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แผนการสอนเสริม 

ครั้งที่ 1

การสอนเสริมชุดวิชา  41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ

การสอนเสริมครั้งที่ 1  หน่วยที่ 1 - 7

รายชื่อหน่วยที่สอนเสริม

 หน่วยที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญา

 หน่วยที่ 2   ความรับผิดทางอาญา   

 หน่วยที่ 3   การพยายามกระทำาความผิด

 หน่วยที่ 4   เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ

 หน่วยที่ 5   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด

 หน่วยที่ 6   โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำาความผิดหลายอย่าง การกระทำาความผิดอีก

                 อายุความและอื่นๆ

 หน่วยที่ 7   ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

วัตถุประสงค์

 หลังจากนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำาคัญประเด็นต่อไปนี้ได้

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของกฎหมายอาญา โทษ และหลักทั่วไปเกี่ยวกับ

    ความรับผิดของกฎหมายอาญา

 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบในแต่ละฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยการกระทำา ความผิด และฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

กิจกรรมการสอนเสริม

 1. ประเมินผลก่อนการสอนเสริม

 2. สรุปสาระสังเขปของประเด็นที่ 1 - 7

 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมซักถามปัญหา

 4. ประเมินผลหลังการสอนเสริม
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เอกสารการสอน # 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

 l กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษ โดยบัญญัติการกระทำาอันเป็นความผิดอาญา

    และกำาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิดนั้น

 l กฎหมายอาญาเป็นสาขาหนึ่งของอาชญากรรมศาสตร์ (Criminal Science)

 l กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายในอันที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมให้พ้นจากการประทุษร้ายโดย

    อาศัยการลงโทษเป็นมาตรการสำาคัญ

 l สิทธิในการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำาความผิดเป็นสิทธิของรัฐเพียงผู้เดียว

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญา

เอกสารการสอน # 1.2 ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญา

 2. ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญา

 l กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง

  มาตรา 2 วรรคแรก “บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำาการอันกฎหมายที่ใช้

  ในขณะกระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาผิดนั้น   

  ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย”

  

  ข้อสังเกต : แม้ไม่ได้มีบทบัญญัติยกเว้นความผิดไว้เป็นลายลักษณะอักษรก็นำามาใช้บังคับได้ไม่ขัด 

  ตอ่หลกัในมาตรา 2 วรรคแรก แตป่ระการใด เชน่ จารตีประเพณ ีหรอืความยนิยอมของผูเ้สยีหาย  

  ซึ่งยกเว้นความรับผิดในบางกรณี 

 l กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด

  ตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด

 l กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำามิได้

  การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำาโดยบัญญัติเป็นความผิดหรือเพิ่มโทษในภายหลังมิได้ 
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เอกสารการสอน # 1.3 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา

กรณีกฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดตามกฏหมายเก่า

(มาตรา 2 วรรคสอง มาตรา 3)

l ถ้าขณะนั้นยังไม่มีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้คดีนั้นเป็นอันยุติ

   และถ้าขณะนั้นได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษให้ถือว่า

   ผู้นั้นไม่เคยต้องคำาพิพากษาว่าได้กระทำาความผิดนั้นเลย

   ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด (มาตรา 2 วรรคสอง)

l สำาหรับกรณกีฎหมายใหม่แตกต่างไปจากกฎหมายเก่าให้ 

   ใช้บังคับกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำาความผิด

   ไม่ว่าในทางใด (มาตรา 3)

 l กรณีคดียังไม่ถึงที่สุด

 l กรณีคดีถึงที่สุดแล้ว

กรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัย

l วิธีการเพื่อความปลอดภัยต้องเป็น

   วิธีการที่กฎหมายกำาหนดไว้ และ

   กฎหมายที่จะใช้บังคับต้องเป็น

   กฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา

   (มาตรา 12)

l วิธีการใช้บังคับเพื่อความปลอดภัย

   (มาตรา 13 - 16)

 3. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา

เอกสารการสอน # 1.4 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่

 4. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่

  4.1 หลักดินแดน (มาตรา 4 - 6)

  4.2 หลักอำานาจลงโทษสากล (มาตรา 7)

  4.3 หลักบุคคล (มาตรา 8 และมาตรา 9 เป็นข้อยกเว้นของหลักดินแดน)

  4.4 การคำานึงถึงคำาพิพากษาของศาลต่างประเทศ (มาตรา 10 และมาตรา 11)



6
เอกสารการสอน # 1.4 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)

 4. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)

 4.1 หลักดินแดน (มาตรา 4 - 6)

  l ผู้ ใดกระทำาความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง)

  l การกระทำาผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำาความผิดใน

     ราชอาณาจักร (มาตรา 4 วรรคสอง)

  l ความผิดใดที่การกระทำาแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำาในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่ง

     การกระทำาเกิดในราชอาณาจักรโดยผู้กระทำาประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดย  

    ลักษณะแห่งการกระทำาผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่า

     ผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถ้ือว่าความผิดนั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร (มาตรา 5)

  l การตระเตรียมการหรือพยายามกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 5 วรรคสอง)

  l ตัวการ ผู้ ใช้ หรือผู้สนับสนุนได้กระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 6)

 4.2 หลักอำานาจลงโทษสากล (มาตรา 7)

     รัฐมีอำานาจลงโทษผู้กระทำาความผิดนอกราชอาณาจักรได้ในความผิดที่เป็นผลโดยตรงต่อความ  

 สงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รวมทั้งในระหว่างรัฐต่างๆ โดยไม่คำานึงถึงสัญชาติของ

 ผู้กระทำาความผิด ได้แก่

  l ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

  l ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

  l ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ เอกสาร

  l ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

   l การเป็นธุระจัดหาบุคคลทั้งชายและหญิงเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น

     (มาตรา 282 และมาตรา 283)

  l ความผิดฐานชิงทรัพย์ (มาตรา 339) และความผิดฐานปล้นทรัพย์ (มาตรา 340) ซึ่งได้กระทำา  

     ในทะเลหลวง

 4.3 หลักบุคคล (มาตรา 8)

     หลักกฎหมายให้อำานาจรัฐลงโทษคนสัญชาติไทยที่กระทำาความผิดต่อกฎหมายของรัฐ และลงโทษ

         คนต่างด้าวที่กระทำาผิดต่อคนสัญชาติไทยได้แม้ว่าจะกระทำานอกราชอาณาจักรก็ตาม ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณี   

         ดังต่อไปนี้

  (ก)   กรณีผู้กระทำาผิดเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได ้ 

        ร้องขอให้ลงโทษ

  (ข)   กรณีผู้กระทำาความผิดเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ

        ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
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เอกสารการสอน # 1.4 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)

  ถ้าได้กระทำาความผิดที่ระบุไว้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) - (3) เช่น ความผิดเก่ียวกับ

  การกอ่ภยนัตรายต่อประชาชน ความผดิเกีย่วกบัเอกสาร ความผดิตอ่ชวีติ รา่งกาย ทอดทิง้เดก็  

  คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดต่อเสรีภาพ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จะต้องรับโทษ

  ในราชอาณาจักร

 กรณีเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 9)

 l กรณีเจ้าพนักงานกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที ่  

    ราชการตั้งแต่มาตรา 147 - 166

 l กรณีเจ้าพนักงานในตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กระทำาความผิดนอกราชอาณาจักรตั้งแต่มาตรา   

    200 - 205

 l จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

 4.4 การคำานึงถึงคำาพิพากษาของศาลต่างประเทศ

     หลักการกระทำาอันเดียวกันจะลงโทษสองครั้งไม่ได้ ซึ่งเป็นที่มาของหลักการคำานึงถึงคำาพิพากษา

 ของศาลต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

  4.4.1 กรณีกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 10)

  เป็นความผิดตาม 7 (2) และ (3) มาตรา 8 และมาตรา 9 ห้ามมิให้ลงโทษซ้ำาในราชอาณาจักร

 เพราะความผิดนั้นอีก ถ้า

   l ศาลในต่างประเทศพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ปล่อยผู้นั้นแล้ว หรือ

   l ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)

  ยกเว้น

   l กรณีศาลไทยใช้ดุลพินิจในการลงโทษอีกได้ โดยคำานึงถึงโทษที่รับมาแล้ว 

      (มาตรา 10 วรรคสอง)

   l กรณีศาลไทยลงโทษอีกโดยไม่คำานึงถึงคำาพิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่น 

      การกระทำาความผิดตามมาตรา 7 (1) นอกราชอาณาจักร หรือ กรณีการกระทำาผิด

      นอกราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตาม 7 (2) และ (3) มาตรา 8 และ 9 โดยศาลใน

      ต่างประเทศมีคำาพิพากษาให้ปล่อยตัวผู้กระทำาความผิด แต่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือศาล

      ในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ แต่ผู้กระทำาความผิดยังไม่ได้รับโทษ ศาลไทยม ี  

      อำานาจพิพากษาลงโทษได้อีกโดยไม่จำากัด 
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  4.4.2 กรณีกระทำาความผิดในราชอาณาจักร (มาตรา 11)

  แบ่งได้เป็น 3 กรณี

      l กรณีศาลไทยลงโทษอีกไม่ได ้(มาตรา 11 วรรคสอง (1) และ (2))

      l กรณีศาลไทยลงโทษอีกได้ โดยคำานึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)

      l กรณีศาลไทยลงโทษอีกได้ โดยไม่คำานึงถึงคำาพิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่น กรณี  

         ศาลในต่างประเทศพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวโดยรัฐบาลไทยไม่ได้ร้องขอ หรือ กรณีศาล  

         ในต่างประเทศพิพากษาให้ปล่อยตัวแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะได้ร้องขอให้

         ฟ้องคดีในต่างประเทศหรือไม่ หรือศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ แต่ผู้กระทำา

         ความผิดยังไม่ได้รับโทษ ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะได้ร้องขอให้ฟ้องคดีในต่างประเทศหรือไม่

เอกสารการสอน # 1.4 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)
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การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคล

หน่วยที่ 2

ความรับผิดทางอาญา

หลัก  ในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญา มีดังนี้

 1. การกระทำาต้องครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

 2. การกระทำาไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด และ

 3. การกระทำาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

1. การกระทำาต้องครบ “องค์ประกอบ”

   ที่กฎหมายบัญญัติ ความหมายว่า

   1.1 ต้องมีการกระทำา

   1.2 การกระทำาครบ “องค์ประกอบ

        ภายนอก”

   1.3 การกระทำาครบ “องค์ประกอบ

        ภายใน”

   1.4 ผลของการกระทำาสัมพันธ์กับ

        การกระทำาตามหลักเรื่อง

        ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำา

        กับผล

2. การกระทำาไม่มีกฎหมาย

   ยกเว้นความผิด หมายความ

   ว่า การกระทำาของผู้กระทำา

   ซึ่งครบ “องค์ประกอบ” ที่

   กฎหมายบัญญัตินั้น ไม่มี

   กฎหมายใดๆ ยกเว้นความ

   ผิดไว้ หากการกระทำาซึ่งครบ

   “องค์ประกอบ” ที่กฎหมาย

   บัญญัตินั้น มีกฎหมายยกเว้น

   ความผิด ผู้กระทำาก็ไม่ต้อง

   รับผิดในทางอาญา

3. การกระทำาไม่มีกฎหมาย

   ยกเว้นโทษ หมายความว่า    

   การกระทำาของผู้กระทำาซึ่ง 

   ครบ “องค์ประกอบ” ที่

   กฎหมายบัญญัติและซึ่งไม่มี  

   กฎหมายยกเว้นความผิดนั้น    

   ไม่มีกฎหมายใดๆ ยกเว้น

   โทษไว้

 หากมีกฎหมายยกเว้น

   โทษ ผู้กระทำาไม่ต้องรับผิด

   ในทางอาญา

เอกสารการสอน # 2.1 การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคล
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เอกสารการสอน # 2.2 การกระทำา

การกระทำา

 1. หลัก: ไม่มีการกระทำา ไม่มีความรับผิดทางอาญา

 2. ความหมาย

  2.1 การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย

  2.2 โดยรู้สำานึก กล่าวคือ อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ

 3. การวินิจฉัยว่าผู้กระทำามีการกระทำา ต้องพิจารณาดังนี้

  3.1 มีความคิดที่จะกระทำา

  3.2 ตกลงใจที่จะกระทำาตามที่คิด

  3.3 ได้กระทำาไปตามที่ตกลงใจ

 4. ประเภทของการกระทำา

  4.1 การกระทำาโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย

  4.2 การกระทำาโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย

   (1) การกระทำาโดย “งดเว้น”

