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สงวนลิขสิทธิ์
เอกสารประกอบการสอนเสริมชุดวิชา กฎหมายอาญา การสอนเสริมครั้งที่ 1
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นบริการแก่นักศึกษาในการสอนเสริม
จัดทำ�ต้นฉบับ : คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
บรรณาธิการ/ออกแบบ : หน่วยผลิตสื่อสอนเสริม ศูนย์ โสตทัศนศึกษา
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคการศึกษา 1/2565 จัดทำ�ใหม่
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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 การพยายามกระทำ�ความผิด
หน่วยที่ 4 เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ
หน่วยที่ 5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ความผิด
หน่วยที่ 6 โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำ�ความผิดหลายอย่าง การกระทำ�ความผิดอีก
อายุความและอื่นๆ
หน่วยที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
วัตถุประสงค์
หลังจากนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำ�คัญประเด็นต่อไปนี้ ได้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของกฎหมายอาญา โทษ และหลักทั่วไปเกี่ยวกับ
ความรับผิดของกฎหมายอาญา
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบในแต่ละฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยการกระทำ� ความผิด และฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
กิจกรรมการสอนเสริม
1. ประเมินผลก่อนการสอนเสริม
2. สรุปสาระสังเขปของประเด็นที่ 1 - 7
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมซักถามปัญหา
4. ประเมินผลหลังการสอนเสริม
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หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญา

เอกสารการสอน # 1.1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
l กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษ โดยบัญญัติการกระทำ�อันเป็นความผิดอาญา
และกำ�หนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำ�ความผิดนั้น
l

l

l

กฎหมายอาญาเป็นสาขาหนึ่งของอาชญากรรมศาสตร์ (Criminal Science)
กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายในอันที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมให้พ้นจากการประทุษร้ายโดย
อาศัยการลงโทษเป็นมาตรการสำ�คัญ
สิทธิในการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำ�ความผิดเป็นสิทธิของรัฐเพียงผู้เดียว

เอกสารการสอน # 1.2

ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญา

2. ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญา
l กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง
		
มาตรา 2 วรรคแรก “บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำ�การอันกฎหมายที่ ใช้
		ในขณะกระทำ�นั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำ�หนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำ�ผิดนั้น 		
		ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย”
		
		ข้อสังเกต : แม้ไม่ได้มีบทบัญญัติยกเว้นความผิดไว้เป็นลายลักษณะอักษรก็นำ�มาใช้บังคับได้ไม่ขัด
		
ต่อหลักในมาตรา 2 วรรคแรก แต่ประการใด เช่น จารีตประเพณี หรือความยินยอมของผูเ้ สียหาย
		ซึ่งยกเว้นความรับผิดในบางกรณี
กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
		ตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด
l

กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำ�มิได้
		การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำ�โดยบัญญัติเป็นความผิดหรือเพิ่มโทษในภายหลังมิได้
l

เอกสารการสอน # 1.3
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การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา

3. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา
กรณีกฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดตามกฏหมายเก่า
(มาตรา 2 วรรคสอง มาตรา 3)
l ถ้าขณะนั้นยังไม่มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้คดีนั้นเป็นอันยุติ
และถ้าขณะนั้นได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษให้ถือว่า
ผู้นั้นไม่เคยต้องคำ�พิพากษาว่าได้กระทำ�ความผิดนั้นเลย
ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด (มาตรา 2 วรรคสอง)
l

สำ�หรับกรณีกฎหมายใหม่แตกต่างไปจากกฎหมายเก่าให้
ใช้บังคับกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำ�ความผิด
ไม่ว่าในทางใด (มาตรา 3)
l กรณีคดียังไม่ถึงที่สุด
l กรณีคดีถึงที่สุดแล้ว

เอกสารการสอน # 1.4

กรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัย
l วิธีการเพื่อความปลอดภัยต้องเป็น
วิธีการที่กฎหมายกำ�หนดไว้ และ
กฎหมายที่จะใช้บังคับต้องเป็น
กฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา
(มาตรา 12)
l

วิธีการใช้บังคับเพื่อความปลอดภัย
(มาตรา 13 - 16)

การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่

4. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่
		
4.1 หลักดินแดน (มาตรา 4 - 6)
		
4.2 หลักอำ�นาจลงโทษสากล (มาตรา 7)
		
4.3 หลักบุคคล (มาตรา 8 และมาตรา 9 เป็นข้อยกเว้นของหลักดินแดน)
		
4.4 การคำ�นึงถึงคำ�พิพากษาของศาลต่างประเทศ (มาตรา 10 และมาตรา 11)
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เอกสารการสอน # 1.4

การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)

4. การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)
4.1 หลักดินแดน (มาตรา 4 - 6)
		l ผู้ ใดกระทำ�ความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง)
		l การกระทำ�ผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำ�ความผิดใน
		
ราชอาณาจักร (มาตรา 4 วรรคสอง)
		l ความผิ ด ใดที่ ก ารกระทำ � แม้ แ ต่ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดได้ ก ระทำ � ในราชอาณาจั ก รก็ ดี ผลแห่ ง
		
การกระทำ�เกิดในราชอาณาจักรโดยผู้กระทำ�ประสงค์ ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดย		
		
ลักษณะแห่งการกระทำ�ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่า
		
ผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำ�ในราชอาณาจักร (มาตรา 5)
		l การตระเตรียมการหรือพยายามกระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 5 วรรคสอง)
		l ตัวการ ผู้ ใช้ หรือผู้สนับสนุนได้กระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 6)
4.2 หลักอำ�นาจลงโทษสากล (มาตรา 7)
รัฐมีอำ�นาจลงโทษผู้กระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักรได้ ในความผิดที่เป็นผลโดยตรงต่อความ		
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รวมทั้งในระหว่างรัฐต่างๆ โดยไม่คำ�นึงถึงสัญชาติของ
ผู้กระทำ�ความผิด 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) ซึ่งได้กระทำ�		
		
ในทะเลหลวง
4.3 หลักบุคคล (มาตรา 8)
หลักกฎหมายให้อำ�นาจรัฐลงโทษคนสัญชาติไทยที่กระทำ�ความผิดต่อกฎหมายของรัฐ และลงโทษ
คนต่างด้าวที่กระทำ�ผิดต่อคนสัญชาติไทยได้แม้ว่าจะกระทำ�นอกราชอาณาจักรก็ตาม ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณี 		
ดังต่อไปนี้
		
(ก) กรณีผู้กระทำ�ผิดเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้		
		
ร้องขอให้ลงโทษ
		
(ข) กรณีผู้กระทำ�ความผิดเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ
		
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
		

เอกสารการสอน # 1.4

การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)
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		ถ้าได้กระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) - (3) เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
		
การก่อภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกีย่ วกับเอกสาร ความผิดต่อชีวติ ร่างกาย ทอดทิง้ เด็ก
		
คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดต่อเสรีภาพ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จะต้องรับโทษ
		ในราชอาณาจักร
กรณีเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 9)
l กรณีเจ้าพนักงานกระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ ในความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที		
่
ราชการตั้งแต่มาตรา 147 - 166
l กรณีเจ้าพนักงานในตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักรตั้งแต่มาตรา 		
200 - 205
l จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
4.4 การคำ�นึงถึงคำ�พิพากษาของศาลต่างประเทศ
หลักการกระทำ�อันเดียวกันจะลงโทษสองครั้งไม่ได้ ซึ่งเป็นที่มาของหลักการคำ�นึงถึงคำ�พิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี
		4.4.1 กรณีกระทำ�ความผิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 10)
		เป็นความผิดตาม 7 (2) และ (3) มาตรา 8 และมาตรา 9 ห้ามมิให้ลงโทษซ้ำ�ในราชอาณาจักร
เพราะความผิดนั้นอีก ถ้า
			l ศาลในต่างประเทศพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ปล่อยผู้นั้นแล้ว หรือ
			l ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)
		ยกเว้น
			l กรณีศาลไทยใช้ดุลพินิจในการลงโทษอีกได้ โดยคำ�นึงถึงโทษที่รับมาแล้ว
			
(มาตรา 10 วรรคสอง)
			l กรณีศาลไทยลงโทษอีกโดยไม่คำ�นึงถึงคำ�พิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่น
			
การกระทำ�ความผิดตามมาตรา 7 (1) นอกราชอาณาจักร หรือ กรณีการกระทำ�ผิด
			
นอกราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตาม 7 (2) และ (3) มาตรา 8 และ 9 โดยศาลใน
			
ต่างประเทศมีคำ�พิพากษาให้ปล่อยตัวผู้กระทำ�ความผิด แต่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือศาล
			
ในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ แต่ผู้กระทำ�ความผิดยังไม่ได้รับโทษ ศาลไทยมี		
			
อำ�นาจพิพากษาลงโทษได้อีกโดยไม่จำ�กัด
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เอกสารการสอน # 1.4

การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ (ต่อ)

		
4.4.2 กรณีกระทำ�ความผิดในราชอาณาจักร (มาตรา 11)
		แบ่งได้เป็น 3 กรณี
		
l กรณีศาลไทยลงโทษอีกไม่ได้ (มาตรา 11 วรรคสอง (1) และ (2))
		
l กรณีศาลไทยลงโทษอีกได้ โดยคำ�นึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
		
l กรณีศาลไทยลงโทษอีกได้ โดยไม่คำ�นึงถึงคำ�พิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่น กรณี		
		
ศาลในต่างประเทศพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวโดยรัฐบาลไทยไม่ได้ร้องขอ หรือ กรณีศาล		
		
ในต่างประเทศพิพากษาให้ปล่อยตัวแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะได้ร้องขอให้
		
ฟ้องคดีในต่างประเทศหรือไม่ หรือศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ แต่ผู้กระทำ�
		
ความผิดยังไม่ได้รับโทษ ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะได้ร้องขอให้ฟ้องคดีในต่างประเทศหรือไม่
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หน่วยที่ 2
ความรับผิดทางอาญา
เอกสารการสอน # 2.1

การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคล
การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคล

หลัก ในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญา มีดังนี้
1. การกระทำ�ต้องครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทำ�ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด และ
3. การกระทำ�ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

1. การกระทำ�ต้องครบ “องค์ประกอบ”
ที่กฎหมายบัญญัติ ความหมายว่า
1.1 ต้องมีการกระทำ�
1.2 การกระทำ�ครบ “องค์ประกอบ
ภายนอก”
1.3 การกระทำ�ครบ “องค์ประกอบ
ภายใน”
1.4 ผลของการกระทำ�สัมพันธ์กับ
การกระทำ�ตามหลักเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ�
กับผล

2. การกระทำ�ไม่มีกฎหมาย
ยกเว้นความผิด หมายความ
ว่า การกระทำ�ของผู้กระทำ�
ซึ่งครบ “องค์ประกอบ” ที่
กฎหมายบัญญัตินั้น ไม่มี
กฎหมายใดๆ ยกเว้นความ
ผิดไว้ หากการกระทำ�ซึ่งครบ
“องค์ประกอบ” ที่กฎหมาย
บัญญัตินั้น มีกฎหมายยกเว้น
ความผิด ผู้กระทำ�ก็ไม่ต้อง
รับผิดในทางอาญา

3. การกระทำ�ไม่มีกฎหมาย
ยกเว้นโทษ หมายความว่า
การกระทำ�ของผู้กระทำ�ซึ่ง
ครบ “องค์ประกอบ” ที่
กฎหมายบัญญัติและซึ่งไม่มี		
กฎหมายยกเว้นความผิดนั้น
ไม่มีกฎหมายใดๆ ยกเว้น
โทษไว้
หากมีกฎหมายยกเว้น
โทษ ผู้กระทำ�ไม่ต้องรับผิด
ในทางอาญา
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เอกสารการสอน # 2.2

การกระทำ�
การกระทำ�

1. หลัก: ไม่มีการกระทำ� ไม่มีความรับผิดทางอาญา
2. ความหมาย
		
2.1 การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
		
2.2 โดยรู้สำ�นึก กล่าวคือ อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ
3. การวินิจฉัยว่าผู้กระทำ�มีการกระทำ� ต้องพิจารณาดังนี้
		3.1 มีความคิดที่จะกระทำ�
		3.2 ตกลงใจที่จะกระทำ�ตามที่คิด
		3.3 ได้กระทำ�ไปตามที่ตกลงใจ
4. ประเภทของการกระทำ�
		4.1 การกระทำ�โดยการเคลื่อนไหวร่างกาย
		4.2 การกระทำ�โดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
			(1) การกระทำ�โดย “งดเว้น”
			(2) การกระทำ�โดย “ละเว้น”
			ข้อสังเกต l การเคลือ่ นไหวร่างกายระหว่างละเมอ ถูกสะกดจิต ไม่ถอื ว่าเป็นการกระทำ�
				
