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ประมวลกฎหมายอาญา
_______
ลักษณะ 1

บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป
_______

หมวด 1 บทนิยาม
_______

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

(1) โดยทุจริต หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน

(2) ทางสาธารณ หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับ ประชาชนใชในการจราจร และให
หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถราง ที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารดวย

(3) สาธารณสถาน หมายความวา สถานที่ใด ๆ ซ่ึงประชาชนมี ความชอบธรรมที่จะเขาไปได
(4) เคหสถาน หมายความวา ที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพ ซ่ึงคนอยูอาศัย

และใหหมายความรวมถึงบริเวณ ของที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม
(5) อาวุธ หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แต ซ่ึงไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษ

รายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ
(6) ใชกําลังประทุษราย หมายความวา ทําการประทุษรายแก กายหรือจิตใจของบุคคล ไมวาจะ

ทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอ่ืนใด และ ใหหมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอยูใน ภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยาทําใหมึนเมา สะกดจิต หรือใช วิธีอ่ืนใดอัน
คลายคลึงกัน

(7) เอกสาร หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งไดทําให ปรากฏความหมายดวยตัวอักษร
ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดย วิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น

(8) เอกสารราชการ หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงาน ไดทําขึ้นหรือรับรองในหนาที่ และ
ใหหมายความรวมถึงสําเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย
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(9) เอกสารสิทธิ หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหง การกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึ่งสิทธิ

(10) ลายมือช่ือ หมายความรวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมาย ซ่ึงบุคคลลงไวแทนลายมือ
ช่ือของตน

(11) กลางคืน หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและ พระอาทิตยขึ้น
(12) คุมขัง หมายความวา คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุก
(13) คาไถ หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรือใหเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพ

ของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูก กักขัง

หมวด 2
การใชกฎหมายอาญา

_______

มาตรา 2 บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการ อันกฎหมายที่ใชในขณะ
กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และ โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษที่
บัญญัติไวในกฎหมาย

ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้น ไมเปนความผิดตอไป
ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือ
วาผูนั้นไมเคยตอง คําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

มาตรา 3 ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับ กฎหมายที่ใชในภายหลังการ
กระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณ แกผูกระทําความผิด ไมวาในทางใด เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แต
ในกรณีที่คดี ถึงที่สุดแลว ดังตอไปนี้

(1) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนดตามคํา
พิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติใน ภายหลังเมื่อสํานวนความปรากฏแกศาลหรือเมื่อผู
กระทําความผิด ผูแทนโดย ชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลกําหนด
โทษเสียใหมตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะกําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวาผูกระทําความผิด
ไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตาม กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร ศาลจะ
กําหนดโทษนอยกวา โทษขั้นต่ําที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวา โทษที่ผู
กระทําความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทํา ความผิดไปก็ได
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(2) ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิด และตาม กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษ
ประหารชีวิตตาม คําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนโทษสูงสุดที่จะพึงลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง

มาตรา 4 ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตาม กฎหมาย

การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทําความผิด
ในราชอาณาจักร

มาตรา 5 ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่งสวนใดไดกระทํา ในราชอาณาจักรก็ดี ผลแหง
การกระทําเกิดในราชอาณาจักร โดยผูกระทํา ประสงคใหผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการ
กระทํา ผลที่ เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักร หรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดใน ราชอาณาจักรก็ดี ใหถือ
วาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร

ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมาย บัญญัติเปนความผิด แมการ
กระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ถาหาก การกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ
ผลจะเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดนั้นได กระทําในราช
อาณาจักร

มาตรา 6 ความผิดใดที่ไดกระทําในราชอาณาจักรหรือที่ประมวล กฎหมายนี้ถือวาไดกระทําใน
ราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชใหกระทําความผิดนั้นจะได
กระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําไดกระทําในราชอาณาจักร

มาตรา 7 ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณา
จักร คือ

(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 107 ถึงมาตรา
129

(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 240 ถึงมาตรา 249
มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 และ มาตรา 266 (3) และ (4)

(2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา 282 และ มาตรา 283
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(3) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 339 และ ความผิดฐานปลนทรัพย ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 340 ซ่ึงไดกระทําในทะเล หลวง

ความในมาตรา 7 (2 ทวิ) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540

มาตรา 8 ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ
(ก) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศ ที่ความผิดไดเกิดขึ้น หรือผูเสีย

หายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(ข) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย เปนผูเสียหาย และผูเสีย

หายไดรองขอใหลงโทษ

ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายใน ราชอาณาจักร คือ
(1) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่ บัญญัติไวในมาตรา 217

มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223 ทั้งนี้ เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 มาตรา
226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษ
ตามมาตรา 238

(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266(1) และ (2)
มาตรา 268 ทั้งนี้เวนแตกรณี เกี่ยวกับ มาตรา 267 และมาตรา 269

(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285 ทั้งนี้เฉพาะ
ที่เกี่ยวกับมาตรา 276

(4) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290
(5) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึง มาตรา 298
(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 306 ถึงมาตรา

308
(7) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 315

และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320
(8) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 334 ถึงมาตรา 336
(9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 337

ถึงมาตรา 340
(10) ความผิดฐานฉอโกง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 341 ถึง มาตรา 344 มาตรา 346 และมาตรา

347
(11) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 352 ถึง มาตรา 354
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(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 357
(13) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360

มาตรา 9 เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัติ ไวในมาตรา 147 ถึงมาตรา
166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอก ราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร

มาตรา 10 ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนความผิด ตามมาตราตาง ๆ ที่ระบุไวใน
มาตรา 7 (2) และ (3) มาตรา 8 และ มาตรา 9 หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา

(1) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัว ผูนั้น หรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว

ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษา ของศาลในตางประเทศ
มาแลว แตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่ กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะ
ไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้น ไดรับมาแลว

มาตรา 11 ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทํา ความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือ
วาไดกระทําในราชอาณาจักร ถาผูนั้นไดรับโทษ สําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศ
มาแลวทั้งหมด หรือแตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได
หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับ มาแลว

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ ประมวลกฎหมายนี้ถือวาได
กระทําในราชอาณาจักร ไดถูกฟองตอศาลใน ตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราช
อาณาจักร เพราะการกระทํานั้นอีก ถา

(1) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัว ผูนั้นหรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว

มาตรา 12 วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะใชบังคับแกบุคคลใดไดก็ ตอเมื่อมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายใหใชบังคับไดเทานั้น และกฎหมายที่จะใชบังคับนั้น ใหใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา

มาตรา 13 ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไดมีการ ยกเลิกวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยใด และถาผูใดถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความ ปลอดภัยนั้นอยู ก็ใหศาลสั่งระงับการใชบังคับวิธีการเพื่อ
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ความปลอดภัยนั้นเสีย เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาล
ของผูนั้น หรือพนักงานอัยการรองขอ

มาตรา 14 ในกรณีที่มีผูถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู และไดมีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะสั่ง ใหมีการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นไป ซ่ึง
เปนผลอันไมอาจนํามา ใชบังคับแกกรณีของผูนั้นได หรือนํามาใชบังคบัไดแตการใชบังคับวิธีการเพื่อ ความ
ปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล
หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการ
ใชบังคับวิธีการ เพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นแลวแตกรณี ใหศาลมี
อํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร

มาตรา 15 ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษใด ไดเปลี่ยนลักษณะมา
เปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย และไดมีคําพิพากษาลงโทษนั้น แกบุคคลใดไว ก็ใหถือวาโทษที่ลงนั้นเปนวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยดวย

ในกรณีดังกลาวในวรรคแรก ถายังไมไดลงโทษผูนั้น หรือผูนั้นยังรับ โทษอยู ก็ใหใชบังคับวิธี
การเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นตอไป และถาหากวาตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมีเงื่อนไขที่
ส่ังใหมีการใชบังคับวิธีการ เพื่อความปลอดภัยอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้น หรือนํามาใชบังคับได

แตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใน ภายหลังเปน
คุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผู
นั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล ใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตาม
บทบัญญัติ แหงกฎหมายนั้น แลวแตกรณี ใหศาลมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร

มาตรา 16 เมื่อศาลไดพิพากษาใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย แกผูใดแลว ถาภายหลัง
ความปรากฏแกศาลตามคําเสนอของผูนั้นเอง ผูแทนโดย ชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงาน
อัยการวา พฤติการณเกี่ยวกับ การใชบังคับนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศาลจะสั่งเพิกถอนหรืองดการใช
บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นไวช่ัวคราวตามที่เห็นสมควรก็ได

มาตรา 17 บทบัญญัติในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชใน กรณีแหงความผิดตาม
กฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะไดบัญญัติไว เปนอยางอื่น
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หมวด 3
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

_______

สวนที่ 1
โทษ

_______

มาตรา 18 โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก
(3 ) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพยสิน

มาตรา 19 ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหเอาไปยิงเสียใหตาย

มาตรา 20 บรรดาความผิดที่กฎหมายกําหนดใหลงโทษทั้งจําคุก และปรับดวยนั้น ถาศาลเห็น
สมควรจะลงแตโทษจําคุกก็ได

มาตรา 21 ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ใหนับวันเริ่มจําคุก รวมคํานวณเขาดวย และใหนับ
เปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวน ช่ัวโมง

ถาระยะเวลาที่คํานวณนั้นกําหนดเปนเดือน ใหนับสามสิบวันเปน หนึ่งเดือน ถากําหนดเปนป
ใหคํานวณตามปปฏิทินในราชการ

เมื่อผูตองคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัด จากวันที่ครบกําหนด

มาตรา 22 โทษจําคุก ใหเร่ิมแตวันมีคําพิพากษา แตถาผูตอง คําพิพากษาถูกคมุขังกอนศาล
พิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะ เวลาจําคุกตามคําพิพากษา เวนแตคําพิพากษานั้นจะกลาวไว
เปนอยางอื่น
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ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอื่น โทษจําคุกตามคําพิพากษา เมื่อรวมจํานวนวันที่ถูก
คุมขังกอนศาลพิพากษาในคดีเร่ืองนั้นเขาดวยแลว ตองไมเกินอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายที่ กําหนดไวสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทํา ลงนั้น ทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา 91

มาตรา 23 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาล จะลงโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทํา โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกิน สามเดือนแทน
โทษจําคุกนั้นก็ได

มาตรา 24 ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซึ่ง กําหนดไวอันมิใชเรือนจํา

ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะสั่งในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทํา ความผิดไวในที่อาศัยของผู
นั้นเอง หรือของผูอ่ืนที่ยินยอมรับผูนั้นไว หรือสถานที่ อ่ืนที่อาจกักขังได เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทหรือ
สภาพของผูถูกกักขังก็ได

มาตรา 25 ผูตองโทษกักขังในสถานที่ซ่ึงกําหนด จะไดรับการ เล้ียงดูจากสถานที่นั้น แตภายใต
ขอบังคับของสถานที่ ผูตองโทษกักขังมีสิทธิ ที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยคาใชจายของตนเอง ใชเสื้อผาของ
ตนเอง ไดรับการเยี่ยมอยางนอยวันละหนึ่งชั่วโมง และรับและสงจดหมายได

ผูตองโทษกักขังจะตองทํางานตามระเบียบ ขอบังคับ และวินัย ถาผูตองโทษกักขังประสงคจะ
ทํางานอยางอื่นก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตาม ประเภทงานที่ตนสมัคร แตตองไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ วินัย
หรือความ ปลอดภัยของสถานที่นั้น

มาตรา 26 ถาผูตองโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผูนั้นเอง หรือของผูอ่ืนที่ยินยอมรับผูนั้นไว
ผูตองโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะดําเนินการใน วิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกลาวได ในการนี้ ศาลจะ
กําหนดเงื่อนไข ใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือไมก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควร

มาตรา 27 ถาในระหวางที่ผูตองโทษกักขังไดรับโทษกักขังอยู ความปรากฏแกศาลเอง หรือ
ปรากฏแกศาลตามคําแถลงของพนักงานอัยการ หรือผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา

(1) ผูตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับหรือวินัยของสถานที่ กักขัง
(2) ผูตองโทษกักขัง ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด หรือ
(3) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก
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ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็น สมควร แตตองไมเกิน
กําหนดเวลาของโทษกักขังที่ผูตองโทษกักขังจะตองได รับตอไป

มาตรา 28 ผูใดตองโทษปรับ ผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนที่ กําหนดไวในคําพิพากษาตอ
ศาล

มาตรา 29 ผูใดตองโทษปรับและไมชําระคาปรับภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลพิพากษา ผู
นั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะนั้นจะตอง ถูกกักขังแทนคาปรับ แตถาศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย
วาผูนั้นจะหลีกเลี่ยงไมชําระ คาปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะส่ังใหกักขังผูนั้นแทนคาปรับไปพลางกอน ก็
ได

ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทน คาปรับ

มาตรา 30 ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราเจ็ดสิบบาทตอ หนึ่งวัน และไมวาในกรณีความ
ผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงหามกักขังเกิน กําหนดหนึ่งป เวนแตในกรณีที่ศาลพิพากษาใหปรับตั้งแตส่ีหมื่น
บาทขึ้นไป ศาล จะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได

ในการคํานวณระยะเวลานั้น ใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับรวม เขาดวย และใหนับเปนหนึ่ง
วันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง

ในกรณีที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ ถูกคุมขังนั้นออกจาก
จํานวนเงินคาปรับ โดยถืออัตราเจ็ดสิบบาทตอหนึ่งวัน เวนแตผูนั้นตองคําพิพากษาใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับ
ในกรณีเชนวานี้ ถา จะตองหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุกตามมาตรา 22 ก็ใหหักออก เสียกอนเหลือ
เทาใดจึงใหหักออกจากเงินคาปรับ

เมื่อผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว ใหปลอยตัว ในวันถัดจากวันที่ครบ
กําหนด ถานําเงินคาปรับมาชําระครบแลว ใหปลอยตัว ไปทันที

[มาตรา 30 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2530]
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มาตรา 31 ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาใหปรับผูกระทําความผิด หลายคนในความผิดอันเดียวกัน
ในกรณีเดียวกัน ใหศาลลงโทษปรับเรียงตาม รายตัวบุคคล

มาตรา 32 ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปน ความผิด ใหริบเสียทั้งสิ้น
ไมวาเปนของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษ ตามคําพิพากษาหรือไม

มาตรา 33 ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตาม กฎหมายที่บัญญัติไวโดยเฉพาะ
แลว ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้ อีกดวย คือ

(1) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ
(2) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจ ดวยในการกระทําความผิด

มาตรา 34 บรรดาทรัพยสิน
(1) ซ่ึงไดใหตามความในมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 201

หรือมาตรา 202 หรือ
(2) ซ่ึงไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัล ในการที่บุคคลไดกระทํา

ความผิด
ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจ ดวยในการกระทําความ

ผิด

มาตรา 35 ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบ ใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําให
ทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได

มาตรา 36 ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 34 ไปแลว หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็
ใหศาล ส่ังใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน แตคําเสนอของเจา
ของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวัน คําพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 37 ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาล กําหนด ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ดังตอไปนี้

(1) ใหยึดทรัพยสินนั้น
(2) ใหชําระราคาหรือส่ังยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ
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(3) ในกรณีที่ศาลเห็นว า ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่ส่ังใหสงไดแตไมสง หรือชําระราคาทรัพยสิน
นั้นไดแตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวา จะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินหนึ่งป แตถาภายหลัง
ปรากฏแกศาลเอง หรือ โดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสินหรือชําระราคาได ศาล จะสั่งให
ปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดกไ็ด

มาตรา 38 โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทํา ความผิด

สวนที่ 2
วิธีการเพื่อความปลอดภัย

_______

มาตรา 39 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้
(1) กักกัน
(2) หามเขาเขตกําหนด
(3) เรียกประกันทัณฑบน
(4) คุมตัวไวในสถานพยาบาล
(5) หามการประกอบอาชีพบางอยาง

