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พระราชบัญญัต ิ
ใหใชประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
----------- 

             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
      เปนปที ่๑๑ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะตั้งแตได 
ประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญาในพุทธศักราช ๒๔๕๑ เปนตนมา พฤติการณของบานเมือง 
ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติใหใชประมวล 
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๔๙๙/๙๕/๑พ/๑๕ พฤศจิกายน  ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ 
ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไป  
 
  มาตรา ๔  เม่ือประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลวใหยกเลิกกฎหมาย 
ลักษณะอาญา 
 
  มาตรา ๕  เม่ือประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลวในกรณีท่ีกฎหมายใด 
ไดกําหนดโทษโดยอางถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายนั้นไดอาง
ถึง 
โทษ ดังตอไปนี ้
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  ถาอางถึงโทษช้ัน ๑ หมายความวา  ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
  ถาอางถึงโทษช้ัน ๒ หมายความวา  ปรับไมเกินหารอยบาท 
  ถาอางถึงโทษช้ัน ๓ หมายความวา  จําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับ 
ไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาอางถึงโทษช้ัน ๔ หมายความวา  จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖  เมื่อประมวลกฎหมายไดใชบังคับแลวในการจําคุกแทน 
คาปรับตามกฎหมายใด ไมวากฎหมายนั้นจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญา
มาใช 
บังคับ แตสําหรับความผิดที่ไดกระทํากอนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับ มิใหกักขังเกินกวา
หน่ึง 
ปสําหรับโทษปรับกระทงเดียว และสองปสําหรับโทษปรับหลายกระทง 
 
  มาตรา ๗  ในกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา ๔๖ แหงประมวล 
กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือน
เปน 
ความผิดอาญา แตหามมิใหคุมขังช้ันสอบสวนเกินกวาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับมาถึงท่ี
ทํา 
การของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูถูกจับมาศาล
รวม 
เขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวย 
 
  มาตรา ๘  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลวบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใด 
อางถึงกฎหมายลักษณะอาญา หรืออางถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะอาญา ใหถือวาบท
บัญญัติ 
แหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาในบท 
มาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
       นายกรัฐมนตร ี
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--------------------------------------------------- 
         สารบาญ 
          ประมวลกฎหมายอาญา 
        ----------- 
ภาค ๑ บทบัญญัติท่ัวไป      มาตรา 
     ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป 
  หมวด ๑ บทนิยาม    ๑ 
  หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา   ๒-๑๗ 
  หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อ  
   ความปลอดภัย 
   สวนท่ี ๑ โทษ       ๑๘-๓๘ 
   สวนท่ี ๒ วิธีการ 
    เพื่อความ 
    ปลอดภัย    ๓๙-๕๐ 
   สวนท่ี ๓ วิธีเพ่ิมโทษ 
    ลดโทษ 
    และการรอ 
    การลงโทษ      ๕๑-๕๘ 
  หมวด ๔ ความรับผิดในทาง 
   อาญา        ๕๙-๗๙ 
  หมวด ๕ การพยายามกระทํา 
   ความผิด     ๘๐-๘๒ 
  หมวด ๖ ตัวการและผูสนับสนุน   ๘๓-๘๙ 
  หมวด ๗ การกระทําความผิด 
   หลายบทหรอืหลาย 
   กระทง      ๙๐-๙๑ 
  หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก    ๙๒-๙๔ 
  หมวด ๙ อายุความ      ๙๕-๑๐๑ 
     ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแกความผิด 
  ลหุโทษ      ๑๐๒-๑๐๖ 
 
ภาค ๒  ความผิด 
     ลักษณะ ๑ ความผิดเก่ียวกับความม่ันคง 
  แหงราชอาณาจักร 
  หมวด ๑ ความผิดตอองค 



   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    

   พระมหากษัตริย 
   พระราชิน ี
   รัชทายาท และ 
   ผูสําเร็จราชการ 
   แทนพระองค     ๑๐๗-๑๑๒ 
  หมวด ๒ ความผิดตอความ 
   ม่ันคงของรัฐภาย 
   ในราชอาณาจักร    ๑๑๓-๑๑๘ 
  หมวด ๓ ความผิดตอความ 
   ม่ันคงของรัฐภาย 
   นอกกราชอาณาจักร    ๑๑๙-๑๒๙ 
  หมวด ๔ ความผิดตอ 
   สัมพันธไมตร ี
   กับตางประเทศ    ๑๓๐-๑๓๕ 
     ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
  หมวด ๑ ความผิดตอ 
   เจาพนักงาน     ๑๓๖-๑๔๖ 
  หมวด ๒ ความผิดตอ 
   ตําแหนงหนาที ่
   ราชการ     ๑๔๗-๑๖๖ 
     ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
  หมวด ๑ ความผิดตอ 
   เจาพนักงานในการ 
   ยุติธรรม     ๑๖๗-๑๙๙ 
  หมวด ๒ ความผิดตอ 
   ตําแหนงหนาที ่
   ในการยุติธรรม    ๒๐๐-๒๐๕ 
     ลักษณะ ๔  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา   ๒๐๖-๒๐๘ 
     ลักษณะ ๕  ความผิดเกี่ยวกับความ 
  สงบสุขของประชาชน    ๒๐๙-๒๑๖ 
     ลักษณะ ๖  ความผิดเกี่ยวกับการ 
  กอใหเกิดภยันตรายตอ 
  ประชาชน      ๒๑๗-๒๓๙ 
     ลักษณะ ๗  ความผิดเกี่ยวกับการปลอม 
  และการแปลง 



   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    

  หมวด ๑ ความผิดเก่ียวกับ 
   เงินตรา     ๒๔๐-๒๔๙ 
  หมวด ๒ ความผิดเก่ียวกับ 
   ดวงตรา 
   แสตมมและตั๋ว    ๒๕๐-๒๖๓ 
  หมวด ๓ ความผิดเก่ียวกับ 
   เอกสาร     ๒๖๔-๒๖๙ 
     ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการคา    ๒๗๐-๒๗๕ 
     ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ     ๒๗๖-๒๘๗ 
     ลักษณะ ๑๐ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและ 
  รางกาย 
  หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต    ๒๘๘-๒๙๔ 
  หมวด ๒ ความผิดตอ 
   รางกาย     ๒๙๕-๓๐๐ 
  หมวด ๓ ความผิดฐานทําให 
   แทงลูก     ๓๐๑-๓๐๕ 
  หมวด ๔ ความผิดฐาน 
   ทอดท้ิงเด็ก 
   คนปวยเจ็บหรือ 
   คนชรา     ๓๐๖-๓๐๘ 
      ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
  และช่ือเสียง 
  หมวด ๑ ความผิดตอ 
   เสรีภาพ     ๓๐๙-๓๒๑ 
  หมวด ๒ ความผิดฐาน 
   เปดเผยความลับ    ๓๒๒-๓๒๕ 
  หมวด ๓ ความผิดฐาน 
   หมิ่นประมาท     ๓๒๖-๓๓๓ 
     ลักษณะ ๑๒  ความผิดเก่ียวกับทรัพย 
  หมวด ๑ ความผิดฐาน 
   ลักทรัพยและ 
   วิ่งราวทรัพย     ๓๓๔-๓๓๖ 
  หมวด ๒ ความผิดฐาน 
   กรรโชก รีดเอา 
   ทรพัย ชิงทรัพย 



   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    

   และปลนทรัพย    ๓๓๗-๓๔๐ 
  หมวด ๓ ความผิดฐาน 
   ฉอโกง      ๓๔๑-๓๔๘ 
  หมวด ๔ ความผิดฐาน 
   โกงเจาหนี ้     ๓๔๙-๓๕๑ 
  หมวด ๕ ความผิดฐาน 
   ยักยอก      ๓๕๒-๓๕๖ 
  หมวด ๖ ความผิดฐาน 
   รับของโจร           ๓๕๗ 
  หมวด ๗ ความผิดฐาน 
   ทําใหเสียทรัพย    ๓๕๘-๓๖๑ 
  หมวด ๘ ความผิดฐาน 
   บุกรุก      ๓๖๒-๓๖๖ 
ภาค ๓  ลหุโทษ       ๓๖๗-๓๙๘ 
 
------------------------------------------------ 
 
 
            ประมวลกฎหมายอาญา 
              ------ 
 
              ภาค ๑ 
                บทบัญญัติท่ัวไป 
              ---------   
                       ลักษณะ ๑ 
       บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป 
              --------   
             หมวด ๑ 
                       บทนิยาม 
                ------ 
  มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
  (๑) "โดยทุจริต" หมายความวา  เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย 
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  (๒) "ทางสาธารณ" หมายความวา  ทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชในการ 
จราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางท่ีมีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารดวย 



   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    

  (๓) "สาธารณสถาน" หมายความวา  สถานท่ีใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบ
ธรรม 
ที่จะเขาไปได 
  (๔) "เคหสถาน" หมายความวา  ท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรอื
แพ  
ซ่ึงคนอยูอาศัยและใหหมายความรวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยน้ันดวย จะมีรั้วลอมหรือ 
ไมก็ตาม 
  (๕) "อาวุธ" หมายความรวมถึงส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซ่ึงไดใช 
หรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
  (๖) "ใชกําลังประทุษราย" หมายความวา  ทําการประทุษรายแกกาย 
หรือจิตใจของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึง 
การกระทําใด ๆ ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดย 
ใชยาทําใหมึนเมา สะกดจิตหรือใชวิธีอ่ืนใดอันคลายคลึงกัน 
  (๗) "เอกสาร" หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏ 
ความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพถายภาพหรือ 
วิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น 
  (๘) "เอกสารราชการ" หมายความวา  เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดทําขึ้น 
หรือรับรองในหนาที่ และใหหมายความรวมถึงสําเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจาพนักงานไดรับรองใน 
หนาที่ดวย 
  (๙) "เอกสารสิทธิ" หมายความวา  เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียน
แปลง  
โอน สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิ 
  (๑๐) "ลายมือช่ือ" หมายความรวมถึงลายพิมพน้ิวมือและเคร่ืองหมายซ่ึงบุคคล
ลงไว 
แทนลายมือช่ือของตน 
  (๑๑) "กลางคืน" หมายความวา  เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น 
  (๑๒) "คุมขัง" หมายความวา  คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุก 
  (๑๓) "คาไถ" หมายความวา  ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรอื 
ใหเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหน่ียวหรือผูถูกกักขัง 
 
        หมวด ๒ 
            การใชกฎหมายอาญา 
          ------ 
  มาตรา ๒  บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมาย 
ที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทํา 



   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    

ความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 
  ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปน 
ความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมี 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทํา 
ความผิดนั้น ถารับโทษอยูก็ใหการลงโทษน้ันส้ินสุดลง 
 
  มาตรา ๓  ถากฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายท่ีใช 
ในภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนท่ีเปนคุณแกผูกระทําความผิดไมวาใน 
ทางใดเวนแตคดีถึงท่ีสุดแลว แตในกรณีท่ีคดีถึงท่ีสุดแลวดังตอไปน้ี 
  (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษท่ีกําหนด 
ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏ 
แกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงาน 
อัยการรองขอ ใหศาลกําหนดโทษเสียใหมตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะ 
กําหนดโทษใหมนี ้ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เม่ือไดคํานึงถึงโทษตาม 
กฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร ศาลจะกําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นต่ําที่ 
กฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับ 
มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได 
  (๒) ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิดและตามกฎหมายท่ี 
บัญญัติในภายหลัง โทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิต 
ผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนโทษสูงสุดที่จะพึง 
ลงไดตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง 
 
  มาตรา ๔  ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย 
  การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ท่ีใด 
ใหถือวากระทําความผิดในราชอาณาจักร 
 
  มาตรา ๕  ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่งสวนใดไดกระทําใน 
ราชอาณาจักรก็ด ีผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิด 
ในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือ 
ยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําใน 
ราชอาณาจักร 
  ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัต ิ
เปนความผิด แมการกระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะได 
กระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียม 
การหรือพยายามกระทําความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร 



   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    

 
  มาตรา ๖  ความผิดใดที่ไดกระทําในราชอาณาจักร หรือท่ีประมวลกฎหมาย 
นี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทํา ของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุนหรือของ 
ผูใชใหกระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุนหรือผูใชให 
กระทําไดกระทําในราชอาณาจักร 
 
  มาตรา ๗  ผูใดกระทําความผิดดังระบุไว ตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตอง 
รับโทษในราชอาณาจักร คือ 
  (๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ 
  (๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ 
ถึงมาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๖๖ (๓) และ (๔) 
  (๓) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๙ และความผิด 
ฐานปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซ่ึงไดกระทําในทะเลหลวง 
 
  มาตรา ๘  ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
  (ก) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิด 
ไดเกิดข้ึน หรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรอื 
  (ข) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย 
เปนผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 
  ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี ้จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
คือ 
  (๑) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับ 
มาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา  
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๓  ถึงมาตรา ๒๓๖ ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา 
๒๓๘ 
  (๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ 
มาตรา ๒๖๖ (๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา 
๒๖๙ 
  (๓) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๘๐ 
และมาตรา ๒๘๕ ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๗๖ 
  (๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ 
  (๕) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 
  (๖) ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวใน 



   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    

มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 
  (๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ 
มาตรา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
  (๘) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ 
ถึงมาตรา ๓๓๖ 
  (๙) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย ตามท่ี 
บัญญัติไวในมาตรา 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 ถึง 
มาตรา ๓๖๐ 
 
  มาตรา ๙  เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัต ิ
ไวในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร  
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร 
 
  มาตรา ๑๐  ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 
ตาง ๆ ที่ระบุไวในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หามมิใหลงโทษผูน้ันใน 
ราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 
  (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น 
หรอื 
  (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว 
  ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษา 
ของศาลในตางประเทศมาแลว แตยังไมพนโทษศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว 
สําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงโทษท่ีผูน้ันไดรับ 
มาแลว 
 
  มาตรา ๑๑  ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิด 
ที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ถาผูนั้นไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้น 
ตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวทั้งหมด หรือแตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวา 
ท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึง 
โทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 
  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวล 



   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    

กฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักรไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ  
หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 
  (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น 
หรอื 
  (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว 
 
  มาตรา ๑๒  วิธีการเพื่อความปลอดภัย จะใชบังคับแกบุคคลใดไดก็ตอเมื่อมีบท 
บัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังคับไดเทาน้ัน และกฎหมายท่ีจะใชบังคับน้ันใหใชกฎหมายในขณะท่ี
ศาล 
พิพากษา 
 
  มาตรา ๑๓  ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังไดมี 
การยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัยใด และถาผูใดถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นอยู  
ก็ใหศาลสั่งระงับการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเสีย เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล  
หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ 
 
  มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีผูถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู และไดมี
บท 
บัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีจะส่ังใหมีการใชบังคับวิธีการเพ่ือ 
ความปลอดภัยน้ันไป ซึ่งเปนผลอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้นได หรือนํามาใชบังคับ
ไดแต 
การใชบังคับใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
เปน 
คุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผู 
อนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอด
ภัย  
หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมีอํานาจส่ังตามท่ีเห็นสม
ควร 
 
  มาตรา ๑๕  ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง โทษใด 
ไดเปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย และไดมีคําพิพากษาลงโทษน้ันแกบุคคลใด 
ไว ก็ใหถือวาโทษที่ลงนั้นเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยดวย 
  ในกรณีดังกลาวในวรรคแรก ถายังไมไดลงโทษผูน้ันหรือผูน้ันยังรับโทษอยู ก็ให
ใช 
บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นตอไป และถาหากวาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่