เพราะไม่รู้สำ�นึก
5. การกระทำ�โดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
		
5.1 การกระทำ�โดย “งดเว้น” จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำ� ไม่กระทำ�ในสิ่งซึ่งตนมีหน้าที่ต้องกระทำ� 		
		
และหน้าที่ต้องกระทำ�นั้น เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลนั้นขึ้น
		
5.2 การกระทำ�โดย “ละเว้น” จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำ� ไม่กระทำ�ในสิ่งซึ่งตนมีหน้าที่ต้องกระทำ�
		
แต่หน้าที่ต้องกระทำ�นั้นเป็นหน้าที่โดยทั่วๆ ไป ไม่ใช่หน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้เกิดผล		
		
นั้นขึ้น

เอกสารการสอน # 2.3

องค์ประกอบของความผิดอาญา

					องค์ประกอบของความผิดอาญา
1. องค์ประกอบภายนอก
		1.1 ผู้กระทำ�ความผิด
			1.1.1 ผู้กระทำ�ความผิดเอง
			1.1.2 ผู้กระทำ�ความผิดเองโดยอ้อม
				l ใช้หรือหลอกผู้อื่นซึ่งไม่มีเจตนากระทำ�ผิดเป็นเครื่องมือในการกระทำ�ผิด
			
			ข้อสังเกต
				l นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว นิติบุคคล ก็รับผิดในทางอาญาได้
				 แต่โทษที่จะลงมีได้เฉพาะโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินเท่านั้น
		1.2 การกระทำ�
			
1.2.1 ต้องถึงขั้นที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด คือ ลงมือกระทำ�หรือใกล้ชิดกับ
			
ผลสำ�เร็จ
			1.2.2 บางกรณีอาจต้องรับผิดก่อนขั้นลงมือก็ได้
2. องค์ประกอบภายใน
		2.1 เจตนา
		2.2 ประมาท
			
			ข้อสังเกต
			l บางฐานความผิดแม้ “ไม่เจตนาและไม่ประมาท” ผู้กระทำ�ก็ต้องรับผิด
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เอกสารการสอน # 2.4

ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง)

					
ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง)
1. หลัก :
ต้องกระทำ�โดย เจตนา จึงจะรับผิด
2. ยกเว้น
ต้องรับผิด
		
2.1 กระทำ�โดยประมาท เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับผิด
		
2.2 กระทำ�โดยไม่มีเจตนา เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งให้รับผิด
		
(ความผิดโดยเด็ดขาด)

เอกสารการสอน # 2.5

เจตนา (มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 60)

					
เจตนา (มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 60)
1. ประเภทของเจตนา
		1.1 เจตนาตามความเป็นจริง
		1.2 เจตนาโดยผลทางกฎหมาย
2. ความหมาย
		
2.1 เจตนาตามความเป็นจริง หมายความว่า
		
2.1.1 ผู้กระทำ� รู้ ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบภายนอกความผิด และ (ถ้าผู้กระทำ� ไม่รู้
			
ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด จะถือว่าผู้กระทำ�มีเจตนาไม่ได้
			
แต่ถ้าการไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นด้วยความประมาท และมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
			
ความผิด ผู้กระทำ�ต้องรับผิดฐานะกระทำ�โดยประมาท)
		
2.1.2 ผู้กระทำ� “ประสงค์ต่อผล” หรือ “เล็งเห็นผล” ของการกระทำ�นั้น (เรียกกันว่า “เจตนา
			
ธรรมดา”) “ประสงค์ต่อผล” หมายความว่า มุ่งหมายจะให้เกิดผลขึ้น “เล็งเห็นผล”
			
หมายความว่า เล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นนอนเท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะ
			
เช่นนั้น จะเล็งเห็นได้
		
		

2.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย หมายความว่า ผู้กระทำ�ไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล
แต่กฎหมายถือว่าผู้กระทำ�มีเจตนา ซึ่งได้แก่ การกระทำ�โดย “พลาด” นั้นเอง

เอกสารการสอน # 2.6

การกระทำ�โดยพลาด (มาตรา 60)
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					การกระทำ�โดยพลาด (มาตรา 60)
1. ลักษณะของการกระทำ�
		1.1 เจตนากระทำ�ต่อคนหนึ่ง แต่ผลของการกระทำ�เกิดแก่อีกคน
		1.2 ถือว่าได้กระทำ�โดยเจตนาแก่ผู้ที่ได้รับผลร้าย
		
1.3 มิได้เฉพาะการกระทำ�โดยเจตนา ประมาทมีการกระทำ�โดยพลาดไม่ได้
2. หลักเกณฑ์การกระทำ�โดยพลาด
		2.1 มีผู้ถูกกระทำ�สองฝ่ายขึ้นไป
		2.2 ผู้กระทำ�ต้องไม่เล็งเห็นผลการกระทำ�ของตน
		2.3 การกระทำ�โดยพลาดอาจเกิดขึ้นกับทรัพย์ก็ได้
3. การกระทำ�โดยพลาด
		
เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมาย คือ ผู้กระทำ�ไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล แต่กฎหมาย		
		ถือว่ามีเจตนา

เอกสารการสอน # 2.7

การสำ�คัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 61)

					
การสำ�คัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 61)
1. ลักษณะของการกระทำ� เช่น
		1.1 เจตนากระทำ�ต่อคนหนึ่ง 		
		1.2 แต่กระทำ�ต่ออีกคนโดยสำ�คัญผิด
		1.3 ถือว่ากระทำ�โดยเจตนาต่อผู้ได้รับผลร้าย
2. หลักเกณฑ์การกระทำ�โดยสำ�คัญผิด เช่น		
		
2.1 มีผู้เสียหายฝ่ายเดียว คือผู้ที่ได้รับผลร้าย		
		2.2 อาจสำ�คัญผิดในทรัพย์สินก็ได้
3. การกระทำ�โดยตัวบุคคล เช่น		
		เป็นเจตนาตามความเป็นจริง โดยเป็นเจตนาประเภทประสงค์ต่อผล
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เอกสารการสอน # 2.8

การสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง (มาตรา 62)

					
การสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง (มาตรา 62)
1. การสำ�คัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด เช่น
		1.1 สำ�คัญผิดว่ามีสิทธิป้องกัน
			1.1.1 ป้องกันโดยสำ�คัญผิดแต่เกินสมควรแก่เหตุ ต้องรับผิด
			1.1.2 ป้องกันโดยสำ�คัญผิดเกิดขึ้นโดยประมาท อาจต้องรับผิดฐานประมาท
			
หากมีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดเมื่อประมาท 		
		
2. การสำ�คัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นโทษ เช่น		
		2.1 กระทำ�ผิดด้วยความจำ�เป็นโดยสำ�คัญผิด		
		2.2 สำ�คัญผิดคิดว่ากระทำ�ต่อทรัพย์ของคู่สมรส
		2.3 สำ�คัญผิดว่ากระทำ�ตามคำ�สั่งที่มิชอบของเจ้าพนักงาน
3. การสำ�คัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุลดโทษ เช่น
		3.1 สำ�คัญผิดว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม		
		3.2 สำ�คัญผิดคิดว่ากระทำ�ต่อทรัพย์ ในระหว่างญาติสนิท

เอกสารการสอน # 2.9

การขาดองค์ประกอบภายนอก การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก
การสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง

การขาดองค์ประกอบภายนอก การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก การสำ�คัญผิดใน
ข้อเท็จจริง
1. การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด		
		1.1 ความจริงไม่มีองค์ประกอบภายนอก แต่ผู้กระทำ�เข้าใจว่ามี		
		1.2 ผู้กระทำ�ไม่มีความผิด
2. การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด 		
		
2.1 ความจริงมีองค์ประกอบภายนอกอยู่ครบ แต่ผู้กระทำ�เข้าใจว่าไม่ม			
ี
		
2.2 ผู้กระทำ�ไม่มีเจตนา ไม่ต้องรับผิดฐานะกระทำ�โดยเจตนา
		2.3 แต่อาจรับผิดฐานประมาทถ้ากฎหมายให้รับผิดเมื่อประมาท
3. การสำ�คัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ หรือยกโทษ
		3.1 ความจริงองค์ประกอบภายนอกของความผิดนั้นมีอยู่ครบถ้วน		
		
3.2 ผู้กระทำ�มีเจตนากระทำ�ความผิดโดยผู้กระทำ�ก็รู้ข้อเท็จจริงนั้นทุกประการ แต่สำ�คัญผิด
		
ในข้อเท็จจริงไปว่ามีเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ หรือลดโทษ
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เอกสารการสอน # 2.10 ประมาท (มาตรา 59 วรรคสี่)
					 ประมาท (มาตรา 59 วรรคสี่)
1. ความหมาย
		1.1 ผู้กระทำ�ไม่ระมัดระวังให้เพียงพอในการกระทำ�			
			1.1.1 ความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้น
			1.1.2 ความระมัดระวังตามวิสัย
			1.1.3 ความระมัดนระวังตามพฤติการณ์
2. หลักวินิฉัยเรื่องความประมาท		
		
2.1 สมมติบุคคลขึ้นเปรียบเทียบ ทุกอย่างเหมือนผู้กระทำ� ต่างกันแต่ขนาดความระวัง		
		
2.2 เปรียบเทียบขนาดความระวัง หากสามารถใช้ความระมัดระวังได้ดีกว่าก็ถือว่ากระทำ�ประมาท 		
		
หากไม่ดีกว่า ก็ถือว่าผู้กระทำ�ไม่ประมาท
3. ประมาทกับความรับผิดทางอาญา		
		
3.1 เป็นข้อยกเว้นในเรื่องความรับผิด จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยชัดแจ้ง
		
3.2 ความผิดที่ต้องรับผิดเมื่อประมาท จะต้องมีคำ�ว่าประมาทบัญญัติไว้ ในมาตรานั้นๆ
		
3.3 จะต้องมีผลของการกระทำ�เกิดขึ้นก่อน หากไม่มีผลเกิดขึ้น ไม่ต้องรับผิดฐานประมาท
4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำ�โดยประมาท
		4.1 การฝ่าฝืนกฎหมายจะถือว่าเป็นการกระทำ�โดยประมาทในทันทีไม่ได้
		
4.2 ถ้าผู้กระทำ�ได้กระทำ�โดยประมาท แม้อีกฝ่ายจะประมาทด้วย ผู้กระทำ�ก็ต้องรับผิด แต่ละคน
		
รับผิดในฐานประมาท
		
4.3 การกระทำ�โดยประมาทจะมีการร่วมกระทำ�ในลักษณะตัวการ ผู้ ใช้ ให้กระทำ�ผิด หรือ
		
ผู้สนับสนุนไม่ได้
		4.4 การกระทำ�โดยประมาทจะมีการพยายามกระทำ�ความผิดไม่ได้

เอกสารการสอน # 2.11 ความผิดโดยเด็ดขาด (ไม่มีเจตนาและไม่ประมาท)
ความผิดโดยเด็ดขาด (ไม่มีเจตนาและไม่ประมาท)
ลักษณะของความรับผิด
		1. เป็นข้อยกเว้นของความรับผิดทางอาญาอีกประเภทหนึ่ง
		
2. ไม่คำ�นึงถึงเจตนาหรือความประมาทของผู้กระทำ� พิจารณาเฉพาะการกระทำ�เท่านั้น
		
3. กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้ โดยชัดแจ้งว่าต้องรับผิด แม้กระทำ�โดยไม่มีเจตนา

เอกสารการสอน # 2.12 การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ�และผล
			

การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ�และผล

มีหลักว่า หากผลที่เกิดขึ้นเป็น “ผลโดยตรง” ผู้กระทำ�ต้องรับผิด
ในผลนั้น หากไม่ใช่ “ผลโดยตรง” ก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้น

เอกสารการสอน # 2.13 ผลโดยตรง
			

ผลโดยตรง

คือ ผลตามทฤษฎีเงื่อนไขซึ่งมีหลักว่าถ้าไม่มีการกระทำ�ผลไม่เกิด
ถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำ� แม้ว่าจะต้องมีเหตุอื่นๆ
ประกอบด้วย ในอันที่จะก่อให้เกิดผลนั้นก็ตามแต่ถ้าไม่มีการกระทำ� ผลก็
ยังเกิด ถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ผลโดยตรง จากการกระทำ�ของจำ�เลย
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เอกสารการสอน # 2.14 ผลธรรมดาที่ทำ�ให้ผู้กระทำ�ต้องรับโทษหนักขึ้น
ผลธรรมดา