มาตรา 40 กักกัน คือการควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายใน เขตกําหนด เพื่อปองกันการ
กระทําความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝกหัดอาชีพ

มาตรา 41 ผูใดเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลว หรือเคยถูก ศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกไม
ต่ํากวาหกเดือนมาแลวไมนอยกวาสองครั้งใน ความผิดดังตอไปนี้ คือ

(1) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 209 ถึงมาตรา 216
(2) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่ บัญญัติไวในมาตรา 217 ถึง

มาตรา 224
(3) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึง มาตรา 246
(4) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ถึง มาตรา 286
(5) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 มาตรา 292 ถึงมาตรา 294
(6) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึง มาตรา 299
(7) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 ถึง มาตรา 320
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(8) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึง มาตรา 340 มาตรา 354 และ
มาตรา 357

และภายในเวลาสิบปนับแตวันที่ผูนั้นไดพนจากการกักกัน หรือพนโทษ แลวแตกรณี ผูนั้นได
กระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาที่ระบุไวนั้นอีก จนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมต่ํากวาหกเดือน
สําหรับการกระทําความผิดนั้น ศาลอาจถือวา ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย และจะพิพากษาใหกักกัน มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาสามปและไมเกินสิบปก็ได

ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น มิใหถือเปนความผิดที่จะนํา
มาพิจารณากักกันตามมาตรานี้

มาตรา 42 ในการคํานวณระยะเวลากักกัน ใหนับวันที่ศาลพิพากษา เปนวันเริ่มกักกัน แตถายังมี
โทษจําคุกหรือกักขังที่ผูตองกักกันนั้นจะตองรับอยู ก็ใหจําคุกหรือกักขังเสียกอน และใหนับวันถัดจากวนัที่พน
โทษจําคุกหรือพนจาก กักขังเปนวันเริ่มกักกัน

ระยะเวลากักกัน และการปลอยตัวผูถูกกักกัน ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 21 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

มาตรา 43 การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะ และจะขอรวมกันไป
ในฟองคดีอันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอให กักกันหรือจะฟองภายหลังก็ได

มาตรา 44 หามเขาเขตกําหนด คือการหามมิใหเขาไปในทองที่ หรือสถานที่ที่กําหนดไวในคํา
พิพากษา

มาตรา 45 เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด และศาลเห็นสมควร เพื่อความปลอดภัยของประชา
ชน ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลอาจสั่งใน คําพิพากษาวาเมื่อผูนั้นพนโทษตามคําพิพากษาแลว หามมิใหผูนั้นเขา
ในเขต กําหนดเปนเวลาไมเกินหาป

มาตรา 46 ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการ วาผูใดจะกอเหตุรายใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนก็ดี ในการ พิจารณาคดีความผิดใด ถาศาลไมลงโทษผูถูกฟอง แตมี
เหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟอง นาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนก็ดีใหศาลมีอํานาจ
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ที่จะสั่งผูนั้นใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาพันบาท วาผูนั้นจะ ไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอด
เวลาที่ศาลกําหนด แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมี ประกันดวยหรือไมก็ได

ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขัง ผูนั้นจนกวาจะทํา
ทัณฑบนหรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือ จะสั่งหามผูนั้นเขาในเขตกาํหนดตามมาตรา 45
ก็ได

การกระทําของเด็กที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปมิใหอยูในบังคับแหง บทบัญญัติตามมาตรานี้

มาตรา 47 ถาผูทําทัณฑบนตามความในมาตรา 46 กระทําผิด ทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผู
นั้นชําระเงินไมเกินจํานวนที่ไดกําหนดไวใน ทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในมาตรา 29 และมาตรา
30 มาใช บังคับ

มาตรา 48 ถาศาลเห็นวา การปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ซ่ึงไมตองรับ
โทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเปน การไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวใน
สถานพยาบาลก็ได และคําสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได

มาตรา 49 ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามี ความผิดแตรอการกําหนด
โทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวา บุคคลนั้นไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพยสุราเปน
อาจิณ หรือการ เปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคําพิพากษาวา บุคคลนั้นจะตอง ไมเสพยสุรา ยา
เสพยติดใหโทษอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยาง ภายใน ระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษ หรือวัน
ปลอยตัวเพราะรอการกําหนด โทษ หรือรอการลงโทษก็ได

ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาล จะสั่งใหสงไปคุมตัวไว
ในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได

มาตรา 50 เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้น กระทําความผิดโดยอาศัยโอกาส
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ เนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูนั้นประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวใน คําพิพากษาหามการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพนโทษไปแลวก็ได

สวนที่ 3
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วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
_______

มาตรา 51 ในการเพิ่มโทษ มิใหเพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต จําคุก ตลอดชีวิต หรือจําคุกเกินหาสิบป

[มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเ ติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2526]

มาตรา 52 ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลด มาตราสวนโทษหรือลดโทษที่จะลง
ใหลดดังตอไปนี้

(1) ถาจะลดหนึ่งในสามใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุก ตั้งแตยี่สิบหาปถึงหาสิบป
[มาตรา 52 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 53 ในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลด มาตราสวนโทษหรือลดโทษที่จะ
ลง ใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษ จําคุกหาสิบป

[มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 54 ในการคํานวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหศาล ตั้งกําหนดโทษที่จะลงแก
จําเลยเสียกอนแลวจึงเพิ่มหรือลด ถามีทั้งการเพิ่ม และการลดโทษที่จะลง ใหเพิ่มกอนแลวจึงลดจากผลที่เพิ่มแลว
นั้น ถาสวนของ การเพิ่มเทากับหรือมากกวาสวนของการลด และศาลเห็นสมควรจะไมเพิ่ม ไมลดก็ได

มาตรา 55 ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนด เวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวา
ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียง
สามเดือน หรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลง หรือจะ ยกโทษจําคุกเสีย คงให
ปรับแตอยางเดียวก็ได

มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาล จะลงโทษจําคุกไมเกินสองป
ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือ ปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การ
ศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดลอม ของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควร
ปราณีแลวเห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไวหรือการกําหนดโทษ
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แตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะ เวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไม
เกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะ กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจ กําหนดขอเดียวหรือหลายขอ
ดังตอไปนี้

(1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพื่อเจาพนักงานจะไดสอบถาม
แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่ เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให
กระทํา กิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงานและผูกระทํา ความผิดเห็นสมควร

(2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู การกระทําความผิดใน

ทํานองเดียวกันอีก
(4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรอง ทางรางกายหรือจิตใจ

หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะ เวลาที่ศาลกําหนด
(5) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทําความ

ผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก

เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลัง ความปรากฏแกศาลตามคํา
ขอของผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของ ผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา
พฤติการณที่เกี่ยว แกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาล เห็นสมควร
ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะ กําหนดเงื่อนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรคกอน
ที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้น อีกก็ได

[มาตรา 56 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2532]

มาตรา 57 เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตาม คําแถลงของพนักงานอัยการหรือ
เจาพนักงานวา ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม เงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ศาลอาจตักเตือนผูกระทํา
ความผิด หรือ จะกําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได

มาตรา 58 เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตาม คําแถลงของโจทกหรือเจา
พนักงานวา ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ผูที่ถูกศาลพิพากษาไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ใหศาลที่
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พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอการกําหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลง
โทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง แลวแตกรณี

แตถาภายในเวลาที่ศาลไดกําหนดตามมาตรา 56 ผูนั้นมิไดกระทํา ความผิดดังกลาวมาในวรรค
แรก ใหผูนั้นพนจากการที่จะถูกกําหนดโทษ หรือ ถูกลงโทษในคดีนั้น แลวแตกรณี

[มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532]

หมวด 4
ความรับผิดในทางอาญา

_______

มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา โดยเจตนา เวนแตจะไดกระทํา
โดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตอง รับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติไวโดย แจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา

กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและใน ขณะเดียวกันผูกระทํา
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น

ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวา ผูกระทําประสงคตอผล
หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได

กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทํา โดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและ พฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชน
วานั้นได แตหาไดใชให เพียงพอไม

การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย งดเวนการที่จักตองกระทํา
เพื่อปองกันผลนั้นดวย

มาตรา 60 ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตผลของการ กระทําเกิดแกอีกบุคคลหนึ่งโดย
พลาดไป ใหถือวาผูนั้นกระทําโดยเจตนาแก บุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทํานั้น แตในกรณีที่กฎหมาย
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บัญญัติใหลงโทษ หนักขึ้น เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธระหวางผูกระทํากับ บุคคลที่ไดรับผล
ราย มิ ใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับเพื่อลงโทษผูกระทําใหหนักขึ้น

มาตรา 61 ผูใดเจตนาจะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตไดกระทําตออีก บุคคลหนึ่งโดยสําคัญผิด ผู
นั้นจะยกเอาความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทํา โดยเจตนาหาไดไม

มาตรา 62 ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปน ความผิด หรือทําใหผูกระทําไม
ตองรับโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริง นั้นจะไมมีอยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํา
ยอมไมมีความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แลวแตกรณี

ถาความไมรูขอเท็จจริงตามความในวรรคสามแหงมาตรา 59 หรือ ความสําคัญผิดวามีอยูจริง
ตามความในวรรคแรก ไดเกิดขึ้นดวยความประมาท ของผูกระทําความผิด ใหผูกระทํารับผิดฐานกระทําโดย
ประมาท ในกรณีที่ กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวาการกระทํานั้นผูกระทําจะตองรับโทษแมกระทํา โดย
ประมาท

บุคคลจะตองรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะตอง ไดรูขอเท็จจริงนั้น

มาตรา 63 ถาผลของการกระทําความผิดใดทําใหผูกระทําตองรับ โทษหนักขึ้น ผลของการ
กระทําความผิดนั้นตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิด ขึ้นได

มาตรา 64 บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิด ในทางอาญาไมได แตถา
ศาลเห็นวา ตามสภาพและพฤติการณ ผูกระทําความผิด อาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความ
ผิด ศาลอาจอนุญาตให แสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาลเชื่อวา ผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติ ไวเชนนั้น
ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียง ใดก็ได

มาตรา 65 ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือ ไมสามารถบังคับตนเองได
เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้น ไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น

แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถ บังคับตนเองไดบาง ผูนั้น
ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษ นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
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มาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพยสุราหรือส่ิงเมาอยางอื่นจะ ยกขึ้นเปนขอแกตัวตามมาตรา 65
ไมได เวนแ ตความมึนเมานั้นจะไดเกิด โดยผูเสพยไมรูวาสิ่งนั้นจะทําใหมึนเมา หรือไดเสพยโดยถูกขืนใจให
เสพย และไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได ผูกระทําความผิดจึง
จะไดรับยกเวนโทษสําหรับความผิดนั้น แตถาผูนั้นยังสามารถ รูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองได
บาง ศาลจะลงโทษนอยกวาที่ กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได

มาตรา 67 ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน
(1) เพราะอยูในที่บังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนได หรือ
(2) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและ ไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพน

โดยวิธีอ่ืนใดได เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอให เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตอง รับโทษ

มาตรา 68 ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือ ของผูอ่ืนใหพนภยันตรายซึ่ง
เกิดจากการประทุษราย อันละเมิดตอกฎหมาย และ เปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ
การกระทํานั้นเปน การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด

มาตรา 69 ในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถาผูกระทําไดกระทําไปเกินสม
ควรแกเหตุ หรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกนิกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกัน ศาลจะลง
โทษนอยกวาที่ กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได แตถาการกระทํานั้นเกิดขึ้น จากความตื่นเตน
ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําก็ได

มาตรา 70 ผูใดกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน แมคําสั่งนั้นจะ มิชอบดวยกฎหมาย ถาผู
กระทํามีหนาที่หรือเชื่อโดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติ ตามผูนั้นไมตองรับโทษ เวนแตจะรูวาคําสั่งนั้นเปนคํา
ส่ังซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย

มาตรา 71 ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึง
มาตรา 364 นั้น ถาเปนการกระทําที่สามี กระทําตอภริยา หรือภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ

ความผิดดังระบุมานี้ ถาเปนการกระทําที่ผูบุพการีกระทําตอผูสืบ สันดาน ผูสืบสันดานกระทํา
ตอผูบุพการี หรือพี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกัน กระทําตอกัน แมกฎหมายมิไดบัญญัติใหเปนความผิดอัน
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ยอมความได ก็ใหเปน ความผิดอันยอมความได และนอกจากนั้น ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได

มาตรา 72 ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุ อันไมเปนธรรม จึงกระทํา
ความผิดตอผูขมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผูนั้น นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็
ได

มาตรา 73 เด็กอายุยังไมเกินเจ็ดป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ เปนความผิด เด็กนั้นไมตอง
รับโทษ

มาตรา 74 เด็กอายุกวาเจ็ดปแตยังไมเกินสิบสี่ป กระทําการ อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด
เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะ ดําเนินการดังตอไปนี้

(1) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควร จะเรียกบิดามารดา ผูปก
ครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได

(2) ถาศาลเห็น วา บิดามารดาหรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัว
เด็กนั้นใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองไป โดยวาง ขอกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมให
กอเหตุรายตลอดเวลา ที่ศาลกําหนด ซ่ึงตองไมเกินสามป และกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควร ซ่ึงบิดา
มารดาหรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละหนึ่งพันบาท ในเมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น

ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และ ศาลเห็นวาไมสมควรจะ
เรียกบิดามารดาหรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาว ขางตน ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาสอบ
ถามวา จะยอมรับขอกําหนด

ทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดามารดาหรือผูปกครองดังกลาวมาขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่
เด็กนั้นอาศัยอยูยอมรับขอกําหนดเชนวานั้น ก็ใหศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็ก ใหแกบุคคลผูนั้นไปโดยวางขอกําหนด
ดังกลาว

(3) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคล ที่เด็กนั้นอาศัยอยูตาม (2)
ศาลจะ กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น เชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา 56 ดวยก็ได ในกรณีเชน
วานี้ ใหศาลแตงตั้ง พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้น
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(4) ถาเด็กนั้นไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวา ไมสามารถดูแลเด็กนั้นได
หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดา หรือผูปกครอง และบุคคลนั้นไมยอมรับขอกําหนดดังกลาว
ใน (2) ศาลจะมี คําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล อบรมและสั่ง
สอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได ในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้น ยินยอมในกรณีเชนวานี้ ใหบุคคลหรือองค
การนั้นมีอํานาจเชนผูปกครองเฉพาะ เพื่อดูแลอบรมและสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัดใหเด็ก
มีงาน ทําตามสมควร หรือ

(5) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อฝกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกิน กวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดป

คําสั่งของศาลดังกลาวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถาในขณะใด ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ไว ค วามปรากฏแกศาลโดยศาลรูเอง หรือตาม คําเสนอของผูมีสวนไดเสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองค
การที่ศาลมอบตัว เด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจาพนักงานวา พฤติการณเกี่ยวกับคําสั่งนั้น ไดเปลี่ยน
แปลงไป ก็ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งนั้น หรือมีคําสั่งใหม ตามอํานาจในมาตรานี้

มาตรา 75 ผูใดอายุกวาสิบสี่ป แตยังไมเกินสิบเจ็ดป กระทําการ อันกฎหมายบัญญัติเปนความ
ผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่น ทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษา
ลงโทษผูนั้นหรือไม ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหจัดการตามมาตรา 74 หรือถาศาล เห็นวาสม
ควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิด ลงกึ่งหนึ่ง

มาตรา 76 ผูใดอายุกวาสิบเจ็ดป แตยังไมเกินยี่สิบป กระทําการ อันกฎหมายบัญญัติเปนความ
ผิด ถาศาลเห็นสมควร จะลดมาตราสวนโทษที่กําหนด ไวสําหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได

มาตรา 77 ในกรณีที่ศาลวางขอกําหนดใหบิดามารดา ผูปกครองหรือ บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู
ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตามความในมาตรา 74 (2) ถาเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้นภายในเวลาในขอกําหนด ศาลมี
อํานาจบังคับบิดา มารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู ใหชําระเงินไมเกินจํานวนใน ขอกําหนดนั้น
ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร ถาบิดามารดา ผูปกครองหรือ บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูไมชําระเงิน ศาลจะสั่งใหยึด
ทรัพยสินของบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู เพื่อใชเงินที่จะตองชําระก็ได