   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    

บัญญัติใน 
ภายหลังมีเง่ือนไขท่ีจะส่ังใหมีการใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย อันไมอาจนํามาใชบังคับแก
กรณี 
ของผูนั้นหรือนํามาใชบังคับได แตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
ที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทน
โดย 
ชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธี
การ 
เพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมี
อํานาจส่ัง 
ตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๑๖  เมื่อศาลไดพิพากษาใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
แกผูใดแลว ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําเสนอของผูนั้นเอง ผูแทนโดยชอบธรรมของ 
ผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการวา พฤติการณเกี่ยวกับการใชบังคับนั้นไดเปลี่ยน
แปลง 
ไปจากเดิม ศาลจะสั่งเพิกถอนหรืองดการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นไวชั่วคราว
ตาม 
ท่ีเห็นสมควรก็ได 
 
  มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณ ี
แหงความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย เวนแตกฎหมายน้ัน ๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 
        หมวด ๓ 
   โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
        --------       
         สวนท่ี ๑ 
           โทษ 
           ------ 
  มาตรา ๑๘  โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังน้ี 
  (๑) ประหารชีวิต 
  (๒) จําคุก 
  (๓) กักขัง 
  (๔) ปรับ 



   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    

  (๕) ริบทรัพยสิน 
 
  มาตรา ๑๙  ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหเอาไปยิงเสียใหตาย 
 
  มาตรา ๒๐  บรรดาความผิดท่ีกฎหมายกําหนดใหลงโทษท้ังจําคุกและปรับดวย
นั้น  
ถาศาลเห็นสมควรจะลงแตโทษจําคุกก็ได 
 
  มาตรา ๒๑  ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ใหนับวันเริ่มจําคุกรวมคํานวณเขา
ดวย  
และใหนับเปนหน่ึงวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนช่ัวโมง 
  ถาระยะเวลาที่คํานวณนั้นกําหนดเปนเดือน ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน ถา 
กําหนดเปนป ใหคํานวณตามปปฏิทินในราชการ 
  เมื่อผูตองคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันท่ี
ครบ 
กําหนด 
 
  มาตรา ๒๒  โทษจําคุก ใหเริ่มแตวันมีคําพิพากษา แตถาผูตองคําพิพากษาถูกคุม 
ขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เวนแต
คํา 
พิพากษานั้นจะกลาวไวเปนอยางอื่น 
  ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอื่น โทษจําคุกตามคําพิพากษา 
เมื่อรวมจํานวนวันที่ถูกคุมขังกอนศาลพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเขาดวยแลว ตองไมเกินอัตราโทษ 
ข้ันสูงของกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีไดกระทําลงน้ัน ทั้งนี้ไมเปนการกระทบ 
กระเทือนบทบัญญัติในมาตรา ๙๑ 
 
  มาตรา ๒๓  ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจํา
คุก 
ไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา
กอน แต 
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาใหลงโทษ
กักขัง 
ไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได 
 



   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    

  มาตรา ๒๔  ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานท่ีกักขังซ่ึงกําหนดไว 
อันมิใชเรือนจํา 
  ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะสั่งในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทําความผิดไวในที่ 
อาศัยของผูนั้นเอง หรือของผูอื่นที่ยินยอมรับผูนั้นไว หรือสถานที่อื่นที่อาจกักขังได เพ่ือใหเหมาะ
สมกับ 
ประเภทหรือสภาพของผูถูกกักขังก็ได 
 
  มาตรา ๒๕  ผูตองโทษกักขังในสถานท่ีซ่ึงกําหนด จะไดรับการเลี้ยงดูจากสถานที ่
นั้น แตภายใตขอบังคับของสถานที่ผูตองโทษกักขังมีสิทธิที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยคาใชจาย
ของ 
ตนเอง ใชเส้ือผาของตนเอง ไดรับการเย่ียมอยางนอยวันละหน่ึงช่ัวโมง และรับและสงจดหมายได 
  ผูตองโทษกักขังจะตองทํางานตามระเบียบ ขอบังคับและวินัย ถาผูตองโทษกักขัง 
ประสงคจะทํางานอยางอื่นก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตามประเภทงานที่ตนสมัคร แตตองไมขัดตอ 
ระเบียบ ขอบังคับ วินัย หรือความปลอดภัยของสถานท่ีน้ัน 
 
  มาตรา ๒๖  ถาผูตองโทษกักขังถูกกักขังในท่ีอาศัยของผูน้ันเอง หรือของผูอ่ืนท่ี
ยิน 
ยอมรับผูนั้นไว ผูตองโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะดําเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดัง
กลาว 
ได ในการนี้ ศาลจะกําหนดเง่ือนไขใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดหรือไมก็ได แลวแต
ศาลจะ 
เห็นสมควร 
 
  มาตรา ๒๗  ถาในระหวางท่ีผูตองโทษกักขังไดรับโทษกักขังอยู ความปรากฏ 
แกศาลเอง หรือปรากฏแกศาลตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา 
  (๑) ผูตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับหรือวินัยของสถานที่กักขัง 
  (๒) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด หรอื 
  (๓) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 
  ศาลอาจเปล่ียนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควร  
แตตองไมเกินกําหนดเวลาของโทษกักขังท่ีผูตองโทษกักขังจะตองไดรับตอไป 
 
  มาตรา ๒๘  ผูใดตองโทษปรับ ผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไว 
ในคําพิพากษาตอศาล 
 



   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    

  มาตรา ๒๙  ผูใดตองโทษปรับและไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาล 
พิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะนั้นจะตองถูกกักขังแทนคาปรับ แตถา
ศาล 
เห็นเหตุอันควรสงสัยวาผูน้ันจะหลีกเล่ียงไมชําระคาปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งใหกักขัง
ผูนั้น 
แทนคาปรับไปพลางกอนก็ได 
  ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทนคาปรับ 
 
  มาตรา ๓๐*  ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตรายี่สิบบาทตอหนึ่งวัน 
และไมวาในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง หามกักขังเกินกําหนดหนึ่งป เวนแต 
ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหปรับตั้งแตสองหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปน 
ระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได 
  ในการคํานวณระยะเวลานั้น ใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวย 
และใหนับเปนหน่ึงวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนช่ัวโมง 
  ในกรณีที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูก 
คุมขังนั้นออกจากจํานวนเงินคาปรับ โดยถืออัตรายี่สิบบาทตอหนึ่งวัน เวนแตผูนั้นตองคํา 
พิพากษาใหลงโทษท้ังจําคุกและปรับ ในกรณีเชนวานี ้ถาจะตองหักจํานวนวันที่ถูกคุมขัง 
ออกจากเวลาจําคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ใหหักออกเสียกอนเหลือเทาใดจึงใหหักออกจาก 
เงินคาปรับ 
  เมื่อผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลวใหปลอยตัวใน 
วันถัดจากวันที่ครบกําหนด ถานําเงินคาปรับมาชําระครบแลว ใหปลอยตัวไปทันที 
  *[มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘] 
 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาใหปรับผูกระทําความผิดหลายคน ใน
ความ 
ผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกันใหศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล 
 
  มาตรา ๓๒  ทรัพยสินใดท่ีกฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปน 
ความผิด ใหริบเสียท้ังส้ิน ไมวาเปนของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา 
หรือไม 
 
  มาตรา ๓๓  ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมาย 
ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมีอํานาจส่ังใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ 



   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    

  (๑) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรอื 
  (๒) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด 
  เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทํา 
ความผิด 
 
  มาตรา ๓๔  บรรดาทรัพยสิน 
  (๑) ซ่ึงไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐  
มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรอื 
  (๒) ซ่ึงไดใหเพ่ือจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่
บุคคลได 
กระทําความผิด 
  ใหริบเสียท้ังส้ิน เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ 
กระทําความผิด 
 
  มาตรา ๓๕  ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน แต 
ศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินน้ันใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินน้ันเสียก็ได 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไป 
แลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปน
ใจ 
ดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลส่ังใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินน้ันยังคงมีอยูในความครอบ
ครอง 
ของเจาพนักงานแตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคํา 
พิพากษาถึงท่ีสุด 
 
  มาตรา ๓๗  ถาผูท่ีศาลส่ังใหสงทรัพยสินท่ีริบไมสงภายในเวลาท่ีศาลกําหนด ให 
ศาลมีอํานาจส่ังดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหยึดทรัพยสินน้ัน 
  (๒) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรอื 
  (๓) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูน้ันจะสงทรัพยสินท่ีส่ังใหสงไดแตไมสง หรอื 
ชําระราคาทรัพยสินนั้นได แตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ัง  
แตไมเกินหนึ่งป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถ 
สงทรัพยสินหรือชําระราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได 



   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    

 
  มาตรา ๓๘  โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด 
 
        สวนท่ี ๒ 
      วิธีการเพื่อความปลอดภัย 
           ------ 
  มาตรา ๓๙  วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้ 
  (๑) กักกัน 
  (๒) หามเขาเขตกําหนด 
  (๓) เรียกประกันทัณฑบน 
  (๔) คุมตัวไวในสถานพยาบาล 
  (๕) หามการประกอบอาชีพบางอยาง 
 
  มาตรา ๔๐  กักกัน คือ การควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขต
กําหนด  
เพื่อปองกันการกระทําความผิดเพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝกหัดอาชีพ 
 
  มาตรา ๔๑  ผูใดเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลวหรือเคยถูกศาลพิพากษา
ให 
ลงโทษจําคุกไมตํ่ากวาหกเดือนมาแลวไมนอยกวาสองคร้ังในความผิดดังตอไปน้ี คือ 
  (๑) ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๐๙  
ถึงมาตรา ๒๑๖ 
  (๒) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ 
  (๓) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๖ 
  (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) ความผิดเก่ียวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๔๐ 
มาตรา ๓๕๔ และมาตรา ๓๕๗ 
  และภายในเวลาสิบป นับแตวันที่ผูนั้นไดพนจากการกักกัน หรอืพนโทษ 
แลวแตกรณี ผูนั้นไดกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาที่ระบุไวนั้นอีกจนศาลพิพากษา 



   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    

ลงโทษจําคุกไมต่ํากวาหกเดือนสําหรับการกระทําความผิดนั้นศาลอาจถือวา ผูนั้นเปนผูกระทํา 
ความผิดติดนิสัย และจะพิพากษาใหกักกันมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามปและไมเกินสิบปก็ได 
  ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น มิให 
ถือเปนความผิดท่ีจะนํามาพิจารณากักกันตามมาตรานี ้
 
  มาตรา ๔๒  ในการคํานวณระยะเวลากักกัน ใหนับวันที่ศาลพิพากษาเปน 
วันเริ่มกักกัน แตถายังมีโทษจําคุกหรือกักขัง ที่ผูตองกักกันนั้นจะตองรับอยูก็ใหจําคุกหรือกักขัง 
เสียกอนและใหนับวันถัดจากวันที่พนโทษจําคุก หรือพนจากกักขังเปนวันเริ่มกักกัน 
  ระยะเวลากักกัน และการปลอยตัวผูถูกกักกัน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๓  การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ 
และจะขอรวมกันไปในฟองคดีอันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกันหรือจะฟองภายหลังก็ได 
 
  มาตรา ๔๔  หามเขาเขตกําหนด คือการหามมิใหเขาไปในทองท่ี หรอื 
สถานที่ที่กําหนดไวในคําพิพากษา 
 
  มาตรา ๔๕  เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด และศาลเห็นสมควรเพื่อ 
ความปลอดภัยของประชาชน ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลอาจส่ังในคําพิพากษาวา 
เมื่อผูนั้นพนโทษตามคําพิพากษาแลว หามมิใหผูนั้นเขาในเขตกําหนดเปนเวลาไมเกินหาป 
 
  มาตรา ๔๖  ถาความปรากฏแกศาล ตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะ
กอ 
เหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนก็ดี ในการพิจารณาคดีความผิดใด ถา
ศาลไม 
ลงโทษผูถูกฟอง แตมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือ
ทรพัย 
สินของผูอ่ืนก็ดี ใหศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังผูนั้นใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาพัน
บาท  
วาผูนั้นจะไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด แตไมเกินสองป และจะส่ังใหมีประกัน
ดวย 
หรือไมก็ได 
  ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจส่ังกักขังผูนั้น จน 
กวาจะทําทัณฑบนหรือหาประกันไดแตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือจะสั่งหามผูนั้นเขาในเขต 



   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    

กําหนดตามมาตรา ๔๕ ก็ได 
  การกระทําของเด็กที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตาม 
มาตรานี ้
 
  มาตรา ๔๗  ถาผูทําทัณฑบนตามความในมาตรา ๔๖ กระทําผิดทัณฑบน 
ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวนท่ีไดกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระ 
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๔๘  ถาศาลเห็นวา การปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน 
ซ่ึง 
ไมตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะ
ส่ังให 
สงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได 
 
  มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามี 
ความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทํา 
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกําหนด 
ในคําพิพากษาวา บุคคลน้ันจะตองไมเสพสุรา ยาเสพยติดใหโทษอยางหน่ึงอยางใด หรือท้ังสอง 
อยาง ภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษหรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษ  
หรือรอการลงโทษก็ได 
  ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาล 
จะส่ังใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได 
 
  มาตรา ๕๐  เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทํา 
ความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิด 
เชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น มีกําหนดเวลา 
ไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได 
 
        สวนท่ี ๓ 
   วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ 
           ------ 
  มาตรา ๕๑  ในการเพิ่มโทษ มิใหเพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต จําคุก 
ตลอดชีวิตหรือจําคุกเกินกวายี่สิบป 



   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    

 
  มาตรา ๕๒  ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือ
ลด 
โทษท่ีจะลงใหลดดังตอไปน้ี 
  (๑) ถาจะลดหนึ่งในสาม ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกต้ังแตสิบ
หก 
ปถึงยี่สิบป 
  (๒) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกต้ังแตสิบสอง
ป 
ถึงย่ีสิบป 
 
  มาตรา ๕๓  ในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษ 
หรือลดโทษท่ีจะลง ใหลดดังตอไปน้ี 
  (๑) ถาจะลดหนึ่งในสาม ใหลดเปนโทษจําคุกต้ังแตสิบส่ีปถึงสิบหกป 
  (๒) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกต้ังแตสิบปถึงสิบสองป 
 
  มาตรา ๕๔  ในการคํานวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหศาลตั้งกําหนด
โทษท่ี 
จะลงแกจําเลยเสียกอนแลว จึงเพ่ิมหรือลด ถามีท้ังการเพ่ิมและการลดโทษท่ีจะลง ใหเพ่ิมกอน
แลวจึง 
ลดจากผลท่ีเพ่ิมแลวน้ัน ถาสวนของการเพิ่มเทากับหรือมากกวาสวนของการลด และศาลเห็นสม
ควร 
จะไมเพ่ิมไมลดก็ได 
 
  มาตรา ๕๕  ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสาม 
เดือนหรือนอยกวา ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความ
ผิดจะ 
ตองรับ มีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนดโทษจําคุกให
นอย 
ลง หรือจะยกโทษจําคุกเสีย คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได 
 
  มาตรา ๕๖  ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุก 
ไมเกินสองป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแต
เปน 



   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    

โทษ สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เม่ือศาลไดคํานึงถึงอายุ 
ประวัติ  
ความประพฤต ิสติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิตนิสัย อาชีพและส่ิงแวดลอมของผู
นั้น  
หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปราณีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมี
ความ 
ผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพ่ือใหโอกาสผู
นั้น 
กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะ 
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
  เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนด 
ขอเดียวหรอืหลายขอ ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราวเพื่อเจาพนักงาน
จะ 
ไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือหรือตักเตือน ตามที่เห็นควรในเรื่องความประพฤติและการ
ประกอบอาชีพ 
  (๒) ใหฝกหัด หรือทํางานอาชีพอันเปนกิจลักษณะ 
  (๓) ใหละเวนการคบหาสมาคม หรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา 
ความผิดเชนเดียวกันนั้นอีก 
  เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏ
แก 
ศาลตามคําขอของผูกระทําความผิดผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงาน
อัยการ 
หรือเจาพนักงานวา พฤติการณเกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยน 
แปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรอืจะ
กําหนด 
เง่ือนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรคกอนที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได 
 