   (2) การกระทำาโดย “ละเว้น”

   ขอ้สงัเกต  l การเคลือ่นไหวร่างกายระหวา่งละเมอ ถกูสะกดจติ ไมถ่อืว่าเปน็การกระทำา  

           เพราะไม่รู้สำานึก

 5. การกระทำาโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย

  5.1 การกระทำาโดย “งดเว้น” จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำา ไม่กระทำาในสิ่งซึ่งตนมีหน้าที่ต้องกระทำา   

       และหน้าที่ต้องกระทำานั้น เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลนั้นขึ้น

  5.2 การกระทำาโดย “ละเว้น” จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำา ไม่กระทำาในสิ่งซึ่งตนมีหน้าที่ต้องกระทำา 

       แต่หน้าที่ต้องกระทำานั้นเป็นหน้าที่โดยทั่วๆ ไป ไม่ใช่หน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้เกิดผล  

       นั้นขึ้น
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เอกสารการสอน # 2.3 องค์ประกอบของความผิดอาญา

     องค์ประกอบของความผิดอาญา 

 1. องค์ประกอบภายนอก

  1.1 ผู้กระทำ�คว�มผิด

   1.1.1 ผู้กระทำาความผิดเอง

   1.1.2 ผู้กระทำาความผิดเองโดยอ้อม

    l ใช้หรือหลอกผู้อื่นซึ่งไม่มีเจตนากระทำาผิดเป็นเครื่องมือในการกระทำาผิด

   

   ข้อสังเกต  

    l นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว นิติบุคคล ก็รับผิดในทางอาญาได้

       แต่โทษที่จะลงมีได้เฉพาะโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินเท่านั้น

  1.2 ก�รกระทำ� 

   1.2.1 ต้องถึงขั้นที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด คือ ลงมือกระทำาหรือใกล้ชิดกับ

          ผลสำาเร็จ 

   1.2.2 บางกรณีอาจต้องรับผิดก่อนขั้นลงมือก็ได้

 2. องค์ประกอบภายใน

  2.1 เจตน�

  2.2 ประม�ท

   

   ข้อสังเกต  

   l บางฐานความผิดแม้ “ไม่เจตนาและไม่ประมาท” ผู้กระทำาก็ต้องรับผิด
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เอกสารการสอน # 2.4 ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง)

ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง)

      

 1. ประเภทของเจตนา

  1.1 เจตนาตามความเป็นจริง

  1.2 เจตนาโดยผลทางกฎหมาย

 2. ความหมาย

  2.1 เจตนาตามความเป็นจริง หมายความว่า 

       2.1.1 ผู้กระทำา รู้ ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบภายนอกความผิด และ (ถ้าผู้กระทำา ไม่รู้

      ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด จะถือว่าผู้กระทำามีเจตนาไม่ได้

      แต่ถ้าการไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นด้วยความประมาท และมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น

      ความผิด ผู้กระทำาต้องรับผิดฐานะกระทำาโดยประมาท)

       2.1.2 ผู้กระทำา “ประสงค์ต่อผล” หรือ “เล็งเห็นผล” ของการกระทำานั้น (เรียกกันว่า “เจตนา

      ธรรมดา”) “ประสงค์ต่อผล” หมายความว่า มุ่งหมายจะให้เกิดผลขึ้น “เล็งเห็นผล” 

      หมายความว่า เล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นนอนเท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะ

      เช่นนั้น จะเล็งเห็นได้

  2.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย หมายความว่า ผู้กระทำาไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล

       แต่กฎหมายถือว่าผู้กระทำามีเจตนา ซึ่งได้แก่ การกระทำาโดย “พลาด” นั้นเอง 

เอกสารการสอน # 2.5 เจตนา (มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 60)

เจตนา (มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 60)

      

 1. หลัก : ต้องกระทำาโดย เจตนา จึงจะรับผิด

 2. ยกเว้น ต้องรับผิด

  2.1 กระทำาโดยประมาท เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับผิด

  2.2 กระทำาโดยไม่มีเจตนา เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งให้รับผิด

       (ความผิดโดยเด็ดขาด)



13

      

 1. ลักษณะของการกระทำา เช่น

  1.1 เจตนากระทำาต่อคนหนึ่ง   

  1.2 แต่กระทำาต่ออีกคนโดยสำาคัญผิด

  1.3 ถือว่ากระทำาโดยเจตนาต่อผู้ได้รับผลร้าย

 

 2. หลักเกณฑ์การกระทำาโดยสำาคัญผิด เช่น  

  2.1 มีผู้เสียหายฝ่ายเดียว คือผู้ที่ได้รับผลร้าย  

  2.2 อาจสำาคัญผิดในทรัพย์สินก็ได้

 3. การกระทำาโดยตัวบุคคล เช่น  

  เป็นเจตนาตามความเป็นจริง โดยเป็นเจตนาประเภทประสงค์ต่อผล

      

 1. ลักษณะของการกระทำา

  1.1 เจตนากระทำาต่อคนหนึ่ง แต่ผลของการกระทำาเกิดแก่อีกคน

  1.2 ถือว่าได้กระทำาโดยเจตนาแก่ผู้ที่ได้รับผลร้าย

  1.3 มิได้เฉพาะการกระทำาโดยเจตนา ประมาทมีการกระทำาโดยพลาดไม่ได ้

 2. หลักเกณฑ์การกระทำาโดยพลาด

  2.1 มีผู้ถูกกระทำาสองฝ่ายขึ้นไป

  2.2 ผู้กระทำาต้องไม่เล็งเห็นผลการกระทำาของตน

  2.3 การกระทำาโดยพลาดอาจเกิดขึ้นกับทรัพย์ก็ได้

 3. การกระทำาโดยพลาด

  เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมาย คือ ผู้กระทำาไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล แต่กฎหมาย  

  ถือว่ามีเจตนา

เอกสารการสอน # 2.6 การกระทำาโดยพลาด (มาตรา 60)

การกระทำาโดยพลาด (มาตรา 60)

เอกสารการสอน # 2.7 การสำาคัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 61)

การสำาคัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 61)
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 1. การสำาคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด เช่น

  1.1 สำาคัญผิดว่ามีสิทธิป้องกัน

   1.1.1 ป้องกันโดยสำาคัญผิดแต่เกินสมควรแก่เหตุ ต้องรับผิด

   1.1.2 ป้องกันโดยสำาคัญผิดเกิดขึ้นโดยประมาท อาจต้องรับผิดฐานประมาท

          หากมีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดเมื่อประมาท   

   

 2. การสำาคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นโทษ เช่น  

  2.1 กระทำาผิดด้วยความจำาเป็นโดยสำาคัญผิด  

  2.2 สำาคัญผิดคิดว่ากระทำาต่อทรัพย์ของคู่สมรส

  2.3 สำาคัญผิดว่ากระทำาตามคำาสั่งที่มิชอบของเจ้าพนักงาน

 3. การสำาคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุลดโทษ เช่น 

  3.1 สำาคัญผิดว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม  

  3.2 สำาคัญผิดคิดว่ากระทำาต่อทรัพย์ในระหว่างญาติสนิท

 

เอกสารการสอน # 2.8 การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง (มาตรา 62)

การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง (มาตรา 62)
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 การขาดองค์ประกอบภายนอก การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก การสำาคัญผิดใน

 ข้อเท็จจริง

 1. การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด  

  1.1 ความจริงไม่มีองค์ประกอบภายนอก แต่ผู้กระทำาเข้าใจว่าม ี  

  1.2 ผู้กระทำาไม่มีความผิด 

 

 2. การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด   

  2.1 ความจริงมีองค์ประกอบภายนอกอยู่ครบ แต่ผู้กระทำาเข้าใจว่าไม่ม ี   

  2.2 ผู้กระทำาไม่มีเจตนา ไม่ต้องรับผิดฐานะกระทำาโดยเจตนา

  2.3 แต่อาจรับผิดฐานประมาทถ้ากฎหมายให้รับผิดเมื่อประมาท

 

 3. การสำาคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ หรือยกโทษ

  3.1 ความจริงองค์ประกอบภายนอกของความผิดนั้นมีอยู่ครบถ้วน  

  3.2 ผู้กระทำามีเจตนากระทำาความผิดโดยผู้กระทำาก็รู้ข้อเท็จจริงนั้นทุกประการ แต่สำาคัญผิด

       ในข้อเท็จจริงไปว่ามีเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ หรือลดโทษ

เอกสารการสอน # 2.9 การขาดองค์ประกอบภายนอก การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก 

การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง
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 1. ความหมาย

  1.1 ผู้กระทำาไม่ระมัดระวังให้เพียงพอในการกระทำา   

   1.1.1 ความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้น

   1.1.2 ความระมัดระวังตามวิสัย

   1.1.3 ความระมัดนระวังตามพฤติการณ์

 

 2. หลักวินิฉัยเรื่องความประมาท  

  2.1 สมมติบุคคลขึ้นเปรียบเทียบ ทุกอย่างเหมือนผู้กระทำา ต่างกันแต่ขนาดความระวัง  

  2.2 เปรียบเทียบขนาดความระวัง หากสามารถใช้ความระมัดระวังได้ดีกว่าก็ถือว่ากระทำาประมาท   

       หากไม่ดีกว่า ก็ถือว่าผู้กระทำาไม่ประมาท

 

 3. ประมาทกับความรับผิดทางอาญา  

  3.1 เป็นข้อยกเว้นในเรื่องความรับผิด จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง

  3.2 ความผิดที่ต้องรับผิดเมื่อประมาท จะต้องมีคำาว่าประมาทบัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

  3.3 จะต้องมีผลของการกระทำาเกิดขึ้นก่อน หากไม่มีผลเกิดขึ้น ไม่ต้องรับผิดฐานประมาท

 4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำาโดยประมาท

  4.1 การฝ่าฝืนกฎหมายจะถือว่าเป็นการกระทำาโดยประมาทในทันทีไม่ได้

  4.2 ถ้าผู้กระทำาได้กระทำาโดยประมาท แม้อีกฝ่ายจะประมาทด้วย ผู้กระทำาก็ต้องรับผิด แต่ละคน

       รับผิดในฐานประมาท

  4.3 การกระทำาโดยประมาทจะมีการร่วมกระทำาในลักษณะตัวการ ผู้ ใช้ให้กระทำาผิด หรือ 

          ผู้สนับสนุนไม่ได้

  4.4 การกระทำาโดยประมาทจะมีการพยายามกระทำาความผิดไม่ได้

เอกสารการสอน # 2.10 ประมาท (มาตรา 59 วรรคสี่)

ประมาท (มาตรา 59 วรรคสี่)
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          การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล 

 

          การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล 

 

                                 ผลโดยตรง 

 

ความผิดโดยเด็ดขาด (ไม่มีเจตนาและไม่ประมาท)

 

 ลักษณะของความรับผิด 

  1. เป็นข้อยกเว้นของความรับผิดทางอาญาอีกประเภทหนึ่ง

  2. ไม่คำานึงถึงเจตนาหรือความประมาทของผู้กระทำา พิจารณาเฉพาะการกระทำาเท่านั้น

  3. กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าต้องรับผิด แม้กระทำาโดยไม่มีเจตนา

เอกสารการสอน # 2.11 ความผิดโดยเด็ดขาด (ไม่มีเจตนาและไม่ประมาท)

เอกสารการสอน # 2.12 การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล

มีหลักว่า หากผลที่เกิดขึ้นเป็น “ผลโดยตรง” ผู้กระทำาต้องรับผิด

ในผลนั้น หากไม่ใช่ “ผลโดยตรง” ก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้น

เอกสารการสอน # 2.13 ผลโดยตรง

 คือ ผลตามทฤษฎีเงื่อนไขซึ่งมีหลักว่าถ้าไม่มีการกระทำาผลไม่เกิด

ถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำา แม้ว่าจะต้องมีเหตุอื่นๆ

ประกอบด้วย ในอันที่จะก่อให้เกิดผลน้ันก็ตามแต่ถ้าไม่มีการกระทำา ผลก็

ยังเกิด ถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ผลโดยตรง จากการกระทำาของจำาเลย 
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เอกสารการสอน # 2.14 ผลธรรมดาที่ทำาให้ผู้กระทำาต้องรับโทษหนักขึ้น

 ในกรณีที่ผลของการกระทำา ทำาให้

ผู้กระทำาต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 63) 

ผู้กระทำาจะต้องรับผิดในผลน้ันก็ต่อเมื่อ

เป็นทั้ง “ผลโดยตรง” และ “ผลธรรมดา”