ในกรณีที่ศาลไดบังคับใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้น อาศัยอยูชําระเงินตามขอ
กําหนดแลวนั้น ถาศาลมิไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่ง ที่ไดวางขอกําหนดนั้นเปนอยางอื่นตามความในมาตรา 74
วรรคทาย ก็ให ขอกําหนดนั้นคงใชบังคับไดตอไปจนสิ้นเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดนั้น
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มาตรา 78 เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่ม หรือการลดโทษตามบท
บัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควร จะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของ
โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด นั้นก็ได

เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญา ตกอยูในความทุกขอยาง
สาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายาม บรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจา
พนักงานหรือใหความรูแกศาล อันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นวามีลักษณะทํานอง
เดียวกัน

มาตรา 79 ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถาผูที่ตองหาวากระทํา ความผิด นําคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาล เร่ิมตนสืบพยาน ใหคดีนั้นเปนอันระงับไป

หมวด 5
การพยายามกระทําความผิด

_______

มาตรา 80 ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือ กระทําไปตลอดแลวแตการ
กระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด

ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวน ของโทษที่กฎหมายกําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้น

มาตรา 81 ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซ่ึงกฎหมาย บัญญัติเปน ความผิดแตการกระทํานั้นไม
สามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท เพราะเหตุ ปจจัยซ่ึงใชในการกระทําหรือเหตุแหงวัตถุที่มุงหมายกระทําตอ
ใหถือวาผูนั้น พยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนด ไวสําหรับความ
ผิดนั้น

ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเชื่ออยาง งมงาย ศาลจะไมลงโทษก็
ได



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

มาตรา 82 ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับยั้งเสียเองไม กระทําการใหตลอด หรือกลับใจ
แกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตอง รับโทษสําหรับการพยายามกระทําความผิดนั้น แตถาการที่ได
กระทําไปแลวตอง ตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิด ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ

หมวด 6
ตัวการและผูสนับสนุน

_____

มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต สองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวม
กระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษ ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

มาตรา 84 ผูใดกอใหผูอ่ืนกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ จาง วานหรือยุยงสง
เสริม หรือดวยวิธีอ่ืนใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทํา ความผิด

ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถาความผิดมิไดกระทําลง
ไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมได กระทําหรือเหตุอ่ืนใด ผูใชตองระวางโทษเพียงหนึ่งในสาม
ของโทษที่กําหนดไว สําหรับความผิดนั้น

มาตรา 85 ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และความผิดนั้นมี
กําหนดโทษไมต่ํากวาหกเดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

ถาไดมีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศ ตามความในวรรคแรก ผู
โฆษณาหรือประกาศตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ

มาตรา 86 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผู
อ่ืนกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทํา ความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความ
สะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้น เปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษ ที่กําหนด
ไวสําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

มาตรา 87 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเพราะมีผูใชใหกระทํา ตามมาตรา 84 เพราะมีผู
โฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด ตามมาตรา 85 หรือโดยมีผูสนับสนุนตามมาตรา 86 ถา
ความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผูกระทําไดกระทําไปเกินขอบเขตที่ใชหรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรือเกินไป จากเจตนา
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ของผูสนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแก บุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผู
สนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาเพียงสําหรับความผิดเทาที่อยูในขอบเขตที่ใช
หรือที่โฆษณา หรือประกาศ หรืออยูในขอบเขตแหงเจตนาของผูสนับสนุนการกระทําความผิด เทานั้น แตถา
โดยพฤติการณอาจเล็งเห็นไดวา อาจเกิดการกระทําความผิด เชนที่เกิดขึ้นนั้นไดจากการใช การโฆษณา หรือ
ประกาศ หรือการสนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด
หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิด ที่เกิดขึ้นนั้น

ในกรณีที่ผูถูกใช ผูกระทําตามคําโฆษณา หรือประกาศแกบุคคลทั่วไป ใหกระทําความผิด หรือ
ตัวการในความผิด จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษ สูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิดจากการกระทําความผิด ผูใช
ใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทํา ความ
ผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นดวย แตถาโดยลักษณะของความผิด
ผูกระทําจะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้น เฉพาะเมื่อผูกระทําตองรู หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชน
นั้นขึ้น ผูใชให

กระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือ ผูสนับสนุนการ
กระทําความผิด จะตองรับผิดทางอาญาตามความผดิที่มีกําหนด โทษสูงขึ้นก็เฉพาะเมื่อตนไดรู หรืออาจเล็งเห็น
ไดวาจะเกิดผลเชนที่เกิดขึ้นนั้น

มาตรา 88 ถาความผิดที่ไดใช ที่ไดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคล ทั่วไปใหกระทํา หรือที่ได
สนับสนุนใหกระทํา ไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทํา ความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของผูใช ผูโฆษณาหรือ
ประกาศ หรือ ผูสนับสนุน ผูกระทําไดกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลว แตการ กระทํานั้นไมบรรลุ
ผล ผูใชหรือผูโฆษณาหรือประกาศ คงรับผิดเพียงที่บัญญัติไว ในมาตรา 84 วรรคสอง หรือมาตรา 85 วรรคแรก
แลวแตกรณี สวนผู สนับสนุนนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 89 ถามีเหตุสวนตัวอันควรยกเวนโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษ แกผูกระทําความผิดคนใด
จะนําเหตุนั้นไปใชแกผูกระทําความผิดคนอื่นในการ กระทําความผิดนั้นดวยไมได แตถาเหตุอันควรยกเวนโทษ
ลดโทษหรือเพิ่มโทษ เปนเหตุในลักษณะคดี จึงใหใชแกผูกระทําความผิดในการกระทําความผิดนั้น ดวยกันทุก
คน

หมวด 7
การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง

_______
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มาตรา 90 เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอ กฎหมายหลายบท ใหใช
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแกผูกระทําความผิด

มาตรา 91 เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผู
นั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวาจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม
เมื่อรวมโทษ ทุกกระทงแลว โทษจําคุกทั้งสิ้นตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้

(1)  สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุก อยางสูงไมเกินสามป
(2) ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุก อยางสูงเกินสามปแตไม

เกินสิบป
(3) หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุก อยางสูงเกินสิบปขึ้นไป

เวนแตกรณีที่ศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
[มาตรา 91 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)

พ.ศ. 2526]

หมวด 8
การกระทําความผิดอีก

_______

มาตรา 92 ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและ ไดกระทําความผิดใด ๆ อีกใน
ระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลา หาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษา ลงโทษครั้งหลังถึง
จําคุก ก็ใหเพิ่ม โทษที่จะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง

มาตรา 93 ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและ ไดกระทําความผิดอยางหนึ่ง
อยางใดที่จําแนกไวในอนุมาตราตอไปนี้ซํ้าใน อนุมาตราเดียวกันอีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายใน
เวลาสามป

นับแตวันพนโทษก็ดี ถาความผิดครั้งแรกเปนความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษ จําคุกไมนอยกวา
หกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ก็ให เพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาล
กําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
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(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 107 ถึงมาตรา
135

(2) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 136 ถึงมาตรา 146
(3) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166
(4) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 167 ถึงมาตรา 192 และ

มาตรา 194
(5) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 200 ถึงมาตรา 204
(6) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 209 ถึงมาตรา 216
(7) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตามที่ บัญญัติไวในมาตรา 217 ถึง

มาตรา 224 มาตรา 226 ถึงมาตรา 234 และ มาตรา 236 ถึงมาตรา 238
(8) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 ความผิดเกี่ยวกับดวง

ตราแสตมปและตั๋ว ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 250 ถึงมาตรา 261 และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 264 ถึงมาตรา 269

(9) ความผิดเกี่ยวกับคา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 270 ถึง มาตรา 275
(10) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ถึงมาตรา 285
(11) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 294 ความผิดตอ

รางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 295 ถึง มาตรา 299 ความผิดฐานทําใหแทงลูก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 301
ถึง มาตรา 303 และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่ บัญญัติไวในมาตรา 306 ถึงมาตรา
308

(12) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 และมาตรา 312 ถึงมาตรา
320

(13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 365

มาตรา 94 ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผูกระทําได
กระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น ไมวา จะไดกระทําในครั้งกอนหรือคร้ังหลัง ไมถือวาเปนความผิด
เพื่อการเพิ่มโทษ ตามความในหมวดนี้

หมวด 9
อายุความ
_______
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มาตรา 95 ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมา ยังศาลภายในกําหนดดังตอไป
นี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ

(1) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอด ชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(2) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยัง ไมถึงยี่สิบป
(3) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(4) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึง หนึ่งป
(5) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือน ลงมาหรือตองระวางโทษอยาง

อ่ืน

ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต
และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลว นับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็
ใหถือวาเปนอันขาดอายุความ เชนเดียวกัน

มาตรา 96 ภายใตบังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกข
ภายในสามเดือน นับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัว ผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ

มาตรา 97 ในการฟองขอใหกักกัน ถาจะฟองภายหลังการฟองคดี อันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟอง
ขอใหกักกัน ตองฟองภายในกําหนดหกเดือนนับแต วันที่ฟองคดีนั้น มิฉะนั้น เปนอันขาดอายุความ

มาตรา 98 เมื่อไดมีคําพิพากษาถงึที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิได รับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อ รับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแตวันที่ผู
กระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษจะลงโทษ ผูนั้นมิได

(1) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป
(2) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(3) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(4) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น

มาตรา 99 การยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือการกักขังแทนคาปรับ ถามิไดทําภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพยสิน หรือกักขังไมได

ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับในกรณีการกักขังแทนคาปรับ ซ่ึงทํา ตอเนื่องกับการลงโทษจํา
คุก
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มาตรา 100 เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกักกันผูใด ถาผูนั้นยัง มิไดรับการกักกันก็ดี ไดรับ
การกักกันแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถาพน กําหนดสามปนับแตวันที่พนโทษ โดยไดรับโทษตามคํา
พิพากษาแลวหรือโดย ลวงเลยการลงโทษ หรือนับแตวันที่ผูนั้นหลบหนีระหวางเวลาที่ตองกักกัน เปนอันลวง
เลยการกักกัน จะกักกันผูนั้นไมได

มาตรา 101 การบังคับตามคําสั่งของศาลตามความในมาตรา 46 หรือการรองขอใหศาลสั่งใหใช
เงินเมื่อผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนตามความ ในมาตรา 47 นั้น ถามิไดบังคับหรือรองขอภายในกําหนด
สองป นับแตวันที่ศาล มีคําสั่ง หรือนับแตวันที่ผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบน จะบังคับหรือรองขอมิได

ลักษณะ 2
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ

_______

มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามานี้ ดวยกัน

มาตรา 103 บทบัญญัติในลักษณะ 1 ใหใชในกรณีแหงความผิด ลหุโทษดวย เวนแตที่บัญญัติไว
ในสามมาตราตอไปนี้

มาตรา 104 การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปน
ความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมี ความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น

มาตรา 105 ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 106 ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ

ภาค 2 ความผิด

ลักษณะ 1
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร

_______
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หมวด 1
ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท

และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
_______

มาตรา 107 ผูใดปลงพระชนมพระมหากษัตริย ตองระวางโทษ ประหารชีวิต

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนม พระมหากษัตริย หรือรูวามีผูจะปลง
พระชนมพระมหากษัตริย กระทําการใด อันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 108 ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ ของพระมหากษัตริย ตอง
ระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนม ผูกระทํา ตองระวางโทษประหาร
ชีวิต

ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระมหา
กษัตริย หรือรูวามีผูจะกระทําการประทุษรายตอ พระองค หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย กระทําการใดอัน
เปนการชวย ปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป

มาตรา 109 ผูใดปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆา ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตองระวางโทษประหารชีวิต

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
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ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระราชินี หรือรัชทายาท หรือเพื่อฆา
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะปลง พระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือจะฆาผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองป ถึงยี่สิบป

มาตรา 110 ผูใดกระทําการประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ ของพระราชินีหรือรัชทายาท
หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการ แทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวติ หรือจําคุกตั้งแต
สิบหกปถึงยี่สิบป

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนมหรือชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระราชินี
หรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะประทุษรายตอพระ
องค หรือ เสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพ ของผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป

มาตรา 111 ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตาม มาตรา 107 ถึงมาตรา 110 ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

มาตรา 112 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดราย พระมหากษัตริย พระ
ราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป

หมวด 2
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

_______

มาตรา 113 ผูใดใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง ประทุษราย เพื่อ
(1) ลมลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการแหง รัฐธรรมนูญ หรือใหใช

อํานาจดังกลาวแลวไมได หรือ
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(3) แบงแยกราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองในสวนหนึ่งสวนใด แหงราชอาณาจักร

ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือ จําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 114 ผูใดสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเปนกบฏ
หรือกระทําความผิดใด ๆ อันเปนสวนของแผนการ เพื่อเปนกบฏ หรือยุยงราษฎรใหเปนกบฏ หรือรูวามีผูจะเปน
กบฏ แลวกระทํา การใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป

มาตรา 115 ผูใดยุยงทหารหรือตํารวจใหหนีราชการ ใหละเลย ไมกระทําการตามหนาที่ หรือให
กอการกําเริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หาป

ถาความผิดนั้นไดกระทําลงโดยมุงหมายจะบอนใหวินัยและสมรรถภาพ ของกรมกองทหาร
หรือตํารวจเสื่อมทรามลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสิบป

มาตรา 116 ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใดอันมิใชเปนการ
กระทําภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือ มิใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

(1) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลังขมขืนใจหรือใช
กําลังประทุษราย

(2) เพื่อใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชน ถึงขนาดที่จะกอความไม
สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ

(3) เพื่อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดินตองระวางโทษ จําคุกไมเกินเจ็ดป

มาตรา 117 ผูใดยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน การรวมกัน ปดงานงดจาง หรือการรวม
กันไมยอมคาขาย หรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อบังคับ
รัฐบาลหรือเพื่อขมขู ประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาวและเขามีสวนหรือเขาชวยในการ รวมกันหยุดงาน การรวมกัน
ปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือ ติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาว และใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวา จะใชกําลังประทุษรายหรือ
ทําใหหวาดกลัวดวยประการใด ๆ เพื่อใหบุคคล เขามีสวนหรือเขาชวยในการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปด
งานงดจางหรือ การรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 118 ผูใดกระทําการใด ๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียด
หยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด 3
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

_______

มาตรา 119 ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหราชอาณาจักรหรือ สวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักร
ตกไปอยูใตอํานาจอธิปไตยของรัฐตางประเทศ หรือเพื่อใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือ จําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 120 ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐ ตางประเทศ ดวยความ
ประสงคที่จะกอใหเกิดการดําเนินการรบตอรัฐ หรือ ในทางอื่นที่เปนปรปกษตอรัฐ ตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแต สิบปถึงยี่สิบป

มาตรา 121 คนไทยคนใดกระทําการรบตอประเทศหรือเขารวม เปนขาศึกของประเทศ ตอง
ระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 122 ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่ออุปการะแกการดําเนินการ รบหรือการตระเตรียมการรบ
ของขาศึก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง สิบหาป

ถาการอุปการะนั้นเปนการ

(1) ทําใหปอม คาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม ส่ิงที่ใชในการสื่อสาร ยุทธ
ภัณฑ เสบียงอาหาร อูเรือ อาคาร หรือส่ิงอื่นใด สําหรับใชเพื่อการสงครามใชการไมไดหรือตกไปอยูในเงื้อมมือ
ของขาศึก

(2) ยุยงทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ กอการกาํเริบหนี ราชการหรือละเมิดวินัย
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(3) กระทําจารกรรม นําหรือแนะทางใหขาศึก หรือ
(4) กระทําโดยประการอื่นใดใหขาศึกไดเปรียบในการรบ

ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา 123 ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอความเอกสาร หรือส่ิงใด ๆ อันปกปดไวเปน
ความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป

มาตรา 124 ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหผูอ่ืนลวงรู หรือไดไป ซ่ึงขอความ เอกสารหรือส่ิงใด ๆ
อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัย ของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป

ถาความผิดนั้นไดกระทําในระหวางประเทศอยูในการรบหรือการ สงครามผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป

ถาความผิดดังกลาวมาในสองวรรคกอน ไดกระทําเพื่อใหรัฐ ตางประเทศไดประโยชน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต

มาตรา 125 ผูใดปลอม ทําเทียมขึ้น กักไว ซอนเรน ปดบัง ยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทํา
ใหสูญหายหรือไรประโยชนซ่ึงเอกสาร หรือแบบใด ๆ อันเกี่ยวกับสวนไดเสียของรัฐในการระหวางประเทศ
ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป

มาตรา 126 ผูใดไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหกระทํากิจการของ รัฐกับรัฐบาลตางประเทศ ถา
และโดยทุจริตไมปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป

มาตรา 127 ผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหเกิดเหตุรายแกประเทศ จากภายนอก ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสิบป

ถาเหตุรายเกิดขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต
สองปถึงยี่สิบป

มาตรา 128 ผูใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

มาตรา 129 ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ตองระวางโทษเชน
เดียวกับตัวการในความผิดนั้น

หมวด 4
ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ

_______

มาตรา 130 ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัช
ทายาทหรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ซ่ึงมีสัมพันธไมตรี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา 131 ผูใดทํารายรางกาย หรือประทุษรายตอเสรีภาพของ ผูแทนรัฐตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสิบป

ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา 132 ผูใดฆาหรือพยายามฆาบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว ในมาตรา 130 หรือมาตรา
131 ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุก ตลอดชีวิต

มาตรา 133 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดราย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี
รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 134 ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดราย ผูแทนรัฐตางประเทศซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 135 ผูใดกระทําการ ใด ๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐตาง
ประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี เพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลักษณะ 2
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

_______

หมวด 1
ความผิดตอเจาพนักงาน

_______

มาตรา 136 ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือ เพราะไดกระทําการตามหนา
ที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 137 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซ่ึงอาจ ทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสีย
หาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 138 ผูใดตอสู หรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซ่ึงตองชวย เจาพนักงานตามกฎหมายใน
การปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือ ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษ
ราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 139 ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวย หนาที่ หรือใหละเวนการ
ปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษราย หรือ ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่
ป หรือปรับ ไมเกินแปดพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 140 ถาความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือ มาตรา 139 ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธ
หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน ตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้น จะมีอยูหรือไม ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแต ส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรื อใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวาง
โทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง

[มาตรา 140 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 141 ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงตราหรือเครื่องหมายอัน
เจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ส่ิงใด ๆ ในการ ปฏิบัติการตามหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในการยึด อายัด
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 142 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือ ทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน
ซ่ึงทรัพยสิน หรือเอกสารใด ๆ อันเจาพนักงาน ไดยึด รักษาไว หรือส่ังใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน หรือเพื่อ
บังคับการใหเปนไป ตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเอง หรือส่ังให ผูนั้นหรือผู
อ่ืน สงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 143 ผูใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
เปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจ เจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด
หรือสมาชิกสภา เทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนใหกระทําการ หรือไมกระทํา
การในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 144 ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใดแกเจาพนักงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิก สภาเทศบาล เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทํา
การ หรือประวิงการกระทํา อันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 145 ผูใดแสดงตนเปนเจาพนักงาน และกระทําการเปน เจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปน
เจาพนักงานที่มีอํานาจกระทําการนั้น ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
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เจาพนักงานผูใดไดรับคําสั่งมิใหป ฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ตอไปแลว ยังฝาฝนกระทําการ
ใด ๆ ในตําแหนงหนาที่นั้น ตองระวางโทษตามที่กําหนด ไวในวรรคแรกดุจกัน

มาตรา 146 ผูใดไมมีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมาย ของเจาพนักงาน สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภา เทศบาล หรือไมมีสิทธิใชยศ ตําแหนงเครื่องราช
อิสริยาภรณ หรือส่ิงที่หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ กระทําการเชนนั้นเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด 2
ความผิดตอตําแหนงหนาที่

_______

มาตรา 147 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซ้ือ ทํา จัดการหรือ รักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้น
เปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือ โดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพัน บาทถึงสี่หมื่นบาท

[มาตรา 147 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 148 ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให
บุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

[มาตรา 148 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 149 ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อ
กระทําการหรือ ไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

[มาตรา 149 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]
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มาตรา 150 ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการ อยางใดในตําแหนง โดยเห็นแก
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งตนไดเรียก รับหรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานใน
ตําแหนงนั้น ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต สองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท

[มาตรา 150 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 151 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษา ทรัพยใด ๆ ใชอํานาจใน
ตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจาของทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้ง
แตหาปถึงยี่สิบป หรือ จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

[มาตรา 151 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่น บาท

[มาตรา 152 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 153 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้น เกินกวาที่ควรจายเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท

[มาตรา 153 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 154 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่หรือแสดงวาตนมีหนาที่ เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษี
อากร คาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริต เรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงิน
นั้น หรือ กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือ คาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย
หรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึง ส่ีหมื่นบาท

[มาตรา 154 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

มาตรา 155 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสิน หรือสินคาใด ๆ เพื่อเรียกเก็บ
ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดย ทุจริตกําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคานั้น เพื่อใหผูมีหนาที่เสีย
ภาษีอากรหรือ คาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาปถึง
ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง ส่ีหมื่นบาท

[มาตรา 155 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 156 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตาม กฎหมาย โดยทุจริต แนะนํา หรือ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพื่อ ใหมีการละเวนการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แกไข
บัญชี หรือ ซอนเรน หรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการเสียภาษีอากร หรือ คาธรรมเนียมนั้นมิ
ตองเสีย หรือเสียนอยกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับ
ตั้งแตสองพันบาทถึง ส่ีหมื่นบาท

[มาตรา 156 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป หรือปรับ ตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา 157 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 158 ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย
หรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยหรือเอกสารใด อันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว หรือยินยอมให
ผูอ่ืนกระทําเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 159 ผูใดเปน เจาพนักงาน มีหนาที่ดูแล รักษาทรัพยหรือ เอกสารใด กระทําการอันมิ
ชอบดวยหนาที่ โดยถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชน หรือโดยยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น
ซ่ึงตราหรือ เครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ทรัพยหรือเอกสารนั้นใน การปฏิบัติการตาม
หนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 160 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่รักษาหรือใชดวงตรา หรือรอยตราของราชการหรือ
ของผูอ่ืน กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยใช ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชน
นั้น ซ่ึงอาจทําให ผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 161 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอความ ลงในเอกสารหรือดูแล
รักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาส ที่ตนมีหนาที่นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา 162 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกขอความลงใน
เอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตาม หนาที่

(1) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการ อยางใดไดกระทําตอหนา
ตนอันเปนความเท็จ

(2) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง
(3) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลง ขอความเชนวานั้น หรือ
(4) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสูจนความจริง อันเปนความเท็จ

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 163 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ในการไปรษณีย โทรเลข หรือโทรศัพท กระทําการ
อันมิชอบดวยหนาที่ดังตอไปนี้

(1) เปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปด จดหมายหรือส่ิงอื่นที่สงทางไปรษณีย หรือโทรเลข
(2) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนทําให เสียหาย ทําลายหรือทําใหสูญ

หาย ซ่ึงจดหมายหรือส่ิงอื่นที่ส งทางไปรษณียหรือ โทรเลข
(3) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับ ซ่ึงจดหมาย หรือส่ิงอื่นที่สง

ทางไปรษณียหรือโทรเลข หรือ
(4) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 164 ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับในราชการ กระทําโดยประการใด ๆ อันมิ
ชอบดวยหนาที่ ใหผูอ่ืนลวงรูความลับนั้น ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 165 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตาม กฎหมาย หรือคําสั่ง ซ่ึงได
ส่ังเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกันหรือ ขัดขวางมิใหการเปนไปตามกฎหมายหรือคําสั่งนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 166 ผูใดเปนเจาพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทําการ อยางใด ๆ เพื่อใหงานหยุดชะงัก
หรือเสียหาย โดยรวมกระทําการเชนนั้น ดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาความผิดนั้นไดกระทําลงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย แผนดิน เพื่อบังคับรัฐบาล
หรือเพื่อขมขูประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

ลักษณะ 3
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

_______
หมวด 1

ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม
_______

มาตรา 167 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด แกเจาพนักงานใน
ตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงาน สอบสวน เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือ
ประวิงการกระทําใดอัน มิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท

มาตรา 168 ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบ
สวน ซ่ึงใหมาเพื่อใหถอยคํา ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
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มาตรา 169 ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบ
สวน ซ่ึงใหสงหรือจัดการสงทรัพยหรือเอกสารใด ใหสาบาน ใหปฏิญาณ หรือใหใหถอยคํา ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 170 ผูใดขัดขืนหมายหรือคําสั่งของศาลใหมาใหถอยคํา ให มาเบิกความหรือใหสง
ทรัพยหรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษ จําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 171 ผูใดขัดขืนคําสั่งของศาลใหสาบาน ปฏิญาณ ใหถอยคํา หรือเบิกความ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 172 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก พนักงานอัยการ ผูวาคดี
พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน คดีอาญา ซ่ึงอาจทําใหผู อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 173 ผูใดรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจงขอความ แกพนักงานสอบสวน หรือ
เจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาวา ไดมีการ กระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับ
ไมเกินหกพันบาท

มาตรา 174 ถาการแจงขอความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคล
ใดตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหก
พันบาท

ถาการแจงตามความในวรรคแรก เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใด ตองรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 175 ผูใดเอาความอันเปนเท็จฟองผูอ่ืนตอศาลวากระทํา ความผิดอาญา หรือวากระทํา
ความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 176 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 175 แลวลุแกโทษ ตอศาล และขอถอนฟองหรือแก
ฟองกอนมีคําพิพากษา ใหศาลลงโทษนอยกวา ที่กฎหมายกําหนดไวหรือศาลจะไมลงโทษเลยก็ได
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มาตรา 177 ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล ถาความเท็จนั้นเปนขอสําคัญใน
คดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 178 ผูใดซึ่งเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงาน อัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบ
สวน ใหแปลขอความหรือความหมายใด แปลขอความ หรือความหมายนั้นใหผิดไปในขอสําคัญ ตองระวางโทษ
จําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 179 ผูใดทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหพนักงาน สอบสวน หรือเจาพนักงานผูมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อวาไดมีความผิดอาญา อยางใดเกิดขึ้น หรือเชื่อวาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่
เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 180 ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จในการ พิจารณาคดี ถาเปนพยาน
หลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 181 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือ
มาตรา 180

(1) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มี ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป
ขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน ถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

(2) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มี ระวางโทษถึงประหารชีวิต
หรือจําคุกตลอดชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสาม
หมื่นบาท

มาตรา 182 ผู   ใดกระทําความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 แลวลุแกโทษ และกลับแจง
ความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนจบคําเบิกความ หรือการแปล ผูนั้นไมตองรับโทษ
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มาตรา 183 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 แลวลุแกโทษ และ
กลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงาน กอนมีคําพิพากษา และกอนตนถูกฟองในความผิดที่ไดกระทํา ศาลจะ
ลงโทษ นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได

มาตรา 184 ผูใดเพื่อจะชวยผูอ่ืนมิใหตองรับโทษ หรือใหรับโทษ นอยลง ทําใหเสียหาย ทําลาย
ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือ ไรประโยชนซ่ึงพยานหลักฐานในการกระทําความผิด ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 185 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน
ซ่ึงทรัพยหรือเอกสารใดที่ไดสงไวตอศาล หรือที่ศาลใหรักษาไวในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 186 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน
ซ่ึงทรัพยสินที่ไดมีคําพิพากษาใหริบ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา 187 ผูใดเพื่อจะมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ของศาล ทําใหเสียหาย ทําลาย
ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือ ไรประโยชน ซ่ึงทรัพยที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรูวานาจะถูกยึด
หรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 188 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือ ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน
ซ่ึงพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอ่ืน ในประการ ที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 189 ผูใดชวยผูอ่ืนซึ่งเปนผูกระทําความผิด หรือเปนผูตองหา วากระทําความผิด อันมิใช
ความผิดลหุโทษ เพื่อไมใหตองโทษ โดยใหพํานัก แกผูนั้น โดยซอนเรนหรือโดยชวยผูนั้นดวยประการใด เพื่อ
ไมใหถูกจับกุม ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 190 ผูใดหลบหนีไประหวางที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของ
พนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจ สืบสวนคดีอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรกไดกระทําโดยแหกที่คุมขัง โดยใช กําลังประทุษรายหรือโดย
ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทํา ความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุ ระเบิด ผูกระทําตองระวาง
โทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรค กอนกึ่งหนึ่ง

[มาตรา 190 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 191 ผูใดกระทําดวยประการใดใหผูที่ถูกคุมขังตามอํานาจ ของศาล ของพนักงานอัยการ
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมี อํานาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพนจากการคุมขังไป ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาจากศาล หนึ่งศาลใดใหลงโทษ
ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป ขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษ
ราย หรือโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวใน
สองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง

[มาตรา 191 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 192 ผูใดใหพํานัก ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ใหผูที่หลบหนีจากการคุมขังตาม
อํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือ ของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไมใหถูกจับกุม
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 193 ถาการกระทําความผิดดังกลาวมาในมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 เปน
การกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได

มาตรา 194 ผูใดตองคําพิพากษาหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา 45 เขาไปในเขตกําหนดนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 195 ผูใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งใหคุมตัวไว ตามความในมาตรา 49 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 196 ผูใดฝาฝนคําสั่งหามของศาลซึ่งไดส่ังไวในคําพิพากษา ตามมาตรา 50 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 197 ผูใดใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ใหประโยชนหรือรับวาจะ
ใหประโยชน เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาด ของเจาพนักงานเนื่องจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 198 ผูใดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือ พิพากษาคดี หรือกระทําการขัด
ขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 199 ผูใดลอบฝง ซอนเรน ยายหรือทําลายศพหรือสวน ของศพเพื่อปดบังการเกิด การ
ตายหรือเหตุแหงการตาย ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด 2
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

_______

มาตรา 200 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ ผูวาคดี พนักงานสอบสวนหรือเจา
พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการ  ใหเปนไปตามหมายอาญา  กระทําการหรือไมกระทําการอยาง
ใด ๆ ในตําแหนง อันเปนการมิชอบ เพื่อจะชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหตองโทษ หรือใหรับโทษ นอยลง ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถาการกระทําหรือไมกระทํานั้น เปนการเพื่อจะแกลงใหบุคคลหนึ่ง บุคคลใดตองรับโทษ รับ
โทษหนักขึ้น หรือตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความ ปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจํา
คุกตั้งแตหนึ่งปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
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มาตรา 201 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงาน อัยการ ผูวาคดี หรือพนักงาน
สอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทํา
การหรือไม

กระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

[มาตรา 201 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 202 ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงาน อัยการ ผูวาคดี หรือพนักงาน
สอบสวน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงตน
ไดเรียก รับ หรือ ยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หาปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ ประหารชีวิต

[มาตรา 202 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.
2502]

มาตรา 203 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไป ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาล ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกิน หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 204 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแล ผูที่ตองคุมขังตามอํานาจของ
ศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงาน ผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูที่อยู
ในระหวางคุมขัง นั้นหลุดพนจากการ คุมขังไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับ ตั้งแตสอง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของ ศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษ
ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาป ขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต สองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา 205 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 204 เปนการ กระทําโดยประมาท ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ ไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปดวยการกระทําโดยประมาทนั้น เปน บุคคลที่ตองคําพิพากษา
ของศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอด ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแต
สามคนขึ้นไป ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูกระทําความผิด จัดใหไดตัวผูที่หลุดพนจากการคุมขังคืนมา ภายใน สามเดือน ใหงดการลง
โทษแกผูกระทําความผิดนั้น