  มาตรา ๕๗  เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลง 
ของพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาล 
กําหนดตามมาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษท่ียังไมได 
กําหนดหรือลงโทษซ่ึงรอไวน้ันก็ได 
 
  มาตรา ๕๘  ถาภายในเวลาท่ีศาลกําหนดตามมาตรา ๕๖ ผูที่ถูกศาล 
พิพากษาไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และ 



   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    

ศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ใหศาลท่ีพิพากษาคดีหลังกําหนดโทษท่ีรอการ 
กําหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับ 
โทษในคดีหลัง แลวแตกรณี 
  แตถาภายในเวลาที่ศาลไดกําหนดตามมาตรา ๕๖ ผูนั้นมิไดกระทําความผิดดัง 
กลาวมาในวรรคแรก ใหผูนั้นพนจากการที่จะถูกกําหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีน้ัน แลวแตกรณี 
 
                      หมวด ๔ 
           ความรับผิดในทางอาญา 
                ------ 
  มาตรา ๕๙  บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา  
เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดย 
ประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดย 
ไมมีเจตนา 
  กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผู 
กระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ัน 
  ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทํา 
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ันมิได 
  กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดย
ปราศจาก 
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใช
ความ 
ระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
  การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหน่ึงอันใดข้ึนโดยงดเวนการท่ี
จัก 
ตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย 
 
  มาตรา ๖๐  ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตผลของการกระทําเกิดแกอีก 
บุคคลหน่ึงโดยพลาดไป ใหถือวาผูนั้นกระทําโดยเจตนาแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทํา
นั้น แต 
ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ
ระหวางผู 
กระทํากับบุคคลที่ไดรับผลราย มิใหนํากฎหมายน้ัน มาใชบังคับเพ่ือลงโทษผูกระทําใหหนักข้ึน 
 
  มาตรา ๖๑  ผูใดเจตนาจะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตไดกระทําตออีก 
บุคคลหน่ึงโดยสําคัญผิด ผูนั้นจะยกเอาความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทําโดยเจตนา 



   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    

หาไดไม 
 
  มาตรา ๖๒  ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปน 
ความผิด หรอืทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริงนั้นจะไมม ี
อยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมีความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ  
หรือไดรับโทษนอยลง แลวแตกรณี 
  ถาความไมรูขอเท็จจริงตามความในวรรคสามแหงมาตรา ๕๙ หรือความสําคัญ
ผิด 
วามีอยูจริงตามความในวรรคแรก ไดเกิดขึ้นดวยความประมาทของผูกระทําความผิด ใหผูกระทํา
รับผิด 
ฐานกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวา การกระทํานั้นผูกระทําจะตอง
รับ 
โทษแมกระทําโดยประมาท 
  บุคคลจะตองรับโทษหนักข้ึนโดยอาศัยขอเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะตองไดรูขอเท็จ
จริง 
นั้น 
 
  มาตรา ๖๓  ถาผลของการกระทําความผิดใดทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น 
ผล 
ของการกระทําความผิดนั้นตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได 
 
  มาตรา ๖๔  บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดในทาง
อาญา 
ไมได แตถาศาลเห็นวา ตามสภาพและพฤติการณ ผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติ
วา 
การกระทํานั้นเปนความผิด ศาลอาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาลเชื่อวา ผู 
กระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนนั้น ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความ
ผิด 
น้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๖๕  ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถ
บังคับ 
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น 
  แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถ 
บังคับตนเองไดบาง ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ี 



   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    

กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๖๖  ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอยางอื่นจะยกขึ้นเปนขอแกตัว 
ตามมาตรา ๖๕ ไมได เวนแตความมึนเมาน้ันจะไดเกิดโดยผูเสพไมรูวาส่ิงน้ันจะทําใหมึนเมา หรอื
ได 
เสพโดยถูกขืนใจใหเสพ และไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับ
ตน 
เองได ผูกระทําความผิดจึงจะไดรับยกเวนโทษสําหรับความผิดนั้น แตถาผูนั้นยังสามารถรูผิดชอบ
อยู 
บาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความ
ผิด 
น้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๖๗  ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน 
  (๑) เพราะอยูในท่ีบังคับหรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืนได  
หรอื 
  (๒) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถ
หลีก 
เล่ียงใหพนโดยวิธีอ่ืนใดได เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 
  ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๖๘  ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตน หรือของผูอ่ืน  
ใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง  
ถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูน้ันไมมี 
ความผิด 
 
  มาตรา ๖๙  ในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้นถาผูกระทําได 
กระทําไปเกินสมควรแกเหตุหรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกินกวากรณีแหงการจําตอง
กระทํา 
เพื่อปองกัน ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได แตถา
การ 
กระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเตน ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําก็ได 
 
  มาตรา ๗๐  ผูใดกระทําตามคําส่ังของเจาพนักงาน แมคําสั่งนั้นจะมิชอบ 



   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    

ดวยกฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาที่หรือเชื่อโดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม ผูนั้นไมตอง 
รับโทษ เวนแตจะรูวาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย 
 
  มาตรา ๗๑  ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ วรรคแรก  
และมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๖๔ นั้น ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทํา
ตอ 
สามี ผูกระทําไมตองรับโทษ 
  ความผิดดังระบุมานี ้ถาเปนการกระทําที่ผูบุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน ผูสืบ 
สันดานกระทําตอผูบุพการ ีหรือพี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน แมกฎหมายมิได 
บัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความได ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได และนอกจากนั้น ศาล
จะลง 
โทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๗๒  ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปน
ธรรม  
จึงกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะน้ัน ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ 
ความผิดน้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๗๓  เด็กอายุยังไมเกินเจ็ดป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด  
เด็กนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๗๔  เด็กอายุกวาเจ็ดปแตยังไมเกินสิบสี่ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา 
มารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 
  (๒) ถาศาลเห็นวา บิดามารดาหรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมีคํา
ส่ัง 
ใหมอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปก
ครอง 
ระวังเด็กน้ันไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดซ่ึงตองไมเกินสามป และกําหนดจํานวนเงิน
ตามท่ี 
เห็นสมควร ซึ่งบิดามารดาหรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละหนึ่งพันบาท ในเม่ือ
เด็กนั้น 
กอเหตุรายขึ้น 
  ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และศาลเห็น



   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    

วา 
ไมสมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน ศาลจะเรียกตัว
บุคคลท่ี 
เด็กนั้นอาศัยอาศัยอยูมาสอบถามวา จะยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดามารดา 
หรอื 
ผูปกครองดังกลาวมาขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนดเชนวานั้น ก็
ให 
ศาลมีคําส่ังมอบตัวเด็กใหแกบุคคลผูน้ันไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว 
  (๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัย 
อยูตาม (๒) ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น เชนเดียวกับที่บัญญัติไวใน
มาตรา  
๕๖ ดวยก็ได ในกรณีเชนวานี ้ใหศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุม
ประพฤติ 
เด็กนั้น 
  (๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดู
แล 
เด็กนั้นได หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และบุคคลนั้นไม
ยอมรบั 
ขอกําหนดดังกลาวใน (๒) ศาลจะมีคําส่ังใหมอบตัวเด็กน้ันใหอยูกับบุคคลหรือองคการท่ีศาลเห็น
สม 
ควรเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้นยิน
ยอม  
ในกรณีเชนวานี ้ใหบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจ เชนผูปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่ง
สอน รวม 
ตลอดถึงการกําหนดท่ีอยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตามสมควร หรอื 
  (๕) สงตัวเด็กน้ันไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่ง 
จัดตั้งขึ้นเพื่อฝกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาท่ีศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้น 
จะมีอายุครบสิบแปดป 
  คําส่ังของศาลดังกลาวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถาในขณะใดภายในระยะ
เวลา 
ท่ีศาลกําหนดไว ความปรากฏแกศาลโดยศาลรูเอง หรือตามคําเสนอของผูมีสวนไดเสีย พนักงาน 
อัยการ หรือบุคคลหรือองคการที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอน หรือเจาพนักงานวา 
พฤติ 
การณเกี่ยวกับคําสั่งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหศาลมีอํานาจเปล่ียนแปลงแกไขคําส่ังนั้น หรือมีคํา



   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    

ส่ัง 
ใหมตามอํานาจในมาตรานี้ 
 
  มาตรา ๗๕  ผูใดอายุกวาสิบส่ีปแตยังไมเกินสิบเจ็ดป กระทําการอันกฎหมาย 
บัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะ
ควร 
วินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูน้ันหรือไม ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหจัด
การ 
ตามมาตรา ๗๔ หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับ 
ความผิดลงก่ึงหน่ึง 
 
  มาตรา ๗๖  ผูใดอายุกวาสิบเจ็ดปแตยังไมเกินยี่สิบป กระทําการอันกฎหมาย 
บัญญัติเปนความผิด ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นลง
หน่ึง 
ในสามหรือก่ึงหน่ึงก็ได 
 
  มาตรา ๗๗  ในกรณีที่ศาลวางขอกําหนดใหบิดามารดาผูปกครองหรือบุคคลที่
เด็ก 
นัน้อาศัยอยู ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตามความในมาตรา ๗๔ (๒) ถาเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น
ภายใน 
เวลาในขอกําหนด ศาลมีอํานาจบังคับบิดามารดาผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู ใหชําระ
เงิน 
ไมเกินจํานวนในขอกําหนดนั้น ภายในเวลาท่ีศาลเห็นสมควร ถาบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคล
ท่ีเด็ก 
นั้นอาศัยอยูไมชําระเงิน ศาลจะส่ังใหยึดทรัพยสินของบิดามารดาผูปกครองหรือบุคคลท่ีเด็กน้ัน
อาศัย 
อยู เพื่อใชเงินที่จะตองชําระก็ได 
  ในกรณีที่ศาลไดบังคับใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู
ชําระ 
เงินตามขอกําหนดแลวนั้น ถาศาลมิไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งที่ไดวางขอกําหนดนั้นเปนอยางอื่น
ตาม 
ความในมาตรา ๗๔ วรรคทาย ก็ใหขอกําหนดนั้นคงใชบังคับไดตอไปจนสิ้นเวลาที่กําหนดไวในขอ 
กําหนดนั้น 
 



   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    

  มาตรา ๗๘  เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่มหรือการลด
โทษ 
ตามบทบญัญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษ
ไม 
เกินก่ึงหน่ึงของโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ันก็ได 
  เหตุบรรเทาโทษนั้นไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญาตกอยูใน
ความ 
ทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิด
นั้น ลุ 
แกโทษตอเจาพนักงาน หรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาล
เห็น 
วามีลักษณะทํานองเดียวกัน 
 
  มาตรา ๗๙  ในคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิด  
นําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเริ่มตนสืบพยาน ใหคดีนั้นเปน 
อันระงับไป 
 
        หมวด ๕ 
              การพยายามกระทําความผิด 
         -------- 
  มาตรา ๘๐  ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไป
ตลอด 
แลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผลผูนั้นพยายามกระทําความผิด 
  ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูน้ันตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษท่ี 
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 
 
  มาตรา ๘๑  ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซ่ึงกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แต
การ 
กระทํานั้นไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําหรือเหตุแหง
วัตถุท่ี 
มุงหมายกระทําตอ ใหถือวาผูนั้นพยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินก่ึงหน่ึงของโทษท่ี 
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 
  ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเชื่ออยางงมงาย  
ศาลจะไมลงโทษก็ได 
 



   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    

  มาตรา ๘๒  ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับย้ังเสียเองไมกระทําการ 
ใหตลอด หรือกลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับการพยายาม 
กระทําความผิดนั้น แตถาการที่ไดกระทําไปแลวตองตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิด ผูนั้น 
ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ 
 
        หมวด ๖ 
        ตัวการและผูสนับสนุน 
           ------ 
  มาตรา ๘๓  ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต 
สองคนข้ึนไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 
  มาตรา ๘๔  ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ  
จาง วานหรือยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีอ่ืนใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด 
  ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถา 
ความผิดมิไดกระทําลง ไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทําหรือเหตุอ่ืนใด  
ผูใชตองระวางโทษเพียงหน่ึงในสามของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 
 
  มาตรา ๘๕  ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด 
และความผิดนั้นมีกําหนดโทษไมต่ํากวาหกเดือน ผูน้ันตองระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกําหนด 
ไวสําหรับความผิดนั้น 
  ถาไดมีการกระทําความผิด เพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศ 
ตามความในวรรคแรก ผูโฆษณาหรือประกาศตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ 
 
  มาตรา ๘๖  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือให 
ความสะดวกในการที่ผูอื่นกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทําความผิด 
จะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด  
ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีสนับสนุนน้ัน 
 
  มาตรา ๘๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเพราะมีผูใชใหกระทําตามมาตรา ๘๔  
เพราะมีผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิดตามมาตรา ๘๕ หรือโดยมีผู
สนบัสนนุ 
ตามมาตรา ๘๖ ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผูกระทําไดกระทําไปเกินขอบเขตที่ใชหรือที่โฆษณาหรือ 
ประกาศ หรือเกินไปจากเจตนาของผูสนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแก



   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    

บุคคล 
ทั่วไปใหกระทําความผิดหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญา
เพียง 
สําหรับความผิดเทาที่อยูในขอบเขตที่ใชหรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรืออยูในขอบเขตแหงเจตนา
ของผู 
สนับสนุนการกระทําความผิดเทานั้น แตถาโดยพฤติการณอาจเล็งเห็นไดวา อาจเกิดการกระทํา
ความ 
ผิดเชนที่เกิดขึ้นนั้นไดจากการใช การโฆษณา หรือประกาศหรือการสนับสนุนผูใชใหกระทําความ
ผิด ผู 
โฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลว
แต 
กรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น 
  ในกรณีที่ผูถูกใช ผูกระทําตามคําโฆษณา หรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา 
ความผิด หรือตัวการในความผิด จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิด
จาก 
การกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความ
ผิด  
หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนด
โทษสูง 
ขึ้นนั้นดวย แตถาโดยลักษณะของความผิด ผูกระทําจะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้น
เฉพาะ 
เมื่อผูกระทําตองรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนนั้นขึ้น ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณา
หรอื 
ประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด จะตองรับผิดทาง
อาญา 
ตามความผิดท่ีมีกําหนดโทษสูงข้ึนก็เฉพาะเม่ือตนไดรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนที่เกิด
ขึ้นนั้น 
 
  มาตรา ๘๘  ถาความผิดท่ีไดใช ที่ไดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปให
กระทํา  
หรือที่ไดสนับสนุนใหกระทํา ไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวาง
ของผูใช  
ผูโฆษณาหรือประกาศหรือผูสนับสนุน ผูกระทําไดกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลว แต
การ 
กระทํานั้นไมบรรลุผล ผูใชหรือผูโฆษณาหรือประกาศ คงรับผิดเพียงที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๔ 



   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    

วรรค 
สอง หรือมาตรา ๘๕ วรรคแรก แลวแตกรณี สวนผูสนับสนุนนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๘๙  ถามีเหตุสวนตัวอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษแก 
ผูกระทําความผิดคนใด จะนําเหตุนั้นไปใชแกผูกระทําความผิดคนอื่นในการกระทําความผิดนั้น 
ดวยไมได แตถาเหตุอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษเปนเหตุในลักษณะคดี จึงใหใชแก 
ผูกระทําความผิดในการกระทําความผิดนั้นดวยกันทุกคน 
 
        หมวด ๗ 
          การกระทําความผิดหลายบทหรอืหลายกระทง 
         ---------- 
  มาตรา ๙๐  เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมาย 
หลายบท ใหใชกฎหมายบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุดลงโทษแกผูกระทําความผิด 
 