หากเป็นผลผิดธรรมดาก็ไม่ต้องรับผิดใน

ผลนั้น

ผลธรรมดา

 ผลธรรมดา หมายความว่า นอกจาก

ผลนั้นจะต้องเป็นผลโดยตรงแล้ว จะต้อง

เป็นผลธรรมดาด้วย ตามทฤษฎีเหตุที่

เหมาะสม และผลธรรมดา คือ ผลที่วิญญูชน

สามารถ “คาดเห็น” ความเป็นไปได้ ของผล

นั้น 
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เอกสารการสอน # 2.15 เหตุแทรกแซง

 ถ้าผลของการกระทำาไม่ใช ่ผลที่ทำาให้

ผู้กระทำาต้องรับโทษหนักขึ้น แต่เป็นผลที่เกิดจาก

“เหตุแทรกแซง” ผู้กระทำาจะต้องรับผิดในผลนั้น

ก็ต่อเมื่อ ผลนั้นเกิดจากเหตุแทรกแซงที่

“คาดหมายได้” หากคาดหมายไม่ได้ ก็ไม่ต้อง

รับผิดในผลนั้น

เหตุแทรกแซง

เหตุแทรกแซง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่

ภายหลังจากการกระทำาของผู้กระทำาในตอนแรก 

และเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในบั้นปลายขึ้น 

เหตุแทรกแซงมีหลายกรณี

1. เหตุแทรกแซงที่เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น

   ฟ้าผ่า ลมพายุ

2. เหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของ  

   มนุษย์

 2.1 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำา

      ของผู้กระทำา

 2.2 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำา

      ของผู้เสียหาย

 2.3 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำา

      ของบุคคลที่สาม
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หน่วยที่ 3

การพยายามกระทำาความผิด 

เอกสารการสอน # 3.1 การพยายามกระทำาความผิด (มาตรา 80)

 การพยายามกระทำาความผิด (มาตรา 80)

 1. หลักเกณฑ์

  1.1 ต้องเป็นการกระทำาโดยเจตนา

       l การพยายามกระทำาความผิดเป็นการลงโทษการกระทำาที่ยังไม่เกิดผล เมื่อไม่มีผลปรากฏ

          หากไม่ทราบเจตนาของผู้กระทำาแล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่าผู้กระทำาจะมีความผิดฐานใด

       l  การกระทำาโดยเจตนาไม่เฉพาะแต่เจตนาประสงค์ต่อผล ยังรวมถึงเจตนาย่อมเล็งเห็นผล  

          ด้วย

       l การกระทำาโดยประมาทหรือไม่เจตนา จะมีการพยายามกระทำาความผิดไม่ได้

  1.2 ผู้กระทำาต้องได้ลงมือกระทำาความผิดแล้ว

       l การลงมือกระทำาเป็นการกระทำาที่ผ่านขั้นตระเตรียมการ

       l เป็นการกระทำาขั้นสุดท้าย ซึ่งผู้กระทำาจำาต้องกระทำาเพื่อให้เกิดผล

       l ศาลฎีกาของไทยใช้หลักความใกล้ชิดต่อผลในการวินิจฉัยเรื่องการลงมือกระทำา โดยดูว่า

          การกระทำาใดที่ใกล้ชิดกับความผิดสำาเร็จถือว่าลงมือแล้ว

  1.3 ผู้กระทำากระทำาไปไม่ตลอดหรือกระทำาไปตลอดแล้ว แต่กระทำาไม่บรรลุผล

 2. โทษ

  2.1 การพยายามกระทำาความผิดทั่วไป ผู้กระทำารับโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำาหนด  

       ไว้สำาหรับความผิดนั้น 

  2.2 การพยายามกระทำาความผิดบางฐานที่มีความร้ายแรงไม่น้อยกว่าความผิดสำาเร็จ กฎหมาย

       ก็บัญญัติให้รับโทษเท่ากับความผิดสำาเร็จ

  2.3 การพยายามกระทำาความผิดบางฐานกฎหมายยกเว้นโทษให้ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
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เอกสารการสอน # 3.2 การพยายามกระทำาความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ (มาตรา 81)

 การพยายามกระทำาความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ (มาตรา 81) 

 1. หลักเกณฑ์

  1.1 ต้องเป็นการกระทำาโดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80

  1.2 ผู้กระทำาต้องได้กระทำาถึงขั้นลงมือกระทำาความผิดแล้ว

  1.3 ผู้กระทำากระทำาไปไม่ตลอดหรือกระทำาไปตลอดแต่ไม่บรรลุผล

  1.4 การกระทำานั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุ

   l ปัจจัยที่ใช้ในการกระทำา หรือ

   l วัตถุที่มุ่งหมายกระทำาต่อ

   

 2. โทษ

  2.1 ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น

  2.2 ถ้ากระทำาไปโดยความเชื่อความงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

เอกสารการสอน # 3.3 การพยายามกระทำาความผิดที่ผู้กระทำายับยั้งหรือกลับใจแก้ไข (มาตรา 82)

 การพยายามกระทำาความผิดที่ผู้กระทำายับยั้งหรือกลับใจแก้ไข (มาตรา 82) 
 1. หลักเกณฑ์
  1.1 การพยายามกระทำาความผิดที่ผู้กระทำายับยั้งเสียเอง   
   l ต้องเป็นการกระทำาโดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80
   l ผู้กระทำาจะต้องได้กระทำาถึงขั้นลงมือกระทำาความผิดแล้ว
   l ความผิดที่กระทำาจะต้องยังไม่สำาเร็จผลตามที่ผู้กระทำาเจตนา
   l ผู้กระทำายับยั้งเสียเองไม่กระทำาการให้ตลอด การยับยั้งนี้ต้องเกิดจากการสมัครใจ 
      ไม่มีความกดดันจากภายนอก
  1.2 การพยายามกระทำาความผิดที่ผู้กระทำากลับใจแก้ไขไม่ให้บรรลุผล   
   l ต้องเป็นการกระทำาโดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80
   l ผู้กระทำาจะต้องได้กระทำาถึงขั้นลงมือกระทำาความผิดแล้ว
   l ความผิดที่กระทำาจะต้องยังไม่สำาเร็จผลตามที่ผู้กระทำาเจตนา
   l ผู้กระทำากลับใจแก้ไขมิให้การกระทำาบรรลุผล การกลับใจแก้ไขต้องเกิดจากการสมัครใจ 
      ไม่มีความกดดันจากภายนอก
 
 2. โทษ
  2.1 ผู้กระทำาไม่ต้องรับโทษสำาหรับการพยายามกระทำาความผิด
  2.2 ถ้าการที่กระทำาไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำาหรับ
       ความผิดนั้น
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หน่วยที่ 4

เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ 

เอกสารการสอน # 4.1 เหตุยกเว้นความผิด

 เหตุยกเว้นความผิดทางอาญา

  1. บทบัญญัติกฎหมายหรือจารีตประเพณีให้อำานาจกระทำา

  2. ความยินยอม

  3. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เอกสารการสอน # 4.2 บทบัญญัติกฎหมายให้อำานาจกระทำา

 บทบัญญัติกฎหมายให้อำานาจกระทำา

  1. กฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

  2. กฎหมายยกเว้นความผิดตามรัฐธรรมนูญ  

  3. กฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  4. กฎหมายยกเว้นความผิดตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  5. กฎหมายยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่น

  

เอกสารการสอน # 4.3 จารีตประเพณีให้อำานาจกระทำา

 จารีตประเพณีให้อำานาจกระทำา

  จารีตประเพณีนั้นยังคงมีอยู่ถึงขณะที่มีการกระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เช่น

 พระภิกษุทำาโทษศิษย์ในความดูแลเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน  

เอกสารการสอน # 4.4 ความยินยอม

 ความยินยอม

  1. ต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์

  2. ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำานึกในศิลธรรมอันดี

  3. ความยินยอมนั้นต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด



23
เอกสารการสอน # 4.5 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 68)

  1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย  

  2. ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง 

  3. ผู้กระทำาจำาต้องกระทำาเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากภยันตราย

  4. การป้องกันไม่เกินขอบเขต

เอกสารการสอน # 4.6 เหตุยกเว้นโทษ

 เหตุยกเว้นโทษ

  1. การกระทำาโดยจำาเป็น  

  2. ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ 

  3. การกระทำาตามคำาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน และการกระทำาความผิดบาง

     ประเภทระหว่างสามีภริยา 

เอกสารการสอน # 4.7 การกระทำาโดยจำาเป็น

 การกระทำาโดยจำาเป็น (มาตรา 67)

  1. การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำานาจ  

  2. การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย

เอกสารการสอน # 4.8 การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำานาจ 

 การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำานาจ (มาตรา 67 (1))

  1. การกระทำาความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำานาจ  

  2. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้

  3. กระทำาไปไม่เกินขอบเขต
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เอกสารการสอน # 4.9 การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย

 การกระทำาความผิดด้วยความจำาเป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย (มาตรา 67 (2))

  1. ต้องกระทำาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย  

  2. เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง  

  3. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภยันตรายให้พ้นโดยวิธีอื่นได้

  4. ภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

  5. กระทำาไปไม่เกินขอบเขต

เอกสารการสอน # 4.10 ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ

 ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ  

  1. กระทำาความผิดในขณะวิกลจริต (มาตรา 65)  

  2. กระทำาความผิดในขณะมึนเมา (มาตรา 66)   

  3. เด็กกระทำาความผิด (มาตรา 73, 74, 75)   

เอกสารการสอน # 4.11 กระทำาความผิดในขณะวิกลจริต

 กระทำาความผิดในขณะวิกลจริต (มาตรา 65)  

  1. กระทำาความผิดในขณะ “ไม่สามารถรู้ผิดชอบ” หรือ “ไม่สามารถบังคับตนเองได้”  

  2. มีสาเหตุเพราะ จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟื่อน

เอกสารการสอน # 4.12 กระทำาความผิดในขณะมึนเมา

 กระทำาความผิดในขณะมึนเมา (มาตรา 66)  

  1. กระทำาความผิดในขณะ “ไม่สามารถรู้ผิดชอบ” หรือ “ไม่สามารถบังคับตนเองได้”  

  2. เพราะความมึนเมาจากการเสพย์สุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่น

  3. ความมึนเมานั้น ต้องเกิดขึ้นโดย

   1) ผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำาให้มึนเมา หรือ

   2) ถูกขืนใจให้เสพย์
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เอกสารการสอน # 4.13 เด็กกระทำาความผิด

 เด็กกระทำาความผิด (มาตรา 73, 74, 75)  

 1. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 73)

 

 2. เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอำานาจดำาเนินการตามมาตรา 74

            ดังนี้

  (1) ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยไป และถ้าเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่

 เด็กอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้

  

  (2) มอบตัวเด็กให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ โดยวางข้อกำาหนด

  

  (3) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา หรือสถานฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกำาหนด 

 แต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นมีอายุครบ 18 ปี

  

  กรณีมอบตัวเด็ก ตาม (2) ศาลกำาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ และศาลแต่งตั้งพนักงาน

 คุมประพฤติ (มาตรา 74 วรรคสอง)   

  กรณีเด็กไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และไม่ยอมรับข้อกำาหนดตาม (2) ศาลจะมีคำาสั่งให ้  

 มอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรเพื่อฝึกและอบรมเด็ก  (มาตรา 74 วรรคสาม)

  หากคำาสั่งตาม (2) (3) วรรคสอง และวรรคสาม มีพฤติการณ์เกี่ยวกับคำาสั่งที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ศาลอาจมีอำานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำาสั่ง หรือมีคำาสั่งใหม่ตามอำานาจในมาตรานี้ได้ (มาตรา 74 วรรคสี่)

 3. เด็กอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำากว่า 18 ปี (มาตรา 75)

  1) ศาลจะพิจารณาว่าสมควรได้รับโทษหรือไม่

  2) ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา 74

  3) ถ้าศาลเห็นว่าสมควรลงโทษ ก็ให้ลดโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง          
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เอกสารการสอน # 4.14 การกระทำาตามคำาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน

 การกระทำาตามคำาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน (มาตรา 70)  

  1. ต้องเป็นการกระทำาตามคำาสั่งของเจ้าพนักงาน

  2. คำาสั่งนั้นเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  3. ผู้กระทำาจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำาสั่งนั้น หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 

  4. ผู้กระทำาตามคำาสั่งของเจ้าพนักงาน “ไม่รู้” ว่าคำาสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารการสอน # 4.15 การกระทำาความผิดบางประเภทระหว่างสามีภริยา

