตามกฎหมาย จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ การกระทําความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
และการกระทําทารุณตอเด็กไวเพียงอายุไมเกินสิบสามปเทานั้น ผูกระทําผิดตามบทมาตรา
ดังกลาวจึงสามารถอางความยินยอมของเด็กอายุกวาสิบสามปข้ึนเปนเหตุยกเวนความผิดหรือ
บรรเทาโทษตามกฎหมายได นับเปนการเปดโอกาสใหมีการแสวงประโยชนในทางมิชอบจากเด็ก
อายุระหวางสิบสามปถึงสิบหาป ซึ่งสวนใหญยังมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานตางๆ 
เชน รางกาย จิตใจ สติปญญา การศึกษาอบรมและประสบการณไมเพียงพอได นอกจากนี้
บทบัญญัติเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งหญิงเพ่ือสําเร็จความใครของผูอ่ืนใน
กฎหมายปจจุบันนั้น มาตรา ๒๘๒ จะเปนความผิดตอเมื่อไดกระทําตอหญิงอายุไมเกินสิบแปดป 
ทําใหหญิงไดรับความเสียหาย แตไมมีกฎหมายคุมครอง สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดไมวาหญิงจะมีอายุเทาใดก็ตาม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๑๕  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราการกักขังแทน
คาปรับตอวัน ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสภาพการณ
บานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดปญหาผูตองขังแออัดหองขัง 
อันเปนภาระแกเจาหนาที่ในการควบคุม ตลอดจนเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐเปนจํานวน
มากในการเลี้ยงดูผูตองขัง สมควรปรับปรุงอัตราการกักขังแทนคาปรับตอวันเสียใหม จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ ๑๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดเงื่อนไขเพื่อ
คุมความประพฤติของผูกระทําความผิดที่ศาลพิพากษาใหรอการกําหนดโทษไวหรือรอการลงโทษ
ไวตามประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันนั้น ยังไมเหมาะสมแกการแกไขใหผูกระทําความผิดนั้น
กลับตัวไดอยางไดผลดี สมควรปรับปรุงเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดใน
กรณีดังกลาวใหมีขอบเขตกวางขวางขึ้น เพ่ือที่ศาลจะสามารถใชดุลพินิจไดโดยเหมาะสมแกกรณี 
                                                 

๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 
๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นอกจากนี้เพ่ือใหบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่กําหนดใหนําโทษของผูกระทําความผิด
ที่ถูกคุมความประพฤติในคดีที่รอการกําหนดโทษไว หรือรอการลงโทษไวในคดีกอนมาบวกเขากับ
โทษในคดีหลังของผูกระทําความผิดผูนั้นดวย บังเกิดผลในการใชบังคับตามความประสงคอยาง
แทจริง สมควรกําหนดใหศาลนําโทษที่รอไวดังกลาวมาบวกกับโทษในคดีหลัง โดยใหศาลกระทํา
ไดไมวาเมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือ
พนักงานควบคุมความประพฤติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวาในปจจุบันมี
ผูกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทมากขึ้น ขณะเดียวกันบทบัญญัติเก่ียวกับอัตราโทษที่ใชบังคับ
กับผูกระทําความผิดไมเหมาะสมกับสภาวการณจึงทําใหผูกระทําความผิดดังกลาวไมเกรงกลัว 
สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑๘  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการรับฝาก
เงินโดยวิธีออกบัตรเงินฝากโดยธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย รวม
ตลอดถึงบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร และบัตรเงินฝากดังกลาวเปนตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได สมควรกําหนดมาตรการ
ปองกันการปลอมตราสารดังกลาวเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมซึ่งอาจเกิดความเสียหายจากการ
ใชบัตรเงินฝากปลอม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ได 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗๑๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวาไดมีการลอลวง
เด็กไปทํางานในโรงงานและเจาของโรงงานไดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังเด็กเหลานั้นโดยใหทํางาน
อยางไรมนุษยธรรม และฝาฝนมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน อีกทั้งเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนความสงบสุขในสังคม สมควรกําหนดใหการ
กระทําดังกลาวเปนความผิดฐานใหมข้ึนเปนพิเศษ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐๑๒๐ 
                                                 

๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๓/หนา ๑/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หนา ๑๔/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
๑๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๑/๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
๑๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หนา ๔๒/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดปรากฏวามีการ
กระทําความผิดตอหญิงและเด็กโดยการซื้อ ขาย จําหนาย พา หรือจัดหาหญิงหรือเด็กนั้นไปดวย
วิธีการตางๆ เพ่ือสําเร็จความใครทั้งแกตนและผูอ่ืน เพ่ือการอนาจาร หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน
อันมิชอบ ไมวาโดยการขายเด็กใหเด็กเปนขอทาน หรือทํางานในสภาพที่ใชแรงงานโดยทารุณ
โหดราย สมควรกําหนดบทกําหนดความผิดใหมใหครอบคลุมการกระทําดังกลาว  นอกจากนั้นใน
ปจจุบันการกระทําดังกลาวไมจํากัดเฉพาะการกระทําตอหญิงหรือเด็กหญิงเทานั้น  แตไดขยายไป
ยังเด็กชาย และมีแนวโนมเปนการกระทําตอบุคคลโดยไมจํากัดเพศ สมควรแกไขฐานความผิดใน
บทบัญญัติที่เก่ียวของใหกวางขวางขึ้น  และสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งบัญญัติใหศาลไทยมีอํานาจลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว  
แมจะกระทําในตางประเทศ โดยแยกไวเปนเอกเทศใหเห็นเดนชัดในมาตรา ๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจของศาลไทยในการลงโทษการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนความผิดอาญา
ระหวางประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในการลงโทษผูกระทํา
ความผิดทางอาญามีหลักการสําคัญประการหนึ่งคือ เพ่ือแกไขใหผูนั้นสามารถกลับตัวเปน
พลเมืองดี ดังนั้น โทษที่ผูกระทําความผิดควรจะไดรับจึงตองมีความเหมาะสมกับสภาพความผิด 
อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในปจจุบันมีผูไดรับโทษปรับตองถูกกักขังแทนคาปรับเปนจํานวนมากขึ้น 
ซึ่งผูรับโทษนั้นๆ ตองสูญเสียอิสรภาพโดยไมสมควรทําใหบุคคลในครอบครัวตองเดือดรอนและ
รัฐตองรับภาระในการดูแลเพ่ิมมากขึ้น สมควรปรับเปลี่ยนมาตรการลงโทษเสียใหม โดยกําหนด
มาตรการใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับไดอีก
ทางหนึ่ง และในกรณีที่อาจตองถูกกักขังอยูนั้นบุคคลดังกลาวสมควรไดรับความคุมครองมิใหตอง
ถูกเปลี่ยนโทษจากกักขังเปนจําคุกอันเปนโทษที่หนักย่ิงกวา รวมทั้งมิใหตองถูกคุมขังรวมกับ
ผูตองหาในคดีอาญาที่มีอัตราโทษสูง ประกอบกับสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับอัตราเงินใน
การกักขังแทนคาปรับใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้สมควร
เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไดมากขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๒๒ 

                                                 
๑๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๔ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันถดัจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันบทบัญญัติ
เก่ียวกับการลงโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิตแกผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุต่ํากวา
สิบแปดปตามประมวลกฎหมายอาญายังไมสอดคลองกับขอ ๖ วรรคหา แหงกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ที่กําหนดวา บุคคลอายุต่ํากวาสิบ
แปดปที่กระทําความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได และขอ ๓๗ ก) แหงอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ที่กําหนดวา จะไมมีเด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่
โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่ําชา จะไมมีการลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตที่ไมมี
โอกาสจะไดรับการปลอยตัวสําหรับความผิดที่กระทําโดยบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปซึ่งประเทศ
ไทยเขาเปนภาคี นอกจากนั้น บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิต
โดยการเอาไปยิงเสียใหตายยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เนื่องจากเปน
วิธีการที่ทารุณโหดรายและไรมนุษยธรรมที่รัฐไมพึงปฏิบัติตอผูกระทําความผิด สมควรแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกําหนดมิใหนําโทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมา
ใชบังคับแกผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป และในกรณีที่บุคคลดังกลาวได
กระทําความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวได
เปลี่ยนเปนระวางโทษจําคุกหาสิบปและเพ่ือเปล่ียนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยิงเสียใหตาย
เปนดําเนินการฉีดสารพิษใหตายแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖๑๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากในสถานการณปจจบุนั
ปรากฏวามีภัยคุกคามจากการกอการรายโดยมุงประสงคตอชีวิตของประชาชนผูบริสุทธิ์หรือ
ทําลายทรัพยสินใหเกิดความเสียหายเพื่อสรางความปนปวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวในหมู
ประชาชนและทําใหเกิดความวุนวายในประเทศ หรือเพ่ือบังคับขูเข็ญใหรัฐบาลไทย รัฐบาลของรัฐ
ใด หรือองคการระหวางประเทศ จํายอมตองกระทําหรือละเวนการกระทําตามที่มีการเรียกรอง
ของผูกอการราย ซึ่งการกระทําเชนนั้นไดเกิดขึ้นในประเทศใกลเคียงและมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น
ภายในประเทศอันจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศอยางรายแรง นอกจากนี้ การกระทํา
ดังกลาวยังเปนการกระทําในลักษณะการรวมมือกระทําความผิดระหวางประเทศ ซึ่งคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดมีมติ ที่ ๑๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ขอใหทุก
                                                                                                                                            