ลักษณะ 4
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

_______

มาตรา 206 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกวัตถุหรือสถาน อันเปนที่เคารพในทางศาสนาของ
หมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 207 ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชน เวลาประชุมกัน นมัสการ หรือ
กระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวย กฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 208 ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายแสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชใน
ศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวา ตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกิน สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลักษณะ 5
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

_______

มาตรา 209 ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดําเนินการ และมีความมุงหมายเพื่อการ
อันมิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปน อ้ังยี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
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ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะ บุคคลนั้น ผูนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา 210 ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิด อยางหนึ่งอยางใดตามที่
บัญญัติไวในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีกําหนดโทษ จําคุกอยางสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
เปนซองโจร ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก
อยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท

มาตรา 211 ผูใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซองโจร ผูนั้นกระทํา ความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือ
ซองโจร เวนแตผูนั้นจะแสดงไดวา ไดประชุมโดย ไมรูวาเปนการประชุมของอั้งยี่หรือซองโจร

มาตรา 212 ผูใด
(1) จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกอ้ังยี่หรือซองโจร
(2) ชักชวนบุคคลใหเขาเปนสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจร
(3) อุปการะอั้งยี่หรือซองโจรโดยใหทรัพยหรือโดยประการอื่น หรือ
(4) ชวยจําหนายทรัพยที่อ้ังยี่ หรือซองโจรไดมาโดยการกระทํา ความผิด

ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจร แลวแตกรณี

มาตรา 213 ถาสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรคนหนึ่งคนใดได กระทําความผิดตามความ
มุงหมายของอั้งยี่หรือซองโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือ พรรคพวกซองโจรที่อยูดวยในขณะกระทําความผิด หรืออยู
ดวยในที่ประชุมแต ไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดนั้น และบรรดาหัวหนา ผูจัดการ หรือผูมี
ตําแหนงหนาที่ใน อ้ังยี่หรือซองโจรนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว สําหรับความผิดนั้นทุกคน

มาตรา 214 ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พํานัก ที่ซอนเรนหรือที่ประชุมใหบุคคล
ซ่ึงตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวใน ภาค 2 นี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
พันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผูกระทํา
ศาลจะไมลงโทษก็ได

มาตรา 215 ผูใดมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษ
ราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการ วุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่ส่ัง การในการกระทํา ความผิดนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 216 เมื่อเจาพนักงานสั่งผูที่มั่วสุม เพื่อกระทําความผิดตาม มาตรา 215 ใหเลิกไป ผูใดไม
เลิก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลักษณะ 6
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน

_______

มาตรา 217 ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 218 ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยดังตอไปนี้
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยูอาศยั
(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเปนที่เก็บหรือที่ทําสินคา
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
(4) โรงเรือนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เปนสาธารณสถาน หรือเปนที่สําหรับประกอบ

พิธีกรรมตามศาสนา
(5) สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต อัน มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใชในการขน

สงสาธารณะ
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ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาป ถึงยี่สิบป
[มาตรา 218 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 219 ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกลาวใน มาตรา 217 หรือมาตรา 218 ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับพยายามกระทํา ความผิดนั้น ๆ

มาตรา 220 ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใด ๆ แมเปนของ ตนเอง จนนาจะเปนอันตราย
แกบุคคลอื่น หรือทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม แกทรัพยตามที่ระบุไวใน
มาตรา 218 ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวใน มาตรา 218

มาตรา 221 ผูใดกระทําใหเกิดระเบิด จนนาจะเปนอันตรายแก บุคคลอื่น หรือทรัพยของผูอ่ืน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 222 ผูใดกระทําใหเกิดระเบิด จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย แกทรัพยดังกลาวในมาตรา
217 หรือมาตรา 218 ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไว ในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 223 ความผิดดังกลาวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 220 มาตรา 221 หรือมาตรา 222
นั้น ถาทรัพยที่เปนอันตราย หรือที่นาจะเปนอันตรายเปนทรัพยที่มีราคานอย และการกระทํานั้นไมนาจะ เปน
อันตรายแกบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 224 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือมาตรา
222 เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแก ความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ ประหารชีวิต จําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป

[มาตรา 224 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]
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มาตรา 225 ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท และเปน เหตุใหทรัพยของผูอ่ืนเสียหาย
หรือการกระทําโดยประมาทนั้นนาจะเปนอันตราย แกชีวิตของบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 226 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกโรงเรือน อูเรือ ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณ ทุนทอด
จอดเรือ ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟาหรือส่ิงที่ทําไวเพื่อปองกันอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยจน
นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 227 ผูใดเปนผูมีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือ ทําการกอสราง ซอมแซมหรือร้ือ
ถอน อาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ ไมปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึงกระทําการนั้น ๆ โดยประการที่
นาจะเปนเหตุ ใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 228 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหเกิดอุทกภัย หรือเพื่อใหเกิดขัดของแกการใชน้ํา
ซ่ึงเปนสาธารณูปโภค ถาการกระทํานั้นนา จะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอ่ืน ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําผิดดังกลาวในวรรคแรกเปนเหตุใหเกิดอันตรายแก บุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอ่ืน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง เจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 229 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหทางสาธารณ ประตูน้ํา ทํานบ เขื่อน อันเปนสวน
ของทางสาธารณ หรือที่ขึ้นลงของอากาศยาน อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 230 ผูใดเอาสิ่งใด ๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ทําใหรางรถไฟหรือรางรถราง
หลุด หลวมหรือเคลื่อนจากที่ หรือกระทําแก เครื่องสัญญาณจนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการเดินรถไฟ
หรือรถราง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป แ ละปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง หนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 231 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ หรือส่ิงอื่นใด ซ่ึงจัดไว
เปนสัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการจราจร ทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ อยูในลักษณะอันนาจะเปน
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เหตุให เกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
เจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท

มาตรา 232 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหยานพาหนะ ดังตอไปนี้ อยูในลักษณะอันนาจะเปน
เหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคล

(1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง
(2) รถยนตที่ใชสําหรับการขนสงสาธารณ หรือ
(3) เรือกลไฟ หรือเรือยนตอันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ที่ใช สําหรับการขนสงสาธารณ

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 233 ผูใดใชยานพาหนะรับจางขนสงคนโดยสาร เมื่อ ยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมี
การบรรทุกจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลใน ยานพาหนะนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 234 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ แกส่ิงที่ใชในการผลิต ในการสงพลังงานไฟฟาหรือ
ในการสงน้ํา จนเปนเหตุใหประชาชนขาดความ สะดวก หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 235 ผูใดกระทําการดวยประการใด ๆ ใหการสื่อสาร สาธารณทางไปรษณีย ทางโทรเลข
ทางโทรศัพท หรือทางวิทยุขัดของ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 236 ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภค อ่ืนใด เพื่อบุคคลอื่นเสพยหรือใช
และการปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิด อันตรายแกสุขภาพ หรือจําหนาย หรือเสนอขาย ส่ิงเชนวานั้นเพื่อ
บุคคลเสพย หรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก พันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 237 ผูใดเอาของที่มีพิษหรือส่ิงอื่นที่นาจะเปนอันตรายแก สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือ
ในน้ําซึ่งอยูในบอ สระหรือที่ขังน้ําใด ๆ และ อาหารหรือน้ํานั้นไดมีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค ตอง
ระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
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มาตรา 238 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแก
ความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือ จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา 239 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เปนการกระทําโดยประมาท
และใกลจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

ลักษณะ 7
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

_______

หมวด 1
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา

_______

มาตรา 240 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อให เปนเหรียญกระษาปณ
ธนบัตรหรือส่ิงอื่นใด ซ่ึงรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจ ใหออกใช หรือทําปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบ
สําคัญสําหรับรับดอกเบี้ย พันธบัตรนั้น ๆ ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเงินตรา ตองระวางโทษจําคุก ตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 241 ผูใดแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงอื่นใด ซ่ึงรัฐบาล
ออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือแปลง พันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ
ใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานแปลงเงินตรา ตองระวางโทษจํา
คุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 242 ผูใดกระทําโดยทุจริตใหเหรียญกระษาปณ ซ่ึงรัฐบาล ออกใชมีน้ําหนักลดลง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่ง หมื่นสี่พันบาท
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ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร นําออกใชหรือมีไวเพื่อนําออกใช ซ่ึง เหรียญกระษาปณที่มีผูกระทํา
โดยทุจริตใหน้ําหนักลดลงตามความในวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา 243 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ อันเปนของ ปลอมตามมาตรา 240 หรือของ
แปลงตามมาตรา 241 ตองระวางโทษดังที่ บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 244 ผูใดมีไวเพื่อนําออกใชซ่ึงสิ่งใด ๆ อันตนไดมาโดยรูวา เปนของปลอมตามมาตรา
240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
สามหมื่นบาท

มาตรา 245 ผูใดไดมาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไมรูวาเปนของปลอมตาม มาตรา 240 หรือของแปลงตาม
มาตรา 241 ถาตอมารูวาเปนของปลอมหรือ ของแปลงเชนวานั้น ยังขืนนําออกใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินส
บป หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 246 ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลง เงินตราไมวาจะเปนเหรียญ
กระษาปณ ธนบัตร หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงรัฐบาลออกใช หรือใหอํานาจใหออกใช หรือสําหรับปลอมหรือแปลงพันธ
บัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญ สําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้น เพื่อใช ในการ
ปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา 247 ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้เปนการกระทํา เกี่ยวกับเงินตรา ไมวาจะเปน
เหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงอื่นใด ซ่ึง รัฐบาลตางประเทศออกใช หรือใหอํานาจใหออกใช หรือเกี่ยวกับ
พันธบัตร รัฐบาลตางประเทศ หรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผูกระทําตอง ระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 248 ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ไดกระทําความผิด
ตามมาตราอื่นที่บัญญ  ั ติไวในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา
240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แตกระทงเดียว

มาตรา 249 ผูใดทําบัตรหรือโลหธาตุอยางใด ๆ ใหมีลักษณะและ ขนาดคลายคลึงกับเงินตรา ไม
วาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือพันธบัตรรัฐ
บาล หรือใบสําคัญ สําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจําหนายบัตรหรือโลหธาตุเชนวานั้น ตอง ระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการจําหนายบัตร หรือโลหธาตุดังกลาวในวรรคแรก เปนการ จําหนายโดยการนําออกใชดัง
เชนสิ่งใด ๆ ที่กลาวในวรรคแรก ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

หมวด 2
ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว

_______

มาตรา 250 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน หรือพระปรมาภิไธย ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 251 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวง การเมือง ขององคการสาธารณ
หรือของเจาพนักงาน ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท

มาตรา 252 ผูใดใชดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธย ดังกลาวมาในมาตรา 250 หรือมาตรา
251 อันเปนดวงตรา รอยตราหรือ พระปรมาภิไธยที่ทําปลอมขึ้น ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 253 ผูใดไดมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกลาวใน มาตรา 250 หรือมาตรา 251 ซ่ึงเปน
ดวงตราหรือรอยตราอันแทจริง และ ใชดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนหรือ
ประชาชน เสียหาย ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 นั้น

มาตรา 254 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งแสตมปรัฐบาล ซ่ึงใชสําหรับการ ไปรษณีย การภาษีอากรหรือ
การเก็บคาธรรมเนียม หรือแปลงแสตมปรัฐบาล ซ่ึงใชในการเชนวานั้นใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูล
คาสู งกวาจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท

มาตรา 255 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน พระปรมาภิไธย
ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององคการสาธารณ หรือของเจาพนักงาน หรือแสตมปซ่ึงระบุไวใน
มาตรา 250 มาตรา 251 หรือมาตรา 254 อันเปนของปลอม หรือของ แปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท ถึงสองหมื่นบาท



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

มาตรา 256 ผูใดลบ ถอนหรือกระทําดวยประการใด ๆ แกแสตมป รัฐบาลซึ่งระบุไวในมาตรา
254 และมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด แสดงวาใชไมไดแลว เพื่อใหใชไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 257 ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอ แลกเปลี่ยนซึ่งแสตมปอันเกิดจากการ
กระทําดังกลาวในมาตรา 254 หรือ มาตรา 256 ไมวาการกระทําตามมาตรานั้น ๆ จะไดกระทําภายในหรือ นอก
ราชอาณาจัก ร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 258 ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสง สาธารณ หรือแปลงตั๋วโดยสาร
ซ่ึงใชในการขนสงสาธารณใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอ่ืนเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง หรือลบ ถอน หรือกระทําดวย
ประการ ใด ๆ แกตั๋วเชนวานั้น ซ่ึงมเีครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดแสดงวา ใชไมไดแลวเพื่อใหใชไดอีก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน ส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 259 ถาการกระทําตามมาตรา 258 เปนการกระทํา เกี่ยวกับตั๋วที่จําหนายแกประชาชน
เพื่อผานเขาสถานที่ใด ๆ ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 260 ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอ แลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากการ
กระทําดังกลาวในมาตรา 258 หรือ มาตรา 259 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 261 ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลง ส่ิงใด ๆ ซ่ึงระบุไวในมาตรา 254
มา ตรา 258 หรือมาตรา 259 หรือ มีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชในการปลอมหรือแปลง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 262 ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 เปน
การกระทําเกี่ยวกับแสตมปรัฐบาลตาง ประเทศ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา
นั้น ๆ
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มาตรา 263 ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258
มาตรา 259 หรือมาตรา 262 ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไวในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด จาก
การกระทําความผิดนั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258
มาตรา 259 หรือมาตรา 262 แตกระทงเดียว

หมวด 3
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

_______

มาตรา 264 ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ
หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดย
ประการที่นาจะ เกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใด หลงเชื่อวาเปนเอกสาร
ที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงมีลายมือช่ือ ของผูอ่ืนโดยไมไดรับ
ความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอ่ืนนั้น ถาได กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสีย
หายแกผูหนึ่งผูใด หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
หาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง หนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 266 ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุน ใบหุนกู หรือใบสาํคัญของใบหุนหรือใบหุนกู
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท ถึงสองแสนบาท
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[มาตรา 266 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2535]

มาตรา 267 ผูใดแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จด ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสาร
มหาชนหรือเอกสารราชการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค สําหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดยประการที่นาจะเกิดความเสีย
หายแกผูอ่ืนหรือ ประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 268 ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิด ตามมาตรา 264 มาตรา 265
มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่ นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่
บัญญัติไวใน มาตรานั้น ๆ

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้น หรือเปน ผูแจงใหเจาพนักงานจดขอ
ความนั้นเองใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว

มาตรา 269 ผูใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอ่ืนใด ทําคํา
รับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นา จะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิด ตามวรรคแรก ตองระวาง
โทษเชนเดียวกัน

ลักษณะ 8
ความผิดเกี่ยวกับการคา

_______

มาตรา 270 ผูใดใชหรือมีไวเพื่อใชซ่ึงเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือ เครื่องวัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอา
เปรียบในการคา หรือมีเครื่องเชนวานั้นไว เพื่อขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพัน
บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 271 ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใด ๆ ใหผูซ้ือ หลงเชื่อในแหลงกําเนิด
สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา 271 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2522]

มาตรา 272 ผูใด
(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ในการประกอบ การคาของผูอ่ืนมาใช หรือทําให

ปรากฏที่สินคา หีบ หอ วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการคาหรือส่ิงอื่นทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอ่ืนนั้น

(2) เลียนปาย หรือส่ิงอื่นทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อ วาสถานที่การคาของตน
เปนสถานที่การคาของผูอ่ืนที่ตั้งอยูใกลเคียง

(3) ไขขาวแพรหลายซึ่งขอความเทจ็เพื่อใหเสียความเชื่อถือใน สถานที่ การคา สินคา อุตสาห
กรรมหรือพาณิชยการของผูหนึ่งผูใด โดยมุง ประโยชนแกการคาของตน

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได

มาตรา 273 ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอ่ืน ซ่ึงไดจดทะเบียน แลว ไมวาจะไดจด
ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