  มาตรา ๙๑  เม่ือศาลจะพิพากษาลงโทษผูใด และปรากฏวาผูนั้นไดกระทําการอัน 
เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ศาลจะลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป หรือจะลงโทษ 
เฉพาะกระทงท่ีหนักท่ีสุดก็ได แตไมวาจะเปนกรณีใดโทษจําคุกทั้งสิ้นจะตองไมเกินยี่สิบป เวนแต
เปน 
โทษจําคุกตลอดชีวิต 
 
        หมวด ๘ 
        การกระทําความผิดอีก 
         --------- 
  มาตรา ๙๒  ผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทําความ
ผิด 
ใด ๆ อีกในระหวางท่ียังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะ 
พิพากษาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก ก็ใหเพ่ิมโทษท่ีจะลงแกผูน้ันหน่ึงในสามของโทษท่ีศาลกําหนด 
สําหรับความผิดคร้ังหลัง 
 
  มาตรา ๙๓  ผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทํา 
ความผิดอยางหนึ่งอยางใดที่จําแนกไวในอนุมาตราตอไปนี้ซ้ําในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวาง 
ท่ียังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาสามปนับแตวันพนโทษก็ด ีถาความผิดครั้งแรกเปนความผิด 
ซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมนอยกวาหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก  
ก็ใหเพ่ิมโทษท่ีจะลงแกผูน้ันก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดคร้ังหลัง 



   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    

  (๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  
๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
  (๒) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖ 
  (๓) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ ถึง 
มาตรา ๑๖๖ 
  (๔) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๗ 
ถึงมาตรา ๑๙๒ และมาตรา ๑๙๔ 
  (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  
๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๔ 
  (๖) ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๐๙  
ถึงมาตรา ๒๑๖ 
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘ 
  (๘) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึง 
มาตรา ๒๔๙ ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมปและตั๋ว ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐ ถึง 
มาตรา ๒๖๑ และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ ถึงมาตรา ๒๖๙ 
  (๙) ความผิดเกี่ยวกับการคา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕ 
  (๑๐) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ 
  (๑๑) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และ
มาตรา  
๒๙๔ ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ ความผิดฐานทําให
แทง 
ลูก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปวย เจ็บ
หรอืคน 
ชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 
  (๑๒) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และ 
มาตรา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
  (๑๓) ความผิดเก่ียวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕ 
 
  มาตรา ๙๔  ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และ 
ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น ไมวาจะไดกระทําในครั้งกอน 
หรือคร้ังหลัง ไมถือวาเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้ 
 
        หมวด ๙ 



   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    

       อายุความ 
        --------- 
  มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายใน 
กําหนดดังตอไปนี ้นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 
  (๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจํา
คุก 
ยี่สิบป 
  (๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงย่ีสิบป 
  (๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
  (๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป 
  (๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงเดือนลงมา 
หรือตองระวางโทษอยางอ่ืน 
  ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนี
หรอื 
วิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่
ศาลส่ัง 
งดการพจิารณา ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน 
 
  มาตรา ๙๖  ภายใตบังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสีย 
หายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอัน
ขาดอายุ 
ความ 
 
  มาตรา ๙๗  ในการฟองขอใหกักกัน ถาจะฟองภายหลังการฟองคดี 
อันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกัน ตองฟองภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ฟองคดีนั้น  
มิฉะนั้นเปนอันขาดอายุความ 
 
  มาตรา ๙๘  เม่ือไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษผูใด ผูน้ันยังมิได 
รับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแต 
วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิดหลบหน ีแลวแตกรณี เกินกําหนด 
เวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูน้ันมิได 
  (๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป 
  (๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
  (๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
  (๔) หาป สําหรับโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปลงมาหรือโทษอยางอ่ืน 



   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    

 
  มาตรา ๙๙  การยึดทรัพยสินใชคาปรับหรือการกักขังแทนคาปรับ ถา 
มิไดทําภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพยสินหรือกักขังไมได 
  ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับในกรณีการกักขังแทนคาปรับซึ่งทํา 
ตอเนื่องกับการลงโทษจําคุก 
 
  มาตรา ๑๐๐  เม่ือไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหกักกันผูใด ถาผูนั้นยังมิไดรับการกัก 
กันก็ดี ไดรับการกักกันแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถาพนกําหนดสามปนับแตวันที่พนโทษ
โดยได 
รับโทษตามคําพิพากษาแลวโดยลวงเลยการลงโทษหรือนับแตวันท่ีผูน้ันหลบหนีระหวางเวลาท่ีตอง
กัก 
กัน เปนอันลวงเลยการกักกัน จะกักกันผูนั้นไมได 
 
  มาตรา ๑๐๑  การบังคับตามคําส่ังของศาลตามความในมาตรา ๔๖ หรือการรอง
ขอ 
ใหศาลสั่งใหใชเงินเมื่อผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนตามความในมาตรา ๔๗ นั้น ถามิได
บังคับ 
หรือรองขอภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือนับแตวันที่ผูทําทัณฑบนประพฤติผิด
ทัณฑ 
บน จะบังคับหรือรองขอมิได 
 
        ลักษณะ ๒ 
         บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดลหุโทษ 
           ------ 
  มาตรา ๑๐๒  ความผิดลหุโทษ คือความผิดซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง 
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามานี้ดวยกัน 
 
  มาตรา ๑๐๓  บทบัญญัติในลักษณะ ๑ ใหใชในกรณีแหงความผิดลหุโทษดวย 
เวน 
แตที่บัญญัติไวในสามมาตราตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑๐๔  การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี ้แมกระทําโดย 
ไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น 
 



   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    

  มาตรา ๑๐๕  ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๑๐๖  ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ 
 
          ภาค ๒ 
         ความผิด 
           --------    
                  ลักษณะ ๑ 
           ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 
          --------     
         หมวด ๑ 
     ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชิน ีรัชทายาท 
          --------    
   และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
           -------- 
  มาตรา ๑๐๗  ผูใดปลงพระชนมพระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
  ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระมหากษัตริย 
หรือรูวามีผูจะปลงพระชนมพระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวาง 
โทษจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๐๘  ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระมหา 
กษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
  ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนม ผูกระทําตองระวาง 
โทษประหารชีวิต 
  ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรี
ภาพ 
ของพระมหากษัตริย หรือรูวามีผูจะกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระมหา 
กษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหกปถึงย่ีสิบป 
 
  มาตรา ๑๐๙  ผูใดปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาทหรือฆาผูสําเร็จ 
ราชการแทนพระองค ตองระวางโทษประหารชีวิต 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
  ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระราชินีหรือรัช



   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    

ทายาท  
หรือเพื่อฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท 
หรอืจะ 
ฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบ 
สองปถึงย่ีสิบป 
 
  มาตรา ๑๑๐  ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระราชินี 
หรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก 
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
  ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนมหรือชีวิต 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
  ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรี
ภาพ 
ของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรู
วามีผู 
จะประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษรายตอรางกาย
หรือเสร ี
ภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุก
ต้ัง 
แตสิบสองปถึงย่ีสิบป 
 
  มาตรา ๑๑๑  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๗ 
ถึงมาตรา ๑๑๐ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
  มาตรา ๑๑๒  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดราย 
พระมหากษัตริย พระราชิน ีรัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินเจ็ดป 
 
          หมวด ๒ 
        ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
            -------- 
  มาตรา ๑๑๓  ผูใดใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย เพื่อ 
  (๑) ลมลางหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ 



   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    

  (๒) ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการแหงรัฐธรรมนูญ  
หรือใหใชอํานาจดังกลาวแลวไมได หรอื 
  (๓) แบงแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองในสวนหนึ่งสวนใดแหงราช 
อาณาจักร 
  ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอด 
ชีวิต 
 
  มาตรา ๑๑๔  ผูใดสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน
เพื่อ 
เปนกบฏ หรือกระทําความผิดใด ๆ อันเปนสวนของแผนการ เพื่อเปนกบฏ หรอืยุยงราษฎรให
เปนกบฏ  
หรือรูวาผูจะเปนกบฏ แลวกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป
ถึง 
สิบหาป 
 
  มาตรา ๑๑๕  ผูใดยุยงทหาร หรือตํารวจใหหนีราชการใหละเลยไมกระทําการ
ตาม 
หนาท่ี หรือใหกอการกําเริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
  ถาความผิดนั้นไดกระทําลงโดยมุงหมายจะบอนใหวินัยและสมรรถภาพของกรม 
กองทหารหรือตํารวจเส่ือมทรามลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
 
  มาตรา ๑๑๖  ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใด
อัน 
มิใชเปนการกระทําภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติ
ชมโดย 
สุจริต 
  (๑) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลังขม
ขืน 
ใจหรือใชกําลังประทุษราย 
  (๒) เพื่อใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชนถึงขนาดที่จะ
กอ 
ความไมสงบขึ้นในราชอาณาจักร หรอื 
  (๓) เพ่ือใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป 
 



   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    

  มาตรา ๑๑๗  ผูใดยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงด
จาง  
หรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 
กฎหมายแผนดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรอื
ปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาวและเขามีสวนหรือเขาชวยในการรวมกันหยุด
งาน  
การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น 
ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาว และใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวา 
จะใชกําลังประทุษรายหรือทําใหหวาดกลัวดวยประการใด ๆ เพ่ือใหบุคคลเขามีสวนหรือ 
เขาชวยในการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือ 
ติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๑๘  ผูใดกระทําการใด ๆ ตอธงหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดอันมีความหมาย
ถึง 
รัฐ เพ่ือเหยียดหยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
        หมวด ๓ 
      ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
        ----------- 
  มาตรา ๑๑๙  ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหราชอาณาจักรหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของ 
ราชอาณาจักรตกไปอยูใตอํานาจอธิปไตยของรัฐตางประเทศ หรือเพื่อใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสีย
ไป  
ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๒๐  ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐตาง
ประเทศ  
ดวยความประสงคที่จะกอใหเกิดการดําเนินการรบตอรัฐหรือในทางอื่นที่เปนปรปกษตอรัฐ ตอง



   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    

ระวาง 
โทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 
 
  มาตรา ๑๒๑  คนไทยคนใดกระทําการรบตอประเทศหรือเขารวมเปนขาศึกของ 
ประเทศ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๒๒  ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่ออุปการะแกการดําเนินการรบหรือการ 
ตระเตรียมการรบของขาศึก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป 
  ถาการอุปการะนั้นเปนการ 
  (๑) ทําใหปอม คาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคมส่ิงท่ีใชในการ
ส่ือ 
สาร ยุทธภัณฑ เสบียงอาหาร อูเรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดสําหรับใชเพื่อการสงครามใชการไมได
หรอืตก 
ไปอยูในเง้ือมมือของขาศึก 
  (๒) ยุยงทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาท่ี กอการกําเริบ หนีราชการหรือ 
ละเมิดวินัย 
  (๓) กระทําจารกรรม นําหรือแนะทางใหขาศึก หรอื 
  (๔) กระทําโดยประการอื่นใดใหขาศึกไดเปรียบในการรบ 
  ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๒๓  ผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอความเอกสารหรือส่ิงใด ๆ 
อัน 
ปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
 
  มาตรา ๑๒๔  ผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหผูอ่ืนลวงรูหรือไดไปซ่ึง 
ขอความ เอกสารหรือส่ิงใด ๆ อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
  ถาความผิดนั้นไดกระทําในระหวางประเทศอยูในการรบหรือการสงคราม  
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป 
  ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําเพื่อใหรัฐตางประเทศ 
ไดประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๒๕  ผูใดปลอม ทําเทียมข้ึน กักไว ซอนเรน ปดบัง ยักยาย ทําใหเสีย
หาย  



   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    

ทําลาย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือแบบใด ๆ อันเก่ียวกับสวนไดเสียของรัฐ
ใน 
การระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
 
  มาตรา ๑๒๖  ผูใดไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหกระทํากิจการของรัฐกับรัฐบาล 
ตางประเทศ ถาและโดยทุจริตไมปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึง
ปถึง 
สิบป 
 
  มาตรา ๑๒๗  ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหเกิดเหตุรายแกประเทศจากภายนอก 
ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
  ถาเหตุรายเกิดขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
หรอื 
จําคุกต้ังแตสองปถึงย่ีสิบป 
 
  มาตรา ๑๒๘  ผูใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดใด ๆ ในหมวดน้ี  
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
 
  มาตรา ๑๒๙  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดใด ๆ ในหมวดน้ี ตอง 
ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
        หมวด ๔ 
     ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 
        ---------- 
  มาตรา ๑๓๐  ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของราชาธิบด ี 
ราชิน ีราชสาม ีรัชทายาทหรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ซ่ึงมีสัมพันธไมตร ีตองระวางโทษจําคุก 
ต้ังแตหน่ึงปถึงสิบหาป 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 
  มาตรา ๑๓๑  ผูใดทํารายรางกาย หรือประทุษรายตอเสรีภาพของผูแทนรัฐตาง 
ประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
  ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 



   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    

  มาตรา ๑๓๒  ผูใดฆาหรือพยายามฆาบุคคลหน่ึงบุคคลใดดังระบุไวในมาตรา 
๑๓๐  
หรือมาตรา ๑๓๑ ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๑๓๓  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธิ
บด ี 
ราชิน ีราชสาม ีรัชทายาทหรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรอื
ปรับไม 
เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๓๔  ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายผูแทนรัฐ 
ตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่ 
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๓๕  ผูใดกระทําการใด ๆ ตอธงหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด อันมีความ
หมายถึง 
รัฐตางประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตร ีเพ่ือเหยียดหยามรัฐน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรอื
ปรับไม 
เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        ลักษณะ ๒ 
     ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
          --------- 
        หมวด ๑ 
        ความผิดตอเจาพนักงาน 
          --------- 
  มาตรา ๑๓๖  ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะได
กระทํา 
การตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 
  มาตรา ๑๓๗  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืน
หรอื 



   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    

ประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 
  มาตรา ๑๓๘  ผูใดตอสู หรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน
ตาม 
กฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใช 
กําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจํา
ท้ัง 
ปรับ 
 
  มาตรา ๑๓๙  ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่ 
หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที ่โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง 
ประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินแปดพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๔๐  ถาความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสองหรือมาตรา ๑๓๙ ได
กระทํา 
โดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสามคนข้ึนไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไม 
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ีหรือซองโจร ไมวาอ้ังย่ีหรือซองโจรน้ันจะมีอยูหรือไม 
ผู 
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๔๑  ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือ 
เคร่ืองหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวท่ีส่ิงใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อเปน
หลัก 
ฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๔๒  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสียหรือทําใหสูญหาย



   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    

หรอื 
ไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือส่ังใหสงเพ่ือเปน
พยาน 
หลักฐาน หรือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสาร
นั้นไว 
เอง หรือส่ังใหผูน้ันหรือผูอ่ืน สงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหก 
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๔๓  ผูใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตน 
เองหรือผูอ่ืน เปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงรัฐ  
สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของ
ตนให 
กระทําการ หรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๔๔  ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจา 
พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจให 
กระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๔๕  ผูใดแสดงตนเปนเจาพนักงาน และกระทําการเปนเจาพนักงาน  
โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจกระทําการนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรอื 
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  เจาพนักงานผูใดไดรับคําสั่งมิใหปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ตอไปแลว ยังฝา
ฝน 
กระทําการใด ๆ ในตําแหนงหนาที่นั้น ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคแรกดุจกัน 
 
  มาตรา ๑๔๖  ผูใดไมมีสิทธิท่ีจะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมาย 
ของเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล  
หรือไมมีสิทธิใชยศ ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณหรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ  