ในกรณีที่ผลของการกระทำ� ทำ�ให้
ผู้กระทำ�ต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 63)
ผู้ ก ระทำ � จะต้ อ งรั บ ผิ ด ในผลนั้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ
เป็นทั้ง “ผลโดยตรง” และ “ผลธรรมดา”
หากเป็นผลผิดธรรมดาก็ ไม่ต้องรับผิดใน
ผลนั้น

ผลธรรมดา หมายความว่า นอกจาก
ผลนั้นจะต้องเป็นผลโดยตรงแล้ว จะต้อง
เป็ น ผลธรรมดาด้ ว ย ตามทฤษฎี เ หตุ ที่
เหมาะสม และผลธรรมดา คือ ผลที่วิญญูชน
สามารถ “คาดเห็น” ความเป็นไปได้ ของผล
นั้น
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เอกสารการสอน # 2.15 เหตุแทรกแซง
เหตุแทรกแซง

ถ้าผลของการกระทำ�ไม่ใช่ ผลที่ทำ�ให้
ผู้กระทำ�ต้องรับโทษหนักขึ้น แต่เป็นผลที่เกิดจาก
“เหตุแทรกแซง” ผู้กระทำ�จะต้องรับผิดในผลนั้น
ก็ต่อเมื่อ ผลนั้นเกิดจากเหตุแทรกแซงที่
“คาดหมายได้” หากคาดหมายไม่ได้ ก็ไม่ต้อง
รับผิดในผลนั้น

เหตุแทรกแซง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่
ภายหลังจากการกระทำ�ของผู้กระทำ�ในตอนแรก
และเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในบั้นปลายขึ้น
เหตุแทรกแซงมีหลายกรณี
1. เหตุแทรกแซงที่เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น
ฟ้าผ่า ลมพายุ
2. เหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของ
มนุษย์
2.1 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำ�
ของผู้กระทำ�
2.2 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำ�
ของผู้เสียหาย
2.3 เหตุแทรกแซงที่เกิดจากการกระทำ�
ของบุคคลที่สาม
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หน่วยที่ 3
การพยายามกระทำ�ความผิด

เอกสารการสอน # 3.1

การพยายามกระทำ�ความผิด (มาตรา 80)

การพยายามกระทำ�ความผิด (มาตรา 80)
1. หลักเกณฑ์
		1.1 ต้องเป็นการกระทำ�โดยเจตนา
		
l การพยายามกระทำ�ความผิดเป็นการลงโทษการกระทำ�ที่ยังไม่เกิดผล เมื่อไม่มีผลปรากฏ
		
หากไม่ทราบเจตนาของผู้กระทำ�แล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่าผู้กระทำ�จะมีความผิดฐานใด
		
l การกระทำ�โดยเจตนาไม่เฉพาะแต่เจตนาประสงค์ต่อผล ยังรวมถึงเจตนาย่อมเล็งเห็นผล		
		
ด้วย
		
l การกระทำ�โดยประมาทหรือไม่เจตนา จะมีการพยายามกระทำ�ความผิดไม่ได้
		1.2 ผู้กระทำ�ต้องได้ลงมือกระทำ�ความผิดแล้ว
		
l การลงมือกระทำ�เป็นการกระทำ�ที่ผ่านขั้นตระเตรียมการ
		
l เป็นการกระทำ�ขั้นสุดท้าย ซึ่งผู้กระทำ�จำ�ต้องกระทำ�เพื่อให้เกิดผล
		
l ศาลฎีกาของไทยใช้หลักความใกล้ชิดต่อผลในการวินิจฉัยเรื่องการลงมือกระทำ� โดยดูว่า
		
การกระทำ�ใดที่ใกล้ชิดกับความผิดสำ�เร็จถือว่าลงมือแล้ว
		
1.3 ผู้กระทำ�กระทำ�ไปไม่ตลอดหรือกระทำ�ไปตลอดแล้ว แต่กระทำ�ไม่บรรลุผล
2. โทษ
		
2.1 การพยายามกระทำ�ความผิดทั่วไป ผู้กระทำ�รับโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำ�หนด		
		
ไว้สำ�หรับความผิดนั้น
		
2.2 การพยายามกระทำ�ความผิดบางฐานที่มีความร้ายแรงไม่น้อยกว่าความผิดสำ�เร็จ กฎหมาย
		
ก็บัญญัติให้รับโทษเท่ากับความผิดสำ�เร็จ
		
2.3 การพยายามกระทำ�ความผิดบางฐานกฎหมายยกเว้นโทษให้ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
		

เอกสารการสอน # 3.2

การพยายามกระทำ�ความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ (มาตรา 81)

การพยายามกระทำ�ความผิดที่ ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ (มาตรา 81)
1. หลักเกณฑ์
		
1.1 ต้องเป็นการกระทำ�โดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80
		1.2 ผู้กระทำ�ต้องได้กระทำ�ถึงขั้นลงมือกระทำ�ความผิดแล้ว
		1.3 ผู้กระทำ�กระทำ�ไปไม่ตลอดหรือกระทำ�ไปตลอดแต่ไม่บรรลุผล
		1.4 การกระทำ�นั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุ
			l ปัจจัยที่ใช้ ในการกระทำ� หรือ
			l วัตถุที่มุ่งหมายกระทำ�ต่อ
			
2. โทษ
		2.1 ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้น
		2.2 ถ้ากระทำ�ไปโดยความเชื่อความงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้

เอกสารการสอน # 3.3

การพยายามกระทำ�ความผิดที่ผู้กระทำ�ยับยั้งหรือกลับใจแก้ไข (มาตรา 82)

การพยายามกระทำ�ความผิดที่ผู้กระทำ�ยับยั้งหรือกลับใจแก้ ไข (มาตรา 82)
1. หลักเกณฑ์
		1.1 การพยายามกระทำ�ความผิดที่ผู้กระทำ�ยับยั้งเสียเอง			
			l ต้องเป็นการกระทำ�โดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80
			l ผู้กระทำ�จะต้องได้กระทำ�ถึงขั้นลงมือกระทำ�ความผิดแล้ว
			l ความผิดที่กระทำ�จะต้องยังไม่สำ�เร็จผลตามที่ผู้กระทำ�เจตนา
			l ผู้กระทำ�ยับยั้งเสียเองไม่กระทำ�การให้ตลอด การยับยั้งนี้ต้องเกิดจากการสมัครใจ
			
ไม่มีความกดดันจากภายนอก
		1.2 การพยายามกระทำ�ความผิดที่ผู้กระทำ�กลับใจแก้ไขไม่ให้บรรลุผล			
			l ต้องเป็นการกระทำ�โดยเจตนาเช่นเดียวกับมาตรา 80
			l ผู้กระทำ�จะต้องได้กระทำ�ถึงขั้นลงมือกระทำ�ความผิดแล้ว
			l ความผิดที่กระทำ�จะต้องยังไม่สำ�เร็จผลตามที่ผู้กระทำ�เจตนา
			l ผู้กระทำ�กลับใจแก้ไขมิให้การกระทำ�บรรลุผล การกลับใจแก้ไขต้องเกิดจากการสมัครใจ
			
ไม่มีความกดดันจากภายนอก
2. โทษ
		2.1 ผู้กระทำ�ไม่ต้องรับโทษสำ�หรับการพยายามกระทำ�ความผิด
		
2.2 ถ้าการที่กระทำ�ไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำ�หรับ
		
ความผิดนั้น
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หน่วยที่ 4
เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ
เอกสารการสอน # 4.1

เหตุยกเว้นความผิด

เหตุยกเว้นความผิดทางอาญา
		1. บทบัญญัติกฎหมายหรือจารีตประเพณีให้อำ�นาจกระทำ�
		2. ความยินยอม
		3. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารการสอน # 4.2

บทบัญญัติกฎหมายให้อำ�นาจกระทำ�

บทบัญญัติกฎหมายให้อำ�นาจกระทำ�
		1. กฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
		2. กฎหมายยกเว้นความผิดตามรัฐธรรมนูญ		
		3. กฎหมายยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
		4. กฎหมายยกเว้นความผิดตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
		5. กฎหมายยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่น
		

เอกสารการสอน # 4.3

จารีตประเพณีให้อำ�นาจกระทำ�

จารีตประเพณีให้อำ�นาจกระทำ�
		จารีตประเพณีนั้นยังคงมีอยู่ถึงขณะที่มีการกระทำ�การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เช่น
พระภิกษุทำ�โทษศิษย์ ในความดูแลเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน		

เอกสารการสอน # 4.4

ความยินยอม

ความยินยอม
		1. ต้องเป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์
		2. ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำ�นึกในศิลธรรมอันดี
		3. ความยินยอมนั้นต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำ�การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด

เอกสารการสอน # 4.5

การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 68)
		1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย		
		2. ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง
		3. ผู้กระทำ�จำ�ต้องกระทำ�เพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากภยันตราย
		4. การป้องกันไม่เกินขอบเขต

เอกสารการสอน # 4.6

เหตุยกเว้นโทษ

เหตุยกเว้นโทษ
		1. การกระทำ�โดยจำ�เป็น		
		2. ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ
		
3. การกระทำ�ตามคำ�สั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน และการกระทำ�ความผิดบาง
		
ประเภทระหว่างสามีภริยา

เอกสารการสอน # 4.7

การกระทำ�โดยจำ�เป็น

การกระทำ�โดยจำ�เป็น (มาตรา 67)
		1. การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำ�นาจ		
		2. การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย

เอกสารการสอน # 4.8

การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำ�นาจ

การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำ�นาจ (มาตรา 67 (1))
		1. การกระทำ�ความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำ�นาจ		
		2. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
		3. กระทำ�ไปไม่เกินขอบเขต
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เอกสารการสอน # 4.9

การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย

การกระทำ�ความผิดด้วยความจำ�เป็นเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย (มาตรา 67 (2))
		1. ต้องกระทำ�เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย		
		2. เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง		
		3. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภยันตรายให้พ้นโดยวิธีอื่นได้
		4. ภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
		5. กระทำ�ไปไม่เกินขอบเขต

เอกสารการสอน # 4.10 ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ
ความไม่สามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ		
		1. กระทำ�ความผิดในขณะวิกลจริต (มาตรา 65)		
		
2. กระทำ�ความผิดในขณะมึนเมา (มาตรา 66)			
		
3. เด็กกระทำ�ความผิด (มาตรา 73, 74, 75)			

เอกสารการสอน # 4.11 กระทำ�ความผิดในขณะวิกลจริต
กระทำ�ความผิดในขณะวิกลจริต (มาตรา 65)		
		
1. กระทำ�ความผิดในขณะ “ไม่สามารถรู้ผิดชอบ” หรือ “ไม่สามารถบังคับตนเองได้”		
		
2. มีสาเหตุเพราะ จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟื่อน

เอกสารการสอน # 4.12 กระทำ�ความผิดในขณะมึนเมา
กระทำ�ความผิดในขณะมึนเมา (มาตรา 66)		
		
1. กระทำ�ความผิดในขณะ “ไม่สามารถรู้ผิดชอบ” หรือ “ไม่สามารถบังคับตนเองได้”		
		2. เพราะความมึนเมาจากการเสพย์สุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่น
		
3. ความมึนเมานั้น ต้องเกิดขึ้นโดย
			1) ผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำ�ให้มึนเมา หรือ
			2) ถูกขืนใจให้เสพย์
		

เอกสารการสอน # 4.13 เด็กกระทำ�ความผิด
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เด็กกระทำ�ความผิด (มาตรา 73, 74, 75)		
1. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 73)
2. เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอำ�นาจดำ�เนินการตามมาตรา 74
ดังนี้
		(1) ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยไป และถ้าเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่
เด็กอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้
		
		
(2) มอบตัวเด็กให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ โดยวางข้อกำ�หนด
		
		
(3) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา หรือสถานฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกำ�หนด
แต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นมีอายุครบ 18 ปี
		
		
กรณีมอบตัวเด็ก ตาม (2) ศาลกำ�หนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ และศาลแต่งตั้งพนักงาน
คุมประพฤติ (มาตรา 74 วรรคสอง)
		
กรณีเด็กไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และไม่ยอมรับข้อกำ�หนดตาม (2) ศาลจะมีคำ�สั่งให้		
มอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรเพื่อฝึกและอบรมเด็ก (มาตรา 74 วรรคสาม)
		
หากคำ�สั่งตาม (2) (3) วรรคสอง และวรรคสาม มีพฤติการณ์เกี่ยวกับคำ�สั่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ศาลอาจมีอำ�นาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำ�สั่ง หรือมีคำ�สั่งใหม่ตามอำ�นาจในมาตรานี้ ได้ (มาตรา 74 วรรคสี่)
3. เด็กอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำ�กว่า 18 ปี (มาตรา 75)
		1) ศาลจะพิจารณาว่าสมควรได้รับโทษหรือไม่
		
2) ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา 74
		
3) ถ้าศาลเห็นว่าสมควรลงโทษ ก็ให้ลดโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง
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เอกสารการสอน # 4.14 การกระทำ�ตามคำ�สั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
การกระทำ�ตามคำ�สั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน (มาตรา 70)		
		1. ต้องเป็นการกระทำ�ตามคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
		2. คำ�สั่งนั้นเป็นคำ�สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
		
3. ผู้กระทำ�จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำ�สั่งนั้น หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
		
4. ผู้กระทำ�ตามคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน “ไม่รู้” ว่าคำ�สั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารการสอน # 4.15 การกระทำ�ความผิดบางประเภทระหว่างสามีภริยา
การกระทำ�ความผิดบางประเภทระหว่างสามีภริยา (มาตรา 71 วรรคแรก)		
		1. เป็นการกระทำ�ความผิดระหว่าง “สามีภริยา”
		
2. ความผิดที่สามีภริยากระทำ�ต่อกันนั้น 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
		
กระทำ�ความผิด (มาตรา 65 วรรคสอง และมาตรา 66)
		
3. ป้องกันหรือจำ�เป็นเกินขอบเขต (มาตรา 69)
		
4. การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติใกล้ชิด (มาตรา 71 วรรคสอง)
		
5. ผู้กระทำ�อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (มาตรา 75 และมาตรา 76)

เอกสารการสอน # 4.18 ความไม่รู้กฎหมาย
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ความไม่รู้กฎหมาย (มาตรา 64)		
โดยหลัก บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความผิดในทางอาญาไม่ได้
ยกเว้น
		
1. ศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติกรรม ผู้กระทำ�ความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่า
		
การกระทำ�นั้นเป็นความผิดอาญา
		
		2. ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล
		
		
3. ถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำ�ไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย		
กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

เอกสารการสอน # 4.19 คนวิกลจริตหรือคนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเอง
				ได้บ้างกระทำ�ความผิด

คนวิกลจริตหรือคนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเอง				
ได้บ้างกระทำ�ความผิด (มาตรา 65 วรรคสอง และมาตรา 66)		
		1. กระทำ�ความผิดในขณะวิกลจริต หรือกระทำ�ความผิดขณะมึนเมา		
		
		
2. หากผู้กระทำ�ความผิด “ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง” หรือ “ยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง”
		
ในขณะกระทำ�ความผิด
		
		
3. ศาลมีอำ�นาจใช้ดุลพินิจลดโทษ โดยจะลงโทษผู้กระทำ�น้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับ
		
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
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เอกสารการสอน # 4.20 ป้องกันหรือจำ�เป็นเกินขอบเขต
ป้องกันหรือจำ�เป็นเกินขอบเขต (มาตรา 69)		
1. ป้องกันเกินขอบเขต
		
1.1 ป้องกัน “เกินสมควรแก่เหตุ”
		
1) เกิน “วิถีทางน้อยที่สุด”
		
2) เกิน “สัดส่วนแห่งภยันตราย”
		
1.2 ป้องกัน “เกินกว่ากรณีแห่งการจำ�ต้องกระทำ�เพื่อป้องกัน”
2. จำ�เป็นเกินขอบเขต
		2.1 จำ�เป็นเกินสมควรแก่เหตุ
			1) เกิน “วิถีทางน้อยที่สุด”
		
2) เกิน “สัดส่วนแห่งภยันตราย”
		
2.2 จำ�เป็น “เกินกว่ากรณีแห่งความจำ�เป็น”
3. ผลของการกระทำ�โดยป้องกันหรือจำ�เป็นเกินขอบเขต
		3.1 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
		
3.2 แต่ถ้าเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำ�ก็ได้

เอกสารการสอน # 4.21 การกระทำ�ความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิด
การกระทำ�ความผิดบางประเภทระหว่างญาติใกล้ชิด (มาตรา 71 วรรคสอง)		
		1. เป็นกรณีที่บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน กระทำ�ความผิดต่อกัน
		
		

2. ความผิดที่กระทำ�ต่อกันนั้น ต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระบุไว้ ในประมวล		
กฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคหนึ่ง

		3. ผลของการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติใกล้ชิดดังกล่าว
			1) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตรา แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอม		
			
ความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้
			2) ศาลจะลงโทษผู้กระทำ�ความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้น
			
เพียงใดก็ได้

เอกสารการสอน # 4.22 ผู้กระทำ�อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
ผู้กระทำ�อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (มาตรา 75 และมาตรา 76)		
		1. ผู้กระทำ�ผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำ�กว่า 18 ปี กระทำ�ผิด
			l จัดการตามมาตรา 74 หรือ
			l ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง
		
		
2. ผู้กระทำ�ผิดอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กระทำ�ผิด
			l ศาลเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้		

เอกสารการสอน # 4.23 เหตุบันดาลโทสะ
เหตุบันดาลโทสะ (มาตรา 72)		
		1. ถูกข่มแหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
		2. การถูกข่มเหงนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำ�บันดาลโทสะ
		3. กระทำ�ต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
		4. ผลของการกระทำ�โดยบันดาลโทสะ

เอกสารการสอน # 4.24 เหตุบรรเทาโทษ
เหตุบรรเทาโทษ (มาตรา 78)		
		1. เหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการณ์ก่อนการกระทำ�ความผิด
			1) เป็นผู้ โฉดเขลาเบาปัญญา
			2) ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส
			3) มีคุณความดีมาแต่ก่อน
		2. เหตุบรรเทาโทษซึ่งเป็นพฤติการณ์หลังการกระทำ�ความผิด
			1) รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด
			2) ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน
			3) ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
			4) เหตุอื่นที่ศาลแห่งว่ามีลักษณะทำ�นองเดียวกัน
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หน่วยที่ 5
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ความผิด

เอกสารการสอน # 5.1

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ความผิด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ผิด
		1. ตัวการ (มาตรา 83)
		
2. ผู้ ใช้ (มาตรา 84) และ ผู้ ใช้ โดยวิธีโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85)
		
3. ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)

เอกสารการสอน # 5.2

ตัวการ (มาตรา 83)

ตัวการ (มาตรา 83)		
		1. ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป		
		
		
2. ต้องมีการกระทำ�ความผิดร่วมกัน (ร่วมมือ)
		
1) ลักษณะของการกระทำ�ที่ถือว่าร่วมมือ เช่น กระทำ�ส่วนหนึ่งของความผิด แบ่งหน้าที		
่
			
กันทำ� อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือในทันที่
		
2) เวลาในการร่วมมือ ต้องร่วมมือระหว่างกระทำ�ผิด ถ้าร่วมมือก่อนหรือหลังกระทำ�ผิด 		
			
ไม่เป็นตัวการ
		
		
3. ต้องมีเจตนาร่วมกระทำ�ความผิดด้วยกัน (ร่วมใจ)
			1) ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ� ต้องรู้ถึงการกระทำ�ของกันและกัน
			2) ต้องมีเจตนาร่วมกันในการกระทำ�ความผิดตั้งแต่ต้นจนจบ
		
3) การกระทำ�โดยประมาทไม่อาจเป็นตัวการได้

เอกสารการสอน # 5.3

ความรับผิดชอบตัวการ

ความรับผิดชอบตัวการ		
		1. ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้น
		
2. ศาลอาจกำ�หนดโทษ ตัวการแต่ละคนแตกต่างกันได้
		3. ความรับผิดต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวแลพเหตุในลักษณะคดีด้วย
		
4. ความรับผิด ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้กระทำ�ด้วย เช่น บุคคลทั่วไปไม่สามารถเป็น
ตัวการร่วมในความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
		

เอกสารการสอน # 5.4

ผู้ ใช้ (มาตรา84) (มาตรา 85)
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ผู้ ใช้ (มาตรา84) (มาตรา 85)
แบ่งเป็น 2 ประเภท		
		1. ผู้ ใช้ ในกรณีทั่วไป หรือเป็นการใช้ โดยเจาะจงตัวผู้ถูกใช้ มาตรา 84		
		
2. ผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85		

เอกสารการสอน # 5.5

ผู้ ใช้ มาตรา84

ผู้ ใช้ มาตรา84
1. ต้องก่อให้ผู้อื่นกระทำ�ความผิด
		
1) เดิมผู้ถูกใช้ยังไม่มีเจตนากระทำ�ความผิด แต่ผู้ ใช้เป็นผู้ก่อเจตนาให้ผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำ�		
		
ความผิด
		
2) การก่ออาจทำ�โดย การใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน ยุยง ส่งเสริม หรือวิธีอื่นใด
		
3) ในกรณีใช้กันเป็นทอดๆ การเป็นผู้ ใช้สมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ที่จะเป็นผู้กระทำ�ความผิดได้ทราบถึง
		
การใช้นัน
		4) ผู้ถูกใช้จะทำ�ผิดด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ต้องทำ�ตามที่ผู้ ใช้บอก
		
5) การหลอกให้ผู้อื่นที่ไม่มีเจตนาในการกระทำ�ความผิด ถือว่าผู้นั้นกระทำ�ความผิดเอง โดย
		
ผู้ถูกหลอกเป็นเพียงเครื่องมือในการกระทำ�ความผิด (Innocent Agent) ไม่ใช่กรณีผู้ ใช้กับ
		
ผู้ถูกใช้
2. ผู้ ใช้ต้องมีเจตนาที่จะก่อให้ผู้อื่นกระทำ�ความผิด โดยอาจเป็น การใช้ โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ
การใช้ โดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ได้
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เอกสารการสอน # 5.6

ความรับผิดของผู้ ใช้

ความรับผิดของผู้ ใช้
1. กรณีผู้ถูกใช้ได้กระทำ�ความผิดตามที่ใช้ (มาตรา 84 วรรคสาม)
		l ผู้ ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ
		l ต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ ใช้กึ่งหนึ่ง หากผู้ถูกใช้เป็นบุคคลตามที่กฎหมายระบุ
2. กรณีผู้ถูกใช้ไม่ได้กระทำ�ความผิดตามที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (มาตรา 84 วรรคสอง)
		l ผู้ ใช้ต้องโทษ 1 ใน 3 ของโทษที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้น
3. ผู้ ใช้รับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการใช้ (มาตรา 87)
		
4. ผู้ ใช้เข้าขัดขวางมิให้ผู้ถูกใช้ที่ลงมือกระทำ�ความผิดแล้ว ให้กระทำ�ไปไม่ตลอดหรือการกระทำ�ไม่			
บรรลุผล (มาตรา 88)
		l ผู้ ใช้ต้องระวางโทษ 1 ใน 3 ของความผิดนั้น
		l ส่วนผู้ถูกใช้ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำ�ความผิด
5. ต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดีด้วย (มาตรา 89)
6. กรณีผู้ถูกใช้ ให้ข้อมูลสำ�คัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเอาผิดผู้ ใช้ ถือเป็นเหตุลดโทษ (มาตรา 85/1)

เอกสารการสอน # 5.7

ผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85

ผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ มาตรา 85
1. ลักษณะการใช้
		1) ต้องโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำ�ความผิด โดยไม่เจาะจงตัวผู้ถูกใช้			
		2) การโฆษณาหรือประกาศต้องทำ�ให้บุคคลตัดสินใจกระทำ�ความผิดนั้น
2. ความผิดนั้นต้องมีกำ�หนดโทษไม่ต่ำ�กว่า 6 เดือน
3. ต้องได้มีการกระทำ�ความผิดตามที่โฆษณาหรือประกาศนั้น
4. ต้องได้ โฆษณาหรือประกาศโดยมีเจตนาให้บุคคลทั่วไปกระทำ�ความผิด

เอกสารการสอน # 5.8

ความรับผิดของผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ
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ความรับผิดของผู้ ใช้ โดยโฆษณาหรือประกาศ
1. กรณีได้มีการกระทำ�ความผิดตามที่โฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85 วรรคสอง)
		l ผู้ โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษเสมือนตัวการ
			
2. กรณีไม่ได้มีการกระทำ�ความผิดตามโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)
		l ผู้ โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของความผิดนั้น
3. ผู้ โฆษณาหรือประกาศ รับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 87)
		
4. ผู้ โฆษณาหรือประกาศ เข้าขัดขวางมิให้ผู้กระทำ�ตามคำ�โฆษณาหรือประกาศ ให้กระทำ�ไปไม่ตลอดหรือ		
การกระทำ�ไม่บรรลุผล (มาตรา 88)
		l ผู้ โฆษณาหรือประกาศ ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของความผิดนั้น
		l ส่วนผู้กระทำ�ตามคำ�โฆษณาหรือประกาศ ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำ�ความผิด
5. ต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดีด้วย (มาตรา 89)
6. กรณีผู้กระทำ�ตามคำ�โฆษณาหรือประกาศ ให้ข้อมูลสำ�คัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเอาผิดผู้ โฆษณา
หรือประกาศ ถือเป็นเหตุลดโทษ (มาตรา 85/1)
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เอกสารการสอน # 5.9

ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)

ผู้สนับสนุน (มาตรา 86)
การกระทำ�ใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำ�ความผิด
หลักเกณฑ์
1. ต้องมีการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำ�ความผิด
		1.1 ต้องมีการกระทำ�ความผิด		
		
l ถ้าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดการกระทำ�ของตัวการไม่เป็นความผิดหรือไม่มีการกระทำ�ความผิด
		
ก็จะมีการสนับสนุนไม่ได้
		1.2 ต้องมีการกระทำ�อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำ�ความผิด			
		
l จะกระทำ�ด้วยวิธีใดก็ได้ จะกระทำ�โดยตรงหรือกระทำ�โดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นที่ต่างกันไป		
		
ก็ได้
		1.3 ต้องได้กระทำ�การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำ�ความผิด
		
l ถ้าช่วยเหลือภายหลังการกระทำ�ความผิดไม่ใช่ผู้สนับสนุน
		
l การช่วยเหลือก่อนทำ�ความผิด จะก่อนมากน้อยแค่ไหนก็ได้
		1.4 ผู้กระทำ�ความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้
2. ต้องมีเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำ�ความผิด
		2.1 ต้องให้ความช่วยเหลือโดยรู้ว่าผู้ที่ตนช่วยเหลือนั้นจะกระทำ�ความผิด
		2.2 การสนับสนุนอาจเป็นเจตนาของผู้สนับสนุนเพียงฝ่ายเดียวโดยผู้กระทำ�หรือตัวการไม่รู้ถึง
		
เจตนานั้นก็ได้
		2.3 การกระทำ�โดยประมาทหรือไม่มีเจตนาที่จะช่วยเหลือในการกระทำ�ความผิดไม่เป็นการ		
		
สนับสนุน

เอกสารการสอน # 5.10 ความรับผิดของผู้สนับสนุน
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ความรับผิดของผู้สนับสนุน
1. ผู้สนับสนุนโดยปกติรับโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้น มาตรา 86
2. ผู้สนับสนุนรับผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตของการสนับสนุน มาตรา 87
3. ผู้สนับสนุน เข้าขัดขวางผู้กระทำ�ความผิดให้กระทำ�ไปไม่ตลอดหรือการกระทำ�ไม่บรรลุผล ผู้สนับสนุน		
ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 88)
4. บางกรณีกฎหมายกำ�หนดให้ผู้สนับสนุนรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในกรณีที่เป็นความผิดที่มีลักษณะ
ร้ายแรง เช่น มาตรา 111 หรือมาตรา 129 แต่บางกรณี กฎหมายก็กำ�หนดให้ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษ
เช่น สนับสนุนในความผิดลหุโทษลงโทษตามมาตรา 106

เอกสารการสอน # 5.11 เปรียบเทียบตัวการ ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน
เปรียบเทียบตัวการ ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน
1. ตัวการกับผู้ ใช้
		
1.1 ตัวการต้องร่วมมือกระทำ�ผิดด้วย จึงต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ผู้ ใช้เพียงก่อให้ผู้อื่นทำ�ผิด
		
ไม่ได้ร่วมลงมือด้วยจึงไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ
		
1.2 ถ้าผู้ ใช้ร่วมมือกระทำ�ผิดตามที่ใช้นั้นด้วย ก็กลายเป็นตัวการไม่ใช่ผู้ ใช้
2. ตัวการกับผู้สนับสนุน
		
2.1 ตัวการต้องร่วมมือร่วมใจกันกระทำ�ผิด ต้องร่วมมือกระทำ�การอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด
		
ผู้สนับสนุนไม่ต้องลงมือกระทำ�การอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด
		
2.2 ตัวการต้องคบคิดกันมา แต่ผู้สนับสนุนอาจมีเจตนาฝ่ายเดียวก็ได้ ไม่ต้องคบคิดกับผู้กระทำ�ผิด
		
มาก่อน
		
2.3 ตัวการต้องร่วมมือกระทำ�ผิดด้วยกัน ผู้สนับสนุนเพียงให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก		
		
โดยมิได้ลงมือกระทำ�ผิดด้วย
3. ผู้ ใช้กับผู้สนับสนุน
		
3.1 ผู้ ใช้เป็นผู้ก่อใหผู้อื่นกระทำ�ผิด คือทำ�ให้ผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำ�ผิดตามที่ใช้ แต่ผู้สนับสนุน		
		
เพียงให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำ�ผิด
		
3.2 การใช้ต้องลงมือก่อนกระทำ�ผิด ถ้าใช้ ในขณะกระทำ�ผิดอาจเป็นเพียงผู้สนับสนุน 		
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เอกสารการสอน # 5.12 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี มาตรา 89
เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี มาตรา 89
1. เหตุส่วนตัว
		1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือฐานะเฉพาะตัวของผู้กระทำ�ผิดแต่ละคน
		
2) อันมีผลให้ได้รับยกเว้นโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้ร่วมกระทำ�ความผิดนั้น ไม่มีผลถึงคนอื่น		
		
ด้วย
2. เหตุในลักษณะคดี
		1) ข้อเท็จจริงอื่นๆอันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับการกระทำ�ผิด
		
2) ยังผลให้ได้รับการยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษแก่ผู้ร่วมกระทำ�ผิดทุกคน
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หน่วยที่ 6
โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำ�ความผิดหลายอย่าง การกระทำ�ความผิดอีก อายุความและอื่นๆ
เอกสารการสอน # 6.1 โทษอาญา
โทษอาญา (มาตรา 18)
		1. ประหารชีวิต
		2. จำ�คุกตลอดชีวิต		
		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 เหลือจำ�คุกตลอดชีวิต
			
3.2 ลดกึ่งหนึ่ง เหลือจำ�คุกตลอดชีวิต หรือจำ�คุก 25 ถึง 50 ปี
		
4. มีทั้งการเพิ่มโทษและลดโทษ ต้องลดอย่างเดียว
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เอกสารการสอน # 6.3

โทษจำ�คุก

โทษจำ�คุก		
		
1. ประเภท: มี 2 ประเภท
			1.1 ตลอดชีวิต
			1.2 มีกำ�หนดระยะเวลา
		2. วิธีบังคับ
			2.1 ความผิดที่จำ�คุกหรือปรับ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
				l เลือกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้
			
2.2 ความผิดที่จำ�คุกหรือปรับ (มาตรา 20)
				l ลงทั้งจำ�คุกทั้งปรับ หรือจำ�คุกอย่างเดียวก็ได้
				l จะปรับอย่างเดียวไม่ได้
		
		3. การคำ�นวณ (มาตรา 21 และมาตรา 22)
			
3.1 เริ่มต้นวันพิพากษา นับ 1 วันเต็ม
			3.2 หักวันที่ถูกคุมขังออก
			
3.3 กำ�หนดเป็นเดือน นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน
			3.4 กำ�หนดเป็นปี คำ�นวณตามปฏิทิน
			3.5 ปล่อยตัวในวันถัดจากวันครบกำ�หนด

เอกสารการสอน # 6.4

การเพิ่มและการลดโทษจำ�คุก

การเพิ่มและการลดโทษจำ�คุก		
		
1. โทษจำ�คุกตลอดชีวิต (มาตรา 51 และมาตรา 53)
			1.1 เพิ่มอีกไม่ได้
			
1.2 ลด ต้องเปลี่ยนเป็นจำ�คุก 50 ปีก่อน แล้วจึงลด
			1.3 มีทั้งการเพิ่มและการลด ต้องลดอย่างเดียว
		2. โทษจำ�คุกมีกำ�หนดระยะเวลา (มาตรา 51 และมาตรา 54)
			2.1 ต้องกำ�หนดโทษที่จะลงก่อน			
			2.2 เพิ่มหรือลดจากโทษที่กำ�หนดนั้น
			2.3 มีทั้งการเพิ่มและการลด ให้เพิ่มก่อนแล้วจึงค่อยลด
			2.4 ถ้าเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับลด ไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้
			
2.5 จะเพิ่มเป็นจำ�คุกเกิน 50 ปีไม่ได้		
		
		3. ลดโทษจำ�คุกให้น้อยลงได้อีก (มาตรา 55)
3.1 ศาลจำ�คุก 3 เดือนหรือน้อยกว่า
			3.2 ไม่มีปรับด้วย
			3.3 ศาลลดโทษจำ�คุกอีกได้ แต่จะยกเลยไม่ได้
		4. งดโทษจำ�คุกคงปรับอย่างเดียว (มาตรา 55)
			4.1 ศาลจำ�คุก 3 เดือนหรือน้อยกว่า
			4.2 ไม่มีปรับด้วย
			
4.3 ศาลลดโทษจำ�คุกอีกได้ หรือยกโทษจำ�คุก คงปรับอย่างเดียวก็ได้
		
		5. รอกำ�หนดโทษและรอการลงโทษ (มาตรา 56, 57, และมาตรา 58)
			5.1 รอได้เฉพาะโทษจำ�คุก
			
5.2 ศาลจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี
			5.3 จำ�เลยไม่เคยจำ�คุกมาก่อน (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 เปลี่ยนโทษจำ�คุกเป็นกักขัง			
			2.2 ต้องโทษปรับแล้วไม่ชำ�ระหรือศาลสงสัยจะไม่ชำ�ระ			
			2.3 ขัดขืนคำ�พิพากษาให้ริบทรัพย์สิน
			2.4 ไม่ยอมทำ�ทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้		
		
		3. วิธีบังคับ (มาตรา 24)
3.1 กักตัวไว้ ในสถานที่กักขังอันมิใช่เรือนจำ�
			3.2 ถ้าศาลเห็นสมควร อาจให้กักขัง
				1) ที่อาศัยของผู้นัน
				2) ที่อาศัยของผู้อื่นที่ยินยอม
				3) สถานที่อื่นอันอาจกักขังได้

เอกสารการสอน # 6.6

สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องโทษกักขัง (มาตรา 25 และมาตรา 26)

สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องโทษกักขัง (มาตรา 25 และมาตรา 26)
		1. สิทธิ
			1.1 ได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่กักขัง
			1.2 ได้รับอาหารจากภายนอกโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง
			1.3 ใช้เสื้อผ้าของตนเอง
			1.4 ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง
			1.5 รับและส่งจดหมายได้
			1.6 ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน ในกรณีถูกกักขังในที่อยู่ของตนหรือของผู้อื่น
		
		2. หน้าที่
			
2.1 ต้องทำ�งานตามระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย			
			2.2 ถ้าประสงค์ทำ�งานอย่างอื่น ให้เลือกทำ�ได้ตามประเภทงานที่สมัครแต่ต้องไม่ขัดต่อ
			
ระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัย			
			2.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำ�หนด

เอกสารการสอน # 6.7

การเปลี่ยนโทษจำ�คุกเป็นกักขัง (มาตรา 23)

การเปลี่ยนโทษจำ�คุกเป็นกักขัง (มาตรา 23)
		1. หลักเกณฑ์
			1.1 กระทำ�ผิดซึ่งมีโทษจำ�คุก
			
1.2 ศาลจำ�คุกไม่เกิน 3 เดือน			
			1.3 ไม่เคยถูกจำ�คุกมาก่อน (ยกเว้นประมาทและลหุโทษ)
			
1.4 กักขังไม่เกิน 3 เดือน แทนจำ�คุก 			
		
		2. ข้อสังเกต
			2.1 เป็นอำ�นาจของศาลจะเปลี่ยนหรือไม่
			2.2 ถ้าศาลลงโทษอย่างอื่นด้วย โทษนั้นคงมีอยู่

เอกสารการสอน # 6.8

การเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำ�คุก (มาตรา 27)

การเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำ�คุก (มาตรา 27)
		1. หลักเกณฑ์
			
1.1 ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ วินัย หรือ			
			1.2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำ�หนด หรือ			
			1.3 ต้องคำ�พิพากษาให้จำ�คุก		
		

2. ผล เปลี่ยนกักขังเป็นจำ�คุกได้ ไม่เกินเวลาที่ต้องกักขังต่อไป
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เอกสารการสอน # 6.9

โทษปรับ

โทษปรับ
		
1. วิธีบังคับ (มาตรา 28 และมาตรา 29)
			
1.1 ต้องชำ�ระเป็นเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันพิพากษา			
			1.2 ถ้าไม่ชำ�ระ
			
(1) ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ
			
(2) กักขังในสถานกักขังของทางราชการแทนค่าปรับ (จะเปลี่ยนโทษกักขังแทนค่าปรับ
			
นี้เป็นโทษจำ�คุกไม่ได้)		
		