 การกระทำาความผิดบางประเภทระหว่างสามีภริยา (มาตรา 71 วรรคแรก)  

  1. เป็นการกระทำาความผิดระหว่าง “สามีภริยา” 

  2. ความผิดที่สามีภริยากระทำาต่อกันนั้น ต้องเป็นความผิดตามมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก 

     และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364

เอกสารการสอน # 4.16 เหตุลดโทษ

 เหตุลดโทษ  

  1. เหตุลดโทษโดยทั่วไป  

  2. เหตุบันดาลโทสะ

  3. เหตุบรรเทาโทษ

เอกสารการสอน # 4.17 เหตุลดโทษโดยทั่วไป

 เหตุลดโทษโดยทั่วไป  

  1. ความไม่รู้กฎหมาย (มาตรา 64) 

  2. คนวิกลจริตหรือคนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง

     กระทำาความผิด (มาตรา 65 วรรคสอง และมาตรา 66)

  3. ป้องกันหรือจำาเป็นเกินขอบเขต (มาตรา 69)

  4. การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติใกล้ชิด (มาตรา 71 วรรคสอง)

  5. ผู้กระทำาอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (มาตรา 75 และมาตรา 76)
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เอกสารการสอน # 4.18 ความไม่รูู้กฎหมาย

 ความไม่รูู้กฎหมาย (มาตรา 64)  

 โดยหลัก บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความผิดในทางอาญาไม่ได้

 

 ยกเว้น

  1. ศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติกรรม ผู้กระทำาความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่า 

     การกระทำานั้นเป็นความผิดอาญา

  

  2. ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล

  

  3. ถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำาไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย  

             กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

เอกสารการสอน # 4.19 คนวิกลจริตหรือคนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเอง 

    ได้บ้างกระทำาความผิด

 คนวิกลจริตหรือคนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเอง    

 ได้บ้างกระทำาความผิด (มาตรา 65 วรรคสอง และมาตรา 66)  

  1. กระทำาความผิดในขณะวิกลจริต หรือกระทำาความผิดขณะมึนเมา  

  

  2. หากผู้กระทำาความผิด “ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง” หรือ “ยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง”

     ในขณะกระทำาความผิด

  

  3. ศาลมีอำานาจใช้ดุลพินิจลดโทษ โดยจะลงโทษผู้กระทำาน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับ

     ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
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เอกสารการสอน # 4.20 ป้องกันหรือจำาเป็นเกินขอบเขต

 ป้องกันหรือจำาเป็นเกินขอบเขต (มาตรา 69)  

 1. ป้องกันเกินขอบเขต

  1.1 ป้องกัน “เกินสมควรแก่เหตุ”

        1) เกิน “วิถีทางน้อยที่สุด”

        2) เกิน “สัดส่วนแห่งภยันตราย”

  1.2 ป้องกัน “เกินกว่ากรณีแห่งการจำาต้องกระทำาเพื่อป้องกัน” 

 2. จำาเป็นเกินขอบเขต

  2.1 จำาเป็นเกินสมควรแก่เหตุ

   1) เกิน “วิถีทางน้อยที่สุด”

        2) เกิน “สัดส่วนแห่งภยันตราย”

  2.2 จำาเป็น “เกินกว่ากรณีแห่งความจำาเป็น”

 3. ผลของการกระทำาโดยป้องกันหรือจำาเป็นเกินขอบเขต

  3.1 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

  3.2 แต่ถ้าเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำาก็ได้

เอกสารการสอน # 4.21 การกระทำาความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิด

 การกระทำาความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิด (มาตรา 71 วรรคสอง)  

  1. เป็นกรณีที่บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน กระทำาความผิดต่อกัน

  2. ความผิดที่กระทำาต่อกันนั้น ต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระบุไว้ในประมวล  

     กฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคหนึ่ง

  3. ผลของการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติใกล้ชิดดังกล่าว

   1) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตรา แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอม  

      ความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้

   2) ศาลจะลงโทษผู้กระทำาความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น

      เพียงใดก็ได้
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เอกสารการสอน # 4.22 ผู้กระทำาอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

 ผู้กระทำาอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (มาตรา 75 และมาตรา 76)  

  1. ผู้กระทำาผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำากว่า 18 ปี กระทำาผิด

   l จัดการตามมาตรา 74 หรือ

   l ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง

  

  2. ผู้กระทำาผิดอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กระทำาผิด

   l ศาลเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้  

เอกสารการสอน # 4.23 เหตุบันดาลโทสะ

 เหตุบันดาลโทสะ (มาตรา 72)  

  1. ถูกข่มแหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม

  2. การถูกข่มเหงนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำาบันดาลโทสะ

  3. กระทำาต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ

  4. ผลของการกระทำาโดยบันดาลโทสะ 

เอกสารการสอน # 4.24 เหตุบรรเทาโทษ

 เหตุบรรเทาโทษ (มาตรา 78)  

  1. เหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการณ์ก่อนการกระทำาความผิด

   1) เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา

   2) ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส

   3) มีคุณความดีมาแต่ก่อน

  2. เหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการณ์หลังการกระทำาความผิด

   1) รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด

   2) ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน

   3) ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

   4) เหตุอื่นที่ศาลแห่งว่ามีลักษณะทำานองเดียวกัน
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หน่วยที่ 5

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด 

เอกสารการสอน # 5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาผิด

  1. ตัวการ (มาตรา 83)

  2. ผู้ ใช้ (มาตรา 84) และ ผู้ ใช้โดยวิธีโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85)

  3. ผู้สนับสนุน (มาตรา 86) 

เอกสารการสอน # 5.2 ตัวการ (มาตรา 83)

 ตัวการ (มาตรา 83)  

  1. ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  

  

  2. ต้องมีการกระทำาความผิดร่วมกัน (ร่วมมือ)

      1) ลักษณะของการกระทำาที่ถือว่าร่วมมือ เช่น กระทำาส่วนหนึ่งของความผิด แบ่งหน้าที ่  

      กันทำา อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือในทันที่

      2) เวลาในการร่วมมือ ต้องร่วมมือระหว่างกระทำาผิด ถ้าร่วมมือก่อนหรือหลังกระทำาผิด   

      ไม่เป็นตัวการ 

  

  3. ต้องมีเจตนาร่วมกระทำาความผิดด้วยกัน (ร่วมใจ)

   1) ไม่ใช่ต่างคนต่างทำา ต้องรู้ถึงการกระทำาของกันและกัน

   2) ต้องมีเจตนาร่วมกันในการกระทำาความผิดตั้งแต่ต้นจนจบ

           3) การกระทำาโดยประมาทไม่อาจเป็นตัวการได้ 

เอกสารการสอน # 5.3 ความรับผิดชอบตัวการ

 ความรับผิดชอบตัวการ  

  1. ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น

  2. ศาลอาจกำาหนดโทษ ตัวการแต่ละคนแตกต่างกันได้

  3. ความรับผิดต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวแลพเหตุในลักษณะคดีด้วย

  4. ความรับผิด ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้กระทำาด้วย เช่น บุคคลทั่วไปไม่สามารถเป็น

             ตัวการร่วมในความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
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เอกสารการสอน # 5.4 ผู้ ใช้ (มาตรา84) (มาตรา 85)

 ผู้ ใช้ (มาตรา84) (มาตรา 85) 

 แบ่งเป็น 2 ประเภท  

  1. ผู้ ใช้ในกรณีทั่วไป หรือเป็นการใช้โดยเจาะจงตัวผู้ถูกใช้ มาตรา 84  

  2. ผู้ ใช้โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85     

เอกสารการสอน # 5.5 ผู้ ใช้ มาตรา84

 ผู้ ใช้ มาตรา84 

 1. ต้องก่อให้ผู้อื่นกระทำาความผิด

  1) เดิมผู้ถูกใช้ยังไม่มีเจตนากระทำาความผิด แต่ผู้ ใช้เป็นผู้ก่อเจตนาให้ผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำา  

      ความผิด

  2) การก่ออาจทำาโดย การใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน ยุยง ส่งเสริม หรือวิธีอื่นใด

  3) ในกรณีใช้กันเป็นทอดๆ การเป็นผู้ ใช้สมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ที่จะเป็นผู้กระทำาความผิดได้ทราบถึง

      การใช้นัน

  4) ผู้ถูกใช้จะทำาผิดด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ต้องทำาตามที่ผู้ ใช้บอก

  5) การหลอกให้ผู้อื่นที่ไม่มีเจตนาในการกระทำาความผิด ถือว่าผู้นั้นกระทำาความผิดเอง โดย

      ผู้ถูกหลอกเป็นเพียงเครื่องมือในการกระทำาความผิด (Innocent Agent) ไม่ใช่กรณีผู้ ใช้กับ

      ผู้ถูกใช้

 2. ผู้ ใช้ต้องมีเจตนาที่จะก่อให้ผู้อื่นกระทำาความผิด โดยอาจเป็น การใช้โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ

    การใช้โดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ได้
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 ความรับผิดของผู้ ใช้ 

 1. กรณีผู้ถูกใช้ได้กระทำาความผิดตามที่ใช้ (มาตรา 84 วรรคสาม)

  l ผู้ ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ

  l ต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ ใช้กึ่งหนึ่ง หากผู้ถูกใช้เป็นบุคคลตามที่กฎหมายระบุ

 2. กรณีผู้ถูกใช้ไม่ได้กระทำาความผิดตามที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (มาตรา 84 วรรคสอง)

  l ผู้ ใช้ต้องโทษ 1 ใน 3 ของโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น

 

 3. ผู้ ใช้รับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการใช้ (มาตรา 87)

   

 4. ผู้ ใช้เข้าขัดขวางมิให้ผู้ถูกใช้ที่ลงมือกระทำาความผิดแล้ว ให้กระทำาไปไม่ตลอดหรือการกระทำาไม ่  

       บรรลุผล (มาตรา 88)

  l ผู้ ใช้ต้องระวางโทษ 1 ใน 3 ของความผิดนั้น

  l ส่วนผู้ถูกใช้ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำาความผิด

 5. ต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดีด้วย (มาตรา 89)

 6. กรณีผู้ถูกใช้ให้ข้อมูลสำาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเอาผิดผู้ ใช้ ถือเป็นเหตุลดโทษ (มาตรา 85/1)

เอกสารการสอน # 5.6 ความรับผิดของผู้ ใช้

 ผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85 

 1. ลักษณะการใช้

  1) ต้องโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำาความผิด โดยไม่เจาะจงตัวผู้ถูกใช ้   

  2) การโฆษณาหรือประกาศต้องทำาให้บุคคลตัดสินใจกระทำาความผิดนั้น

 2. ความผิดนั้นต้องมีกำาหนดโทษไม่ต่ำากว่า 6 เดือน

 3. ต้องได้มีการกระทำาความผิดตามที่โฆษณาหรือประกาศนั้น

 4. ต้องได้โฆษณาหรือประกาศโดยมีเจตนาให้บุคคลทั่วไปกระทำาความผิด       

 

เอกสารการสอน # 5.7 ผู้ ใช้โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85
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 ความรับผิดของผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ 

 1. กรณีได้มีการกระทำาความผิดตามที่โฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85 วรรคสอง)

  l ผู้โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษเสมือนตัวการ

   

 2. กรณีไม่ได้มีการกระทำาความผิดตามโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)

  l ผู้ โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของความผิดนั้น

 

 3. ผู้ โฆษณาหรือประกาศ รับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 87)

   

 4. ผู้ โฆษณาหรือประกาศ เข้าขัดขวางมิให้ผู้กระทำาตามคำาโฆษณาหรือประกาศ ให้กระทำาไปไม่ตลอดหรือ  

     การกระทำาไม่บรรลุผล (มาตรา 88)

  l ผู้ โฆษณาหรือประกาศ ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของความผิดนั้น

  l ส่วนผู้กระทำาตามคำาโฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำาความผิด

 5. ต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดีด้วย (มาตรา 89)

 6. กรณีผู้กระทำาตามคำาโฆษณาหรือประกาศ ให้ข้อมูลสำาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเอาผิดผู้โฆษณา

    หรือประกาศ ถือเป็นเหตุลดโทษ (มาตรา 85/1)

เอกสารการสอน # 5.8 ความรับผิดของผู้ ใช้โดยโฆษณาหรือประกาศ
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 ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)

 การกระทำาใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำาความผิด

 หลักเกณฑ์ 

 1. ต้องมีการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำาความผิด

  1.1 ต้องมีการกระทำาความผิด  

      l ถ้าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดการกระทำาของตัวการไม่เป็นความผิดหรือไม่มีการกระทำาความผิด