   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    

กระทําการเชนนั้นเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        หมวด ๒ 
         ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
          -------- 
  มาตรา ๑๔๗*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด  
เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพย
นั้น 
เสีย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
ส่ี 
หมื่นบาท 
  *[มาตรา ๑๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๔๘*  ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ.ขมขืนใจ 
หรือจูงใจเพ่ือใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น 
บาท หรือประหารชีวิต 
  *[มาตรา ๑๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๔๙*  ผูใดเปนเจาพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภา 
จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตน 
เองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบ 
หรือมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้ง
แต 
สองพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือประหารชีวิต 
  *[มาตรา ๑๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๐*  ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดใน 
ตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซ่ึงตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตน
ไดรับ 



   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    

แตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอด 
ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  *[มาตรา ๑๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๑*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด 
ๆ  
ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่
หม่ืน 
บาท 
  *[มาตรา ๑๕๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๒*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด 
เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษ 
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  *[มาตรา ๑๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๓*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจายทรัพย จายทรัพยนั้น 
เกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป  
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  *[มาตรา ๑๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๔*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีหรือแสดงวาตนมีหนาท่ี 
เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเวน 
ไมเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพื่อ 
ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมน้ันมิตองเสีย หรือเสียนอยไปกวาท่ีจะตองเสีย  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาท 
ถึงส่ีหม่ืนบาท 
  *[มาตรา ๑๕๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
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    

 
  มาตรา ๑๕๕*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคาใด  
ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกําหนดราคาทรัพยสินหรือ
สิน 
คานั้น เพ่ือใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมน้ันมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาท่ีจะตอง 
เสีย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
ส่ี 
หมื่นบาท 
  *[มาตรา ๑๕๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๖*  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย 
โดยทุจริต แนะนํา หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพื่อใหมีการละเวนการลงรายการ 
ในบัญชีลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี หรือซอนเรน หรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอัน 
จะเปนผลใหการเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยกวาท่ีจะตองเสีย  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาท 
ถึงส่ีหม่ืนบาท 
  *[มาตรา ๑๕๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๗*  ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่
โดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
ทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  *[มาตรา ๑๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕๘  ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย 
หรอื 
ทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครอง
หรอื 
รักษาไว หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่ง
หม่ืนส่ี 
พันบาท 



   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    

 
  มาตรา ๑๕๙  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีดูแล รักษาทรัพยหรือเอกสารใด 
กระทํา 
การอันมิชอบดวยหนาที ่โดยถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชน หรือโดยยินยอมให
ผูอ่ืน 
กระทําเชนนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ทรัพยหรือเอกสาร
นั้นใน 
การปฏิบัติการตามหนาที ่เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๐  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่รักษาหรือใชดวงตราหรือรอยตรา
ของ 
ราชการหรือของผูอื่น กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น หรอืโดยยิน
ยอม 
ใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรอื 
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๑  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความ 
ลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๖๒  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอ 
ความลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที ่
  (๑) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือวาการอยางใด 
ไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ 
  (๒) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง 
  (๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ
เชน 
วานั้น หรอื 
  (๔) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปน
ความ 
เท็จ 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 



   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    

 
  มาตรา ๑๖๓  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ในการไปรษณีย โทรเลขหรือ
โทรศัพท  
กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) เปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปด จดหมายหรือส่ิงอ่ืนท่ีสงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
  (๒) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหเสียหาย ทําลาย 
หรอืทําใหสูญหาย ซ่ึงจดหมายหรือส่ิงอ่ืนท่ีสงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
  (๓) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซ่ึงรูวามิใชเปนผูควรรับซ่ึงจดหมาย
หรือส่ิง 
อ่ืนท่ีสงทางไปรษณียหรือโทรเลข หรอื 
  (๔) เปดเผยขอความท่ีสงทางไปรษณีย ทางโทรเลข หรอืทางโทรศัพท 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๔  ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับในราชการ กระทําโดย 
ประการใด ๆ อันมิชอบดวยหนาท่ีใหผูอ่ืนลวงรูความลับน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรอื
ปรับ 
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๕  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
หรอื 
คําส่ังซ่ึงไดส่ังเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมาย 
หรือคําส่ังน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๖  ผูใดเปนเจาพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทําการอยางใด ๆ เพ่ือให
งาน 
หยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวมกระทําการเชนนั้นดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุก
ไม 
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดนั้นไดกระทําลงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อ 
บังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน
สอง 
หมื่นบาท 
 



   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    

        ลักษณะ ๓ 
    ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
           ---------  
         หมวด ๑ 
      ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม 
           --------- 
  มาตรา ๑๖๗  ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด แกเจา 
พนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจใหกระทํา
การ  
ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใดอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และ
ปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๑๖๘  ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ 
พนักงานสอบสวน ซ่ึงใหมาเพ่ือใหถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกิน
หารอย 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๖๙  ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ 
พนักงานสอบสวน ซ่ึงใหสงหรือจัดการสงทรัพยสินหรือเอกสารใด ใหสาบาน ใหปฏิญาณหรือให
ใหถอย 
คํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๐  ผูใดขัดขืนหมายหรือคําส่ังของศาลใหมาใหถอยคํา ใหมาเบิก
ความ  
หรือใหสงทรัพยหรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกิน 
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๑  ผูใดขัดขืนคําส่ังของศาลใหสาบาน ปฏิญาณ ใหถอยคําหรือเบิก 
ความ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๒  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา  
แกพนักงานอัยการ ผูวาคด ีพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา  



   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    

ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน 
สี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๓  ผูใดรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแจงขอความ 
แกพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท 
 
  มาตรา ๑๗๔  ถาการแจงขอความตามมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ 
เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท 
  ถาการแจงตามความในวรรคแรกเปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใด 
ตองรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๑๗๕  ผูใดเอาความอันเปนเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทําความผิดอาญา  
หรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๑๗๖  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๕ แลวลุแกโทษตอศาล และ
ขอ 
ถอนฟองหรือแกฟองกอนมีคําพิพากษา ใหศาลลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือศาลจะ
ไมลง 
โทษเลยก็ได 
 
  มาตรา ๑๗๗  ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล ถาความเท็จ
นั้น 
เปนขอสําคัญในคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
  ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๑๗๘  ผูใด ซึ่งเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคด ี
หรือพนักงานสอบสวน ใหแปลขอความหรือความหมายใด แปลขอความหรือความหมายน้ันให



   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    

ผิดไป 
ในขอสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๙  ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือ
เจา 
พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิดอาญาอยางใดเกิดขึ้น หรือเชื่อวาความผิด 
อาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
หม่ืน 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๘๐  ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการพิจารณาคดี  
ถาเปนพยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
พัน 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๑๘๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา 
๑๗๗  
มาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐ 
  (๑) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดท่ีมีระวางโทษ 
จําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต 
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  (๒) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดท่ีมีระวางโทษ 
ถึงประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และ 
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๘๒  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๗ หรือมาตรา ๑๗๘ 
แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนจบคําเบิกความหรือการแปล  
ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๑๘๓  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ หรอื 
มาตรา ๑๘๐ แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนมีคําพิพากษา  
และกอนตนถูกฟองในความผิดที่ไดกระทํา ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ 



   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    

ความผิดน้ันเพียงใดก็ได 
 
  มาตรา ๑๘๔  ผูใดเพ่ือจะชวยผูอ่ืนมิใหตองรับโทษหรือใหรับโทษนอยลง ทําให
เสีย 
หาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งพยานหลักฐานในการ
กระทํา 
ความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๘๕  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรอืทําใหสูญหาย 
หรือไรประโยชน ซ่ึงทรัพยหรือเอกสารใดท่ีไดสงไวตอศาล หรือที่ศาลใหรักษาไวในการพิจารณา
คดี ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
  มาตรา ๑๘๖  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรอืทําให 
สูญหายหรือไรประโยชน ซ่ึงทรัพยสินท่ีไดมีคําพิพากษาใหริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๘๗  ผูใดเพื่อจะมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ของศาล ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซ่ึง 
ทรัพยท่ีถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรูวานาจะถูกยึดหรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๘๘  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรอืทําให 
สูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอื่น ในประการที่นาจะเกิดความ 
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๘๙  ผูใดชวยผูอ่ืนซ่ึงเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูตองหา 
วากระทําความผิด อันมิใชความผิดลหุโทษเพ่ือไมใหตองโทษ โดยใหพํานักแกผูนั้น โดยซอนเรน 
หรือโดยชวยผูนั้นดวยประการใดเพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรอื 
ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๐  ผูใดหลบหนีไประหวางท่ีถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของ
พนักงาน 
สอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรอื



   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    

ปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรก ไดกระทําโดยแหกท่ีคุมขัง โดยใชกําลัง
ประทุษ 
ราย หรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสามคนข้ึน
ไป ผู 
กระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๑  ผูใดกระทําดวยประการใดใหผูท่ีถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของ 
พนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหลุดพนจากการคุมขังไป ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาจากศาลหนึ่งศาล
ใด  
ใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคน
ขึ้นไป  
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพัน
บาท 
  ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรอื
โดย 
ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไวในสอง
วรรค 
กอนกึ่งหนึ่ง 
 
  มาตรา ๑๙๒  ผูใดใหพํานัก ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ใหผูท่ี 
หลบหนีจากการคุมขัง ตามอํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงาน 
ผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๓  ถาการกระทําความผิดดังกลาวมาในมาตรา ๑๘๔ มาตรา  
๑๘๙  หรือมาตรา ๑๙๒ เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทํา  
ศาลจะไมลงโทษก็ได 
 
  มาตรา ๑๙๔  ผูใดตองคําพิพากษาหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา ๔๕ เขาไปใน 
เขตกําหนดนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



   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    

 
  มาตรา ๑๙๕  ผูใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซ่ึงศาลส่ังใหคุมตัวไวตามความใน 
มาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๖  ผูใดฝาฝนคําสั่งหามของศาลซึ่งไดสั่งไวในคําพิพากษาตามมาตรา  
๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๗  ผูใดใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ให
ประโยชน  
หรือรับวาจะใหประโยชน เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจาพนักงานเนื่องจากคํา 
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ัง 
จําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๙๘  ผูใดดูหม่ินศาล หรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี  
หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรอื
ปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
  มาตรา ๑๙๙  ผูใดลอบฝง ซอนเรน ยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพ 
เพื่อปดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแหงการตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        หมวด ๒ 
         ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 
         ------ 
  มาตรา ๒๐๐  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ ผูวาคด ี 
พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการใหเปนไปตาม 
หมายอาญา กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนงอันเปนการมิชอบเพื่อจะชวย 
บุคคลหน่ึงบุคคลใดมิใหตองโทษหรือใหรับโทษนอยลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง 
เจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้นเปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ตองรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตอง 



   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    

ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง 
ส่ีหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๐๑*  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา 
คดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเอง
หรอื 
ผูอื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิ
ชอบ 
ดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพัน 
บาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 
  *[มาตรา ๒๐๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๒๐๒*  ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา 
คดี หรือพนักงานสอบสวน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนง โดยเห็นแกทรพัย
สิน 
หรือประโยชนอื่นใด ซ่ึงตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น 
ตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงส่ีหม่ืน
บาท  
หรือประหารชีวิต 
  *[มาตรา ๒๐๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๒๐๓  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษา 
หรือคําสั่งของศาล ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ตองระวาง
โทษจํา 
คุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๒๐๔  ผูใดเปนเจาพนักงาน มีตําแหนงหนาท่ีควบคุมดูแลผูท่ีตองคุมขัง
ตาม 
อํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญากระทําดวย 
ประการใด ๆ ใหผูท่ีอยูในระหวางคุมขังน้ันหลุดพนจากการคุมขังไป ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หนึ่งป 
ถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 



   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    

  ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาล
ใด 
ใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคน
ขึ้นไป  
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๐๕  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๐๔ เปนการกระทํา 
โดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปดวยการกระทําโดยประมาทนั้นเปนบุคคล 
ท่ีตองคําพิพากษาของศาลหน่ึงศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบ
หาป 
ขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหก 
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดจัดใหไดตัวผูท่ีหลุดพนจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน  
ใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดน้ัน 
 
        ลักษณะ ๔ 
        ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
           ------ 
  มาตรา ๒๐๖  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกวัตถุหรือสถานอันเปนที่เคารพใน 
ทางศาสนาของหมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรอื 
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๐๗  ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน 
นมัสการ หรอื กระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่ง 
ป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๐๘  ผูใดแตงกายหรือใชเคร่ืองหมายท่ีแสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นัก
พรต 
หรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวา ตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวาง
โทษจํา 



   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    

คุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
        ลักษณะ ๕ 
   ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน 
            ------ 
  มาตรา ๒๐๙  ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดําเนินการและมีความ 
มุงหมายเพ่ือการอันมิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 
เจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคล
นั้น  
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๑๐  ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดอยางหนึ่ง
อยาง 
ใดตามที่บัญญัติไวในภาค ๒ นี ้และความผิดน้ันมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป ผู
นั้น 
กระทําความผิดฐานเปนซองโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือท้ัง 
จําทั้งปรับ 
  ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอด 
ชีวิตหรือจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับ
ต้ัง 
แตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๑๑  ผูใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซองโจรผูนั้นกระทําความผิด 
ฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจร เวนแตผูนั้นจะแสดงไดวา ไดประชุมโดยไมรูวาเปนการประชุมของอั้งยี ่
หรือซองโจร 
 
  มาตรา ๒๑๒  ผูใด 
  (๑) จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกอั้งยี่หรือซองโจร 
  (๒) ชักชวนบุคคลใหเขาเปนสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจร 
  (๓) อุปการะอั้งยี่หรือซองโจรโดยใหทรัพยหรือโดยประการอื่น หรอื 
  (๔) ชวยจําหนายทรัพยท่ีอ้ังย่ีหรือซองโจรไดมาโดยการกระทําความผิด 
  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจร  



   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    

แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๒๑๓  ถาสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรคนหนึ่งคนใดไดกระทําความ
ผิด 
ตามความมุงหมายของอ้ังย่ีหรือซองโจรน้ัน สมาชิกอ้ังย่ีหรือพรรคพวกซองโจรท่ีอยูดวยในขณะ
กระทํา 
ความผิด หรืออยูดวยในที่ประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดนั้น และบรรดา
หัวหนา 
ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในอั้งยี่หรือซองโจรนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิด 
นั้นทุกคน 
 
  มาตรา ๒๑๔  ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พํานัก ที่ซอนเรน 
หรือที่ประชุมใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค ๒ นี ้ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรอื
ภริยา 
ของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 
 
  มาตรา ๒๑๕  ผูใดม่ัวสุมกันต้ังแตสิบคนข้ึนไป ใชกําลังประทุษรายขูเข็ญ 
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทํา 
ความผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๑๖  เม่ือเจาพนักงานส่ังผูท่ีม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดตาม 
มาตรา ๒๑๕ ใหเลิกไป ผูใดไมเลิก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        ลักษณะ ๖ 
   ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 
           ------- 



   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    

  มาตรา ๒๑๗  ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุก 
ตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๑๘  ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยดังตอไปน้ี 
  (๑) โรงเรือน เรือหรือแพที่คนอยูอาศัย 
  (๒) โรงเรือน เรือหรือแพอันเปนที่เก็บหรือที่ทําสินคา 
  (๓) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 
  (๔) โรงเรือนอันเปนสาธารณะ สมบัติของแผนดินเปนสาธารณสถาน 
หรือเปนที่สําหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 
  (๕) สถานีรถไฟ ทาอากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 
  (๖) เรือกลไฟ หรือเรือยนตร อันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป อากาศยาน 
หรือรถไฟที่ใชในการขนสงสาธารณะ 
  ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต
หน่ึง 
หม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๑๙  ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ 
หรือมาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้น ๆ 
 
  มาตรา ๒๒๐  ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใด ๆ แมเปนของ 
ตนเอง จนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม 
แกทรัพยตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๑๘ ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑๘ 
 