มาตรา 274 ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียน แลว ไมวาจะไดจดทะเบียน
ภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชน หลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 275 ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนายหรือเสนอ จําหนาย ซ่ึงสินคาอันเปนสินคาที่มี
ช่ือ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา 272 (1) หรือสินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมาย
การคา ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนตามความในมาตรา 273 หรือ มาตรา 274 ตองระวางโทษดัง
ที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
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ลักษณะ 9
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

_______

มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดย ขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดย
ใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไม สามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น
ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดย
รวมกระทาํความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง ส่ีหมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

[มาตรา 276 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2525]

มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป ซ่ึง มิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุ ยังไมเกินสิบสามป ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทําโดย รวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้น ไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํา กับเด็กหญิงอายุกวาสิบ
สามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และ ภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน
ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ให
ศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป
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[มาตรา 277 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]

มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรกหรือ
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสาม
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต
[มาตรา 277 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2530]

มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง หรือมาตรา 277 วรรคสาม เปน
เหตุใหผูถูกกระทํา

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
[มาตรา 277 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2530]

มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปโดยขูเข็ญ ดวยประการใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถ ขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปน
บุคคลอื่น ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา 278 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]

มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวย ประการใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถ ขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคล
อ่ืน ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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[มาตรา 279 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]

มาตรา 280 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่ง

หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึง แกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต
[มาตรา 280 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2525]

มาตรา 281 การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรกและ มาตรา 278 นั้น ถามิไดเกิดตอ
หนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํา รับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแก
บุคคลดังระบุไว ในมาตรา 285 เปนความผิดอันยอมความได

[มาตรา 281 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514]

มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซ่ึงชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษ จําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกิน สิบหาปแตยังไมเกินสิบ
แปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยัง ไมเกินสิบหาป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือ พาไปตามวรรคแรก
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทํา ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน
วรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสาม แลวแตกรณี

[มาตรา 282 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2540]



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซ่ึงชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธี
ขมขืนใจ ดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่น
บาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเ ปนการกระทําแกบุคคลอายุเกิน สิบหาปแตอายยุังไมเกิน
สิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึง ยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
หรือจําคุกตลอดชีวิต

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุ ยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับ ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือ
ประหารชีวิต

ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือ พาไปตามวรรคแรก
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทํา ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน
วรรคแรก วรรคสอง หรือ วรรคสาม แลวแตกรณี

[มาตรา 283 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2540]

มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป ไปเพื่อการอนาจารแมผูนั้น
จะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยั ง ไมเกินสิบหาป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดซอนเรนบุคคล ซ่ึงถูกพาไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตอง ระวางโทษตามที่บัญญัติใน
วรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี

ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทําแกบุคคล อายุเกินสิบหาป เปนความ
ผิดอันยอมความได
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[มาตรา 283 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2540]

มาตรา 284 ผูใดพาผูอ่ืน ไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบาย หลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย
ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือ ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
ป และ ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษ เชนเดียวกับผูพาไปนั้น

ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได
[มาตรา 284 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่

14) พ.ศ. 2540]

มาตรา 285 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี
มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซ่ึงอยูใน
ความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความ
อนุบาล ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไว ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม

[มาตรา 285 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514]

มาตรา 286 ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจาก รายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และ ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอด
ชีวิต

ผูใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรับดํารงชีพ หรือไมมีปจจัยอัน พอเพียงสําหรับดํารงชีพ
และ

(1) ปรากฏวาอยูรวมกับหญิงซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับหญิงซึ่ง คาประเวณีคนเดียวหรือ
หลายคนเปนอาจิณ

(2) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่น โดยหญิง ซ่ึงคาประเวณีเปนผูจัดให
หรือ
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(3) เขาแทรกแซงเพื่อชวยหญิงซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาท กับผูที่คบคากับหญิงซึ่งคา
ประเวณีนั้น ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของ หญิงในการคาประเวณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจได
วามิไดเปนเชนนั้น

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูรับคาเล้ียงดูจากหญิงซึ่ง คาประเวณี ซ่ึงพึงใหคาเลี้ยง
ดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา

[มาตรา 286 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2525]

มาตรา 287 ผูใด
(1) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจาย หรือเพื่อการแสดงอวดแก

ประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาใน ราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร
พาไปหรือยังให พาไปหรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี ส่ิง
พิมพ รูปภาพ ภาพโฆณา เครื่อง หมาย รูปถาย ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือส่ิงอื่นใดอัน
ลามก

(2) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับ วัตถุหรือส่ิงของลามกดัง
กลาวแลว จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน หรือ ใหเชาวัตถุหรือส่ิงของเชนวานั้น

(3) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือส่ิงของ ลามกดังกลาวแลว โฆษณาหรือ
ไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการ อันเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขขาววาวัตถุ
หรือส่ิงของลามก ดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
[มาตรา 287 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2525]

ลักษณะ 10
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

_______

หมวด 1
ความผิดตอชีวิต
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_______

มาตรา 288 ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอด ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบป

มาตรา 289 ผูใด
(1) ฆาบุพการี
(2) ฆาเจาพนักงาน ซ่ึงกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะ กระทํา หรือไดกระทําการตาม

หนาที่
(3) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตาม หนาที่ หรือเพราะเหตุที่

บุคคลนั้นจะชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว
(4) ฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน
(5) ฆาผูอ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย
(6) ฆาผูอ่ืนเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะ กระทําความผิดอยางอื่น หรือ
(7) ฆาผูอ่ืนเพื่อจะเอา หรือเอาไวซ่ึงผลประโยชนอันเกิดแตการ ที่ตนไดกระทําความผิดอื่น เพื่อ

ปกปดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง ใหพนอาญาในความผิดอื่นที่ตนไดกระทําไว

ตองระวางโทษประหารชีวิต

มาตรา 290 ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุให ผูนั้นถึงแกความตาย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป

ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไวใน มาตรา 289 ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป

มาตรา 291 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุ ใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน สองหมื่นบาท

มาตรา 292 ผูใดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัย คลายคลึงกันแกบุคคลซึ่งตอง
พึ่งตน ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด เพื่อให บุคคลนั้นฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการ
พยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
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มาตรา 293 ผูใดชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกป หรือผูซ่ึง ไมสามารถเขาใจวาการกระทํา
ของตนมีสภาพหรือสารสําคัญอยางไร หรือ ไมสามารถบังคับการกระทําของตนได ใหฆาตนเอง ถาการฆาตน
เองนั้นได เกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ ปรับไมเกินหนึ่ง หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 294 ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแต สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม ถึงแกความตายโดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อ หามการชุลมุนตอสูนั้น หรือ
เพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมตองรับโทษ

หมวด 2
ความผิดตอรางกาย

_______

มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้น
กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 296 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่ง
ประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุ ใหผูถูกกระทํารายรับอันตราย
สาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป

อันตรายสาหัสนั้น คือ
(1) ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ
(3) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด
(4) หนาเสียโฉมอยางติดตัว
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(5) แทงลูก
(6) จิตพิการอยางติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(8) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจ

ตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน

มาตรา 298 ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 297 ถาความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการ
ใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป

มาตรา 299 ผูใดเขา รวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคน ขึ้นไป และบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไมรับอันตราย สาหัส โดยการกระทําในการชุลมุนตอสูนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหาม การชุลมุนตอสูนั้น หรือ
เพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 300 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุ ใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด 3
ความผิดฐานทําใหแทงลูก

_______

มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตน แทงลูก ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 302 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง โทษจําคุกไมเกินสิบป
และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา 303 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท ถึงสองหมื่นบาท

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 304 ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู
นั้นไมตองรับโทษ

มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และ มาตรา 302 นั้น เปนการกระทํา
ของนายแพทย และ

(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 276 มาตรา 277

มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284
ผูกระทําไมมีความผิด

หมวด 4
ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา

_______

มาตรา 306 ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใดเพื่อ ใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน โดย
ประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
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มาตรา 307 ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซ่ึง พึ่งตนเองมิได เพราะอายุ
ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้ง ผูซ่ึงพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ

มาตรา 308 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 306 หรือ มาตรา 307 เปนเหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึง
แกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือ
มาตรา 298 นั้น

ลักษณะ 11
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

_______

หมวด 1
ความผิดตอเสรีภาพ

_______

มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอส่ิงใด โดยทําให
กลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ

ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอ่ืน หรือโดยใชกําลัง ประทุษรายจนผู
ถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้นหรือจํายอมตอ ส่ิงนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทํา ความผิดดวยกันตั้งแตหา
คนขึ้นไป หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้น จะมีอยูหรือไม ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับ ตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
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มาตรา 310 ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวย ประการใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรี
ภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือตองปราศจาก
เสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับ อันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา
290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น

มาตรา 310 ทวิ ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวย ประการใดใหผูอ่ืนปราศจาก
เสรีภาพในรางกาย และใหผูอ่ืนนั้นกระทําการใด ใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
และปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท

[มาตรา 310 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2537]

มาตรา 311 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปน เหตุใหผูอ่ืนถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกัก
ขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจํา ทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือตองปราศจาก
เสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตายหรือ รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา
291 หรือ มาตรา 300

มาตรา 312 ผูใดเพื่อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลาย ทาส นําเขาในหรือสงออกไป
นอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซ้ือ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนี่ยวซ่ึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตองระวางโทษ
จําคุก ไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 312 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เปนการกระทําตอ
เด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา 310 ทวิ หรือ มาตรา 312 เปนเหตุใหผูถูก
กระทํา
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(1) รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับ
ไมเกินสามหมื่นบาท

(2) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป
(3) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุก ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบ

หาปถึงยี่สิบป
[มาตรา 312 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่

13) พ.ศ. 2537]

มาตรา 312 ตรี ผูใดโดยทุจริตรับไว จําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกิน
สิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป แมผูนั้นจะ ยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยัง ไมเกินสิบหาปผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา 312 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2540]

มาตรา 313 ผูใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถ
(1) เอาตัวเด็กอายุไมเกินสิบหาปไป
(2) เอาตัวบุคคลอายุกวาสิบหาปไป โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใช

อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวย ประการอื่นใด หรือ
(3) หนวงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่น บาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูก หนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกัก
ขังนั้นรับอันตรายสาหัส หรือเปนการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดราย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้น
รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
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ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงหนี่ยว หรือผูถูกกักขังนั้นถึงแก
ความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต

[มาตรา 313 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]

มาตรา 314 ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตาม มาตรา 313 ตองระวางโทษเชน
เดียวกับตัวการในความผิดนั้น

มาตรา 315 ผูใดกระทําการเปนคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอม จะรับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางใดที่มิควรไดจากผูกระทําความผิดตาม มาตรา 313 หรือจากผูที่จะใหคาไถ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบ
หาปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

[มาตรา 315 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2525]

มาตรา 316 ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา 313 มาตรา 314 หรือมาตรา 315 จัดใหผูถูกเอาตัวไป
ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขงัไดรับ เสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษา โดยผูนั้นมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตก
อยูใน ภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิต ใหลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว แตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

มาตรา 317 ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุ ยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสาม
หมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียว
กับผูพรากนั้น

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท ถึงสี่หมื่นบาท

[มาตรา 317 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]
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มาตรา 318 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดป ไปเสีย จากบิดามารดา ผูปก
ครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตส่ีพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซ่ึงถูกพรากตาม วรรคแรก ตองระวางโทษเชน
เดียวกับผูพรากนั้น

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาท ถึงสามหมื่นบาท

[มาตรา 318 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2530]

มาตรา 319 ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดป ไปเสียจากบิดามารดา ผูปก
ครอง หรือผูดูแล เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผูเยาวนั้นเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองป
ถึงสิบป และปรับ ตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต ซ้ือ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียว
กับผูพรากนั้น

[มาตรา 319 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบั บที่
8) พ.ศ. 2530]

มาตรา 320 ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม
หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด พาหรือ สงคนออกไปนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสอง
ปถึงสิบป หรือ ปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําเพื่อใหผูถูกพาหรือสง ไปนั้นตกอยูในอํานาจของ
ผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อละท้ิงใหเปนคน อนาถา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบ
หาป และปรับตั้งแต หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

[มาตรา 320 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2525]
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มาตรา 321 ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก และมาตรา 311 วรรคแรก
เปนความผิดอันยอมความได

หมวด 2
ความผิดฐานเปดเผยความลับ

_______

มาตรา 322 ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร ใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป
เพื่อลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํา
นั้นนาจะเกิด ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืนโดยเหตุที่เปน เจาพนักงานผูมีหนาที่ โดย
เหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนาย ยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนาย
ความ หรือผูสอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับนั้น ในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับ ของผูอ่ืน อันตนไดลวงรู
หรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิด ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา 324 ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรืออาชีพ อันเปนที่ไววางใจ ลวงรูหรือ
ไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร เปดเผยหรือใชความ
ลับนั้นเพื่อ ประโยชนตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 325 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได

หมวด 3
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
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_______

มาตรา 326 ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะ ทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูก
ดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐาน หมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา 326 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
11) พ.ศ. 2535]

มาตรา 327 ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สาม และการใสความนั้น นาจะเปนเหตุใหบิดา มารดา
คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตอง
ระวางโทษดัง บัญญัติไวในมาตรา 326 นั้น

มาตรา 328 ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณา ดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏ ไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึก
ภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการปาว ประกาศดวย
วิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับ ไมเกินสองแสนบาท

[มาตรา 328 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่
11) พ.ศ. 2535]

มาตรา 329 ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตน ตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
(3) ติชม ดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเปนวิสัยของ ประชา ชนยอมกระทํา หรือ
(4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอัน เปดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจน ไดวาขอที่หาวาเปนหมิ่น
ประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ
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แตหามไมใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความ ในเรื่องสวนตัว และ
การพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน

มาตรา 331 คูความ หรือทนายความของคูความ ซ่ึงแสดง ความคิดเห็นหรือขอความในกระบวน
พิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชนแกคดี ของตน ไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่นประมาท
(2) ใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหนึ่ง ฉบับหรือหลายฉบับ

คร้ังเดียวหรือหลายครั้ง โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา

มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได

ถาผูเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ
บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย

ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

หมวด 1
ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย

_______

มาตรา 334 ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืน หรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวม อยูดวยไปโดยทุจริต ผูนั้น
กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท

มาตรา 335 ผูใดลักทรัพย
(1) ในเวลากลางคืน
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(2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม การระเบิด อุทกภัย หรือ ในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ
เหตุทุกขภัยแกรถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชน โดยสาร หรือภัยพิบัติอ่ืนทํานองเดียวกันหรืออาศัยโอกาส
ที่มีเหตุเชนวานั้น หรือ อาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัวภยันตรายใด ๆ

(3) โดยทําอันตรายส่ิงกีดกั้นสําหรับคุมครองบุคคลหรือทรัพย หรือโดย ผานสิ่งเชนวานั้นเขา
ไปดวยประการใด ๆ

(4) โดยเขาทางชองทางซึ่งไดทําขึ้นโดยไมไดจํานงใหเปนทาง คนเขาหรือเขาทางชองทางซึ่งผู
เปนใจเปดไวให

(5) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเปนผูอ่ืน มอมหนาหรือทําดวยประการอื่น เพื่อไมใหเห็นหรือจํา
หนาได

(6) โดยลวงวาเปนเจาพนักงาน
(7) โดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
(8) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อใหบริการ สาธารณที่ตนไดเขาไปโดย

ไมไดรับอนุญาต หรือซอนตัวอยูในสถานที่นั้น ๆ
(9) ในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน ที่จอดรถหรือ เรือสาธารณ สาธารณ

สถานสําหรับขนถายสินคา หรือในยวดยานสาธารณ
(10) ที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน
(11) ที่เปนของนายจางหรือที่อยูในความครอบครองของนายจาง
(12) ที่เปนของผูมีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เปนผลิตภัณฑ พืชพันธุ สัตว หรือเครื่องมืออันมีไว