         ก็จะมีการสนับสนุนไม่ได้

  1.2 ต้องมีการกระทำาอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำาความผิด   

      l จะกระทำาด้วยวิธีใดก็ได้ จะกระทำาโดยตรงหรือกระทำาโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นที่ต่างกันไป  

         ก็ได้

  1.3 ต้องได้กระทำาการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำาความผิด

       l ถ้าช่วยเหลือภายหลังการกระทำาความผิดไม่ใช่ผู้สนับสนุน      

       l การช่วยเหลือก่อนทำาความผิด จะก่อนมากน้อยแค่ไหนก็ได้

  1.4 ผู้กระทำาความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้

 

 2. ต้องมีเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำาความผิด

  2.1 ต้องให้ความช่วยเหลือโดยรู้ว่าผู้ที่ตนช่วยเหลือนั้นจะกระทำาความผิด

  2.2 การสนับสนุนอาจเป็นเจตนาของผู้สนับสนุนเพียงฝ่ายเดียวโดยผู้กระทำาหรือตัวการไม่รู้ถึง

       เจตนานั้นก็ได้

  2.3 การกระทำาโดยประมาทหรือไม่มีเจตนาที่จะช่วยเหลือในการกระทำาความผิดไม่เป็นการ  

       สนับสนุน

เอกสารการสอน # 5.9 ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)
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 ความรับผิดของผู้สนับสนุน 

 1. ผู้สนับสนุนโดยปกติรับโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น มาตรา 86

 2. ผู้สนับสนุนรับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการสนับสนุน มาตรา 87

 3. ผู้สนับสนุน เข้าขัดขวางผู้กระทำาความผิดให้กระทำาไปไม่ตลอดหรือการกระทำาไม่บรรลุผล ผู้สนับสนุน  

    ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 88)

 4. บางกรณีกฎหมายกำาหนดให้ผู้สนับสนุนรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในกรณีที่เป็นความผิดที่มีลักษณะ

    ร้ายแรง เช่น มาตรา 111 หรือมาตรา 129 แต่บางกรณี กฎหมายก็กำาหนดให้ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษ

    เช่น สนับสนุนในความผิดลหุโทษลงโทษตามมาตรา 106       

เอกสารการสอน # 5.10 ความรับผิดของผู้สนับสนุน

 เปรียบเทียบตัวการ ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน 

 1. ตัวการกับผู้ ใช้

  1.1 ตัวการต้องร่วมมือกระทำาผิดด้วย จึงต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ผู้ ใช้เพียงก่อให้ผู้อื่นทำาผิด

       ไม่ได้ร่วมลงมือด้วยจึงไม่จำาเป็นต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ

  1.2 ถ้าผู้ ใช้ร่วมมือกระทำาผิดตามที่ใช้นั้นด้วย ก็กลายเป็นตัวการไม่ใช่ผู้ ใช้

 2. ตัวการกับผู้สนับสนุน

  2.1 ตัวการต้องร่วมมือร่วมใจกันกระทำาผิด ต้องร่วมมือกระทำาการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด 

       ผู้สนับสนุนไม่ต้องลงมือกระทำาการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด

  2.2 ตัวการต้องคบคิดกันมา แต่ผู้สนับสนุนอาจมีเจตนาฝ่ายเดียวก็ได้ ไม่ต้องคบคิดกับผู้กระทำาผิด

       มาก่อน

  2.3 ตัวการต้องร่วมมือกระทำาผิดด้วยกัน ผู้สนับสนุนเพียงให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก  

       โดยมิได้ลงมือกระทำาผิดด้วย

 3. ผู้ ใช้กับผู้สนับสนุน

  3.1 ผู้ ใช้เป็นผู้ก่อใหผู้อื่นกระทำาผิด คือทำาให้ผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำาผิดตามที่ใช้ แต่ผู้สนับสนุน  

       เพียงให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำาผิด

  3.2 การใช้ต้องลงมือก่อนกระทำาผิด ถ้าใช้ในขณะกระทำาผิดอาจเป็นเพียงผู้สนับสนุน      

 

เอกสารการสอน # 5.11 เปรียบเทียบตัวการ ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน



36

 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี มาตรา 89 

 1. เหตุส่วนตัว

  1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือฐานะเฉพาะตัวของผู้กระทำาผิดแต่ละคน

  2) อันมีผลให้ได้รับยกเว้นโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้ร่วมกระทำาความผิดนั้น ไม่มีผลถึงคนอื่น  

     ด้วย

 2. เหตุในลักษณะคดี

  1) ข้อเท็จจริงอื่นๆอันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับการกระทำาผิด

  2) ยังผลให้ได้รับการยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษแก่ผู้ร่วมกระทำาผิดทุกคน

เอกสารการสอน # 5.12 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี มาตรา 89
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หน่วยที่ 6

โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำาความผิดหลายอย่าง การกระทำาความผิดอีก อายุความและอื่นๆ 

เอกสารการสอน # 6.1 โทษอาญา

 โทษอาญา (มาตรา 18)

  1. ประหารชีวิต

  2. จำาคุกตลอดชีวิต  

  3. กักขัง

  4. ปรับ

  5. ริบทรัพย์สิน

  

เอกสารการสอน # 6.2 โทษประหารชีวิต

 โทษประหารชีวิต  

  1. วิธีบังคับโทษประหารชีวิต ใช้การฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย

  2. การเพิ่มโทษ เพิ่มอีกไม่ได้ (มาตรา 51)  

  3. การลดโทษ (มาตรา 52)

   3.1 ลดหนึ่งในสาม เหลือจำาคุกตลอดชีวิต

   3.2 ลดกึ่งหนึ่ง เหลือจำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุก 25 ถึง 50 ปี

  4. มีทั้งการเพิ่มโทษและลดโทษ ต้องลดอย่างเดียว
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เอกสารการสอน # 6.3 โทษจำาคุก

 โทษจำาคุก  

  1. ประเภท: มี 2 ประเภท

   1.1 ตลอดชีวิต

   1.2 มีกำาหนดระยะเวลา

  2. วิธีบังคับ

   2.1 ความผิดที่จำาคุกหรือปรับ หรือทั้งจำาทั้งปรับ

    l เลือกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้

   2.2 ความผิดที่จำาคุกหรือปรับ (มาตรา 20)

    l ลงทั้งจำาคุกทั้งปรับ หรือจำาคุกอย่างเดียวก็ได ้

    l จะปรับอย่างเดียวไม่ได้

  

  3. การคำานวณ (มาตรา 21 และมาตรา 22)

   3.1 เริ่มต้นวันพิพากษา นับ 1 วันเต็ม

   3.2 หักวันที่ถูกคุมขังออก

   3.3 กำาหนดเป็นเดือน นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน

   3.4 กำาหนดเป็นปี คำานวณตามปฏิทิน

   3.5 ปล่อยตัวในวันถัดจากวันครบกำาหนด
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เอกสารการสอน # 6.4 การเพิ่มและการลดโทษจำาคุก

 การเพิ่มและการลดโทษจำาคุก  

  1. โทษจำาคุกตลอดชีวิต (มาตรา 51 และมาตรา 53)

   1.1 เพิ่มอีกไม่ได้

   1.2 ลด ต้องเปลี่ยนเป็นจำาคุก 50 ปีก่อน แล้วจึงลด

   1.3 มีทั้งการเพิ่มและการลด ต้องลดอย่างเดียว

  2. โทษจำาคุกมีกำาหนดระยะเวลา (มาตรา 51 และมาตรา 54)

   2.1 ต้องกำาหนดโทษที่จะลงก่อน   

   2.2 เพิ่มหรือลดจากโทษที่กำาหนดนั้น

   2.3 มีทั้งการเพิ่มและการลด ให้เพิ่มก่อนแล้วจึงค่อยลด

   2.4 ถ้าเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับลด ไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้

   2.5 จะเพิ่มเป็นจำาคุกเกิน 50 ปีไม่ได ้  

  

  3. ลดโทษจำาคุกให้น้อยลงได้อีก (มาตรา 55)

                          3.1 ศาลจำาคุก 3 เดือนหรือน้อยกว่า

   3.2 ไม่มีปรับด้วย

   3.3 ศาลลดโทษจำาคุกอีกได้ แต่จะยกเลยไม่ได ้

  4. งดโทษจำาคุกคงปรับอย่างเดียว (มาตรา 55)

   4.1 ศาลจำาคุก 3 เดือนหรือน้อยกว่า

   4.2 ไม่มีปรับด้วย

   4.3 ศาลลดโทษจำาคุกอีกได้ หรือยกโทษจำาคุก คงปรับอย่างเดียวก็ได้

  

  5. รอกำาหนดโทษและรอการลงโทษ (มาตรา 56, 57, และมาตรา 58)

   5.1 รอได้เฉพาะโทษจำาคุก

   5.2 ศาลจำาคุกไม่เกิน 2 ปี

   5.3 จำาเลยไม่เคยจำาคุกมาก่อน (ยกเว้นประมาทและลหุโทษ)

   5.4 เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลที่รอหรือไม่

   5.5 รอได้ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพิพากษา       
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เอกสารการสอน # 6.5 โทษกักขัง

 โทษกักขัง  

  1. ปัจจุบันยังไม่มีความผิดที่บัญญัติให้ลงโทษกักขัง

     

  2. กรณีที่จะลงโทษกักขัง (มาตรา 23, 29, 32, 46 และมาตรา 47)

   2.1 เปลี่ยนโทษจำาคุกเป็นกักขัง   

   2.2 ต้องโทษปรับแล้วไม่ชำาระหรือศาลสงสัยจะไม่ชำาระ   

   2.3 ขัดขืนคำาพิพากษาให้ริบทรัพย์สิน

   2.4 ไม่ยอมทำาทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได ้  

  

  3. วิธีบังคับ (มาตรา 24)

                          3.1 กักตัวไว้ในสถานที่กักขังอันมิใช่เรือนจำา

   3.2 ถ้าศาลเห็นสมควร อาจให้กักขัง

    1) ที่อาศัยของผู้นัน

    2) ที่อาศัยของผู้อื่นที่ยินยอม

    3) สถานที่อื่นอันอาจกักขังได้

เอกสารการสอน # 6.6 สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องโทษกักขัง (มาตรา 25 และมาตรา 26)

 สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องโทษกักขัง (มาตรา 25 และมาตรา 26) 

  1. สิทธ ิ

   1.1 ได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่กักขัง

   1.2 ได้รับอาหารจากภายนอกโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

   1.3 ใช้เสื้อผ้าของตนเอง

   1.4 ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง

   1.5 รับและส่งจดหมายได้

   1.6 ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน ในกรณีถูกกักขังในที่อยู่ของตนหรือของผู้อื่น   

  

  2. หน้าที่

   2.1 ต้องทำางานตามระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย   

   2.2 ถ้าประสงค์ทำางานอย่างอื่น ให้เลือกทำาได้ตามประเภทงานที่สมัครแต่ต้องไม่ขัดต่อ

        ระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัย   

   2.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำาหนด
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เอกสารการสอน # 6.7 การเปลี่ยนโทษจำาคุกเป็นกักขัง (มาตรา 23)

 การเปลี่ยนโทษจำาคุกเป็นกักขัง (มาตรา 23) 

  1. หลักเกณฑ์

   1.1 กระทำาผิดซึ่งมีโทษจำาคุก

   1.2 ศาลจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน   

   1.3 ไม่เคยถูกจำาคุกมาก่อน (ยกเว้นประมาทและลหุโทษ)

   1.4 กักขังไม่เกิน 3 เดือน แทนจำาคุก    

  

  2. ข้อสังเกต

   2.1 เป็นอำานาจของศาลจะเปลี่ยนหรือไม่

   2.2 ถ้าศาลลงโทษอย่างอื่นด้วย โทษนั้นคงมีอยู่

เอกสารการสอน # 6.8 การเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำาคุก (มาตรา 27)

 การเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำาคุก (มาตรา 27) 

  1. หลักเกณฑ์

   1.1 ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ วินัย หรือ   

   1.2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำาหนด หรือ   

   1.3 ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก  

  2. ผล เปลี่ยนกักขังเป็นจำาคุกได้ไม่เกินเวลาที่ต้องกักขังต่อไป
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เอกสารการสอน # 6.9 โทษปรับ

 โทษปรับ 

  1. วิธีบังคับ (มาตรา 28 และมาตรา 29)

   1.1 ต้องชำาระเป็นเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันพิพากษา   

   1.2 ถ้าไม่ชำาระ 

        (1) ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ

        (2) กักขังในสถานกักขังของทางราชการแทนค่าปรับ (จะเปลี่ยนโทษกักขังแทนค่าปรับ

            นี้เป็นโทษจำาคุกไม่ได้)  