๑๒๒ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๘ ก/หนา ๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
๑๒๓ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเทศรวมมือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําใดที่เปนการกอการราย รวมถึงการ
สนับสนุนทางทรัพยสินหรือกรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอการรายหรือเปน
สมาชิกขององคกรกอการราย โดยเหตุที่การกอการรายเปนการกระทําที่เปนภัยรายแรงตองแกไข
ปญหาใหยุติลงอยางรวดเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดในอนั
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๒๔ 
 
เหตุผล :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการใชเอกสาร 
วัตถุอ่ืนใดหรือขอมูล ที่จัดทําข้ึนในลักษณะบัตรอิเล็กทรอนิกส เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร
สมารทการด หรือบัตรอื่นใดในลักษณะคลายกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการชําระคา
สินคา คาบริการ หรือหนี้อ่ืน หรือเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใด กําลัง
เพ่ิมปริมาณและประเภทการใชงานอยางแพรหลาย และปรากฏวาไดมีการกระทําความผิด
เก่ียวกับบัตรและลักลอบนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูอ่ืนมาใชอันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
ผูบริโภคในวงกวาง สมควรกําหนดความผิดอาญาสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับบัตรและ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวเพื่อเพ่ิมเติมใหครอบคลุมการกระทําความผิดอาญาในรูปแบบตางๆ 
และใหมีอัตราโทษเหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิด จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๒๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติไดทวีความรุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซอนมากยิ่งข้ึน และไดมีการใช
หนังสือเดินทางเปนเครื่องมือในการกระทําดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ
และตอความสัมพันธระหวางประเทศ สมควรขยายขอบเขตของการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
หนังสือเดินทางใหกวางข้ึน และสมควรกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครอง
                                                 

๑๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๕ ก/หนา ๒๒/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
๑๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๒ ก/หนา ๑/๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
๑๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/๕๖ ก/หนา ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
เปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองเพศ 
สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง 
และหลักการหามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
เพศท่ีเคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๒๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ทําใหการอางถึงบทบัญญัติดังกลาว
ในมาตรา ๒๗๗ ทวิ และมาตรา ๒๗๗ ตรี เปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
การอางถึงบทบัญญัติดังกลาวในมาตรา ๒๗๗ ทวิ และมาตรา ๒๗๗ ตรี ใหสอดคลองกัน จึงมี
ความจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการกําหนด
เกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดทางอาญายังไมเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับ
เกณฑอายุของเด็กที่กําหนดในกฎหมายหลายฉบับของไทย และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 
๑๙๘๙ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ 
ของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี โดยการศึกษาทางการแพทยแสดงใหเห็นวา เด็กที่มี
อายุระหวางเจ็ดปถึงสิบสองป มีพัฒนาการดานความคิดสติปญญาและจริยธรรมยังไมสมบูรณ 
ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี และไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนได 
ประกอบกับไดมีการศึกษาสถิติในการกระทําความผิดของเด็กชวงวัยตาง ๆ ปรากฏวา เด็กที่มีอายุ
ระหวางเจ็ดปถึงสิบสองป มีสถิติการกระทําความผิดนอยหรือไมมีเลย นอกจากนี้ กฎหมายของ
ไทยหลายฉบับกําหนดเกณฑอายุเด็กไวที่อายุสิบหาป เชน มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองทําบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมี
อายุครบสิบหาปบริบูรณ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งอายุ
ยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก แสดงใหเห็นวาเด็กอายุ
สิบหาปกฎหมายยอมรับวาเร่ิมกาวสูความเปนผูใหญ มีความสามารถรับผิดชอบได ประกอบกับ
                                                 

๑๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/๕๖ ก/หนา ๕/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 
๑๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/๓๐ ก/หนา ๑๙/๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เด็กชวงอายุดังกลาวยังอยูในวัยเรียน สมควรไดรับโอกาสเพื่อบําบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากกวาจะมารับโทษทางอาญา ในขณะเดียวกันอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ไดกําหนดเกณฑอายุเด็กไวที่อายุต่ํากวาสิบแปดป สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญาใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 
 
 


