
หมวด  3 
วิธีการเพื่อความปลอดภัย 

 
 

บทที่ 1 
การใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

 
  

 การใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 12 ถึง 16 มีสาระสําคัญดังน้ี 
 1. ตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยได และ
กฎหมายท่ีจะใชบังคับใหใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษาคดีน้ัน (ป.อ.มาตรา 12) 
หมายความวา วิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีศาลจะนํามาใชบังคับแกผูใดตองเปนวิธีการที่
กฎหมายกําหนดไว และตองใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษาคดี ไมใชกฎหมายในขณะ
กระทําความผิด 
 2. ถาผูใดถูกใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยใดอยู และมีกฎหมายบัญญัติข้ึน
ใหมในภายหลังอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี คือ 
  2.1  กฎหมายใหมยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัยน้ัน ก็ใหศาลส่ังระงับการใช
บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยน้ันเสีย โดยศาลส่ังเอง หรือผูน้ัน ผูแทนโดยชอบธรรม
ของผูน้ัน ผูอนุบาลของผูน้ัน หรือพนักงานอัยการรองขอ (ป.อ.มาตรา 13) 
  2.2  กฎหมายใหมเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่จะส่ังใหมีการใชบังคับวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยน้ันเปนอยางอื่น ซ่ึงเปนผลอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูน้ันได 
หรือนํามาใชบังคับได แตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังเปนคุณแกผูน้ันยิ่งกวา เม่ือสํานวนความปรากฏแกศาล 
หรือเม่ือผูน้ัน ผูแทนโดยชอบธรรมของผูน้ัน ผูอนุบาลของผูน้ัน หรือพนักงานอัยการรอง
ขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ใหศาลมีอํานาจส่ังตามที่
เห็นสมควร (ป.อ.มาตรา 14) 
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 3. ถาตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง โทษใดไดเปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ก็ใหถือวาโทษที่ลงตามคําพิพากษานั้นเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
ดวย และถายังไมไดลงโทษผูน้ัน หรือผูน้ันยังรับโทษอยู ก็ใหใชบังคับวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยแกผู น้ันแทนโทษนั้นตอไป (ป.อ.มาตรา 15ป หมายความวา ผูใดถูกศาล
พิพากษาลงโทษตามกฎหมายในขณะนั้น ตอมาน้ันเปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยตามกฎหมายใหม ใหถือวาโทษที่ลงแกผูน้ันเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
ซ่ึงใชบังคับแกผูน้ันไดตอไปถายังไมพนโทษ 
 4.  เม่ือศาลไดพิพากษาใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูใดแลว ถา
ภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําเสนอของผูน้ันเอง ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล
ของผูน้ัน หรือพนักงานอัยการวาพฤติการณเกี่ยวกับการใชบังคับน้ันไดเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ศาลจะส่ังเพิกถอนหรืองดการใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแกผูน้ันไว
ช่ัวคราวตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได (ป.อ.มาตรา 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ชนิดของวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

 

 

 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12 บัญญัติวา “วิธีการเพ่ือความปลอดภัยจะ
ใชบังคับแกบุคคลไดก็ตอเม่ือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังคับไดเทาน้ัน.....” ดังน้ัน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 จึงไดบัญญัติวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไว 5 ชนิด
ดวยกันคือ 

1. กักกัน (ป.อ.มาตรา 40 ถึงมาตรา 43) 
2. หามเขาเขตกําหนด (ป.อ.มาตรา 44, 45 และ 46 วรรคสอง) 
3. เรียกประกันทัณฑบน (ป.อ.มาตรา 46, 47) 
4. คุมตัวไวในสถานพยาบาล (ป.อ.มาตรา 48, 49) 
5. หามการประกอบอาชีพบางอยาง (ป.อ.มาตรา 50) 

 
1. กักกัน 

1.1 ความหมายของคําวา “กักกัน” 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 บัญญัติวา “กักกัน คือ การควบคุม

ผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด เพ่ือปองกันการกระทําความผิด เพื่อดัด
นิสัยและเพื่อฝกหัดอาชีพ” ตามบทบัญญัติน้ีกักกันเปนเรื่องปองกันสังคมใหปลอดภัย      
มีความมุงหมาย 3 ประการ คือ 

