
หน่วยที่ 12

ความผิดฐานลกัทรพัย ์ว่ิงราวทรพัย ์ชิงทรพัย ์

ปลน้ทรพัย ์และยกัยอก

ผศ. ธนัชพร กงัสงัข์



ความผิดฐานลกัทรพัย์

ปอ. มาตรา 334 

ผูใ้ดเอาทรพัยข์องผูอ่ื้น หรือที่ผูอ่ื้นเป็น

เจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจริต ผูน้ั้นกระท า

ความผิดฐานลกัทรพัย์ ตอ้งระวางโทษจ าคกุ

ไม่เกินสามปี และปรบัไม่เกินหกหม่ืนบาท



1. ความผิดฐานลกัทรพัย์

องคป์ระกอบภายนอก

1. เอาไป

2. ทรพัยข์องผูอ้ื่น หรือที่ผูอ้ื่นเป็น

เจา้ของรวมอยูด่ว้ย

องคป์ระกอบภายใน

1. เจตนา

2. โดยทุจริต



ความผิดฐานลกัทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายฟ้าตอ้งการขโมยยา เลยหยบิเอายาใส่ไว้

ในถุงพลาสตกิ แลว้เอาไปวางบนชั้น                 

ดา้นหลงัเคานเ์ตอร ์แตย่งัไม่ไดเ้อาออกไปจาก

รา้นยานายฟ้า กระท าความผิดฐานใด 



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรพัย์

(1) ในเวลากลางคืน

(2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตเุพลิงไหม ้การระเบิด อุทกภยั 

หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบตัเิหต ุเหตทุุกขภยัแก่รถไฟ หรือ

ยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภยัพิบตัอ่ืินท านอง

เดียวกนัหรอือาศยัโอกาสท่ีมีเหตเุช่นว่านั้น หรอือาศยัโอกาส

ที่ประชาชนก าลงัตืน่กลวัภยนัตรายใด ๆ



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรพัย์

(3) โดยท าอนัตรายส่ิงกีดกั้นส าหรบัคุม้ครองบุคคลหรือ

ทรพัย ์หรอืโดยผ่านส่ิงเช่นว่านั้นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ

(4) โดยเขา้ทางช่องทางซ่ึงไดท้  าข้ึนโดยไม่ไดจ้  านงให้

เป็นทางคนเขา้ หรือเขา้ทางช่องทางซ่ึงผูเ้ป็นใจเปิดไวใ้ห้



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรพัย์

(5) โดยแปลงตวัหรือปลอมตวัเป็นผูอ่ื้น มอมหนา้

หรือท าดว้ยประการอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้ห็นหรือจ  าหนา้ได้

(6) โดยลวงว่าเป็นเจา้พนักงาน

(7) โดยมีอาวุธ หรือโดยรว่มกระท าความผิด

ดว้ยกนัตัง้แตส่องคนข้ึนไป



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรพัย์

(8) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จดัไวเ้พื่อ

ใหบ้ริการสาธารณะที่ตนไดเ้ขา้ไปโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

หรอืซ่อนตวัอยูใ่นสถานท่ีนั้น ๆ

(9) ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน

ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ สาธารณสถานส าหรบัขนถ่าย

สินคา้ หรือในยวดยานสาธารณะ



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรพัย์

(10) ที่ใชห้รือมีไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์

(11) ที่เป็นของนายจา้งหรือที่อยูใ่นความครอบครอง

ของนายจา้ง

(12) ที่เป็นของผูมี้อาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภณัฑ ์

พืชพนัธุ ์สตัวห์รือเครื่องมืออนัมีไวส้  าหรบัประกอบ               

กสิกรรมหรอืไดม้าจากการกสิกรรมนั้น



ความผิดฐานลกัทรพัย ์(เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336 ทวิ