		2. การคำ�นวณระยะเวลากักขังแทนค่าปรับ (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 หักวันที่คุมขังออกจากจำ�นวนค่าปรับ
			2.5 ถูกกักขังแทนค่าปรับครบแล้ว ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำ�หนด			
			2.6 ถ้านำ�เงินค่าปรับมาชำ�ระครบ ปล่อยตัวทันที
		3. การขอทำ�งานบริการสังคมในกรณีศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท (มาตรา 30/1)
			3.1 ที่ต้องโทษปรับไม่เป็นนิติบุคคล			
			3.2 ไม่มีชำ�ระค่าปรับ
			
3.3 อาจยื่นคำ�ร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดี ขอทำ�งานบริการสังคม หรือ
			
งานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
		4. การเพิ่มโทษและลดโทษ (มาตรา 54)
			4.1 กำ�หนดโทษที่จะลงก่อน แล้วจึงเพิ่มหรือลดโทษ			
			4.2 ถ้ามีทั้งเพิ่มและลดโทษ ให้เพิ่มโทษก่อนและจึงลดโทษ			
			
4.3 ถ้าเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับลดโทษ จะไม่เพิ่มและไม่ลดโทษก็ได้ 		
		
		5. การชำ�ระค่าปรับในอัตราอย่างสูง (มาตรา 79)
			5.1 คดียังไม่ถึงศาล ชำ�ระแก่เจ้าพนักงาน			
			5.2 คดีที่ถึงศาลแล้ว ชำ�ระต่อศาลก่อนเริ่มสืบพยาน
			5.3 ผล
				l ไม่ถือว่าจำ�เลยรับสารภาพ เท่ากับไม่เคยต้องคำ�พิพากษาว่ากระทำ�ความผิด

เอกสารการสอน # 6.10 โทษริบทรัพย์สิน
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โทษริบทรัพย์สิน
		
1. ทรัพย์สินที่จะถูกริบได้ (มาตรา 32, 33, 34 และมาตรา 35)
			
1.1 ทรัพย์สินที่ต้องริบเสมอ			
				(1) ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ ใดทำ�เป็นความผิด
				(2) ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ ใดมีไว้เป็นความผิด
			1.2 ทรัพย์สินที่ต้องริบเว้นแต่เป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นด้วย
				
(1) ทรัพย์ที่ได้ ให้ตามมาตรา 143, 144, 149, 150, 167, 201 หรือมาตรา 202		
				(2) ทรัพย์ที่ได้ ให้เพื่อจูงใจให้กระทำ�ผิด
				(3) ทรัพย์ที่ได้ ให้เป็นรางวัลในการกระทำ�ผิด
			1.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นด้วย		
				(1) ทรัพย์ที่ได้ ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำ�ผิด						
				(2) ทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำ�ผิด
		2. วิธีบังคับ ในกรณีไม่ส่งทรัพย์สินที่ริบ (มาตรา 37)
			2.1 ยึดทรัพย์สินนั้น			
			2.2 ให้ชำ�ระราคาหรือยึดทรัพย์อื่นชดใช้			
			
2.3 กักขังผู้นั้นไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำ�สั่ง ไม่เกิน 1 ปี
		
		3. การขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบ (มาตรา 36)
			3.1 ต้องเป็นทรัพย์ที่ถูกริบตามมาตรา 33 และมาตรา 34			
			3.2 เจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำ�ผิด
			
3.3 ต้องร้องต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่คำ�พิพากษาถึงที่สุด
		
						
เอกสารการสอน # 6.11 วิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 39)
วิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 39)
		1. ประเภทกักกัน
		2. ห้ามเข้าเขตกำ�หนด		
		3. เรียกประกันทัณฑ์บน
		4. คุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล
		5. ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
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เอกสารการสอน # 6.12 กักกัน
กักกัน
		
1. หลักเกณฑ์ (มาตรา 41, 43 และมาตรา 97)
			1.1 เคยถูกกักขังมาแล้ว หรือ
			
1.2 เคยถูกจำ�คุกไม่ต่ำ�กว่า 6 เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในความผิดที่ระบุไว้ ใน
			
มาตรา 41
			
1.3 ทำ�ผิดอีกภายใน 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 เป็นอำ�นาจของศาลและกักกันหรือไม่ก็ได้
		
		3. การคำ�นวณระยะเวลากักกัน (มาตรา 42)
			3.1 นับวันที่ศาลพิพากษาเป็นวันเริ่มกักกัน
			3.2 ถ้ายังมีโทษจำ�คุกหรือกักขังอยู่ นับวันถัดจากพ้นโทษจำ�คุกหรือกักขังเป็นวันเริ่มกักกัน
			
3.3 กำ�หนดเป็นเดือน นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน
			3.4 กักกันครบกำ�หนดแล้ว ปล่อยตัววันถัดไป
		

เอกสารการสอน # 6.13 ห้ามเข้าเขตกำ�หนด (มาตรา 44 และมาตรา 45)
ห้ามเข้าเขตกำ�หนด (มาตรา 44 และมาตรา 45)
หลักเกณฑ์
		1. ถูกศาลพิพากษาลงโทษไม่ว่าประเภทใด
		
2. ศาลสั่งห้ามเข้าเขตกำ�หนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่พ้นโทษ		
		
3. ฝ่าฝืนคำ�สั่งผิดตามมาตรา 194

เอกสารการสอน # 6.14 เรียกประกันทัณฑ์บน
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เรียกประกันทัณฑ์บน
1. หลักเกณฑ์ (มาตรา 46)
		1.1 อัยการฟ้องศาลว่า จำ�เลยจะก่อเหตุร้ายขึ้น หรือ
		
1.2 ในการพิจารณาคดี ศาลไม่ลงโทษจำ�เลย แต่เชื่อว่าจำ�เลยจำ�เลยจะก่อเหตุร้าย		
		
1.3 ศาลมีอำ�นาจสั่งให้จำ�เลยทำ�ทัณฑ์บนโดยกำ�หนดเงินไม่เกิน 5,000 บาทว่า
		
(1) จะไม่ก่อเหตุร้ายนั้นในเวลาที่ศาลกำ�หนด ไม่เกิน 2 ปี
		
(2) จะไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายนั้นในเวลาที่ศาลกำ�หนด ไม่เกิน 2 ปี และหาประกันสำ�หรับ
		
ชำ�ระเงินตามทัณฑ์บน
		
1.4 การกระทำ�ของเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำ�ทัณฑ์บนไม่ได้
2. วิธีบังคับ (มาตรา 47)
		2.1 ไม่ยอมทำ�ทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้
		
(1) กักขังจนกว่าจะทำ�ทัณฑ์บนหรือหาประกันได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน
		
(2) สั่งห้ามเข้าเขตกำ�หนด (ฝ่าฝืนคำ�สั่งห้ามเป็นห้ามผิดตามมาตรา 194)				
		
2.2 ผิดทัณฑ์บน		
		
(1) อาจไม่สั่งให้ชำ�ระเงินเลยก็ได้		
		
(2) สั่งให้ชำ�ระเงินมีจำ�นวน
			l เท่าที่กำ�หนดไว้
		
l น้อยกว่าที่กำ�หนดไว้
		
(3) ถ้าไม่ชำ�ระให้กักขังแทน
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เอกสารการสอน # 6.15 คุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล (มาตรา 48 และมาตรา 49)
คุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล (มาตรา 48 และมาตรา 49)
หลักเกณฑ์
		1. ศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟื่อนจะไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
			1.1 สั่งคุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล
			1.2 ถอนคำ�สั่งเมื่อใดก็ได้
		
2. ศาลจำ�คุกจำ�เลยหรือรอไว้ แต่ศาลเห็นว่าจำ�เลยกระทำ�ผิดเพราะเสพสุราหรือยาเสพติดศาลสั่ง		
		
ให้จำ�เลยละเว้นเสพสิ่งเหล่านั้นในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่พ้นโทษหรือวันปล่อยตัวเพราะรอ		
		
ลงโทษแต่จำ�เลยไม่ทำ�ตาม
			2.1 สั่งคุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล
			
2.2 มีกำ�หนดไม่เกิน 2 ปี
			
2.3 ฝ่าฝืนคำ�สั่งศาล ผิดตามมาตรา 195

เอกสารการสอน # 6.16 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (มาตรา 50)
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (มาตรา 50)
หลักเกณฑ์
		1. ศาลลงโทษไม่ว่าประเภทใด		
		2. ศาลเห็นว่าจำ�เลยกระทำ�ผิด			
			2.1 โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ			
			2.2 เนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
		3. ศาลเห็นว่าหากจำ�เลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจกระทำ�ผิดเช่นนั้นอีก
		
4. ศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นโทษ
		
5. ฝ่าฝืนคำ�สั่งห้าม เป็นความผิดตามมาตรา 196

เอกสารการสอน # 6.17 การกระทำ�ความผิดหลายกระทง (มาตรา 91)
การกระทำ�ความผิดหลายกระทง (มาตรา 91)
การจะเป็นความผิดหลายกระทงความผิดได้นั้นจะต้องมีการกระทำ�หลายการกระทำ� และการกระทำ�หลาย
การกระทำ�นั้นจะต้องเป็นการกระทำ�ที่ต่างกันด้วย ซึ่งก็หมายความว่าการกระทำ�หลายการกระทำ�นั้น เป็นการ
กระทำ�ที่แยกออกมาจากกันได้ โดยพิจารณาจากสภาพของการกระทำ�นั้นเอง ซึ่งอาจเป็นการกระทำ�ที่เป็นความผิด
ฐานเดียวกันหรือต่างฐานกันก็ได้ การกระทำ�หลายกรรมต่างกัน นอกจากจะหมายความว่าเป็นการกระทำ�ที่แยก
ออกจากกันได้ดังกล่าวแล้ว การกระทำ�หลายกรรมต่างกันนั้นยังหมายความรวมถึง การกระทำ�ที่ผู้กระทำ�มีเจตนา
ต่างกันด้วย

เอกสารการสอน # 6.18 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำ�ความผิดหลายกระทง
ข้อยกเว้นที่ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำ�ความผิดหลายกระทง
1) การกระทำ�ความผิดที่ยืดออกไป ซึ่งแม้จะมีการกระทำ�ในทางธรรมชาติหลายการกระทำ� ก็ถือว่าเป็น
ความผิดกระทงเดียว เช่น นายดำ�ใช้ไม้ตีทำ�ร้ายร่างกายนายแดง 2 ที เช่นนี้ถือเป็นการกระทำ�ความผิดต่อเนื่อง
ไม่เป็นการกระทำ�หลายกระทง
2) การกระทำ�ความผิดหลายการกระทำ� รวมเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง หมายความว่า มีการกระทำ�ในทาง
ธรรมชาติหลายการกระทำ� ซึ่งการกระทำ�แต่ละการกระทำ�ต่างเป็นความผิดต่อกฎหมายต่างกัน แต่เมื่อรวมการ
กระทำ�หลายการกระทำ�นั้นเข้าด้วยกัน เกิดเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง เช่นนี้ถือเป็นการกระทำ�เดียวตามความผิด
ฐานนั้น เช่น ดำ�ใช้ยาทำ�ให้แดงมึนเมา แล้วขโมยเอาทรัพย์ของแดงไป กรณีนี้ดำ�มีการกระทำ�สองอัน ซึ่งต่างฐาน
ความผิดกันคือทำ�ร้ายร่างกายและลักทรัพย์ แต่เนื่องจากการกระทำ�สองอันนั้นรวมกันแล้วเป็นความผิดฐาน
ชิงทรัพย์ จึงไม่ใช่การกระทำ�หลายกรรม
3) การกระทำ�ความผิดหลายการกระทำ� แต่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษเพียงฐานเดียว หมายความว่า
มีการกระทำ�ในทางธรรมชาติหลายการกระทำ� ซึ่งการกระทำ�แต่ละการกระทำ�นั้นต่างเป็นความผิดต่อกฎหมาย
ต่างฐานกัน แต่กฎหมายกำ�หนดให้ลงโทษผู้กระทำ�แต่เพียงฐานเดียว เช่น ดำ�ปลอมเอกสารขึ้นอีกฉบับหนึ่ง แล้วนำ�
เอกสารนั้นไปใช้ กรณีนี้ดำ�มีการกระทำ�สองการกระทำ� ซึ่งต่างฐานความผิดกันคือ ปลอมเอกสารและใช้เอกสาร
ปลอม แต่เนื่องจากกฎหมายกำ�หนดให้ลงโทษใช้เอกสารปลอมแต่เพียงฐานเดียว จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำ�
หลายกรรม
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เอกสารการสอน # 6.19 การกระทำ�ความผิดอีก
การกระทำ�ความผิดอีก
1) ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำ�คุกมาแล้ว หากได้กระทำ�ผิดอีกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดและศาลจะ
ลงโทษจำ�คุก ผู้นั้นอาจถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกหนึ่งในสามได้
2) ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำ�คุกไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาแล้ว หากได้กระทำ�ผิดซ้ำ�ในความผิดประเภทเดียวกันอีก
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดและศาลจะลงโทษจำ�คุก ผู้นั้นอาจถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งได้
3) ความผิดที่กระทำ�โดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งกระทำ�ในขณะมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ไม่ถือ
เป็นเหตุเพิ่มโทษ