ก.  เพื่อปองกันการกระทําความผิดตอไปอีก อันเปนการทําใหสังคมหรือ
ผูอื่นปลอดภัยจากการกระทําของผูน้ัน 

ข.  เพ่ือดัดนิสัย อันเปนการเปลี่ยนความเคยชินตอการกระทําผิดใหเปน
ความเคยชินในทางที่ถูกตองและเหมาะสมแกอุปนิสัย ทัศนคติ และวิถีของผูน้ัน 

ค.  เพ่ือฝกหัดอาชีพ โดยนําผูถูกกักกันมาฝกหัดอาชีพ เพื่อจะไดรู
คุณประโยชนของการทํางาน รักงาน และรูจักประกอบอาชีพเพ่ือไดใชอาชีพเปนประโยชน
แกการดํารงชีพของตนและครอบครัวภายหลังจากกักกันแลว 
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  1.2 หลักเกณฑในการกักกัน 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑการกักกัน 
ดังน้ี 

(1) ผูน้ันเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลว หรือ 
(2)  ผูน้ันเคยถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกไมตํ่ากวา 6 เดือนมาแลวไม

นอยกวา 2 คร้ัง ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามที่ระบุไวตามมาตรา 41(1) 
ถึง (8) และ 

(3) ผูน้ันพนจากการกักกัน (ตามขอ 1.) หรือพนโทษไปแลว (ตามขอ 2.) 
ยังไมเกิน 10 ป 

(4) ผูน้ันไดกระทําความผิดอยางหน่ึงอยางใดในบรรดาความผิดท่ีระบุไว
น้ันอีกคร้ังหน่ึง จนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมตํ่ากวา 6 เดือนสําหรับการกระทํา
ความผิดน้ัน และ 

(5) ผูน้ันไดกระทําความผิดท่ีระบุไวในขณะที่อายุตํ่ากวาสิบแปดปแลว 
  1.3  การคํานวณระยะเวลากักกัน 
        ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42 ไดบัญญัติการคํานวณระยะเวลา
กักกันไววา “การคํานวณระยะเวลากักกันใหนับวันท่ีศาลพิพากษาเปนวันเร่ิมกักกัน แตถา
ยังมีโทษจําคุกหรือกักขังท่ีผูตองถูกกักกันน้ันจะตองรับอยู ก็ใหจําคุกหรือกักขังเสียกอน
และใหนับวันถัดจากวันที่พนโทษจําคุก หรือพนจากกักขังเปนวันเร่ิมกักกัน 
   ระยะเวลากักกันและการปลอยตัวผูถูกกักกัน ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21 
มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
   เม่ือศาลพิพากษาใหกักกันมีกําหนดเทาใดในระหวาง 3 ป ถึง 10 ป การ
คํานวณระยะเวลากักกันใหนับวันท่ีศาลพิพากษาเปนวันเร่ิมกักกัน แตถาผูน้ันมีโทษจําคุก
อยูดวยหรือถูกกักขัง ก็ตองใหจําคุกหรือกักขังเสียกอน เม่ือครบกําหนดแลวจึงใหนับวัน
ถัดจากวันที่พนโทษจําคุกหรือพนจากการกักขังเปนวันเร่ิมกักกัน 

1.4 การฟองคดีกักกัน 
การฟองคดีกักกัน กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจของพนักงานอัยการ

โดยเฉพาะ (ป.อ.มาตรา 43) ราษฎรแมจะเปนผูเสียหายในการกระทําความผิดก็ไมมี
อํานาจฟองขอใหกักกันได 
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1.5 อายุความในการฟองขอใหกักกัน 
พนักงานอัยการตองฟองขอใหกักกันภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีฟองคดีอัน

เปนมูลใหเกิดอํานาจฟองกักกัน (ป.อ.มาตรา 97) 
 

2.  หามเขาเขตกําหนด 
2.1  ความหมายของคําวา “หามเขาเขตกําหนด” 
  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44 บัญญัติความหมายหามเขาเขต