ผูใ้ดกระท าความผิดตาม มาตรา 334 มาตรา 335 

มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแตง่เครื่องแบบ

ทหารหรือต ารวจหรือแตง่กายใหเ้ขา้ใจว่าเป็นทหารหรือ

ต ารวจ หรือโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือ 

โดยใชย้านพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระท าผิดหรือ        

การพาทรพัยน์ั้นไป หรอืเพื่อใหพ้น้การจบักุม                

ตอ้งระวางโทษหนักกว่าที่บญัญตัไิวใ้น                                

มาตรานั้นๆก่ึงหน่ึง



ความผิดฐานลกัทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทรง์ดัหนา้ตา่งบา้นของนายองัคารใน               

เวลากลางคืน เพื่อเขา้ไปเอาโทรทศันข์องนายองัคาร 

การกระท าของนายจนัทรเ์ป็นความผิดฐานใด



ปอ. มาตรา 336 วรรคแรก

ผูใ้ดลกัทรพัยโ์ดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ ผูน้ั้นกระท า

ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกิน

หา้ปี และปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท

2. ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์

องคป์ระกอบภายนอก

1. ลกัทรพัย์

2. โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้

องคป์ระกอบภายใน

1. เจตนา



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายแดงดึงเอาสรอ้ยที่อยูท่ี่คอของนางสาวด า

ไปขณะนางสาวด าข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยู่

นายแดงมีความผิดฐานใด



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทรข์อดสูรอ้ยที่นายองัคารใสอ่ยู่

เม่ือนายองัคารถอดสรอ้ยใหน้ายจนัทร ์           

นายจนัทรร์บัสรอ้ยมาจากนายองัคารแลว้ว่ิงหนีไป

การกระท าของนายจนัทรเ์ป็นความผิดฐานใด



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336 

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบั

อนัตรายแก่กายหรือจติใจ ผูก้ระท าตอ้งระวาง

โทษจ าคกุตัง้แตส่องปีถึงเจด็ปี และปรบัตัง้แต่

สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสี่หม่ืนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336 

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบั

อนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตัง้แตส่ามปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แตห่กหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336 

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้น          

ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตัง้แตห่า้ปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตัง้แต่

หน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้น                       

รบัอนัตรายแก่กายหรือจติใจ ผูก้ระท าตอ้งระวาง

โทษจ าคกุตัง้แตส่องปีถึงเจด็ปี และปรบัตัง้แต ่                    

สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสี่หม่ืนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบั

อนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุ

ตัง้แตส่ามปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แตห่กหม่ืนบาท 

ถึงสองแสนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336

ถา้การว่ิงราวทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นถึง         

แก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุ        

ตัง้แตห่า้ปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตัง้แต่

หน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท



ความผิดฐานว่ิงราวทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 336 ทวิ

ผูใ้ดกระท าความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 

มาตรา 335 ทวิ หรอืมาตรา 336 โดยแตง่เครื่องแบบทหาร

หรือต  ารวจหรอืแตง่กายใหเ้ขา้ใจว่าเป็นทหารหรือต  ารวจ 

หรือโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยใช้

ยานพาหนะเพ่ือสะดวกแก่การกระท าผิดหรอืการพาทรพัย์

นั้นไป หรอืเพ่ือใหพ้น้การจบักุม ตอ้งระวางโทษหนกักว่าที่

บญัญตัไิวใ้นมาตรานั้น ๆ ก่ึงหน่ึง



ปอ. มาตรา 339

ผูใ้ดลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย หรือขู่เข็ญว่า

ในทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย เพื่อ

(1) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รือการพา

ทรพัยน์ั้นไป

(2) ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรพัยน์ั้น

3. ความผิดฐานชิงทรพัย์



ปอ. มาตรา 339

ผูใ้ดลกัทรพัยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย หรือขู่เข็ญว่า

ในทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย เพื่อ

(3) ยดึถือเอาทรพัยน์ั้นไว้

(4) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรอื

(5) ใหพ้น้จากการจบักุม

ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานชิงทรพัย ์ตอ้งระวางโทษ

จ  าคกุตัง้แตห่า้ปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แตห่น่ึงแสนบาทถึง