เอกสารการสอน # 6.20 การเพิ่มโทษเพราะกระทำ�ความผิดอีกโดยทั่วไป
การเพิ่มโทษเพราะกระทำ�ความผิดอีกโดยทั่วไป
1) ผู้นั้นเคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำ�คุก
2) ได้กระทำ�ความผิดใดๆ อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายใน 5 ปี
3) ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำ�คุก
4) ความผิดที่จะนำ�มาเพิ่มโทษได้นั้นต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท ความผิดลหุโทษ และ
ความผิดที่ผู้กระทำ�ได้กระทำ�ในขณะที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี

เอกสารการสอน # 6.21 การเพิ่มโทษเพราะการกระทำ�ผิดอีกเฉพาะอย่าง
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การเพิ่มโทษเพราะการกระทำ�ผิดอีกเฉพาะอย่าง
1) ผู้นั้นเคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำ�คุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2) ได้กระทำ�ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดซ้ำ�ในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างยังต้องรับโทษอยู่หรือภายใน		
เวลา 3 ปี นับแต่วันพ้นโทษ
3) ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำ�คุก
4) ความผิดที่จะนำ�มาเพิ่มโทษได้นั้นต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท ความผิดลหุโทษ และไม่ใช่		
ความผิดที่ผู้กระทำ�ได้กระทำ�ในขณะที่มีอายุต่ำ�กว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 94

เอกสารการสอน # 6.22 กำ�หนดโทษที่เพิ่ม
กำ�หนดโทษที่เพิ่ม
บทบัญญัติของมาตรา 93 ก็เป็นเช่นเดียวกับมาตรา 92 กล่าวคือ เป็นบทบังคับให้ศาลเพิ่มโทษแก่
ผู้กระทำ�ผิดเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิ่มโทษดังกล่าวข้างต้น ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่เพิ่มโทษไม่ได้ สำ�หรับกำ�หนดโทษ
ที่จะเพิ่มตามมาตรา 93 กฎหมายบัญญัติให้ศาลเพิ่มโทษสูงกว่ามาตรา 92 โดยมาตรา 93 นี้ กำ�หนดให้เพิ่มโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระทำ�ความผิดสำ�หรับความผิดครั้งหลัง

เอกสารการสอน # 6.23 อายุความ
อายุความ
1) ในการฟ้องคดีและฟ้องขอให้กักกันผู้กระทำ�ความผิดต่อศาลนั้น จะต้องกระทำ�ภายในระยะเวลาที		
่
กฎหมายกำ�หนดมิฉะนั้นจะฟ้องร้องผู้นั้นไม่ได้
2) การลงโทษผู้กระทำ�ความผิดตามคำ�พิพากษาของศาล จะต้องกระทำ�ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
3) การบังคับตามคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยจะต้องกระทำ�ภายใน		
ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
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เอกสารการสอน # 6.24 อายุความฟ้องคดี
อายุความฟ้องคดี
มาตรา 95 ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำ�ความผิดมายังศาลภายในกำ�หนดดังต่อไปนี้นับแต่วัน
กระทำ�ความผิด เป็นอันขาดอายุความ
(1) ยี่สิบปี สำ�หรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต หรือจำ�คุกยี่สิบปี
(2) สิบห้าปี สำ�หรับความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
(3) สิบปี
สำ�หรับความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) ห้าปี
สำ�หรับความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
(5) หนึ่งปี
สำ�หรับความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

เอกสารการสอน # 6.25 อายุความสำ�หรับความผิดที่ยอมความได้ มาตรา 96
อายุความสำ�หรับความผิดที่ยอมความได้ มาตรา 96
1) ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันรู้ถึงการกระทำ�ความผิดและรู้ตัวผู้กระทำ�ความผิด
2) ต้องฟ้องและนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมายังศาลภายในอายุความฟ้องคดีตามมาตรา 95

เอกสารการสอน # 6.26 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ความผิดลหุโทษ คือ
1) ความผิดที่มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน
2) ความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3) ความผิดที่มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือนและโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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หน่วยที่ 7
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
เอกสารการสอน # 7.1

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

หน่วยที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
l ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำ�เร็จราชการฯ (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 รัชทายาทหรือผู้สำ�เร็จราชการฯ
		l ปลงพระชนม์พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำ�เร็จราชการฯ (ม.109)
		l ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพ (ม.110)
		l หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้าย (ม.112)
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เอกสารการสอน # 7.1.2 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำ�เร็จราชการฯ
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำ�เร็จราชการฯ
		l ผู้กระทำ�ต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (ม.59 ว.3)
		l กระทำ�ความผิดในหมวดนี้ “พยายามกระทำ�ความผิด” เท่ากับการกระทำ�ความผิดสำ�เร็จ
		l การพยายามกระทำ�ความผิดแม้จะยับยั้งเสียเองหรือกลับใจแก้ไข (ม. 82) ก็เป็นความผิด จะนำ�		
		
เอา ม.82 มาใช้บังคับไม่ให้ผิดฐานตระเตรียมไม่ได้
		l การ “ตระเตรียม” คือ บรรดาการกระทำ�ต่างๆ ซึ่งทำ�ให้การกระทำ�ความผิดสะดวกหรือสามารถ		
		
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ถึงขั้นลงมือกระทำ� เมื่อมีการตระเตรียมในหมวดนี้ กฎหมายเอาผิดตั้งแต่การ
		
ตระเตรียม
		l การ “กระทำ�ประทุษร้ายต่อ” มีความหมายกว้างกว่า “ใช้กำ�ลังประทุษร้าย” ( ม. 1 (6))
		l “การกระทำ�ที่มีลักษณะน่าจะเป็นอันตราย” ผู้กระทำ�ไม่ต้องมีเจตนา
		l แม้กระทำ�ความผิดในหมวดนี้นอกราชอาณาจักร ก็ต้องรับผิดในราชอาณาจักร (ม.7)
		l ผู้ ใดเป็น ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

เอกสารการสอน # 7.2

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
		l ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)
		l สะสมกำ�ลังพล ตระเตรียมหรือสมคบกัน ยุยงราษฎรเพื่อเป็นกบฎ ช่วยปกปิด (ม.114)
		l ยุยงทหารหรือตำ�รวจให้หนีราชการ (ม. 115)
		l กระทำ�ให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116)
		l ยุยงหรือจัดให้เกิดการหยุดงาน ปิดงาน ไม่ยอมค้าขาย (ม.117)
		l การกระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118)

เอกสารการสอน # 7.2.1 ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)
ความผิดฐานเป็นกบฏ (ม.113)
องค์ประกอบภายนอก
		l ใช้กำ�ลังประทุษร้าย (ม.1(6)) หรือ
		l ขู่เข็ญว่าจะใช้กำ�ลังประทุษร้าย คือ แสดงออกให้ทราบว่าจะใช้กำ�ลังประทุษร้ายในอนาคต
ไม่จำ�กัดบุคคลผู้ถูกกระทำ� และการกระทำ�ดังกล่าวจะต้องมีมูลเหตุจูงใจตามมาตรานี้
องค์ประกอบภายใน
		l เจตนาธรรดา
		l มูลเหตุจูงใจ			

ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง รธน.

						ล้มล้างอำ�นาจนิติบัญญัติ อำ�นาจบริหาร หรืออำ�นาจตุลาการ
						แห่ง รธน. หรือให้ ใช้อำ�นาจดังกล่าวแล้วไม่ได้
						แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำ�นาจปกครองในส่วนหนึ่ง
						ส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
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เอกสารการสอน # 7.2.2 กระทำ�ให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116)
กระทำ�ให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อล่วงละเมิดกฎหมาย ( ม. 116)
องค์ประกอบภายนอก
		l ทำ�ให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำ�ภายใน
		
ความมุ่งหมายแห่ง รธน. หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
องค์ประกอบภายใน
		l เจตนาธรรดา
		l มูลเหตุจูงใจ			
					

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล
โดยใช้กำ�ลังข่มขืนใจ หรือใช้กำ�ลังประทุษร้าย

						ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
						ถึงขนาดก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
						ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

เอกสารการสอน # 7.2.3 การกระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118)
การกระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ ( ม. 118)
องค์ประกอบภายนอก
		l การกระทำ�ใดๆ ก็ได้ เช่น ฉีกธง เอาธงมากระทืบ
		l ธง (พ.ร.บ. ธง พ.ศ.2522) เครื่องหมายอื่นใด (เช่น ตราครุฑของกระทรวง) ที่หมายถึงรัฐ
องค์ประกอบภายใน
		l เจตนาธรรดา
		 มูลเหตุจูงใจ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ

เอกสารการสอน # 7.3.1 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
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ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
		l กระทำ�เพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)
		l คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำ�การเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)
		l คนไทยทำ�การรบต่อประเทศ (มาตรา 121)
		l อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)
		l กระทำ�ให้ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)
		l กระทำ�ให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)
		l กระทำ�แก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)
		l กระทำ�กิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)
		l กระทำ�ให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)
		l การตระเตรียม พยายามกระทำ�ความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)

เอกสารการสอน # 7.3.2 กระทำ�เพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)
กระทำ�เพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไป (มาตรา 119)
1. การกระทำ�การใดๆ
		
กฎหมายมิได้จำ�กัดลักษณะของการกระทำ�ไว้ ฉะนั้นจะเป็นการกระทำ�ใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เช่น พูดจา		
		
ชักชวน ให้อาวุธ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ช่วยเหลือ
2. เจตนา
3. เพื่อ
		3.1 ให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำ�นาจอธิปไตยของ
		
ต่างประเทศ หรือ หมายถึง เพื่อให้ดินแดนทั้งหมดของประเทศไทยตกไปเป็นดินแดนของ		
		
ประเทศอื่น หรือ ให้ดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่ง
		3.2 ให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป
		
“เอกราชของรัฐ” หมายถึง ความเป็นอิสระของรัฐ ไม่ขึ้นต่อรัฐใดหรือคณะบุคคลใดใน
		
ทุกๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นเอกราชทางการเมือง การปกครอง เอกราชทางเศรษฐกิจการคลัง หรือ		
		
เอกราชทางศาล
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เอกสารการสอน # 7.3.3 คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำ�การเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)
คบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำ�การเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120)
1. คบคิดกับบุคคล
		l การร่วมคิดกันกับบุคคล เพียงแต่ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือกับผู้อื่นเท่านั้นก็เป็นความผิดแล้ว
2. ซึ่งกระทำ�การเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ
		l บุคคลอื่นผู้ร่วมคิดนั้นจะต้องกระทำ�การเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ
3. เจตนา
4. ด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำ�เนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ
ผู้กระทำ�ก็ต้องรู้ว่า บุคคลที่ตนคบคิดด้วยนั้นได้กระทำ�เพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ และต้องมี
เจตนาพิเศษคบคิดโดยมีความมุ่งหมายด้วยความประสงค์ เพื่อให้เกิดการดำ�เนินการรบต่อรัฐ หรือเพื่อให้เกิด
การดำ�เนินการในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ

เอกสารการสอน # 7.3.4 คนไทยทำ�การรบต่อประเทศ (มาตรา 121)
คนไทยทำ�การรบต่อประเทศ (มาตรา 121)
1. เป็นคนไทย
		l ถ้าเป็นคนต่างด้าวกระทำ�การตามมาตรานี้ย่อมไม่มีความผิด
2. กระทำ�การรบต่อประเทศ หรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ
		l จะเป็นการรบที่มีการประกาศสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือการรบที่ไม่มี
		
การประกาศสงครามก็ได้ แต่จะต้องเป็นการเข้ากับฝ่ายที่เป็นศัตรูของประเทศไทยและทำ�การ
		