  

  2. การคำานวณระยะเวลากักขังแทนค่าปรับ (มาตรา 30)

   2.1 นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับด้วย   

   2.2 ถืออัตรา 200 บาท ต่อ 1 วัน

   2.3 ห้ามกักขังเกิน 1 ปี เว้นแต่ปรับตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป กักขังได้ไม่เกิน 2 ปี   

   2.4 ถ้าถูกคุมขังมาก่อน หักวันที่คุมขังออกจากจำานวนค่าปรับ

   2.5 ถูกกักขังแทนค่าปรับครบแล้ว ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำาหนด   

   2.6 ถ้านำาเงินค่าปรับมาชำาระครบ ปล่อยตัวทันท ี

  3. การขอทำางานบริการสังคมในกรณีศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท (มาตรา 30/1)

   3.1 ที่ต้องโทษปรับไม่เป็นนิติบุคคล   

   3.2 ไม่มีชำาระค่าปรับ

   3.3 อาจยื่นคำาร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดี ขอทำางานบริการสังคม หรือ

        งานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

  4. การเพิ่มโทษและลดโทษ (มาตรา 54)

   4.1 กำาหนดโทษที่จะลงก่อน แล้วจึงเพิ่มหรือลดโทษ   

   4.2 ถ้ามีทั้งเพิ่มและลดโทษ ให้เพิ่มโทษก่อนและจึงลดโทษ   

   4.3 ถ้าเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับลดโทษ จะไม่เพิ่มและไม่ลดโทษก็ได้   

  

  5. การชำาระค่าปรับในอัตราอย่างสูง (มาตรา 79)

   5.1 คดียังไม่ถึงศาล ชำาระแก่เจ้าพนักงาน   

   5.2 คดีที่ถึงศาลแล้ว ชำาระต่อศาลก่อนเริ่มสืบพยาน

   5.3 ผล 

    l ไม่ถือว่าจำาเลยรับสารภาพ เท่ากับไม่เคยต้องคำาพิพากษาว่ากระทำาความผิด
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เอกสารการสอน # 6.10 โทษริบทรัพย์สิน

 โทษริบทรัพย์สิน 

  1. ทรัพย์สินที่จะถูกริบได้ (มาตรา 32, 33, 34 และมาตรา 35)

   1.1 ทรัพย์สินที่ต้องริบเสมอ        

    (1) ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ ใดทำาเป็นความผิด

    (2) ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ ใดมีไว้เป็นความผิด

   1.2 ทรัพย์สินที่ต้องริบเว้นแต่เป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นด้วย

    (1) ทรัพย์ที่ได้ให้ตามมาตรา 143, 144, 149, 150, 167, 201 หรือมาตรา 202  

    (2) ทรัพย์ที่ได้ให้เพื่อจูงใจให้กระทำาผิด

    (3) ทรัพย์ที่ได้ให้เป็นรางวัลในการกระทำาผิด

   1.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นด้วย  

    (1) ทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำาผิด      

    (2) ทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำาผิด

  2. วิธีบังคับ ในกรณีไม่ส่งทรัพย์สินที่ริบ (มาตรา 37)

   2.1 ยึดทรัพย์สินนั้น   

   2.2 ให้ชำาระราคาหรือยึดทรัพย์อื่นชดใช ้   

   2.3 กักขังผู้นั้นไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำาสั่ง ไม่เกิน 1 ปี

  

  3. การขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบ (มาตรา 36)

   3.1 ต้องเป็นทรัพย์ที่ถูกริบตามมาตรา 33 และมาตรา 34   

   3.2 เจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำาผิด

   3.3 ต้องร้องต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่คำาพิพากษาถึงที่สุด

  

      

เอกสารการสอน # 6.11 วิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 39)

 วิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 39)

  1. ประเภทกักกัน

  2. ห้ามเข้าเขตกำาหนด  

  3. เรียกประกันทัณฑ์บน

  4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

  5. ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
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เอกสารการสอน # 6.12 กักกัน

 กักกัน 

  1. หลักเกณฑ์ (มาตรา 41, 43 และมาตรา 97)

   1.1 เคยถูกกักขังมาแล้ว หรือ

   1.2 เคยถูกจำาคุกไม่ต่ำากว่า 6 เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในความผิดที่ระบุไว้ใน

        มาตรา 41

   1.3 ทำาผิดอีกภายใน 10 ปี นับแตพ้นกักกันหรือพ้นโทษ    

   1.4 อัยการเท่านั้นที่จะฟ้องให้กักกันได้ 

        (1) ขอรวมไปในฟ้อง

        (2) ฟ้องใหม่ภายหลัง 6 เดือน นับแต่ฟ้องคดีเดิม  

  

  2. ระยะเวลากักกัน (มาตรา 41 วรรคสอง)

   2.1 ไม่น้อยกว่า 3 ปีและไม่เกิน 10 ปี   

   2.2 เป็นอำานาจของศาลและกักกันหรือไม่ก็ได้

  

  3. การคำานวณระยะเวลากักกัน (มาตรา 42)

   3.1 นับวันที่ศาลพิพากษาเป็นวันเริ่มกักกัน

   3.2 ถ้ายังมีโทษจำาคุกหรือกักขังอยู่ นับวันถัดจากพ้นโทษจำาคุกหรือกักขังเป็นวันเริ่มกักกัน

   3.3 กำาหนดเป็นเดือน นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน

   3.4 กักกันครบกำาหนดแล้ว ปล่อยตัววันถัดไป

  

เอกสารการสอน # 6.13 ห้ามเข้าเขตกำาหนด (มาตรา 44 และมาตรา 45)

 ห้ามเข้าเขตกำาหนด (มาตรา 44 และมาตรา 45)

 หลักเกณฑ์

  1. ถูกศาลพิพากษาลงโทษไม่ว่าประเภทใด

  2. ศาลสั่งห้ามเข้าเขตกำาหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่พ้นโทษ  

  3. ฝ่าฝืนคำาสั่งผิดตามมาตรา 194 
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เอกสารการสอน # 6.14 เรียกประกันทัณฑ์บน

 เรียกประกันทัณฑ์บน 

 1. หลักเกณฑ์ (มาตรา 46)

  1.1 อัยการฟ้องศาลว่า จำาเลยจะก่อเหตุร้ายขึ้น หรือ

  1.2 ในการพิจารณาคดี ศาลไม่ลงโทษจำาเลย แต่เชื่อว่าจำาเลยจำาเลยจะก่อเหตุร้าย  

  1.3 ศาลมีอำานาจสั่งให้จำาเลยทำาทัณฑ์บนโดยกำาหนดเงินไม่เกิน 5,000 บาทว่า

       (1) จะไม่ก่อเหตุร้ายนั้นในเวลาที่ศาลกำาหนด ไม่เกิน 2 ปี

       (2) จะไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายนั้นในเวลาที่ศาลกำาหนด ไม่เกิน 2 ปี และหาประกันสำาหรับ

           ชำาระเงินตามทัณฑ์บน

  1.4 การกระทำาของเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำาทัณฑ์บนไม่ได ้

 2. วิธีบังคับ (มาตรา 47)

  2.1 ไม่ยอมทำาทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้

       (1) กักขังจนกว่าจะทำาทัณฑ์บนหรือหาประกันได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน

       (2) สั่งห้ามเข้าเขตกำาหนด (ฝ่าฝืนคำาสั่งห้ามเป็นห้ามผิดตามมาตรา 194)    

  2.2 ผิดทัณฑ์บน       

       (1) อาจไม่สั่งให้ชำาระเงินเลยก็ได้       

       (2) สั่งให้ชำาระเงินมีจำานวน

   l เท่าที่กำาหนดไว้

           l น้อยกว่าที่กำาหนดไว้

       (3) ถ้าไม่ชำาระให้กักขังแทน
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เอกสารการสอน # 6.15 คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล (มาตรา 48 และมาตรา 49)

 คุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล (มาตรา 48 และมาตรา 49) 

 หลักเกณฑ์

  1. ศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟื่อนจะไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน

   1.1 สั่งคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

   1.2 ถอนคำาสั่งเมื่อใดก็ได้

  2. ศาลจำาคุกจำาเลยหรือรอไว้ แต่ศาลเห็นว่าจำาเลยกระทำาผิดเพราะเสพสุราหรือยาเสพติดศาลสั่ง  

     ให้จำาเลยละเว้นเสพสิ่งเหล่านั้นในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่พ้นโทษหรือวันปล่อยตัวเพราะรอ  

     ลงโทษแต่จำาเลยไม่ทำาตาม

   2.1 สั่งคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

   2.2 มีกำาหนดไม่เกิน 2 ปี

   2.3 ฝ่าฝืนคำาสั่งศาล ผิดตามมาตรา 195

เอกสารการสอน # 6.16 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (มาตรา 50)

 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (มาตรา 50) 

 หลักเกณฑ์

  1. ศาลลงโทษไม่ว่าประเภทใด  

  2. ศาลเห็นว่าจำาเลยกระทำาผิด   

   2.1 โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ   

   2.2 เนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

  3. ศาลเห็นว่าหากจำาเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจกระทำาผิดเช่นนั้นอีก

  4. ศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นโทษ

  5. ฝ่าฝืนคำาสั่งห้าม เป็นความผิดตามมาตรา 196
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เอกสารการสอน # 6.17 การกระทำาความผิดหลายกระทง (มาตรา 91)

 การกระทำาความผิดหลายกระทง (มาตรา 91)

 การจะเป็นความผิดหลายกระทงความผิดได้นั้นจะต้องมีการกระทำาหลายการกระทำา และการกระทำาหลาย

การกระทำาน้ันจะต้องเป็นการกระทำาที่ต่างกันด้วย ซึ่งก็หมายความว่าการกระทำาหลายการกระทำาน้ัน เป็นการ

กระทำาที่แยกออกมาจากกันได้ โดยพิจารณาจากสภาพของการกระทำานั้นเอง ซึ่งอาจเป็นการกระทำาที่เป็นความผิด

ฐานเดียวกันหรือต่างฐานกันก็ได้ การกระทำาหลายกรรมต่างกัน นอกจากจะหมายความว่าเป็นการกระทำาที่แยก

ออกจากกันได้ดังกล่าวแล้ว การกระทำาหลายกรรมต่างกันนั้นยังหมายความรวมถึง การกระทำาที่ผู้กระทำามีเจตนา

ต่างกันด้วย 

เอกสารการสอน # 6.18 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดหลายกระทง

 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดหลายกระทง

 1) การกระทำาความผิดที่ยืดออกไป ซึ่งแม้จะมีการกระทำาในทางธรรมชาติหลายการกระทำา ก็ถือว่าเป็น

ความผิดกระทงเดียว เช่น นายดำาใช้ไม้ตีทำาร้ายร่างกายนายแดง 2 ที เช่นนี้ถือเป็นการกระทำาความผิดต่อเนื่อง 

ไม่เป็นการกระทำาหลายกระทง

 

 2) การกระทำาความผิดหลายการกระทำา รวมเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง หมายความว่า มีการกระทำาในทาง

ธรรมชาติหลายการกระทำา ซึ่งการกระทำาแต่ละการกระทำาต่างเป็นความผิดต่อกฎหมายต่างกัน แต่เม่ือรวมการ

กระทำาหลายการกระทำานั้นเข้าด้วยกัน เกิดเป็นความผิดอีกฐานหน่ึง เช่นน้ีถือเป็นการกระทำาเดียวตามความผิด

ฐานนั้น เช่น ดำาใช้ยาทำาให้แดงมึนเมา แล้วขโมยเอาทรัพย์ของแดงไป กรณีนี้ดำามีการกระทำาสองอัน ซึ่งต่างฐาน

ความผิดกันคือทำาร้ายร่างกายและลักทรัพย์ แต่เน่ืองจากการกระทำาสองอันนั้นรวมกันแล้วเป็นความผิดฐาน

ชิงทรัพย์ จึงไม่ใช่การกระทำาหลายกรรม

 

 3) การกระทำาความผิดหลายการกระทำา แต่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษเพียงฐานเดียว หมายความว่า 

มีการกระทำาในทางธรรมชาติหลายการกระทำา ซ่ึงการกระทำาแต่ละการกระทำานั้นต่างเป็นความผิดต่อกฎหมาย

ต่างฐานกัน แต่กฎหมายกำาหนดให้ลงโทษผู้กระทำาแต่เพียงฐานเดียว เช่น ดำาปลอมเอกสารขึ้นอีกฉบับหนึ่ง แล้วนำา