สําหรับประกอบกสิกรรมหรือไดมาจากการกสิกรรมนั้น

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง หนึ่งหมื่นบาท

ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดัง ที่บัญญัติไวในอนุมาตราดัง
กลาวแลวตั้งแตสองอนุมาตราขึ้นไป ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่น ส่ีพันบาท

ถาความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู
มีอาชีพกสิกรรมมีไวสําหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทาํตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแต
หกพันบาทถึง สองหมื่นบาท
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ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรานี้ เปนการกระทําโดยความ จําใจหรือความยากจน
เหลือทนทาน และทรัพยนั้นมีราคาเล็กนอย ศาลจะลง โทษผูกระทําความผิดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ก็ได

[มาตรา 335 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2525]

[มาตรา 335 วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530]

มาตรา 335 ทวิ ผูใดลักทรัพยที่เปนพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถาทรัพยนั้นเปนที่
สักการะบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพระพุทธรูป หรือ
วัตถุดังกลาว ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ไดกระทําในวัด สํานักสงฆ สถานอันเปนที่เคารพในทาง
ศาสนา โบราณสถานอันเปนทรัพยสินของแผนดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

[มาตรา 335 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2525]

มาตรา 336 ผูใดลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา ผูนั้นกระทํา ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท

ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสองปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตส่ีพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
ปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ถาการวิ่งราวทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
สิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
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มาตรา 336 ทวิ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336
โดยแตงเครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือ แตงกายใหเขาใจวาเปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมีหรือใชอาวุธปน
หรือวัตถุ ระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําผิดหรือการพาทรัพย นั้นไป หรือเพื่อใหพน
การจับกุม ตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรา นั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

[มาตรา 335 ทวิ เพิ่มความโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

หมวด 2
ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย

_______

มาตรา 337 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืน ไดประโยชนในลักษณะที่
เปนทรัพยสิน โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญ วาจะทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ
ทรัพยสินของผูถูก ขูเข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความ ผิดฐาน
กรรโชก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

ถาความผิดฐานกรรโชกไดกระทําโดย
(1) ขูวาจะฆา ขูวาจะทํารายรางกายใหผูถูกขมขืนใจ หรือผูอ่ืน ใหไดรับอันตรายสาหัส หรือขูวา

จะทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยของผูถูก ขมขืนใจหรือผูอ่ืน หรือ

(2) มีอาวุธติดตัวมาขูเข็ญ
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่

พันบาท

มาตรา 338 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืน ใหยอมให หรือยอมจะใหตนหรือ ผูอ่ืนไดประโยชนในลักษณะ
ที่เปนทรัพยสิน โดยขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับ ซ่ึงการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย
จนผูถูกขมขืนใจ ยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานรีดเอาทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา 339 ผูใดลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวา ในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษ
ราย เพื่อ



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

(1) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป
(2) ใหยื่นใหซ่ึงทรัพยนั้น
(3) ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว
(4) ปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือ
(5) ใหพนจากการจับกุม

ผูนั้นกระทําความผิดฐานชิงทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป ถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท

ถาความผิดนั้นเปนการกระทําที่ประกอบดวยลักษณะดังที่บัญญัติไวใน อนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดแหงมาตรา 335 หรือเปนการกระทําตอทรัพย ที่เปนโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสําหรับ ประกอบกสิกรรม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุ กตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และ ปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้ง
แตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง ส่ีหมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตอง ระวางโทษประหารชีวิต หรือจํา
คุกตลอดชีวิต

มาตรา 339 ทวิ ถาการชิงทรัพยไดกระทําตอทรัพยตาม มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึง สิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวใน มาตรา 335 ทวิ วรรคสองดวย ผู
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนรับ อันตรายแกกายหรือจิตใจ ผู
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
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ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนรับ อันตรายสาหัส ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต สิบหาปถึงยี่สิบป

ถาการชิงทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืน ถึงแกความตาย ผูกระทําตอง
ระวางโทษประหารชีวิต

[มาตรา 339 ทวิ เพิ่มความโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]
[มาตรา 339 ทวิ วรรคแรก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525]

มาตรา 340 ผูใดชิงทรัพยโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกัน ตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานปลนทรัพย ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตสิบปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามหมื่น
บาท

ถาในการปลนทรัพย ผูกระทําแมแตคนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น ส่ีพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผูกระทํา ตอง ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป

ถาการปลนทรัพยไดกระทําโดยแสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอ่ืน รับอันตรายแกกายหรือจิต
ใจ ใชปนยิง ใชวัตถุระเบิด หรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบป

ถาการปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตอง ระวางโทษประหารชีวิต
[มาตรา 340 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 340 ทวิ ถาการปลนทรัพยไดกระทําตอทรัพยตาม มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึง ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
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ถาการปลนทรัพยนั้นเปนการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไวใน มาตรา 335 ทวิ วรรคสองดวย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่ หมื่นบาท

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผูกระทําแมแตคนหนึ่ง คนใดมีอาวุธติดตัวไป
ดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตใุหผูอ่ืน รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทําโดยแสดง ความทารุณจนเปนเหตุใหผู
อ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชปนยิง ใชวัตถุ ระเบิดหรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจําคุก ตลอดชีวิต

ถาการปลนทรัพยตามวรรคแรกหรือวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแก ความตาย ผูกระทําตอง
ระวางโทษประหารชีวิต

[มาตรา 340 ทวิ เพิ่มความโดยประกาศของคณะปฎิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

มาตรา 340 ตรี ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340
ทวิ โดยแตงเครื่องแบบ ทหารหรือตํารวจหรือแตงกายใหเขาใจวาเปนทหารหรือตํารวจ หรือโดยมี หรือใชอาวุธ
ปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชยานพาหนะเพื่อกระทําผิด หรือ พาทรัพยนั้นไป หรือเพื่อใหพนการจับกุม ตอง
ระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไว ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

[มาตรา 340 ตรี เพิ่มความโดยประกาศของคณะปฎิวัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2514]

หมวด 3
ความผิดฐานฉอโกง

_______

มาตรา 341 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอ
ความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวง ดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่
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สาม หรือทําใหผูถูก หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิด ฐานฉอ
โกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 342 ถาในการกระทําความผิดฐานฉอโกง ผูกระทํา

(1) แสดงตนเปนคนอื่น หรือ
(2) อาศัยความเบาปญญาของผูถูกหลอกลวงซึ่งเปนเด็ก หรืออาศัย ความออนแอแหงจิตของผู

ถูกหลอกลวง

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 343 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ไดกระทํา ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ
ตอประชาชน หรือดวยการปกปดความจริง ซ่ึงควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะดังกลาว ในมาตรา 342 อนุมาตรา
หนึ่งอนุมาตราใดดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนี่ง
หมื่นสี่พันบาท

มาตรา 344 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปให ประกอบการงานอยางใด ๆ
ใหแกตนหรือใหแกบุคคลที่สาม โดยจะไมใชคา แรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้น หรือโดยจะใชคาแรงงาน
หรือคาจางแก บุคคลเหลานั้นต่ํากวาที่ตกลงกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 345 ผูใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเขาอยู ในโรงแรม โดยรูวาตนไม
สามารถชําระเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือคา อยูในโรงแรมนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกิน หารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 346 ผูใดเพื่อเอาทรัพยสินของผูอ่ืนเปนของตนหรือของบุคคล ที่สาม ชักจูงผูหนึ่งผูใดให
จําหนายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพยสิน โดยอาศัยเหตุที่ ผูถูกชักจูงมีจิตออนแอ หรือเปนเด็กเบาปญญา และไม
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สามารถเขาใจตามควร ซ่ึงสารสําคัญแหงการกระทําของตน จนผูถูกชักจูงจําหนายซึ่งทรัพยสินนั้น ตอง ระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 347 ผูใดเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการ ประกันวินาศภัย แกลงทําให
เกิดเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เปนความผิดอันยอมความได

หมวด 4
ความฐานโกงเจาหนี้

_______

มาตรา 349 ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพย
อันตนจํานําไวแกผูอ่ืน ถาไดกระทําเพื่อใหเกิด ความเสียหายแกผูรับจํานํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกิน ส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 350 ผูใดเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือของผูอ่ืนไดรับชําระหนี้ ทั้งหมดหรือแตบางสวน
ซ่ึงไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยใดก็ดี
แกลงใหตนเองเปนหนี้ จํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ ไมเกินสี่
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 351 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได

หมวด 5
ความผิดฐานยักยอก
_______

มาตรา 352 ผูใดครอบครองทรัพยซ่ึงเปนของผูอ่ืน หรือซ่ึงผูอ่ืน เปนเจาของรวมอย  ู ดวย เบียด
บังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สาม โดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด เพราะผูอ่ืนสงมอบใหโดย
สําคัญผิดไปดวยประการใด หรือเปนทรัพยสินหาย ซ่ึงผูกระทําความผิดเก็บได ผูกระทําตองระวางโทษแตเพียง
กึ่งหนึ่ง

มาตรา 353 ผูใดไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของผูอ่ืน หรือทรัพยสินซึ่งผูอ่ืนเปนเจาของ
รวมอยูดวย กระทําผิดหนาที่ของตนดวย ประการใด ๆ โดยทุจริต จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชน
ใน ลักษณะที่เปนทรัพยสินของผูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา 354 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 352 หรือ มาตรา 353 ไดกระทําในฐานที่ผูกระทํา
ความผิดเปนผูจัดการทรัพยสิน ของผูอ่ืนตามคําสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเปนผูมีอาชีพ หรือ
ธุรกิจ อันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 355 ผูใดเก็บไดซ่ึงสังหาริมทรัพยอันมีคา อันซอนหรือ ฝงไวโดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใด
อางวาเปนเจาของได แลวเบียดบังเอา ทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือ ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 356 ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได

หมวด 6
ความผิดฐานรับของโจร

_______

มาตรา 357 ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานําหรือรับไวโดย
ประการใดซึ่งทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิด ถาความผิดนั้นเขาลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก
รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย ผูนั้นกระทํา ความผิดฐานรับ
ของโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไ ดกระทําเพื่อคากําไร หรือไดกระทําตอทรัพยอันได
มาโดยการลักทรัพยตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้น ไดกระทําตอทรัพยอัน ไดมาโดยการลักทรัพยตาม
มาตรา 335 ทวิ การชิงทรัพยตามมาตรา 339 ทวิ หรือการปลนทรัพยตามมาตรา 340 ทวิ ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต หาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

[ความในวรรคสามของมาตรา 357 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512]

หมวด 7
ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย

_______

มาตรา 358 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให ไรประโยชน ซ่ึงทรัพยของผูอ่ืน
หรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ผูนั้นกระทํา ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกิน หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 359 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 358 ไดกระทําตอ
(1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกสิกรรมหรือ อุตสาหกรรม
(2) ปศุสัตว
(3) ยวดยานหรือสัตวพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณหรือในการ ประกอบกสิกรรมหรืออุต

สาหกรรม หรือ
(4) พืชหรือพืชผลของกสิกร

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 360 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให ไรประโยชน ซ่ึงทรัพยที่ใชหรือ
มีไวเพื่อสาธารณประโยชน ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 360 ทวิ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือ ทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยตาม
มาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐาน อยูในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สิบป

หรือปรับไมเกินสอง หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
[มาตรา 360 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2512]

มาตรา 361 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เปน ความผิดอันยอมความได

หมวด 8
ความผิดฐานบุกรุก

_______

มาตรา 362 ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการ ใด ๆ อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขา
โดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

มาตรา 363 ผูใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนเปนของตน หรือของบุคคลที่สาม ยักยาย
หรือทําลายเครื่องหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพย นั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกิน หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 364 ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร เขาไปหรือซอนตัวอยูใน เคหสถาน อาคารเก็บรักษา
ทรัพยหรือสํานักงานในความครอบครองของผูอ่ืน หรือไมยอมออกไปจากสถานที่เชนวานั้นเมื่อผูมีสิทธิที่จะ
หามมิใหเขาไปได ไลใหออก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 365 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ไดกระทํา
(1) โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน ตั้งแตสองคนขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน
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ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 366 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365 เปนความผิดอันยอมความได

ภาค 3 ลหุโทษ
______

มาตรา 367 ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยู เพื่อปฏิบัติการ ตามกฎหมายไมยอมบอก หรือ
แกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท

มาตรา 368 ผูใดทราบคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจ ที่มีกฎหมายใหไว ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

ถาการสั่งเชนวานั้น เปนคําสั่งใหชวยทํากิจการในหนาที่ของ เจาพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนด
ใหส่ังใหชวยได ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 369 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหประกาศ ภาพ โฆษณา หรือเอกสารใดที่เจา
พนักงานผูกระทําการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือส่ังใหปด หรือแสดงไว หลุดฉีกหรือไรประโยชน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน หารอยบาท

มาตรา 370 ผูใดสงเสียง ทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึง โดยไมมีเหตุอันสมควร จนทํา
ใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท

มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทา งสาธารณ โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสม
ควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อ นมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งรอยบาท และใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น

มาตรา 372 ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณหรือ สาธารณสถาน หรือกระทําโดย
ประการอื่นใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทาง สาธารณหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท
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มาตรา 373 ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยให บุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยว
ไปโดยลําพัง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 374 ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ซ่ึงตนอาจ ชวยไดโดยไมควรกลัว
อันตรายแกตนเองหรือผูอ่ืน แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

มาตรา 375 ผูใดทําใหรางระบายน้ํา รองน้ําหรือทอระบายของ โสโครก อันเปนสิ่งสาธารณเกิด
ขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับ ไมเกินหารอยบาท

มาตรา 376 ผูใดยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุ ในเมือง หมูบานหรือที่ชุมนุมชน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกิน หารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 377 ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย ปลอยปละละเลยให สัตวนั้นเที่ยวไปโดยลําพัง ใน
ประการที่อาจทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

มาตรา 378 ผูใดเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น จนเปนเหตุใหตน เมา ประพฤติวุนวายหรือครอง
สติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณ หรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 379 ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือ
ปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 380 ผูใดทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ สระ หรือที่ขังน้ําอันมี ไวสําหรับประชาชนใชสอย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 381 ผูใดกระทําการทารุณตอสัตว หรือฆาสัตวโดยใหไดรั บ ทุกขเวทนาอันไมจําเปน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 382 ผูใดใชใหสัตวทํางานจนเกินสมควรหรือใชใหทํางาน อันไมสมควร เพราะเหตุที่
สัตวนั้นปวยเจ็บ ชราหรือออนอายุ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

มาตรา 383 ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอ่ืน และ เจาพนักงานเรียกใหชวยระงับ ถาผู
นั้นสามารถชวยไดแตไมชวย ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา 384 ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเล่ืองลือจนเปนเหตุ ใหประชาชนตื่นตกใจ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 385 ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมายกีดขวาง ทางสาธารณ จนอาจเปน
อุปสรรคตอความปลอดภัยหรือความสะดวกในการ จราจรโดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทําดวย
ประการอื่นใด ถา การกระทาํนั้นเปนการกระทําโดยไมจําเปน ตองระวางโทษปรับไมเกิน หารอยบาท

มาตรา 386 ผูใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปกหรือวางสิ่งของเกะกะ ไวในทางสาธารณ โดยไม
ไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย หรือทําไดโดยชอบ ดวยกฎหมาย แตละเลยไมแสดงสัญญาณตามสมควร
เพื่อปองกันอุปทวเหตุ ตอง ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 387 ผูใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไวโดยประการที่นาจะ ตกหรือพังลง ซ่ึงจะเปนเหตุ
อันตราย เปรอะเปอนหรือเดอืดรอนแกผูสัญจรใน ทางสาธารณ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 388 ผูใดกระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดย เปลือยหรือเปดเผยรางกาย
หรือกระทําการลามกอยางอื่น ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 389 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่นาจะเปน
อันตรายหรือเดือดรอนรําคาญแกบุคคล หรือเปนอันตรายแกทรัพย หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหของ
โสโครก เปรอะเปอนหรือนาจะเปรอะเปอนตัวบุคคล หรือทรัพย หรือแกลงทําให ของโสโครกเปนที่เดือดรอน
รําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 390 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุ ใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือ
จิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 391 ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืน โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 392 ผูใดทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดย การขูเข็ญ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 393 ผูใดดูหมิ่นผูอ่ืนซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