สู้รบกับประเทศไทย
3. เจตนา

เอกสารการสอน # 7.3.5 อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)
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อุปการะแก่การรบของข้าศึก (มาตรา 122)
ความผิดตามวรรคแรก
1. กระทำ�การใดๆ
		l จะกระทำ�ด้วยประการใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เพราะกฎหมายมิได้จำ�กัดไว้
2. เจตนา
3. เพื่ออุปการะแก่การดำ�เนินการรบ หรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก
		l อุปการะ หมายถึง การอุดหนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล กล่าวคือ การกระทำ�ใดๆ นั้น จะต้องมุ่งที่จะ		
ให้ความช่วยเหลือแก่การดำ�เนินการรบของข้าศึกของประเทศไทยหรือมุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือการ		
ตระเตรียมการรบของข้าศึกของประเทศไทย
ความผิดตามวรรคท้าย
ถ้าการกระทำ�เพื่ออุปการะตามวรรคแรกเป็นการอุปการะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ
(1) ทำ�ให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ ในการสื่อสาร ยุทธภัณฑ์
เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดสำ�หรับใช้เพื่อการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ใน
เงื้อมมือของข้าศึก
(2) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระทำ�การตามหน้าที่ ก่อการกำ�เริบ หนีราชการหรือละเมิดวินัย
(3) กระทำ�จารกรรม นำ�หรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ
(4) กระทำ�โดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ

เอกสารการสอน # 7.3.6 กระทำ�ให้ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)
กระทำ�ให้ ได้มาซึ่งความลับ (มาตรา 123)
1. กระทำ�การใดๆ
		l ไม่จำ�กัดการกระทำ�เช่นเดียวกับมาตรา 122
2. เจตนา
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับสำ�หรับความปลอดภัยของประเทศ
		 l ข้อความ อาจเป็นข้อความทางวาจา เช่น ลอบบันทึกเสียงการประชุม หรือลอบบันทึกเสียง		
		
สนทนาทางโทรศัพท์ หรือข่าวสารใดๆ หรือการเคลื่อนย้ายกำ�ลังทหาร
		l เอกสาร มีความหมายตามบทนิยามในมาตรา 1 (7)
		l สิ่งใดๆ คือ สิ่งซึ่งไม่ใช่ข้อความ หรือเอกสารที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งปกปิดไว้เป็น
		
ความลับสำ�หรับความปลอดภัยของประเทศ
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เอกสารการสอน # 7.3.7 กระทำ�ให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)
กระทำ�ให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ ไปซึ่งความลับ (มาตรา 124)
ความผิดตามวรรคแรก
1. กระทำ�การใดๆ
		l กระทำ�การใดๆ บทบัญญัติในวรรคแรกนี้คล้ายคลึงกับมาตรา 123 เพียงแต่ว่ามาตรา 123 		
		
กระทำ�เพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกติไว้เป็นความลับ
2. เจตนา
3. เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับสำ�หรับ
ความปลอดภัยของประเทศ
		l คำ�ว่า “ให้ผู้อื่นล่วงรู้” คือ ให้ผู้อื่นทราบข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆ อันเป็นความลับ
		l คำ�ว่า “ให้ผู้อื่นได้ ไป” คือ ได้ไปซึ่งสิ่งที่ปกปิดไว้เป็นความลับ
ความผิดตามวรรคสอง
		ถ้ากระทำ�ในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงคราม การรบนั้นจะมีการประกาศหรือไม่ก็ได้
ส่วนสงครามก็หมายถึงการรบที่มีการประกาศสงครามต่อกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ความผิดตามวรรคสาม
1. ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
2. ได้กระทำ�เพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์

เอกสารการสอน # 7.3.8 กระทำ�แก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)
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กระทำ�แก่เอกสารอันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ (มาตรา 125)
1. ปลอม ทำ�เทียมขึ้น กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ทำ�ให้เสียหาย ทำ�ลาย หรือทำ�ให้สูญหายหรือ
ไร้ประโยชน์
		l ปลอม คือ การทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าสิ่งที่ทำ�ขึ้นนั้นเป็นของจริง
ปลอมเอกสารมีความหมายดังที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 264
		l ทำ�เทียมขึ้น เป็นกรณีทำ�เอกสารหรือแบบใดๆ ขึ้นเอง แต่ผู้กระทำ�มิได้อ้างว่าเป็นเอกสารหรือ		
แบบที่แท้จริง คือมิได้ทำ�ให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นจริง
		l กักไว้ หมายถึง เมื่อได้รับเอกสารหรือแบบใดๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่าง		
ประเทศแล้ว ก็เก็บไว้เสียเอง ไม่เสนอผู้บังคับบัญชาตามระเบียบหรือไม่ส่งไปยังหน่วยราชการ		
ที่ควรจะส่งไปให้ดำ�เนินการ
		l ซ่อนเร้น หมายถึง เอาไปซ่อนไว้หรือเก็บไว้ ในที่มิดชิดทำ�ให้ยากแก่การค้นพบ
		l ปิดบัง คือ ไม่ยอมเปิดเผยหรือแจ้งแก่ผู้ที่ควรทราบให้ทราบถึงข้อความในเอกสารหรือแบบนั้นๆ
		l ยักย้าย คือ เอาจากที่เดิมไปเก็บไว้ ในที่แห่งอื่น
		l ทำ�ให้เสียหาย คือ ทำ�ให้เสื่อมค่าไป เช่น ฉีกเอกสารหรือแบบนั้นๆ เป็น 2 แผ่น
		l ทำ�ลาย คือ ทำ�ให้สูญสภาพไป เช่น เผาเอกสาร
		
l ทำ�ให้สูญหาย คือ ทำ�ให้หายไป เช่น ทิ้งเอกสารหรือแบบนั้นลงในโถส้วม หรือลำ�คลอง
		l ทำ�ให้ ไร้ประโยชน์ คือ ทำ�ให้ไม่มีประโยชน์ต่อไป เช่น ลบหรือขีดฆ่าข้อความจนอ่านไม่ออกหรือ		
		
ไม่ได้ ใจความ
2. ซึ่งเอกสารหรือแบบใดๆ
		
ได้แก่ เอกสารหรือแบบใดๆ เอกสารก็หมายถึงเอกสารตามบทนิยามในมาตรา 1 (7) ส่วนแบบใดๆ
หมายถึง แผนผังหรือแบบจำ�ลองของสิ่งใดๆ เช่น แบบจำ�ลองรถถัง แบบจำ�ลองเครื่องบินรบ
3. อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ
		เอกสารหรือแบบนั้นๆ จะต้องเป็นเอกสารหรือแบบที่จะทำ�ให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์หรือต้อง		
เสียประโยชน์ ในกิจกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ในทางใดก็ได้
4. เจตนา
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เอกสารการสอน # 7.3.9 กระทำ�กิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)
กระทำ�กิจการที่ ได้รับมอบหมายโดยทุจริต (มาตรา 126)
1. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระทำ�กิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ
		l ผู้กระทำ�จะเป็นใครก็ได้ บุคคลนั้นจะต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้กระทำ�กิจการของรัฐ		
		
กับรัฐบาลต่างประเทศ
2. ไม่ปฏิบัติการตามที่ ได้รับมอบหมาย
		l มีความหมายรวมทั้งการปฏิบัติผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย
3. เจตนา
4. โดยทุจริต
		l การไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องได้กระทำ�โดยเจตนาประกอบด้วยมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตตาม
		
มาตรา 1 (1)

เอกสารการสอน # 7.3.10 กระทำ�ให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)
กระทำ�ให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก (มาตรา 127)
ความผิดตามวรรคแรก
1. กระทำ�การใดๆ
		l กระทำ�การใดๆ กฎหมายมิได้จำ�กัดการกระทำ�ไว้ คือจะกระทำ�การอย่างใดๆ ก็ผิดได้ทั้งสิ้น
		
ความสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่าได้กระทำ�โดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่		
		
ประเทศไทยจากภายนอก
2. เจตนา
3. เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก
		l คำ�ว่า “เหตุร้าย” มีความหมายกว้างเป็นเหตุใดๆ ก็ได้ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัย		
		
ของประเทศไม่ว่าในด้านการเมือง การปกครอง หรือเศรษฐกิจ แต่ต้องเป็นเหตุร้ายที่มาจาก
		
ต่างประเทศ มิใช่เหตุร้ายจากภายในประเทศ
ความผิดตามวรรคท้าย
		ถ้าเกิดผลขึ้นตามที่มุ่งหมายก็เป็นความผิดตามวรรคท้าย คือผู้กระทำ�ต้องรับโทษหนักขึ้นแต่
เหตุร้ายนั้นจะต้องเป็นผลมาจากการกระทำ�ของผู้กระทำ�จะเป็นผลโดยตรงหรือผลธรรมดาก็ได้

เอกสารการสอน # 7.3.11 การตระเตรียม พยายามกระทำ�ความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)
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การตระเตรียม พยายามกระทำ�ความผิดและเป็นผู้สนับสนุน (มาตรา 128 และ 129)
1. ตระเตรียมหรือพยายามกระทำ�
		l ผู้ ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำ�ความผิดใดๆ ในหมวดนี้ต้องระวางโทษตามที่บัญญัต		ิ
		
ไว้สำ�หรับความผิดนั้น
		l การตระเตรียม เป็นการกระทำ�ก่อนเริ่มลงมือกระทำ�ความผิด คือการกระทำ�ก่อนจะถึงขั้น		
		
พยายามกระทำ�ความผิด
		l พยายามกระทำ�ความผิด หมายถึง การลงมือกระทำ�ผิดแล้วแต่กระทำ�ไปไม่ตลอด หรือกระทำ�ไป		
		
ตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 80 และมาตรา 81
2. ผู้สนับสนุน
		l ผู้ ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำ�ความผิดใดๆ ในหมวดนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ		
		
ในความผิดนั้น
		l ผู้สนับสนุน ตามมาตรานี้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 86
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เอกสารการสอน # 7.4

ความผิดต่อความสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ความผิดต่อความสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
		l กระทำ�ต่อบุคคล
		l กระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ
1. กระทำ�ต่อบุคคล
		l ทำ�ร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพ
		
l มาตรา 130 กระทำ�ต่อราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐ
			
ต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี
		
l มาตรา 131 กระทำ�ต่อผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำ�นัก
		
l ทั้งสองกรณีพยายามกระทำ�ความผิด ระวางโทษเช่นเดียวกันกับกระทำ�ความผิดสำ�เร็จ
		l ฆ่าหรือพยามฆ่า
		
l มาตรา 132 ได้กระทำ�ต่อบุคคลตามมาตรา 130 หรือ มาตรา 131 ผลคือต้องระวางโทษ
			
หนักขึ้น
		
l หมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย
		
l มาตรา 133 กระทำ�ต่อราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐ
			
ต่างประเทศ
2. กระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ (มาตรา 135)
		l กระทำ�การใด ๆ กระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมี		
		
สัมพันธไมตรี เพื่อเหยียดหยามรัฐ
			l จะกระทำ�ด้วยประการใด ๆ ก็ได้แต่ต้องมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น
			l คล้ายกับมาตรา 118 แต่มาตรานี้เป็นการกระทำ�ต่อธงหรือเครื่องหมายของรัฐ
			
ต่างประเทศ

เอกสารการสอน # 7.5

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
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ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย		
		l การกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 135/1)
		l การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/2)
		l การเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา135/1 หรือ มาตรา 135/2
		l การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 135/4)

เอกสารการสอน # 7.5.1 การกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย (ต่อ)
1. การกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย
		
1.1 ความผิดฐานก่อการร้าย (มาตรา 135/1)
		การกระทำ�
			
(1) ผู้ ใดใช้กำ�ลังประทุษร้าย หรือกระทำ�การใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ			
		อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ
			(2) ผู้ ใดกระทำ�การใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง			
		
สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
			(3) ผู้ ใดกระทำ�การใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของ
		
บุุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
		อย่างสำ�คัญ
		ประกอบด้วยเจตนาพิเศษ
			l เพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
		ให้กระทำ�หรือไม่กระทำ�การใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความ
		
ปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน (มาตรา 135 วรรคสอง)
		1.2 ข้อยกเว้นความผิดฐานก่อการร้าย (มาตรา 135/1 วรรคสาม)
			l หากเป็นการเดินขบวน ชุมนุน ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐ
		ช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระทำ�		
		ความผิดฐานก่อการร้าย
		1.3 การสนับสนุนการก่อการร้าย (มาตรา 135/3)
			l ผู้สนับสนุนการก่อการร้ายต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
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เอกสารการสอน # 7.5.2 การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (ต่อ)
2. การกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
		
2.1 ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/2)
		การกระทำ�
			(1) ผู้ ใดขู่เข็ญว่าจะกระทำ�การก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะ
		กระทำ�การตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ			
			
(2) ผู้ ใดสะสมกำ�ลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึก
		
การก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำ�ความผิดใดๆ อัน		
		
เป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่า
		มีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำ�การใดอันเป็นการช่วยเหลือปกปิดไว้			
		
		2.2 การสนับสนุนความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/3)
			ผู้สนับสนุนความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
3. การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย
		l การเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำ�อันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 134/4)
		
		l ผู้ ใดเป็นสมาชิกของคณะบุุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง		
		
สหประชาชาติกำ�หนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำ�อันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาลไทย
		
ได้ประกาศให้ความรับรองมติ หรือประกาศดังกล่าวด้วย