สองแสนบาท

3. ความผิดฐานชิงทรพัย์



ความผิดฐานชิงทรพัย์

องคป์ระกอบภายนอก

1. ลกัทรพัย์

2. โดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย หรือขู่เข็ญว่า     

ในทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย 



ความผิดฐานชิงทรพัย์

องคป์ระกอบภายใน

1. เจตนา

2. เพื่อ

-ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรพัยห์รือ      

การพาทรพัยน์ั้นไป

- ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรพัยน์ั้น

- ยดึถือเอาทรพัยน์ั้นไว้

- ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรอื

- ใหพ้น้จากการจบักุม



ความผิดฐานชิงทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทรต์อ้งการขโมยมือถือของนายองัคาร 

แตน่ายองัคารไม่ยอม นายจนัทรจ์งึเอามีดแทงนาย

องัคารแลว้ขโมยมือถือไป

กรณีดงักล่าว นายจนัทรก์ระท าผิดฐานใด



ความผิดฐานชิงทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทรท์ะเลาะกบันายองัคารซ่ึงเป็นนายจา้ง 

นายจนัทรจ์งึเขา้ไปท ารา้ยรา่งกายนายองัคาร ท าให้

นายองัคารลม้ลงโทรศพัทมื์อถือหล่น นายจนัทรเ์กิด

ความโลภจงึควา้โทรศพัทด์งักล่าวไป

กรณีดงักล่าว นายจนัทรก์ระท าผิดฐาน



ความผิดฐานชิงทรพัย(์เหตรุบัโทษหนกัข้ึน)

ปอ. มาตรา 339

ถา้ความผิดนั้นเป็นการกระท าท่ีประกอบดว้ยลกัษณะ

ดงัท่ีบญัญตัิไวใ้นอนุมาตราหน่ึงอนุมาตราใดแห่ง                 

มาตรา ๓๓๕ หรือเป็นการกระท าตอ่ทรพัยท่ี์เป็นโค กระบือ 

เครื่องกลหรือเครือ่งจกัรท่ีผูมี้อาชีพกสิกรรมมีไว ้                  

ส าหรบัประกอบกสิกรรม ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตั้งแตสิ่บปีถึงสิบหา้ปี และปรบัตั้งแตส่องแสนบาท                    

ถึงสามแสนบาท



ความผิดฐานชิงทรพัย(์เหตรุบัโทษหนกัข้ึน)

ปอ. มาตรา 339

ถา้การชิงทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบัอนัตราย                

แก่กายหรือจติใจ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุ

ตัง้แตสิ่บปีถึงยีสิ่บปี และปรบัตัง้แตส่องแสนบาท                

ถึงสี่แสนบาท



ความผิดฐานชิงทรพัย(์เหตรุบัโทษหนกัข้ึน)

ปอ. มาตรา 339

ถา้การชิงทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบัอนัตรายสาหสั 

ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตสิ่บหา้ปีถึงยีส่ิบปี 

และปรบัตัง้แตส่ามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท



ความผิดฐานชิงทรพัย(์เหตรุบัโทษหนกัข้ึน)

ปอ. มาตรา 339

ถา้การชิงทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย 

ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวิต หรือจ  าคกุ

ตลอดชีวิต 



4. ความผิดฐานปลน้ทรพัย์

ปอ. มาตรา 340

ผูใ้ดชิงทรพัยโ์ดยรว่มกนักระท าความผิดดว้ยกนั

ตัง้แตส่ามคนข้ึนไป ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานปลน้

ทรพัย ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตสิ่บปีถึงสิบหา้ปี และ

ปรบัตัง้แตส่องแสนบาทถึงสามแสนบาท



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์

องคป์ระกอบภายนอก

1. ชิงทรพัย์

2. โดยรว่มกนักระท าความผิดดว้ยกนั                            

ตัง้แตส่ามคนข้ึนไป

องคป์ระกอบภายใน

1. เจตนา



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทร ์นายองัคาร และนายพธุ รว่มกนั 

เขา้ไปขโมยสรอ้ยคอทองค าที่อยูใ่นบา้นของ

นายพฤหสั

นายจนัทร ์นายองัคาร และนายพธุ              

มีความผิดฐานใด



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 340

ถา้ในการปลน้ทรพัย ์ผูก้ระท าแมแ้ตค่นหน่ึง

คนใดมีอาวุธตดิตวัไปดว้ย ผูก้ระท าตอ้งระวาง

โทษจ าคกุตัง้แตสิ่บสองปีถึงยีสิ่บปี และปรบัตัง้แต่

สองแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 340

ถา้การปลน้ทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ่ื้นรบัอนัตรายสาหสั 

ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต หรือจ  าคุกตัง้แต่

สิบหา้ปีถึงยีส่ิบปี



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์ (เหตรุบัโทษหนักข้ึน)

ปอ. มาตรา 340

ถา้การปลน้ทรพัยไ์ดก้ระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุ

ใหผู้อ้ื่นรบัอนัตรายแก่กายหรือจติใจ ใชปื้นยงิ ใชว้ตัถุระเบิด หรือ

กระท าทรมาน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต                   

หรอืจ  าคกุตัง้แตสิ่บหา้ปีถึงยีสิ่บปี

ถา้การปลน้ทรพัยเ์ป็นเหตใุหผู้อ้ื่นถึงแก่ความตาย

ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวิต



ความผิดฐานปลน้ทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทร ์นายองัคาร และนายพธุ รว่มกนัเขา้ไป

ขโมยสรอ้ยคอทองค าที่อยูใ่นรา้นทอง โดยนายจนัทร ์ 

ไดพ้กอาวุธปืนไป โดยที่นายองัคารและนายพธุไม่ทราบ

ว่านายจนัทรมี์อาวุธปืน

นายจนัทร ์นายองัคาร และนายพธุ                                       

มีความผิดฐานใด



5. ความผิดฐานยกัยอกทรพัย์

ปอ. มาตรา 352

ผูใ้ดครอบครองทรพัยซ่ึ์งเป็นของผูอ่ื้น หรือ                

ซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย เบียดบงัเอาทรพัยน์ั้น 

เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูน้ั้นกระท า

ความผิดฐานยกัยอก ตอ้งระวางโทษจ าคกุ                    

ไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกินหกหม่ืนบาท                          

หรอืทั้งจ  าทั้งปรบั



ความผิดฐานยกัยอกทรพัย์

องคป์ระกอบภายนอก

1. ครอบครองทรพัย์

2. ซ่ึงเป็นของผูอ่ื้น หรือซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของ              

รวมอยูด่ว้ย 

3.เบียดบงัเอาทรพัยน์ั้นเป็นของตนหรอื                  

บุคคลที่สาม



ความผิดฐานยกัยอกทรพัย์

องคป์ระกอบภายใน

1. เจตนา

2. โดยทุจริต



ความผิดฐานยกัยอกทรพัย์

ตวัอยา่ง

นายจนัทรเ์ป็นลกูจา้งนายองัคาร นายองัคาร

กบันายจนัทรไ์ปซ้ือตน้ไม ้แตน่ายองัคารนายจา้ง

ไปทะเลาะกบัคนขายตน้ไม ้นายองัคารเลยให ้  

นายจนัทรเ์อากระเป๋าเงินของนายองัคารออกมา

จากที่วิวาทก่อนเพื่อความปลอดภยั แตน่ายจนัทร์

กลบัเอากระเป๋าเงินของนายองัคารหนีไป

นายจนัทร ์กระท าความผิดฐานใด



นายจนัทรน์ ายาสลบใสใ่นแกว้เหลา้ แลว้ใหน้ายองัคารดื่ม 

เม่ือนายองัคารด่ืมเขา้ไปจนสลบ นายจนัทรไ์ดป้ลดเอา

สรอ้ยคอไป ดงัน้ี การกระท าของนายจนัทรจ์ะเป็นความผิด

ฐานชิงทรพัยห์รือไม่ เพราะเหตใุด

1. ไม่ผิด เพราะนายดาวไม่ไดบ้งัคบัใหด้ื่มเหลา้

2. ไม่ผิด เพราะไม่มีการแยง่การครอบครอง

3. ไม่ผิด เพราะไม่ไดมี้การใชก้ าลงัประทุษรา้ย

4. ผิด เพราะเป็นการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้

5. ผิด เพราะมีการใชก้ าลงัประทุษรา้ย

วิเคราะหต์วัอยา่ง