มาตรา 394 ผูใดไล ตอน หรือทําใหสัตวใด ๆ เขาในสวน ไร หรือนาของผูอ่ืนที่ไดแตงดินไว
เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุหรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 395 ผูใดควบคุมสัตวใด ๆ ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้น เขาในสวน ไรหรือนาของผูอ่ืนที่
ไดแตงดินไว เพาะพันธุไว หรือมีพืชพันธุ หรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 396 ผูใดทิ้งซากสัตวซ่ึงอาจเนาเหม็น ในหรือริมทาง สาธารณะ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท

มาตรา 397 ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล กระทํา ดวยประการใด ๆ อันเปน
การรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับ ความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 398 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทารุณ ตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป คน
ปวยเจ็บหรือคนชรา ซ่ึงตองพึ่งผูนั้นในการ ดํารงชีพหรือการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

_____________________
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมาย ลักษณะอาญา ร.ศ.
127 ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติม อยูหลายแหงกระจัดกระจายกันอยู จึงเปนการสมควรที่
จะไดชําระสะสาง และ นําเขารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบาง
อยางและวิธีการลงโทษบางอยางควร จะไดปรับปรุงใหสมกับกาลสมัยและแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัย
ปจจุบัน หลักเดิมบางประการจึงลาสมัย สมควรจะไดปรับปรุงเสียใหสอดคลองกับหลัก การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกระทํา ความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการและความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ยอมสงผลเสียหายรายแรงแกรัฐและ
ประชาชน โทษสําหรับการกระทําความผิด เหลานี้ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายปจจุบันยังมีอัตราต่ํากวาควร สม
ควรแกไข เพิ่มเติมใหสูงขึ้นและกําหนดโทษขั้นต่ําไวดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกันและปราบปราม การกระทําความผิด
ดังกลาวนี้ใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป

[รก.2502/73/242/21 กรกฎาคม 2502]

____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512
หมายเหตุ :- เหตุผลในประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ปรากฏวาขณะนี้มีผูราย

ลอบลักเอาพระพุทธรูปอันลํ้าคาซึ่งเปนที่เคารพบูชา ของพุทธศาสนิกชน และมีคุณคาในทางประวัติศาสตร ตาม
วัดวาอารามและ พิพิธภัณฑสถานไปเปนจํานวนมาก บางแหงเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ แตละจังหวัดซึ่ง
ทําใหประชาชนในถิ่นนั้นเศราสลดใจในตอการขาดวัตถุซ่ึงเปน

ส่ิงที่เคารพบูชาในทางพุทธศาสนาไปอยางมาก ยิ่งกวานั้นบางแหงการลอบลัก พระพุทธรูปนั้น
ไดกระทําการแสดงถึงความโหดรายทารุณไรศีลธรรมอยางหนัก เชน ตัดเอาเศียรพระพุทธรูปไปคงเหลือแตองค
พระ นับวาเปนการเสื่อมเสีย แกชาติบานเมือง และ เปนผลเสียหายแกพุทธศาสนาโดยไมนึกถึงศาสนสมบัติ ของ
ชาติ บุคคลประเภทนี้สมควรจะไดรับโทษหนักกวาการกระทําตอทรัพยสิน ธรรมดาของสวนบุคคลรวมทั้งผูรับ
ของโจร และผูสงออกตางประเทศดวย จะอาศัยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมโทษก็เบามากไมเปน
การ ปองกันไดดีพอ โดยเหตุนี้จึงเปนการสมควรแกไขประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับเรื่องนี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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เพื่อปองกันและรักษาไวซ่ึงทรัพยอันลํ้าคา ของชาตินี้มิใหมีการลอบลักเอาไปตางประเทศเสียหมดกอนที่จะสาย
เกินไป

[รก.2512/113/1013/16 ธันวาคม 2512]

_____________________

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2514

โดยที่คณะปฏิวัติมีความปรารถนาจะใหประชาชนไดรับความสงบสุข และปลอดภัยจากอาชญา
กรรมในการนี้คณะปฏิวัติเห็นวา อัตราโทษที่กําหนดไว สําหรับความผิดบางประเภทตามประมวลกฎหมาย
อาญายังไมเพียงพอแกการ ปองกันและปราบปราม สมควรแกไขใหสูงขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน คณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

[รก.2514/127/1พ/21 พฤศจิกายน 2514]

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการ สมควรปรับ

ปรุงจํานวนเงินที่ถือเปนอัตราในการกักขังแทนคาปรับใหเหมาะสม กับสภาวการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

[รก.2518/32/1พ/12 กุมภาพันธ 2518]

____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน ไดมีการขาย

ของโดยการหลอกลวงใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จเพิ่ม
มากขึ้น และความผิดฐานนี้ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 271 แหงประมวลกฎหมายอาญาเปนความผิดอันยอม
ความได พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐจึงไมอาจดําเนินการฟองรองผูกระทําความผิดโดยไมมีคํารอง ทุกขของผูเสีย
หายได แมจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วามีการเสนอขายของ ดังกลาวแกบุคคลทั่วไป ในรานคาหรือที่
สาธารณะ แตพนักงานเจาหนาที่ก็ไมกลา ที่จะจับกุมผูเสนอขายโดยไมมีผูหนึ่งผูใดรองทุกขเสียกอน การปราบ
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ปรามการ กระทําผิดฐานนี้จึงไมไดผลเทาที่ควร สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา 271 เสีย ใหมโดยใหความผิดตาม
มาตราดังกลาวไมเปนความผิดอันยอมความได เพื่อให พนักงานเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจจับกุมผูกระทําความ
ผิดดังกลาวไดโดยไมตอง มีคํารองทุกขของผูเสียหาย และสมควรเพิ่มโทษสําหรับความผิดฐานนี้ใหสูงขึ้น เพื่อ
ใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

[รก.2522/42/1พ/25 มีนาคม 2522]

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบัน อาชญากรรม

บางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมที่เปนความผิดเกี่ยวกับ เพศและความผิดตอเสรีภาพไดทวีความรุน
แรง และความผิดฐานลักทรัพยโดย เฉพาะอยางยิ่งทรัพยที่เปนพระพุทธรูป และโคหรือกระบือของผูมีอาชีพกสิ
กรรม มีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงความผิดเหลานี้ในบางกรณีไดมีการเพิ่มอัตราโทษมาครั้งหนึ่งแลว ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ในการนี้สมควรเพิ่มอัตราโทษสําหรับผูกระทําความผิดให
สูงขึ้นเพื่อปองกันและ ปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้

[รก.2525/108/5พ/6 สิงหาคม 2525]
_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 41 และมาตรา 91 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2514 มิได กําหนดโทษจําคุกขั้นสูงในกรณีที่มีการเพิ่มโทษและเรียงกระทงลงโทษไว ทั้ง ในกรณีความผิด
ที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตยังกําหนดใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิต เปนโทษจําคุกหาสิบป เพื่อประโยชนในการ
เพิ่มโทษหรือเรียงกระทงลงโทษ แลวแตกรณีอีกดวย ในบางคดีโทษจําคุกที่มีการเพิ่มโทษหรือโทษจําคุกรวม
ของ การเรียงกระทงลงโทษจึงสูงเกินสมควรหรือไมไดสัดสวนกับความผิดที่มีลักษณะ และผลรายแรงตางกัน
ทําใหการลงโทษเปนไปโดยไมเปนธรรมและไมไดผล เทาที่ควร สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทั้งสองมาตรา
ดังกลาวโดยกําหนดขั้นสูง ของโทษจําคุกในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ และโทษจําคุกรวมในกรณีเรียงกระทง ลง
โทษ เพื่อใหการลงโทษเปนไปดวยความเปนธรรมและไดผลดียิ่งขึ้น จึง จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2526/53/1พ/5 เมษายน 2526]

_____________________
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ปรากฏวาในปจจุบัน

อาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรม ที่เปนความผิดฐานลักทรัพยเกี่ยวกับโค กระบือ หรือ
เครื่องมือเครื่องใช หรือ เครื่องจักรกลของเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหเกษตรกรโดย เฉพาะชาวนา
ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทํานา หรือเพาะปลูกเกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ
หรือจักรกลตาง ๆ มาทํา การเพาะปลูกไดทันตามฤดูกาล แมวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยู
ตลอดเวลาและจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษเปนจํานวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทําใหผูกระทําความผิด
หลาบจําหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ทั้งนี้ เพราะกฎหมายกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไวต่ํา สมควร
เพิ่มโทษ ที่จะลงแกผูกระทําความผิดใหสูงขึ้น เพื่อใหเปนที่หลาบจําและเกรงกลัวตออาญา แผนดิน จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

[รก.2530/173/1พ/1 กันยายน 2530]

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวล กฎหมายอาญา

มาตรา 277 มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 313 มาตรา 317 มาตรา 318 มาตรา 319 และ
มาตรา 398 กําหนดอายุเด็กที่จะไดรับความคุมครองเปนพิเศษตามกฎหมาย จากการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับเพศ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และการกระทํา ทารุณตอเด็กไวเพียงอายุไมเกินสิบสามปเทานั้น ผูกระทํา
ผิดตามบทมาตราดัง กลาวจึงสามารถอางความยินยอมของ เด็กอายุกวาสิบสามปขึ้นเปนเหตุยกเวน ความผิดหรือ
บรรเทาโทษตามกฎหมายได นับเปนการเปดโอกาสใหมีการแสวง ประโยชนในทางมิชอบจากเด็กอายุระหวาง
สิบสามปถึงสิบหาป ซ่ึงสวนใหญยังมี ความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานตาง ๆ เชน รางกาย จิตใจ สติ
ปญญา การศึกษาอบรมและประสบการณไมเพียงพอได นอกจากนี้บทบัญญัติเกี่ยวกับการ เปนธุระ จัดหา ลอไป
หรือชักพาไปซึ่งหญิงเพื่อสําเร็จความใครของผูอ่ืนใน กฎหมายปจจุบันนั้น มาตรา 282 จะเปนความผิดตอเมื่อได
กระทําตอหญิงอายุ ไมเกินสิบแปดป ทําใหหญิงไดรับความเสียหาย แตไมมีกฎหมายคุมครอง สมควร แกไขเพิ่ม
เติมใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดไมวาหญิงจะมีอายุเทาใดก็ตาม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2530/173/4พ/1 กันยายน 2530]

_____________________
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตรา การกักขังแทน

คาปรับตอวัน ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังไมเหมาะสมกับสภาพการณบานเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหเกิดปญหาผูตองขังแออัดหองขัง อันเปนภาระแกเจาหนาที่
ใน การควบคุม ตลอดจนเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐเปนจํานวนมากใน การเลี้ยงดูผูตองขัง สมควร
ปรับปรุงอัตราการกักขังแทนคาปรับตอวันเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2530/173/13พ/1 กันยายน 2530]

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การ กําหนดเงื่อนไขเพื่อ

คุมความประพฤติของผูกระทําความผิดที่ศาลพิพากษาใหรอ การกําหนดโทษไวหรือรอการลงโทษไวตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันนั้น ยังไมเหมาะสมแกการแกไขใหผูกระทาํความผิดนั้นกลับตัวไดอยางไดผล
ดี สมควร ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดในกรณีดังกลาวใหมี ขอบเขตกวางขวาง
ขึ้น เพื่อที่ศาลจะสามารถใชดุลพินิจไดโดยเหมาะสมแกกรณี นอกจากนี้เพื่อใหบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
อาญาที่กําหนดใหนําโทษของ ผูกระทําความผิดที่ถูกคุมความประพฤติในคดีที่รอการกําหนดโทษไว หรือรอการ
ลงโทษไวในคดีกอนมาบวกเขากับโทษในคดีหลังของผูกระทําความผิดของผูนั้นดวย บังเกิดผลในการใชบังคับ
ตามความประสงคอยางแทจริง สมควรกําหนดใหศาล นําโทษที่รอไวดังกลาวมาบวกกับโทษในคดีหลัง โดยให
ศาลกระทําไดไมวาเมื่อ ความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือ
พนักงานคุมความประพฤติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2532/127/1พ/11 สิงหาคม 2532]

_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวา ในปจจุบันมีผู

กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทมากขึ้น ขณะเดียวกันบทบัญญัติ เกี่ยวกับอัตราโทษที่ใชบังคับกับผูกระทํา
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ความผิดไมเหมาะสมกับสภาวการณ จึงทําใหผูกระทําความผิดดังกลาวไมเกรงกลัว สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตรา
โทษ ใหสูงขึ้น จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2535/13/1/25 กุมภาพันธ 2535]
_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบัน ไดมีการรับ

ฝากเงินโดยวิธีออกบัตรเงินฝากโดยธนาคารพาณิชย รวมตลอดถึง บริษัทเงนิทุนตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบัตรเงินฝากดังกลาวเปนตราสารซึ่ง
เปลี่ยนมือได สมควรกําหนดมาตรการปองกันการปลอมตราสารดังกลาวเพื่อคุมครองประโยชน สวนรวมซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายจากการใชบัตรเงินฝากปลอม จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2535/44/14/9 เมษายน 2535]
_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2537
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวา ไดมีการลอลวง

เด็กไปทํางานในโรงงานและเจาของโรงงานไดหนวงเหนี่ยว หรือกักขังเด็กเหลานั้นโดยใหทํางานอยางไร
มนุษยธรรม และฝาฝนมาตรฐาน ขั้นต่ําในการใชแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน อีกทั้งเปนการ

กระทําที่กระทบกระเทือนความสงบสุขในสังคม สมควรกําหนดใหการกระทํา ดังกลาวเปน
ความผิดฐานใหมขึ้นเปนพิเศษ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2537/22ก/1/10 มิถุนายน 2537]
_____________________

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบัน ไดปรากฏ

การกระทําความผิดโดยการซื้อ ขาย จําหนาย ชักพา หรือจัดหาบุคคล ไปดวยวิธีการใด ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนองความใครแกตนเองหรือผูอ่ืน เพื่อการอนาจาร หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นอันมิชอบ ทั้งนี้ ดวยวิธีการอัน
เปน การคุกคามและกระทบกระเทือนตอสวัสดิการของบุคคลดังกลาวและการกระทํา ดังกลาวไมจํากดัเฉพาะ
การกระทําตอหญิงหรือเด็กหญิงเทานั้น แตปรากฏวามีการ กระทําในลักษณะทํานองเดียวกันตอเด็กชายดวย
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นอกจากนั้นในสวนของผูกระทําผิด ยังมีพฤติการณที่กระทําในรูปของการตระเตรียมสมาคมกันเปนขบวนการ
เชื่อมโยง ทั้งในประเทศและระหวางประเทศซึ่งเปนพฤติการณที่อันตรายตอสังคมอีกดวย โดยท่ีพระราชบัญญัติ
วาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471 อันมี ขอบเขตที่จํากัดทั้งในแงของความผิด และมาตรการที่
กําหนดไวเพื่อปองกันและ ปราบปรามการกระทําผิด อาทิเชน มาตรการเกี่ยวกับการตรวจตราสอดสอง เพื่อชวย
เหลือหรือกักตัวหญิงหรือเด็กเพื่อสอบสวนขอเท็จจริงที่เปนประโยชน ในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิด หรือมาตรการในการให ความชวยเหลือสงเคราะหแกหญิงและเด็กที่ถูกกระทําก็ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร กรณีเปนการปรับปรุงมาตรการในการปองกันปราบปรามและเพิ่มเติม มาตรการในการเยียวยาชวย
เหลือหญิงและเด็กใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวนบท กําหนดความผิดหลักที่เคยมีแตเดิมนั้น สมควรนําไปแกไข
เพิ่มเติมในประมวล กฎหมายอาญาเพื่อความสะดวกในการใชกฎหมาย จึงจําเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้

[รก.2540/72ก/42/16 พฤศจิกายน 2540]

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
วัดทาไทร อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
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