  มาตรา ๒๒๑  ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น 
หรือทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๒๒  ผูใดกระทําใหเกิดระเบิดจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกทรัพย 
ดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
  มาตรา ๒๒๓  ความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐  
มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ๒๒๒ นั้น ถาทรัพยที่เปนอันตราย หรือที่นาจะเปนอันตรายเปนทรัพย 
ที่มีราคานอย และการกระทํานั้นไมนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก 



   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    

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๒๔  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘  
มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ๒๒๒ เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ 
ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
  ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก 
ตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๒๕  ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท และเปนเหตุใหทรพัย
ของผู 
อ่ืนเสียหาย หรือการกระทําโดยประมาทนั้นนาจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่นตองระวางโทษ
จํา 
คุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๒๖  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกโรงเรือน อูเรือ ที่จอดรถ 
หรือเรือสาธารณะ ทุนทอดจอดเรือ ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟาหรือส่ิงท่ีทําไว 
เพื่อปองกันอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย จนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๒๗  ผูใดเปนผูมีวิชาชีพในการออกแบบควบคุม หรือทําการกอสราง 
ซอม 
แซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึงกระทํา
การ 
นั้น ๆ โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรอื 
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๒๘  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือใหเกิดอุทกภัย หรือเพื่อใหเกิด
ขัด 
ของแกการใชน้ําซึ่งเปนสาธารณูปโภค ถาการกระทํานั้นนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพย
ของผู 
อื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําผิดดังกลาวในวรรคแรกเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น 
หรือทรัพยของผูอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต 



   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    

หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๒๙  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหทางสาธารณะ ประตูน้ํา 
ทํานบ เขื่อน อันเปนสวนของทางสาธารณะ หรือที่ขึ้นลงของอากาศยาน อยูในลักษณะอันนา 
จะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๓๐  ผูใดเอาส่ิงใด ๆ กีดขวางทางรถไฟหรอืทางรถราง ทําให 
รางรถไฟ หรอืรางรถรางหลุด หลวมหรือเคล่ือนจากท่ี หรือกระทําแกเครื่องสัญญาณจนนาจะ 
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการเดินรถไฟหรือรถราง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป  
และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๓๑  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ  
หรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งจัดไวเปนสัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือหรือ 
การเดินอากาศ อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือ 
หรือการเดินอากาศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง 
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๓๒  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหยานพาหนะดังตอไปนี้  
อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคล 
  (๑) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง 
  (๒) รถยนตรที่ใชสําหรับการขนสงสาธารณะ หรอื 
  (๓) เรือกลไฟ หรือเรือยนตรอันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ท่ีใชสําหรับ 
การขนสงสาธารณะ 
  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท 
ถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
 
  มาตรา ๒๓๓  ผูใดใชยานพาหนะรับจางขนสงคนโดยสาร เม่ือยานพาหนะ 
นั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลในยานพาหนะนั้น ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๓๔  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกส่ิงท่ีใชในการผลิต 
ในการสงพลังงานไฟฟาหรือในการสงน้ํา จนเปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรอื 
นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 



   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    

หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๓๕  ผูใดกระทําการดวยประการใด ๆ ใหการส่ือสารสาธารณะ 
ทางไปรษณีย ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือทางวิทยุขัดของ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๓๖  ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด 
เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช และการปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรอื 
จําหนาย หรือเสนอขาย สิ่งเชนวานั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๓๗  ผูใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
เจือลงในอาหาร หรือในน้ําซึ่งอยูในบอสระหรือที่ขังน้ําใด ๆ และอาหารหรือน้ํานั้นไดมีอยูหรือ 
จัดไวเพื่อประชาชนบริโภค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแต 
หน่ึงพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๓๘  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ 
เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต 
หาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๓๙  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ 
เปนการกระทําโดยประมาท และใกลจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ผูกระทําตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        ลักษณะ ๗ 
        ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
          ----------  
         หมวด ๑ 
        ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา 
          ---------- 
  มาตรา ๒๔๐  ผูใดทําปลอมข้ึนซ่ึงเงินตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อใหเปน 
เหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรอื 



   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    

ทําปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผูนั้นกระทํา 
ความผิดฐานปลอมเงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป  
และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๔๑  ผูใดแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตร 
หรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญ 
สําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ผูนั้น 
กระทําความผิดฐานแปลงเงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึง 
ยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๔๒  ผูใดกระทําโดยทุจริตใหเหรียญกระษาปณซึ่งรัฐบาล 
ออกใชมีนํ้าหนักลดลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร นําออกใชหรือมีไวเพื่อนําออกใชซึ่ง 
เหรียญกระษาปณที่มีผูกระทําโดยทุจริตใหน้ําหนักลดลงตามความในวรรคแรก ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกัน 
 
  มาตรา ๒๔๓  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ อันเปนของปลอม 
ตามมาตรา ๒๔๐ หรอืของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
  มาตรา ๒๔๔  ผูใดมีไวเพ่ือนําออกใชซ่ึงส่ิงใด ๆ อันตนไดมาโดยรูวาเปน 
ของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรอืของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป 
ถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๔๕  ผูใดไดมาซ่ึงส่ิงใด ๆ โดยไมรูวาเปนของปลอมตามมาตรา ๒๔๐  
หรอืของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถาตอมารูวาเปนของปลอมหรือของแปลงเชนวานั้น ยังขืนนําออก 
ใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๔๖  ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ไมวา 
จะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรอื
สําหรับ 
ปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเคร่ืองมือ 
หรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และ 
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 
 



   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    

  มาตรา ๒๔๗  ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้เปนการกระทําเกี่ยวกับ 
เงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลตางประเทศออกใชหรือ 
ใหอํานาจใหออกใช หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศ หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ย 
พันธบัตรนั้น ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
  มาตรา ๒๔๘  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ 
หรือมาตรา ๒๔๗ ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไวในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ 
ตนปลอมหรือแปลงนั้นดวย ใหลงโทษผูน้ันตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗  
แตกระทงเดียว 
 
  มาตรา ๒๔๙  ผูใดทําบัตรหรือโลหะธาตุอยางใด ๆ ใหมีลักษณะและ 
ขนาดคลายคลึงกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาล 
ออกใชหรือใหอํานาจใหออกใชหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร 
นั้น ๆ หรือจําหนายบัตรหรือโลหธาตุเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการจําหนายบัตร หรือโลหะธาตุดังกลาวในวรรคแรกเปนการจําหนาย 
โดยการนําออกใชดังเชนส่ิงใด ๆ ที่กลาวในวรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        หมวด ๒ 
      ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว 
        ---------- 
  มาตรา ๒๕๐  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผนดินรอยตราแผนดิน 
หรือพระปรมาภิไธย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท 
ถึงส่ีหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๕๑  ผูใดปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง 
ขององคการสาธารณะ หรือของเจาพนักงานตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และ 
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๕๒  ผูใดใชดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธย ดังกลาวมา 
ในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ อันเปนดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยที่ทําปลอมขึ้น 
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 



   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    

  มาตรา ๒๕๓  ผูใดไดมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกลาวในมาตรา ๒๕๐ 
หรือมาตรา ๒๕๑ ซึ่งเปนดวงตราหรือรอยตราอันแทจริง และใชดวงตราหรือรอยตรานั้นโดย 
มิชอบในประการที่นาจะทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษสองในสามสวนของ 
โทษที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ นั้น 
 
  มาตรา ๒๕๔  ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชสําหรับการไปรษณีย 
การภาษีอากรหรือการเก็บคาธรรมเนียม หรือแปลงแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชในการเชนวานั้นให 
ผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงเจ็ดป  
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๕๕  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตรา 
แผนดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององคการสาธารณะ หรือของ 
เจาพนักงาน หรือแสตมปซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเปน 
ของปลอม หรือของแปลง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท 
ถึงสองหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๒๕๖  ผูใดลบ ถอนหรือกระทําดวยประการใด ๆ แกแสตมป 
รัฐบาลซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๕๔ และมีเคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใดแสดงวาใชไมไดแลว 
เพ่ือใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๕๗  ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียนหรือเสนอแลกเปล่ียน 
ซึ่งแสตมปอันเกิดจากการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๖ ไมวาการกระทํา 
ตามมาตรานั้น ๆ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๕๘  ผูใดทําปลอมข้ึนซ่ึงต๋ัวโดยสารซ่ึงใชในการขนสงสาธารณ  
หรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสาธารณะใหผิดไปจากเดิม เพ่ือใหผูอ่ืนเช่ือวามีมูลคา 
สูงกวาจริง หรอืลบ ถอน หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกตั๋วเชนวานั้นซึ่งมีเครื่องหมายหรือ 
การกระทําอยางใด แสดงวาใชไมไดแลวเพ่ือใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรอื 
ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๕๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๒๕๘ เปนการกระทําเกี่ยวกับ 
ตั๋วที่จําหนายแกประชาชนเพื่อผานเขาสถานที่ใด ๆ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



   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    

 
  มาตรา ๒๖๐  ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียนหรือเสนอแลกเปล่ียน 
ซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๖๑  ผูใดทําเคร่ืองมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงส่ิงใด ๆ 
ซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้น 
เพื่อใชในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๖๒  ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖  
มาตรา ๒๕๗ หรือมาตรา ๒๖๑ เปนการกระทําเกี่ยวกับแสตมปรัฐบาลตางประเทศ ผูกระทํา 
ตองระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ัน ๆ 
 
  มาตรา ๒๖๓  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ 
มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ไดกระทําความผิด 
ตามมาตราอื่นที่บัญญัติไวในหมวดนี ้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทําความผิดนั้นดวย  
ใหลงโทษผูน้ันตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘  
มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ แตกระทงเดียว 
 
        หมวด ๓ 
       ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 
          ------- 
  มาตรา ๒๖๔  ผูใดทําเอกสารปลอมข้ึนท้ังฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด 
เติมหรือตัดทอนขอความหรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม 
หรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน  
ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอม 
เอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือชื่อของ 
ผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสาร
นั้น 
ไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร  
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 



   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    

  มาตรา ๒๖๕  ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุก
ต้ัง 
แตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๖๖  ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี ้
  (๑) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ 
  (๒) พินัยกรรม 
  (๓) ใบหุน ใบหุนกูหรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู หรอื 
  (๔) ต๋ัวเงิน 
  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืน 
บาท 
 
  มาตรา ๒๖๗  ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาท่ีจดขอความ 
อันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยาน 
หลักฐานโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๖๘  ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิด 
ตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่นาจะเกิดความ 
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้น หรือเปน 
ผูแจงใหเจาพนักงานจดขอความน้ันเองใหลงโทษตามมาตราน้ีแตกระทงเดียว 
 
  มาตรา ๒๖๙  ผูใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย กฎหมาย บัญช ี
หรือวิชาชีพอื่นใด ทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย 
แกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคแรก  
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 
        ลักษณะ ๘ 
        ความผิดเกี่ยวกับการคา 
         ---------- 
  มาตรา ๒๗๐  ผูใดใชหรือมีไวเพ่ือใชซ่ึงเคร่ืองช่ัง เครื่องตวง หรือเครื่องวัด  



   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    

ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการคา หรือมีเครื่องเชนวานั้นไวเพื่อขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๗๑  ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใด ๆ ใหผูซ้ือหลงเช่ือ 
ในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปน 
ความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 
 
  มาตรา ๒๗๒  ผูใด 
  (๑) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคา 
ของผูอ่ืนมาใช หรือทําใหปรากฏท่ีสินคา หีบ หอ วัตถุท่ีใชหุมหอ แจงความ รายการแสดงราคา  
จดหมายเกี่ยวกับการคาหรือสิ่งอื่นทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือ 
การคาของผูอื่นนั้น 
  (๒) เลียนปาย หรือสิ่งอื่นทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวา 
สถานที่การคาของตนเปนสถานที่การคาของผูอื่นที่ตั้งอยูใกลเคียง 
  (๓) ไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความเท็จเพ่ือใหเสียความเช่ือถือในสถานท่ี 
การคา สินคาอุตสาหกรรมหรือพาณิชยการของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนแกการคาของตน 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
  ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 
 
  มาตรา ๒๗๓  ผูใดปลอมเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนซ่ึงไดจดทะเบียนแลว 
ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๗๔  ผูใดเลียนเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนซ่ึงไดจดทะเบียนแลว 
ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมาย
การ 
คาของผูอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๗๕  ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนายหรือเสนอจําหนาย 
ซึ่งสินคาอันเปนสินคาที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๒ 
(๑)  



   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    

หรือสินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมายการคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่นตาม 
ความในมาตรา ๒๗๓ หรือมาตรา ๒๗๔ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
        ลักษณะ ๙ 
          ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
         ---------- 
  มาตรา ๒๗๖  ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง ซ่ึงมิใชภริยาของตน 
โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได  
หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และ 
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๗๗  ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป 
โดยเด็กหญิงน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบสองป และ 
ปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๒๗๘  ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบสามปโดยขูเข็ญ 
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยบุคคลน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรอื 
โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๗๙  ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป โดย 
เด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาในการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญ 
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรอื 
โดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ 
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๘๐  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
  (๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึง 
สิบหาป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสามหมื่นบาท 
  (๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรอื 
จําคุกต้ังแตสิบสองปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 



   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    

 
  มาตรา ๒๘๑  การกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ หรือมาตรา ๒๗๘ นั้น  
ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย มิได
เกิด 
ขึ้นโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง หรือมิไดเปนการกระทําแก
บุคคล 
ดังระบุไวในมาตรา ๒๘๕ เปนความผิดอันยอมความได 
 
  มาตรา ๒๘๒  ผูใดเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอื่นเปนธุระจัดหา ลอไปหรือ 
ชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเด็กหญิงหรือหญิงอายุยังไมเกินสิบแปดป โดยเด็กหญิงหรือหญิง 
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
ไมวาการกระทําตาง ๆ อันประกอบเปนความผิดนั้นจะไดกระทําในประเทศตางกันหรือไม 
 
  มาตรา ๒๘๓  ผูใดเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอื่นเปนธุระจัดหา ลอไปหรือ 
ชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ 
ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ไมวาการกระทําตาง ๆ อันประกอบเปนความผิดนั้น 
จะไดกระทําในประเทศตางกันหรือไม 
 
  มาตรา ๒๘๔  ผูใดพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง 
ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการ 
อื่นใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ผูใดซอนเรนหญิงซึ่งเปนผูถูกพาไปตามความในวรรคแรก ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับผูพาไปนั้น 
  ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 
 
  มาตรา ๒๘๕  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เปนการกระทําแก 
ผูสืบสันดาน ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการหรือผูอยูในความ 
ปกครองในความพิทักษหรือในความอนุบาลผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวใน 
มาตรานั้น ๆ หน่ึงในสาม 
 
  มาตรา ๒๘๖  ชายใดอายุกวาสิบหกป ดํารงชีพอยูดวยผลจากการหากิน 
 



   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    

ของหญิงนครโสเภณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  ชายใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรับดํารงชีพหรือไมมีปจจัย 
อันพอเพียงสําหรับดํารงชีพ และ 
  (๑) ปรากฏวาอยูรวมกับหญิงนครโสเภณี หรือสมาคมกับหญิงนคร 
โสเภณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ 
  (๒) กินอยูหลับนอน หรือรับเงินหรือประโยชนอยางอื่น โดยหญิงนคร 
โสเภณีเปนผูจัดให หรอื 
  (๓) เขาแทรกแซงเพื่อชวยหญิงนครโสเภณีในการทะเลาะวิวาทกับ 
ผูที่คบคากับหญิงนครโสเภณีนั้น 
  ใหถือวาชายนั้นดํารงชีพอยูดวยผลจากการหากินของหญิงนครโสเภณ ี
เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชนนั้น 
  บทบัญญัติแหงมาตรานี ้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเล้ียงดูจากหญิงนคร 
โสเภณี ซ่ึงพึงใหคาเล้ียงดูน้ันตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 
 