เอกสารนั้นไปใช้ กรณีน้ีดำามีการกระทำาสองการกระทำา ซึ่งต่างฐานความผิดกันคือ ปลอมเอกสารและใช้เอกสาร

ปลอม แต่เน่ืองจากกฎหมายกำาหนดให้ลงโทษใช้เอกสารปลอมแต่เพียงฐานเดียว จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำา

หลายกรรม
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เอกสารการสอน # 6.19 การกระทำาความผิดอีก

 การกระทำาความผิดอีก 

 1) ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำาคุกมาแล้ว หากได้กระทำาผิดอีกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดและศาลจะ

ลงโทษจำาคุก ผู้นั้นอาจถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกหนึ่งในสามได้

 

 2) ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำาคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาแล้ว หากได้กระทำาผิดซ้ำาในความผิดประเภทเดียวกันอีก 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดและศาลจะลงโทษจำาคุก ผู้นั้นอาจถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งได้ 

 

 3) ความผิดที่กระทำาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งกระทำาในขณะมีอายุต่ำากว่า 18 ปี ไม่ถือ

เป็นเหตุเพิ่มโทษ

เอกสารการสอน # 6.20 การเพิ่มโทษเพราะกระทำาความผิดอีกโดยทั่วไป

 การเพิ่มโทษเพราะกระทำาความผิดอีกโดยทั่วไป 

 1) ผู้นั้นเคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุก 

 

 2) ได้กระทำาความผิดใดๆ อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายใน 5 ปี

 

 3) ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำาคุก

 

 4) ความผิดที่จะนำามาเพิ่มโทษได้นั้นต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และ

            ความผิดที่ผู้กระทำาได้กระทำาในขณะที่มีอายุต่ำากว่า 18 ป ี
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เอกสารการสอน # 6.21 การเพิ่มโทษเพราะการกระทำาผิดอีกเฉพาะอย่าง

 การเพิ่มโทษเพราะการกระทำาผิดอีกเฉพาะอย่าง

 1) ผู้นั้นเคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 2) ได้กระทำาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดซ้ำาในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างยังต้องรับโทษอยู่หรือภายใน  

     เวลา 3 ปี นับแต่วันพ้นโทษ 

 

 3) ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำาคุก 

 

 4) ความผิดที่จะนำามาเพิ่มโทษได้นั้นต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และไม่ใช ่ 

     ความผิดที่ผู้กระทำาได้กระทำาในขณะที่มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 94

เอกสารการสอน # 6.22 กำาหนดโทษที่เพิ่ม

 กำาหนดโทษที่เพิ่ม

 บทบัญญัติของมาตรา 93 ก็เป็นเช่นเดียวกับมาตรา 92 กล่าวคือ เป็นบทบังคับให้ศาลเพิ่มโทษแก่

ผู้กระทำาผิดเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิ่มโทษดังกล่าวข้างต้น ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่เพิ่มโทษไม่ได้  สำาหรับกำาหนดโทษ

ที่จะเพิ่มตามมาตรา 93 กฎหมายบัญญัติให้ศาลเพิ่มโทษสูงกว่ามาตรา 92 โดยมาตรา 93 นี้ กำาหนดให้เพิ่มโทษ

กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระทำาความผิดสำาหรับความผิดครั้งหลัง

เอกสารการสอน # 6.23 อายุความ

 อายุความ 

 1) ในการฟ้องคดีและฟ้องขอให้กักกันผู้กระทำาความผิดต่อศาลนั้น จะต้องกระทำาภายในระยะเวลาที ่  

     กฎหมายกำาหนดมิฉะนั้นจะฟ้องร้องผู้นั้นไม่ได้

 

 2) การลงโทษผู้กระทำาความผิดตามคำาพิพากษาของศาล จะต้องกระทำาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

 

 3) การบังคับตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยจะต้องกระทำาภายใน  

     ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด 
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เอกสารการสอน # 6.24 อายุความฟ้องคดี

 อายุความฟ้องคดี

 มาตรา 95 ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำาความผิดมายังศาลภายในกำาหนดดังต่อไปนี้นับแต่วัน

กระทำาความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

 (1) ยี่สิบปี     สำาหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกยี่สิบปี 

 (2) สิบห้าป ี  สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

 (3) สิบปี      สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

 (4) ห้าป ี      สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี

 (5) หนึ่งป ี    สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

เอกสารการสอน # 6.25 อายุความสำาหรับความผิดที่ยอมความได้ มาตรา 96

 อายุความสำาหรับความผิดที่ยอมความได้ มาตรา 96

 1) ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันรู้ถึงการกระทำาความผิดและรู้ตัวผู้กระทำาความผิด

 

 2) ต้องฟ้องและนำาตัวผู้กระทำาผิดมายังศาลภายในอายุความฟ้องคดีตามมาตรา 95

 
เอกสารการสอน # 6.26 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

 ความผิดลหุโทษ คือ 

 1) ความผิดที่มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 เดือน

 2) ความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 3) ความผิดที่มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 เดือนและโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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หน่วยที่ 7

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

เอกสารการสอน # 7.1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

 หน่วยที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

 l ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำาเร็จราชการฯ  (มาตรา 107 - 112)

 l ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  (มาตรา 113 – 118)

 l ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร  (มาตรา 119 – 129)

 l ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ  (มาตรา 130 – 135)

 l ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/1 – 135/4) 

  

เอกสารการสอน # 7.1.1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ 

 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์  

  l ปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ (ม.107)

  l ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพ ( ม.108)

  l ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพ ( ม.110)

  l หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้าย ( ม.112) 

 ความผิดต่อพระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำาเร็จราชการฯ

  l ปลงพระชนม์พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำาเร็จราชการฯ (ม.109)

  l ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพ (ม.110)

  l หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้าย (ม.112) 
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เอกสารการสอน # 7.1.2 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำาเร็จราชการฯ  

 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำาเร็จราชการฯ  

  l ผู้กระทำาต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (ม.59 ว.3) 

  l กระทำาความผิดในหมวดนี้  “พยายามกระทำาความผิด” เท่ากับการกระทำาความผิดสำาเร็จ

  l การพยายามกระทำาความผิดแม้จะยับยั้งเสียเองหรือกลับใจแก้ไข (ม. 82) ก็เป็นความผิด จะนำา  

     เอา ม.82 มาใช้บังคับไม่ให้ผิดฐานตระเตรียมไม่ได้

  l การ “ตระเตรียม”  คือ บรรดาการกระทำาต่างๆ ซึ่งทำาให้การกระทำาความผิดสะดวกหรือสามารถ  

     เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ถึงขั้นลงมือกระทำา เมื่อมีการตระเตรียมในหมวดนี้ กฎหมายเอาผิดตั้งแต่การ

     ตระเตรียม

  l การ “กระทำาประทุษร้ายต่อ” มีความหมายกว้างกว่า “ใช้กำาลังประทุษร้าย” ( ม. 1 (6))

  l “การกระทำาที่มีลักษณะน่าจะเป็นอันตราย” ผู้กระทำาไม่ต้องมีเจตนา

  l แม้กระทำาความผิดในหมวดนี้นอกราชอาณาจักร ก็ต้องรับผิดในราชอาณาจักร (ม.7) 

  l ผู้ ใดเป็น ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
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เอกสารการสอน # 7.2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 

  l ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)

  l สะสมกำาลังพล ตระเตรียมหรือสมคบกัน ยุยงราษฎรเพื่อเป็นกบฎ ช่วยปกปิด (ม.114)

  l ยุยงทหารหรือตำารวจให้หนีราชการ (ม. 115)

  l กระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116)

  l ยุยงหรือจัดให้เกิดการหยุดงาน ปิดงาน ไม่ยอมค้าขาย (ม.117)

  l การกระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118)

เอกสารการสอน # 7.2.1 ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)

 ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)

 องค์ประกอบภายนอก 

  l ใช้กำาลังประทุษร้าย (ม.1(6)) หรือ

  l ขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย คือ แสดงออกให้ทราบว่าจะใช้กำาลังประทุษร้ายในอนาคต

                     ไม่จำากัดบุคคลผู้ถูกกระทำา และการกระทำาดังกล่าวจะต้องมีมูลเหตุจูงใจตามมาตรานี้

 องค์ประกอบภายใน

  l เจตนาธรรดา

  l มูลเหตุจูงใจ   ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง รธน.

 

      ล้มล้างอำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร หรืออำานาจตุลาการ

      แห่ง รธน. หรือให้ใช้อำานาจดังกล่าวแล้วไม่ได้

      แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำานาจปกครองในส่วนหนึ่ง

      ส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
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 การกระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118) 

 องค์ประกอบภายนอก 

  l การกระทำาใดๆ ก็ได้ เช่น ฉีกธง เอาธงมากระทืบ 

  l ธง (พ.ร.บ. ธง พ.ศ.2522) เครื่องหมายอื่นใด (เช่น ตราครุฑของกระทรวง) ที่หมายถึงรัฐ 

 องค์ประกอบภายใน

  l เจตนาธรรดา

    มูลเหตุจูงใจ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ

เอกสารการสอน # 7.2.2 กระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116)

 กระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116) 

 องค์ประกอบภายนอก 

  l ทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำาภายใน

    ความมุ่งหมายแห่ง รธน. หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

 องค์ประกอบภายใน

  l เจตนาธรรดา

  l มูลเหตุจูงใจ   ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล 

              โดยใช้กำาลังข่มขืนใจ หรือใช้กำาลังประทุษร้าย

 

      ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน

      ถึงขนาดก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

      ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

 

เอกสารการสอน # 7.2.3 การกระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118)
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 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

  l กระทำาเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)

  l คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำาการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)

  l คนไทยทำาการรบต่อประเทศ (มาตรา 121)

  l อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)

  l กระทำาให้ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)

  l กระทำาให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)

  l กระทำาแก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)

  l กระทำากิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)

  l กระทำาให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)

  l การตระเตรียม พยายามกระทำาความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)

 

 กระทำาเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)

 1. การกระทำาการใดๆ  

  กฎหมายมิได้จำากัดลักษณะของการกระทำาไว้ ฉะนั้นจะเป็นการกระทำาใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เช่น พูดจา  

  ชักชวน ให้อาวุธ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ช่วยเหลือ

 

 2. เจตนา

 

 3. เพื่อ

  3.1 ให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำานาจอธิปไตยของ

       ต่างประเทศ หรือ หมายถึง เพื่อให้ดินแดนทั้งหมดของประเทศไทยตกไปเป็นดินแดนของ  

       ประเทศอื่น หรือ ให้ดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่ง

  3.2 ให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป

       “เอกราชของรัฐ” หมายถึง ความเป็นอิสระของรัฐ ไม่ขึ้นต่อรัฐใดหรือคณะบุคคลใดใน

       ทุกๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นเอกราชทางการเมือง การปกครอง เอกราชทางเศรษฐกิจการคลัง หรือ  

       เอกราชทางศาล

 

 

เอกสารการสอน # 7.3.1 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

เอกสารการสอน # 7.3.2 กระทำาเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)
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 คนไทยทำาการรบต่อประเทศ (มาตรา 121)

 1. เป็นคนไทย

  l ถ้าเป็นคนต่างด้าวกระทำาการตามมาตรานี้ย่อมไม่มีความผิด

 

 2. กระทำาการรบต่อประเทศ หรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ

  l จะเป็นการรบที่มีการประกาศสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือการรบที่ไม่มี

    การประกาศสงครามก็ได้ แต่จะต้องเป็นการเข้ากับฝ่ายที่เป็นศัตรูของประเทศไทยและทำาการ

    สู้รบกับประเทศไทย

 

 3. เจตนา

 คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำาการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)

 1. คบคิดกับบุคคล

  l การร่วมคิดกันกับบุคคล เพียงแต่ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือกับผู้อื่นเท่านั้นก็เป็นความผิดแล้ว

 

 2. ซึ่งกระทำาการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ

  l บุคคลอื่นผู้ร่วมคิดนั้นจะต้องกระทำาการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ

 

 3. เจตนา

 

 4. ด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำาเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ

 

 ผู้กระทำาก็ต้องรู้ว่า บุคคลที่ตนคบคิดด้วยน้ันได้กระทำาเพ่ือประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ และต้องมี

เจตนาพิเศษคบคิดโดยมีความมุ่งหมายด้วยความประสงค์ เพื่อให้เกิดการดำาเนินการรบต่อรัฐ หรือเพื่อให้เกิด

การดำาเนินการในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ

เอกสารการสอน # 7.3.3 คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำาการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)