  มาตรา ๒๘๗  ผูใด 
  (๑) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคาเพื่อการจายแจกหรือเพื่อ 
การแสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือ 
ยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรอืยังใหพาไปหรอืทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ  
ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถาย 
ภาพยนตรหรือสิ่งอื่นใดอันลามก 
  (๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุหรือ 
ส่ิงของลามกดังกลาวแลว จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชาวัตถุหรือส่ิงของ 
เชนวานั้น 
  (๓) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือสิ่งของลามก 
ดังกลาวแลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิดตาม 
มาตรานี ้หรือโฆษณาหรือไขขาววาวัตถ ุหรือส่ิงลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรอื 
โดยวิธีใด 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
       ลักษณะ ๑๐ 
   ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 
         ----------   
        หมวด ๑ 



   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    

             ความผิดตอชีวิต 
         --------- 
  มาตรา ๒๘๘  ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป 
 
  มาตรา ๒๘๙  ผูใด 
  (๑) ฆาบุพการ ี
  (๒) ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที ่หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา  
หรือไดกระทําการตามหนาท่ี 
  (๓) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตามหนาที่  
หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว 
  (๔) ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน 
  (๕) ฆาผูอื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย 
  (๖) ฆาผูอื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทํา 
ความผิดอยางอ่ืน หรอื 
  (๗) ฆาผูอื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดแตการที่ตนได 
กระทําความผิดอื่น เพื่อปกปดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญา ในความผิด 
อื่นที่ตนไดกระทําไว 
  ตองระวางโทษประหารชีวิต 
 
  มาตรา ๒๙๐  ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความ 
ตาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป 
  ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ผู 
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป 
 
  มาตรา ๒๙๑  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแก 
ความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๒๙๒  ผูใดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัยคลายคลึงกัน
แก 
บุคคลซ่ึงตองพ่ึงตน ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด เพื่อใหบุคคลนั้นฆาตนเอง ถาการฆาตนเอง
นั้นได 
เกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
ส่ีพัน 
บาท 



   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    

 
  มาตรา ๒๙๓  ผูใดชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกป หรือผูซ่ึงไมสามารถ
เขา 
ใจวาการกระทําของตนมีสภาพหรือสาระสําคัญอยางไรหรือไมสามารถบังคับการกระทําของตนได 
ให 
ฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหา 
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๙๔  ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป 
และ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม ถึงแกความตายโดยการกระทําในการ 
ชุลมุนตอสูน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไป เพื่อหาม 
การชุลมุนตอสูนั้น หรือเพ่ือปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
        หมวด ๒ 
          ความผิดตอรางกาย 
        --------- 
  มาตรา ๒๙๕  ผูใดทํารายผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจ 
ของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ 
ไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๙๖  ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกายถาความผิดนั้น 
มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
  มาตรา ๒๙๗  ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกายจนเปนเหตุให 
ผูถูกกระทํารายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป 
  อันตรายสาหัสนั้น คือ 
  (๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท 
  (๒) เสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ 
  (๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด 
  (๔) หนาเสียโฉมอยางติดตัว 



   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    

  (๕) แทงลูก 
  (๖) จิตพิการอยางติดตัว 
  (๗) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
  (๘) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรอื 
จนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน 
 
  มาตรา ๒๙๘  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถาความผิดนั้น 
มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 
สองปถึงสิบป 
 
  มาตรา ๒๙๙  ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคนขึ้นไป  
และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไมรับอันตรายสาหัส โดยการ 
กระทําในการชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอ
สู 
นั้น หรือเพ่ือปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๓๐๐  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับ 
อันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
        หมวด ๓ 
       ความผิดฐานทําใหแทงลูก 
         ---------- 
  มาตรา ๓๐๑  หญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนแทงลูก  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๐๒  ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงน้ันยินยอม ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 



   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    

  มาตรา ๓๐๓  ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงน้ันไมยินยอม ตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง 
โทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๐๔  ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรอื 
มาตรา ๓๐๒ วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ 
 
  มาตรา ๓๐๕  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๓๐๑ และ 
มาตรา ๓๐๒ นั้น เปนการกระทําของนายแพทยและ 
  (๑) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นหรือ 
  (๒) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ 
  ผูกระทําไมมีความผิด 
 
        หมวด ๔ 
         ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา 
        ---------- 
  มาตรา ๓๐๖  ผูใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ท่ีใด เพื่อใหเด็กนั้น 
พนไปเสียจากตน โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๐๗  ผูใดมีหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซ่ึงพ่ึง 
ตนเองมิได เพราะอายุ ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดท้ิงผูซ่ึงพ่ึงตนเองมิไดน้ันเสีย 
โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๐๘  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือมาตรา ๓๐๗ 
เปนเหตุใหผูถูกทอดท้ิงถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัต ิ
ไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 
 
       ลักษณะ ๑๑ 



   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    

       ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง 
          -------- 
        หมวด ๑ 
          ความผิดตอเสรีภาพ 
          -------- 
  มาตรา ๓๐๙  ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด 
หรือจํายอมตอส่ิงใด โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ 
ทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจน้ันเองหรือของผูอ่ืน หรือโดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจ 
ตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้นหรือจํายอมตอสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทํา 
ความผิดดวยกันต้ังแตหาคนข้ึนไป หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย  
หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ีหรือซองโจร ไมวาอ้ังย่ีหรือซองโจรน้ัน 
จะมีอยูหรือไม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาท 
ถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
 
  มาตรา ๓๑๐  ผูใดหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใด 
ใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน 
หกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหน่ียวถูกกักขังหรือ
ตอง 
ปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดัง
ท่ี 
บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 
 
  มาตรา ๓๑๑  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถูก
หนวง 
เหน่ียว ถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไม 
เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหน่ียว 
ถูกกักขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส  
ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ 



   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    

 
  มาตรา ๓๑๒  ผูใดเพื่อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส 
นําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรพามาจากที่ใด ซ้ือ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนี่ยว 
ซ่ึงบุคคลหน่ึงบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๓๑๓  ผูใดเพ่ือไดมาซ่ึงคาไถ 
  (๑) เอาตัวเด็กอายุยังไมเกินสิบสามปไป 
  (๒) เอาตัวบุคคลอายุกวาสิบสามปไป โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ  
ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด หรอื 
  (๓) หนวงเหน่ียวหรือกักขังบุคคลใด 
  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาท 
ถึงส่ีหม่ืนบาท 
  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป  
ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  
หรือจําคุกยี่สิบป 
  ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหน่ียว 
หรือผูถูกกักขังนั้นถึงแกความตาย หรือเปนการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดราย  
จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต  
หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๓๑๔  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 
  มาตรา ๓๑๕  ผูใดกระทําการเปนคนกลาง โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย
สิน 
หรือประโยชนอยางใดที่มิควรไดจากผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผูที่จะใหคาไถ 
ตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๑๖  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา  
๓๑๕ จัดใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังไดรับเสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษา 
โดยผู 
นั้นมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตกอยูในภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิต ใหลงโทษนอยกวาท่ี 
กฎหมายกําหนดไว แตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 



   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    

 
  มาตรา ๓๑๗  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไมเกิน 
สิบสามปไปเสียจากผูปกครองหรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับ 
ต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
  ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามความในวรรคแรก  
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 
 
  มาตรา ๓๑๘  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบแปดป  
ไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแล โดยผูเยาวน้ันไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนายหรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามความ 
ในวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 
  ถาความผิดดังกลาวในสองวรรคแรกกอนไดกระทําเพื่อหากําไรหรือ 
เพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท 
ถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
 
  มาตรา ๓๑๙  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบแปดป 
ไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแล เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผูเยาวน้ัน 
เต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามความใน 
วรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น 
 
  มาตรา ๓๒๐  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบ
งํา 
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด พาหรือสงคนออกไปนอกราชอาณาจักร ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําเพื่อใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยูในอํานาจ
ของ 
ผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือเพ่ือละท้ิงใหเปนคนอนาถา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หก 
เดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๓๒๑  ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และ 
มาตรา ๓๑๑ วรรคแรก เปนความผิดอันยอมความได 



   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    

 
        หมวด ๒ 
    ความผิดฐานเปดเผยความลับ 
          -------- 
  มาตรา ๓๒๒  ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ  
ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป เพ่ือลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสาร 
เชนวานั้นออกเปดเผยก็ด ีถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๒๓  ผูใดลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืนโดยเหตุท่ีเปน 
เจาพนักงานผูมีหนาที ่โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ  
ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความหรือผูสอบบัญชี หรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวยในการ 
ประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับ 
ของผูอ่ืน อันตนไดลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหาย 
แกผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 
  มาตรา ๓๒๔  ผูใดโดยเหตุท่ีตนมีตําแหนงหนาท่ี วิชาชีพหรืออาชีพอันเปน 
ท่ีไววางใจ ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิต 
ในวิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๒๕  ความผิดในหมวดน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
 
        หมวด ๓ 
     ความผิดฐานหม่ินประมาท 
        ---------- 
  มาตรา ๓๒๖  ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม โดยประการที่นาจะ 
ทําใหผูอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๒๗  ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สามและการใสความนั้นนาจะเปน
เหตุ 



   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    

ให บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทํา
ความ 
ผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๓๒๖ นั้น 
 
  มาตรา ๓๒๘  ถาความผิดฐานหม่ินประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวย
เอกสาร  
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏดวยวิธีใด แผนเสียงหรือส่ิง
บันทึก 
เสียงอยางอ่ืน กระทําโดยการกระจายเสียง หรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอื่นใด ผูกระทํา
ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๒๙  ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต 
  (๑) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตน 
ตามคลองธรรม 
  (๒) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที ่
  (๓) ติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเปนวิสัยของ 
ประชาชนยอมกระทํา หรอื 
  (๔) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผย 
ในศาลหรือในการประชุม 
  ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 
  มาตรา ๓๓๐  ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจน 
ไดวาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ 
  แตหามไมใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความ 
ในเรื่องสวนตัว และการพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน 
 
  มาตรา ๓๓๑  คูความ หรือทนายความของคูความ ซ่ึงแสดงความคิดเห็น 
หรือขอความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชนแกคดีของตน ไมมีความผิดฐาน 
หมิ่นประมาท 
 
  มาตรา ๓๓๒  ในคดีหม่ินประมาทซ่ึงมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด 
ศาลอาจส่ัง 
  (๑) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุท่ีมีขอความหม่ินประมาท 



   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    

  (๒) ใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหน่ึงฉบับ 
หรอืหลายฉบบั คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา 
 
  มาตรา ๓๓๓  ความผิดในหมวดน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
  ถาผูเสียหายในความผิดฐานหม่ินประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา  
มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
 
        ลักษณะ ๑ 
         ความผิดเก่ียวกับทรัพย 
            -------    
         หมวด ๑ 
       ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย 
            ------ 
  มาตรา ๓๓๔  ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืน หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดย 
ทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหก
พันบาท 
 
  มาตรา ๓๓๕  ผูใดลักทรัพย 
  (๑) ในเวลากลางคืน 
  (๒) ในท่ีหรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม การระเบิดอุทกภัย หรือในที่หรือ 
บริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแกรถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสารหรือภัยพิบัติ 
อื่นทํานองเดียวกัน หรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเชนวานั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัว 
ภยันตรายใด ๆ 
  (๓) โดยทําอันตรายส่ิงกีดก้ันสําหรับคุมครองบุคคลหรือทรัพยหรือโดยผาน 
สิ่งเชนวานั้นเขาไปดวยประการใด ๆ 
  (๔) โดยเขาทางชองทางซ่ึงไดทําข้ึนโดยไมไดจํานงใหเปนทางคนเขา 
หรือเขาทางชองทางซ่ึงผูเปนใจเปดไวให 
  (๕) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเปนผูอ่ืน มอบหนาหรือทําดวยประการอื่น 
เพื่อไมใหเห็นหรือจําหนาได 
  (๖) โดยลวงวาเปนเจาพนักงาน 
  (๗) โดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสองคนข้ึนไป 
  (๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อใหบริการสาธารณะ 
ที่ตนไดเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต หรือซอนตัวอยูในสถานที่นั้น ๆ 
  (๙) ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน ที่จอดรถหรือ 
เรือสาธารณะ สาธารณสถานสําหรับขนถายสินคา หรือในยวดยานสาธารณะ 



   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    

  (๑๐) ที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน 
  (๑๑) ที่เปนของนายจางหรือที่อยูในความครอบครองของนายจาง 
  (๑๒) ที่เปนของผูมีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เปนผลิตภัณฑ พืชพันธุ สัตว 
หรือเครื่องมืออันมีไวสําหรับประกอบกสิกรรมหรือไดมาจากการกสิกรรมนั้น 
  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง 
หน่ึงหม่ืนบาท 
  ถาความผิดนั้นเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวใน 
อนุมาตราดังกลาวแลวตั้งแตสองอนุมาตราขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ต้ังแตหกเดือน 
ถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรานี ้เปนการกระทําโดยความจําใจ 
หรือความยากจนเหลือทนทาน และทรัพยนั้นมีราคาเล็กนอย ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิด 
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ก็ได 
   
  มาตรา ๓๓๕ ทวิ*  ผูใดลักทรัพยที่เปนพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถา
ทรพัย 
นั้นเปนที่สักการะบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หรือสวนหน่ึงสวนใดของ
พระ 
พุทธรูปหรือวัตถุดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
สอง 
หมื่นบาท 
  ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวัด สํานักสงฆ สถานอันเปนที่เคารพใน
ทาง 
ศาสนา โบราณสถานอันเปนทรัพยสินของแผนดิน สถานท่ีราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติผู 
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
  *[มาตรา ๓๓๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
  มาตรา ๓๓๖  ผูใดลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา ผูนั้นกระทําความผิด 
ฐานวิ่งราวทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
  ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง 



   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    

โทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท 
 
        หมวด ๒ 
          ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย 
        ---------- 
  มาตรา ๓๓๗  ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืน 
ไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะทํา 
อันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือของบุคคลท่ีสาม  
จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานกรรโชกตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
  ถาความผิดฐานกรรโชกไดกระทําโดย 
  (๑) ขูวาจะฆา ขูวาจะทํารายรางกายใหผูถูกขมขืนใจหรือผูอื่นใหไดรับ 
อันตรายสาหัส หรือขูวาจะทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยของผูถูกขมขืนใจหรือผูอ่ืน หรอื 
  (๒) มีอาวุธติดตัวมาขูเข็ญ 
  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดปและปรับตั้งแต 
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 
  มาตรา ๓๓๘  ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืน 
ไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินโดยขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับ ซึ่งการเปดเผยนั้น 
จะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลท่ีสามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทํา 
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแต 
สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๓๓๙  ผูใดลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้น 
จะใชกําลังประทุษราย เพื่อ 
  (๑) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป 
  (๒) ใหย่ืนใหซ่ึงทรัพยน้ัน 
  (๓) ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว 
  (๔) ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรอื 
  (๕) ใหพนจากการจับกุม 
  ผูนั้นกระทําความผิดฐานชิงทรัพย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป 
ถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  ถาความผิดนั้นเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวใน 
อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแหงมาตรา ๓๓๕ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป  
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 



   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    

  ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
  ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๓๙ ทวิ*  ถาการชิงทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ 
วรรคหนึ่ง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท 
ถึงสามหม่ืนบาท 
  ถาการชิงทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๕ ทวิ 
วรรคสองดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท 
ถึงสามหม่ืนบาท 
  ถาการชิงทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแก 
กายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท 
ถึงส่ีหม่ืนบาท 
  ถาการชิงทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผู 
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  ถาการชิงทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป 
  *[มาตรา ๓๓๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
  มาตรา ๓๔๐  ผูใดชิงทรัพยโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสามคน 
ขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลนทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับ 
ต้ังแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงสองหม่ืนบาท 
  ถาในการปลนทรัพย ผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย  
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสามหม่ืนบาท 
  ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป 
  ถาการปลนทรัพยไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอื่น 
รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิดหรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษ 
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป 
  ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ 