เอกสารการสอน # 7.3.4 คนไทยทำาการรบต่อประเทศ (มาตรา 121)
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เอกสารการสอน # 7.3.5 อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)

 อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)

 ความผิดตามวรรคแรก 

 1. กระทำาการใดๆ

  l จะกระทำาด้วยประการใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เพราะกฎหมายมิได้จำากัดไว้

 2. เจตนา

 3. เพื่ออุปการะแก่การดำาเนินการรบ หรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก

  l อุปการะ หมายถึง การอุดหนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล กล่าวคือ การกระทำาใดๆ นั้น จะต้องมุ่งที่จะ  

 ให้ความช่วยเหลือแก่การดำาเนินการรบของข้าศึกของประเทศไทยหรือมุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือการ  

 ตระเตรียมการรบของข้าศึกของประเทศไทย

 ความผิดตามวรรคท้าย 

 ถ้าการกระทำาเพื่ออุปการะตามวรรคแรกเป็นการอุปการะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

 (1) ทำาให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ยุทธภัณฑ์ 

     เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดสำาหรับใช้เพื่อการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ใน

     เงื้อมมือของข้าศึก

 (2) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระทำาการตามหน้าที่ ก่อการกำาเริบ หนีราชการหรือละเมิดวินัย

 (3) กระทำาจารกรรม นำาหรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ

 (4) กระทำาโดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ

เอกสารการสอน # 7.3.6 กระทำาให้ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)

 กระทำาให้ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)

 1. กระทำาการใดๆ

  l ไม่จำากัดการกระทำาเช่นเดียวกับมาตรา 122

 2. เจตนา

 3. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับสำาหรับความปลอดภัยของประเทศ

   l ข้อความ อาจเป็นข้อความทางวาจา เช่น ลอบบันทึกเสียงการประชุม หรือลอบบันทึกเสียง  

     สนทนาทางโทรศัพท์ หรือข่าวสารใดๆ หรือการเคลื่อนย้ายกำาลังทหาร 

  l เอกสาร มีความหมายตามบทนิยามในมาตรา 1 (7) 

  l สิ่งใดๆ คือ สิ่งซึ่งไม่ใช่ข้อความ หรือเอกสารที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งปกปิดไว้เป็น

    ความลับสำาหรับความปลอดภัยของประเทศ 
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เอกสารการสอน # 7.3.7 กระทำาให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)

 กระทำาให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)

 ความผิดตามวรรคแรก

 1. กระทำาการใดๆ

  l กระทำาการใดๆ บทบัญญัติในวรรคแรกนี้คล้ายคลึงกับมาตรา 123 เพียงแต่ว่ามาตรา 123   

    กระทำาเพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกติไว้เป็นความลับ

 2. เจตนา

 3. เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับสำาหรับ

    ความปลอดภัยของประเทศ

  l คำาว่า “ให้ผู้อื่นล่วงรู้” คือ ให้ผู้อื่นทราบข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆ อันเป็นความลับ

  l คำาว่า “ให้ผู้อื่นได้ไป” คือ ได้ไปซึ่งสิ่งที่ปกปิดไว้เป็นความลับ

 

 ความผิดตามวรรคสอง

  ถ้ากระทำาในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงคราม การรบนั้นจะมีการประกาศหรือไม่ก็ได้ 

 ส่วนสงครามก็หมายถึงการรบที่มีการประกาศสงครามต่อกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 ความผิดตามวรรคสาม

 1. ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

 2. ได้กระทำาเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์
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เอกสารการสอน # 7.3.8 กระทำาแก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)

       

 กระทำาแก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)

 1. ปลอม ทำาเทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ทำาให้เสียหาย ทำาลาย หรือทำาให้สูญหายหรือ

    ไร้ประโยชน์

  l ปลอม คือ การทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าสิ่งที่ทำาขึ้นนั้นเป็นของจริง 

                     ปลอมเอกสารมีความหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264

  l ทำาเทียมขึ้น เป็นกรณีทำาเอกสารหรือแบบใดๆ ขึ้นเอง แต่ผู้กระทำามิได้อ้างว่าเป็นเอกสารหรือ  

                     แบบที่แท้จริง คือมิได้ทำาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นจริง

  l กักไว ้หมายถึง เมื่อได้รับเอกสารหรือแบบใดๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่าง  

                     ประเทศแล้ว ก็เก็บไว้เสียเอง ไม่เสนอผู้บังคับบัญชาตามระเบียบหรือไม่ส่งไปยังหน่วยราชการ  

                     ที่ควรจะส่งไปให้ดำาเนินการ

  l ซ่อนเร้น หมายถึง เอาไปซ่อนไว้หรือเก็บไว้ในที่มิดชิดทำาให้ยากแก่การค้นพบ

  l ปิดบัง คือ ไม่ยอมเปิดเผยหรือแจ้งแก่ผู้ที่ควรทราบให้ทราบถึงข้อความในเอกสารหรือแบบนั้นๆ

  l ยักย้าย คือ เอาจากที่เดิมไปเก็บไว้ในที่แห่งอื่น

  l ทำาให้เสียหาย คือ ทำาให้เสื่อมค่าไป เช่น ฉีกเอกสารหรือแบบนั้นๆ เป็น 2 แผ่น

  l ทำาลาย คือ ทำาให้สูญสภาพไป เช่น เผาเอกสาร

   l ทำาให้สูญหาย คือ ทำาให้หายไป เช่น ทิ้งเอกสารหรือแบบนั้นลงในโถส้วม หรือลำาคลอง

  l ทำาให้ไร้ประโยชน ์คือ ทำาให้ไม่มีประโยชน์ต่อไป เช่น ลบหรือขีดฆ่าข้อความจนอ่านไม่ออกหรือ  

     ไม่ได้ใจความ

 

 2. ซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ

  ได้แก ่เอกสารหรือแบบใดๆ เอกสารกห็มายถงึเอกสารตามบทนยิามในมาตรา 1 (7) สว่นแบบใดๆ  

 หมายถึง แผนผังหรือแบบจำาลองของสิ่งใดๆ เช่น แบบจำาลองรถถัง แบบจำาลองเครื่องบินรบ

 

 3. อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ

  เอกสารหรือแบบนั้นๆ จะต้องเป็นเอกสารหรือแบบที่จะทำาให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์หรือต้อง  

 เสียประโยชน์ในกิจกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในทางใดก็ได้

 

 4. เจตนา
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 กระทำากิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)

 1. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระทำากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ

  l ผู้กระทำาจะเป็นใครก็ได้ บุคคลนั้นจะต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้กระทำากิจการของรัฐ  

    กับรัฐบาลต่างประเทศ

 

 2. ไม่ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย

  l มีความหมายรวมทั้งการปฏิบัติผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย

 

 3. เจตนา 

 4. โดยทุจริต

  l การไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องได้กระทำาโดยเจตนาประกอบด้วยมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตตาม

    มาตรา 1 (1)

เอกสารการสอน # 7.3.9 กระทำากิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)

เอกสารการสอน # 7.3.10 กระทำาให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)

 กระทำาให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)

 ความผิดตามวรรคแรก

 1. กระทำาการใดๆ 

  l กระทำาการใดๆ กฎหมายมิได้จำากัดการกระทำาไว้ คือจะกระทำาการอย่างใดๆ ก็ผิดได้ทั้งสิ้น 

    ความสำาคัญจึงอยู่ที่ว่าได้กระทำาโดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก ่  

    ประเทศไทยจากภายนอก

 2. เจตนา

 3. เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก

  l คำาว่า “เหตุร้าย” มีความหมายกว้างเป็นเหตุใดๆ ก็ได้ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัย  

    ของประเทศไม่ว่าในด้านการเมือง การปกครอง หรือเศรษฐกิจ แต่ต้องเป็นเหตุร้ายที่มาจาก

    ต่างประเทศ มิใช่เหตุร้ายจากภายในประเทศ

 

 ความผิดตามวรรคท้าย 

  ถ้าเกิดผลขึ้นตามที่มุ่งหมายก็เป็นความผิดตามวรรคท้าย คือผู้กระทำาต้องรับโทษหนักขึ้นแต่

 เหตุร้ายนั้นจะต้องเป็นผลมาจากการกระทำาของผู้กระทำาจะเป็นผลโดยตรงหรือผลธรรมดาก็ได้
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 การตระเตรียม พยายามกระทำาความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)

 1. ตระเตรียมหรือพยายามกระทำา

  l ผู้ ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำาความผิดใดๆ ในหมวดนี้ต้องระวางโทษตามที่บัญญัต ิ 

    ไว้สำาหรับความผิดนั้น

  l การตระเตรียม เป็นการกระทำาก่อนเริ่มลงมือกระทำาความผิด คือการกระทำาก่อนจะถึงขั้น  

     พยายามกระทำาความผิด

  l พยายามกระทำาความผิด หมายถึง การลงมือกระทำาผิดแล้วแต่กระทำาไปไม่ตลอด หรือกระทำาไป  

     ตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 และมาตรา 81

 2. ผู้สนับสนุน

  l ผู้ ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดใดๆ ในหมวดนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ  

    ในความผิดนั้น

  l ผู้สนับสนุน ตามมาตรานี้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 86 

เอกสารการสอน # 7.3.11 การตระเตรียม พยายามกระทำาความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)
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 ความผิดต่อความสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

  l กระทำาต่อบุคคล

  l กระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ

 1. กระทำาต่อบุคคล

  l ทำาร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ

      l มาตรา 130 กระทำาต่อราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐ

      ต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี 

      l มาตรา 131 กระทำาต่อผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำานัก 

      l ทั้งสองกรณีพยายามกระทำาความผิด ระวางโทษเช่นเดียวกันกับกระทำาความผิดสำาเร็จ

  l ฆ่าหรือพยามฆ่า

      l มาตรา 132 ได้กระทำาต่อบุคคลตามมาตรา 130 หรือ มาตรา 131 ผลคือต้องระวางโทษ 

      หนักขึ้น

  l หมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย

      l มาตรา 133 กระทำาต่อราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐ

      ต่างประเทศ

 

 2. กระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ (มาตรา 135)

  l กระทำาการใด ๆ กระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งม ี  

     สัมพันธไมตรี เพื่อเหยียดหยามรัฐ

   l จะกระทำาด้วยประการใด ๆ ก็ได้แต่ต้องมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น

   l คล้ายกับมาตรา 118 แต่มาตรานี้เป็นการกระทำาต่อธงหรือเครื่องหมายของรัฐ

      ต่างประเทศ

เอกสารการสอน # 7.4 ความผิดต่อความสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
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เอกสารการสอน # 7.5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย  

  l การกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 135/1) 

  l การกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/2)

  l การเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา135/1 หรือ มาตรา 135/2

  l การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 135/4)

เอกสารการสอน # 7.5.1 การกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย (ต่อ)

 1. การกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย

  1.1 ความผิดฐานก่อการร้าย (มาตรา 135/1)

  การกระทำา

   (1) ผู้ ใดใช้กำาลังประทุษร้าย  หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ   

  อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ

   (2) ผู้ ใดกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง   

  สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

   (3) ผู้ ใดกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของ

  บุุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

  อย่างสำาคัญ

  ประกอบด้วยเจตนาพิเศษ 

   l  เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

  ให้กระทำาหรือไม่กระทำาการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความ

  ปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน (มาตรา 135 วรรคสอง)

  1.2 ข้อยกเว้นความผิดฐานก่อการร้าย (มาตรา 135/1 วรรคสาม)

   l หากเป็นการเดินขบวน ชุมนุน ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐ

  ช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระทำา  

  ความผิดฐานก่อการร้าย

  1.3 การสนับสนุนการก่อการร้าย (มาตรา 135/3)

   l ผู้สนับสนุนการก่อการร้ายต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ 
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เอกสารการสอน # 7.5.2 การกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (ต่อ)

 2. การกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

  2.1 ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/2)

  การกระทำา

   (1) ผู้ ใดขู่เข็ญว่าจะกระทำาการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะ

  กระทำาการตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ   

   (2) ผู้ ใดสะสมกำาลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึก

  การก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำาความผิดใดๆ อัน  

  เป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่า

  มีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำาการใดอันเป็นการช่วยเหลือปกปิดไว ้  

  

  2.2 การสนับสนุนความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/3)

   ผู้สนับสนุนความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ

 3. การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย 

  l การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำาอันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 134/4)

  

  l ผู้ ใดเป็นสมาชิกของคณะบุุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง  

    สหประชาชาติกำาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำาอันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาลไทย

    ได้ประกาศให้ความรับรองมติ หรือประกาศดังกล่าวด้วย 

 