   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    

ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๓๔๐ ทวิ*  ถาการปลนทรัพยไดกระทําตอทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ 
วรรคหนึ่ง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง 
สามหม่ืนบาท 
  ถาการปลนทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๕ ทวิ  
วรรคสองดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงส่ี
หม่ืน 
บาท 
  ถาการปลนทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูกระทําแมแตคนหน่ึงคนใดมี
อาวุธ 
ติดตัวไปดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
ส่ี 
หมื่นบาท 
  ถาการปลนทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตราย 
สาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป 
  ถาการปลนทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไดกระทําโดยแสดงความ 
ทารุณจนเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิดหรือกระทําทรมาน  
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
  ถาการปลนทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 
  *[มาตรา ๓๔๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
        หมวด ๓ 
           ความผิดฐานฉอโกง 
        ----------- 
  มาตรา ๓๔๑  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ 
หรอื 
ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวาน้ันไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูก
หลอ 
กลวงหรือบุคคลท่ีสามหรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ 
ผูนั้น 
กระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ัง



   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    

จําทั้ง 
ปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๒  ถาในการกระทําความผิดฐานฉอโกง ผูกระทํา 
  (๑) แสดงตนเปนคนอื่น หรอื 
  (๒) อาศัยความเบาปญญาของผูถูกหลอกลวงซึ่งเปนเด็ก หรืออาศัย 
ความออนแอแหงจิตของผูถูกหลอกลวง 
  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๓  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ไดกระทําดวยการแสดง
ขอ 
ความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริง ซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผู
กระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะดังกลาวในมาตรา  
๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และ
ปรับ 
ต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
 
  มาตรา ๓๔๔  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไปใหประกอบ 
การงานอยางใด ๆ ใหแกตนหรือใหแกบุคคลท่ีสาม โดยจะไมใชคาแรงงานหรือคาจางแก 
บุคคลเหลาน้ัน หรือโดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน ตองระวาง
โทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๕  ผูใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเขาอยู 
ในโรงแรม โดยรูวาตนไมสามารถชําระเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือคาอยูในโรงแรมนั้น ตอง
ระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๖  ผูใดเพื่อเอาทรัพยสินของผูอื่นเปนของตนหรือของบุคคล 
ท่ีสาม ชักจูงผูหน่ึงผูใดใหจําหนายโดยเสียเปรียบซ่ึงทรัพยสิน โดยอาศัยเหตุท่ีผูถูกชักจูงมีจิตออน
แอ 



   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    

หรือเปนเด็กเบาปญญา และไมสามารถเขาใจตามควรซึ่งสาระสําคัญแหงการกระทําของตน จนผู
ถูก 
ชักจูงจําหนายซ่ึงทรัพยสินน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ัง
จําทั้ง 
ปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๗  ผูใดเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการประกัน 
วินาศภัย แกลงทําใหเกิดเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๔๘  ความผิดในหมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๔๓ 
เปนความผิดอันยอมความได 
 
        หมวด ๔ 
       ความผิดฐานโกงเจาหนี ้
          -------- 
  มาตรา ๓๔๙  ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรอืทําใหไร 
ประโยชนซึ่งทรัพยอันตนจํานําไวแกผูอื่น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา ตอง
ระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๐  ผูใดเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือของผูอื่นไดรับชําระหนี้ 
ท้ังหมดหรือแตบางสวน ซ่ึงไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ี ยายไปเสีย ซอนเรน 
หรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซ่ึงทรัพยใดก็ดี แกลงใหตนเองเปนหนี้จํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ด ี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๑  ความผิดในหมวดน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
 
        หมวด ๕ 
         ความผิดฐานยักยอก 
         --------- 
  มาตรา ๓๕๒  ผูใดครอบครอบทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวม
อยู 
ดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยัก



   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    

ยอก ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด เพราะผูอื่นสง 
มอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหายซึ่งผูกระทําความผิดเก็บได ผู
กระทําตอง 
ระวางโทษแตเพียงก่ึงหน่ึง 
 
  มาตรา ๓๕๓  ผูใดไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของผูอ่ืน หรอื 
ทรัพยสินซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต  
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของผูนั้น ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๔  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ 
ไดกระทําในฐานที่ผูกระทําความผิดเปนผูจัดการทรัพยสินของผูอื่นตามคําสั่งของศาล หรือตาม 
พินัยกรรม หรือในฐานเปนผูมีอาชีพหรือธุรกิจ อันยอมเปนท่ีไววางใจของประชาชน ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๕  ผูใดเก็บไดซ่ึงสังหาริมทรัพยอันมีคา อันซอนหรือฝงไวโดยพฤติ
การณ 
ซึ่งไมมีผูใดอางวาเปนเจาของไดแลวเบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวาง
โทษจํา 
คุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๖  ความผิดในหมวดน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
 
        หมวด ๖ 
       ความผิดฐานรับของโจร 
          -------- 
  มาตรา ๓๕๗  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ  
รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิด ถาความผิดนั้น 
เขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก 
หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทําความผิดฐานรับของโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําเพื่อคากําไรหรือไดกระทํา 



   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    

ตอทรัพยอันไดมาโดยการลักทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ผูกระทํา
ตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  *ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําตอทรัพยอันไดมาโดยการ
ลัก 
ทรพัยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพยตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ หรือการปลนทรัพยตามมาตรา 
๓๔๐  
ทวิ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงสามหม่ืน
บาท 
  *[มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
        หมวด ๗ 
    ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย 
        ---------- 
  มาตรา ๓๕๘  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชน 
ซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย ผูน้ันกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕๙  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๕๘ ไดกระทําตอ 
  (๑) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 
  (๒) ปศุสัตว 
  (๓) ยวดยานหรือสัตวพาหนะท่ีใชในการขนสงสาธารณะหรือในการประกอบ 
กสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรอื 
  (๔) พืชหรือพืชผลของกสิกร 
  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๐  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชน 
ซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๐ ทวิ*  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรอืทําใหไร
ประโยชน  



   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    

ซ่ึงทรัพยตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยูในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรค
สอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  *[มาตรา ๓๖๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
  มาตรา ๓๖๑  ความผิดตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙ เปนความผิด 
อันยอมความได 
 
        หมวด ๘ 
          ความผิดฐานบุกรุก 
         --------- 
  มาตรา ๓๖๒  ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเพื่อถือการครอบครอง 
อสังหาริมทรัพยน้ันท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนการ 
ครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๓  ผูใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเปนของตนหรือของ
บุคคลท่ี 
สาม ยักยายหรือทําลายเคร่ืองหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพยน้ันท้ังหมด หรือแตบางสวน ตอง
ระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๔  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูใน 
เคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพยหรือสํานักงานในความครอบครองของผูอื่น หรือไมยอม 
ออกไปจากสถานท่ีเชนวาน้ันเม่ือผูมีสิทธิท่ีจะหามมิใหเขาไปไดไลใหออก ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๕  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ 
หรือมาตรา ๓๖๔ ไดกระทํา 
  (๑) โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย 
  (๒) โดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสองคนข้ึนไปหรือ 
  (๓) ในเวลากลางคืน 



   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    

  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ท้ัง 
ปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๖  ความผิดในหมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เปนความ 
ผิดอันยอมความได 
 
    ภาค ๓ 
    ลหุโทษ 
      ------ 
  มาตรา ๓๖๗  ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยูเพื่อปฏิบัติการตาม 
กฎหมาย ไมยอมบอกหรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หนึ่งรอยบาท 
 
  มาตรา ๓๖๘  ผูใดทราบคําส่ังของเจาพนักงานซึ่งส่ังการตามอํานาจ 
ท่ีมีกฎหมายใหไว ไมปฏิบัติตามคําส่ังน้ันโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการสั่งเชนวานั้น เปนคําสั่งใหชวยทํากิจการในหนาที่ของเจาพนักงาน 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหส่ังใหชวยได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖๙  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหประกาศภาพโฆษณา 
หรือเอกสารใดที่เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือส่ังใหปด หรอืแสดง 
ไว หลุดฉีกหรือไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๗๐  ผูใดสงเสียง ทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอ้ืออึง 
โดยไมมีเหตุอันสมควร จนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หนึ่งรอยบาท 
 
  มาตรา ๓๗๑  ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผย
หรอื 
โดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด 
ตอง 
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้น 



   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    

 
  มาตรา ๓๗๒  ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณ 
สถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๗๓  ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยให 
บุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลําพัง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๗๔  ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซ่ึงตนอาจชวยได 
โดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่นแตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๗๕  ผูใดทําใหรางระบายน้ํา รองน้ําหรือทอระบายของโสโครก  
อันเปนสิ่งสาธารณะเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๗๖  ผูใดยิงปนซ่ึงใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบาน 
หรือท่ีชุมนุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๗๗  ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย ปลอยปละละเลยให 
สัตวน้ันเท่ียวไปโดยลําพัง ในประการที่อาจทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๗๘  ผูใดเสพสุราหรือของเมาอยางอ่ืน จนเปนเหตุใหตนเมา ประพฤติ
วุน 
วายหรือครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะ หรอืสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอย 
บาท 
 
  มาตรา ๓๗๙  ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๐  ผูใดทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ สระหรือที่ขังน้ําอันมีไวสําหรับ 
ประชาชนใชสอย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ัง



   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    

ปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๑  ผูใดกระทําการทารุณตอสัตว หรือฆาสัตวโดยใหไดรับ 
ทุกขเวทนาอันไมจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๒  ผูใดใชใหสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางานอัน 
ไมสมควร เพราะเหตุที่สัตวนั้นปวยเจ็บ ชราหรือออนอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๓  ผูใดเม่ือเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอ่ืน และเจาพนักงาน 
เรียกใหชวยระงับ ถาผูนั้นสามารถชวยไดแตไมชวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรอื 
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๔  ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเล่ืองลือจนเปนเหตุให 
ประชาชนตื่นตกใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๘๕  ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย กีดขวาง 
ทางสาธารณะ จนอาจเปนอุปสรรคตอความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวาง  
หรือทอดท้ิงส่ิงของ หรือโดยกระทําดวยประการอื่นใด ถาการกระทํานั้นเปนการกระทํา 
โดยไมจําเปน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๘๖  ผูใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปกหรือวางสิ่งของเกะกะ 
ไวในทางสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย หรือทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
แตละเลยไมแสดงสัญญาณตามสมควร เพื่อปองกันอุปทวเหตุ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๘๗  ผูใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไวโดยประการที่นาจะตก 
หรือพังลง ซึ่งจะเปนเหตุอันตราย เปรอะเปอนหรือเดือดรอนแกผูสัญจรในทางสาธารณะ ตอง 
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๘๘  ผูใดกระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดยเปลือย 
หรือเปดเผยรางกาย หรือกระทําการลามกอยางอื่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 



   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    

 
  มาตรา ๓๘๙  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหของแข็งตกลง ณ ท่ีใด ๆ  
โดยประการท่ีนาจะเปนอันตรายหรือเดือดรอนรําคาญแกบุคคล หรือเปนอันตรายแกทรัพย  
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอนหรือนาจะเปรอะเปอน ตัวบุคคล หรอื 
ทรพัย หรือแกลงทําใหของโสโครกเปนที่เดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๐  ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุ 
ใหผูอื่นรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๑  ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืนโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด 
อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๒  ผูใดทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัวหรือความตกใจ โดยการ 
ขูเข็ญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๓  ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๙๔  ผูใดไล ตอนหรือทําใหสัตวใด ๆ เขาในสวน ไรหรือ 
นาของผูอื่นที่ไดแตงดินไว เพาะพันธุไวหรือมีพืชพันธุหรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๕  ผูใดควบคุมสัตวใด ๆ ปลอยปละละเลยใหสัตวน้ันเขา 
ในสวน ไรหรือนาของผูอื่นที่ไดแตงดินไว เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุหรือผลิตผลอยู ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๙๖  ผูใดท้ิงซากสัตวซ่ึงอาจเนาเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
  มาตรา ๓๙๗  ผูใดในท่ีสาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล กระทําดวย 
ประการใด ๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอื่น หรือกระทําใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ 



   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    

เดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๙๘  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทารุณตอเด็ก 
อายุยังไมเกินสิบสามป คนปวยเจ็บหรือคนชรา ซึ่งตองพึ่งผูนั้นในการดํารงชีพหรือการอื่นใด  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
----------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักษณะอาญา  
ร.ศ. ๑๒๗ ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจาย 
กันอยู จึงเปนการสมควรที่จะไดชําระสะสาง และนําเขารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสีย 
ในฉบับเดียวกัน 
  อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบางอยางควรจะได 
ปรับปรุงใหสมกับกาลสมัยและแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัยปจจุบันหลักเดิมบางประการ 
จึงลาสมัย สมควรจะไดปรับปรุงเสียใหสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
----------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกระทําความผิดตอ 
ตําแหนงหนาท่ีราชการและความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ยอมสงผลเสียหายรายแรง
แก 
รัฐและประชาชน โทษสําหรับการกระทําความผิดเหลานี้ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายปจจุบันยังมี 
อัตราต่ํากวาควร สมควรแกไขเพ่ิมเติมใหสูงข้ึนและกําหนดโทษข้ันตํ่าไวดวย ท้ังน้ี เพื่อปองกันและ 
ปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวนี้ใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป 
  [รก. ๒๕๐๒/๗๓/๒๔๒/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒] 
 
----------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาขณะนี้มีผูราย 
ลอบลักเอาพระพุทธรูปอันล้ําคาซึ่งเปนที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนและมีคุณคาในทาง 
ประวัติศาสตร ตามวัดวาอารามและพิพิธภัณฑสถานไปเปนจํานวนมาก บางแหงเปนพระพุทธรูป 
คูบานคูเมืองของแตละจังหวัดซึ่งทําใหประชาชนในถิ่นนั้นเศราสลดใจในตอการขาดวัตถุซึ่งเปน 
สิ่งที่เคารพบูชาในทางพุทธศาสนาไปอยางมาก ยิ่งกวานั้นบางแหงการลอบลักพระพุทธรูปนั้นได 
กระทําการแสดงถึงความโหดรายทารุณไรศีลธรรมอยางหนัก เชน ตัดเอาเศียรพระพุทธรูปไป 
คงเหลือแตองคพระ นับวาเปนการเสื่อมเสียแกชาติบานเมืองและเปนผลเสียหายแกพุทธศาสนา 



   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    

โดยไมนึกถึงศาสนสมบัติของชาต ิบุคคลประเภทนี้สมควรจะไดรับโทษหนักกวาการกระทําตอ 
ทรัพยสินธรรมดาของสวนบุคคลรวมท้ังผูรับของโจร และผูสงออกตางประเทศดวย จะอาศัยความ
ผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมโทษก็เบามาก ไมเปนการปองกันไดเพียงพอ โดยเหตุนี้จึงเปนการ
สม 
ควรแกไขประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับเร่ืองน้ีใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เพื่อปองกันและรักษาไวซึ่ง
ทรพัย 
อันล้ําคาของชาตินี้มิใหมีการลอบลักเอาไปตางประเทศเสียหมดกอนที่จะสายเกินไป  
  [รก. ๒๕๑๒/๑๑๓/๑๐๑๓/๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒] 
 
----------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 
จํานวนเงินที่ถือเปนอัตราในการกักขังแทนคาปรับใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  จึงจํา
เปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้
  [รก. ๒๕๑๘/๓๒/๑พ/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘] 
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         ๑๒/๓/๔๕ 
         
  
  
 
 