กําหนดไววา “หามเขาเขตกําหนด” คือการหามมิใหเขาไปในทองท่ีหรือสถานท่ีท่ีกําหนด
ไวในคําพิพากษา 

2.2 หลักเกณฑการหามเขาเขตกําหนด มีดังน้ี 
(1)  ตองเปนคดีท่ีศาลพิพากษาใหลงโทษผูกระทําความผิดน้ันโดยไม

จํากัดความผิด 
(2)  ตองมีพฤติการณท่ีสมควรจะส่ังหามเขาเขตกําหนด เพื่อความ

ปลอดภัยแกประชาชน 
(3)  กําหนดเวลาหามเขาไปตองไมเกิน 5 ปนับจากวันพนโทษ 
(4)  คําส่ังหามน้ันศาลตองส่ังในคําพิพากษาท่ีลงโทษ จะส่ังภายหลังท่ีมีคํา

พิพากษาแลวไมได 
(5)  ศาลมีอํานาจส่ังหามไดเองโดยโจทกไมตองมีคําขอใหหาม 

 
 3.  เรียกประกันทัณฑบน 
   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ไดบัญญัติถึงเหตุท่ีศาลจะส่ังใหใช
บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 2 กรณีคือ 
   1)  ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะกอ
เหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น หรือจะกระทําการใดใหเกิด
ความเสียหายแกส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
  2)  ในการพิจารณาความผิดใด ถาศาลไมลงโทษผูถูกฟอง แตมีเหตุอันควรเช่ือ
วาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น หรือจะ
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   การกระทําท้ังสองกรณีน้ีถาเปนการกระทําของบุคคลท่ีมีอายุไมตํ่ากวา    
สิบแปดปแลว ศาลจะส่ังดังน้ี 
   (1)  ส่ังผูน้ันใหทําทัณฑบนวาจะไมกอเหตุรายดังกลาวตลอดเวลาที่ศาล
กําหนดไมเกิน 2 ป ถาผิดทัณฑบนยอมใหใชเงินตามที่ศาลกําหนดไมเกินหาหม่ืนบาท 
และศาลจะส่ังใหมีประกันทัณฑบนน้ันดวยหรือไมก็ได 
   (2)  ถาผูน้ันไมยอมทําทัณฑบน หรือหาประกันไมได ศาลมีอํานาจส่ังกักขัง
ผูน้ันจนกวาจะยอมใหทําทัณฑบนหรือหาประกันไดไมเกิน 6 เดือน หรือมิฉะน้ันศาลจะส่ัง
หามผูน้ันเขาไปในเขตกําหนดตามมาตรา 45 ก็ได โดยศาลจะส่ังอยางใดอยางหน่ึง จะส่ัง
ท้ังสองอยางไมได 
   (3)  ถาผูน้ันยอมทําทัณฑบนและทําผิดทัณฑบน ศาลมีอํานาจส่ังใหผูน้ัน
ชําระเงินตามจํานวนท่ีกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูน้ันไมชําระจะถูกบังคับเชนเดียวกับ
คาปรับตามมาตรา 29 และมาตรา 30 (ป.อ.มาตรา 47) 
   ขอสังเกต  การกระทําของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ท่ี
ศาลจะส่ังใหทําทัณฑบนไดน้ัน ตองปรากฏวาการกระทําน้ันยังไมถึงข้ึนเปนความผิดตาม
กฎหมาย 
 
 4.  คุมตัวไวในสถานพยาบาล 
   กรณีศาลจะส่ังใหใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยโดยส่ังคุมตัวไวในสถานพยาบาล 
มีเหตุกระทําได 2 กรณีคือ 
   1)  ถาศาลเห็นวาการปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ซ่ึงไม
ตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาล
จะส่ังใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําส่ังน้ีศาลจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 
(ป.อ.มาตรา 48) 
   2)  ผูกระทําความผิดเปนผูเสพสุราเปนอาจิณ หรือเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
และศาลไดกําหนดในคําพิพากษาวาบุคคลน้ันจะตองไมเสพสุรา เสพยาเสพติดใหโทษ 
ภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษหรือวันปลอยตัว เพราะรอการกําหนดโทษ



LW 206   387 

 
 5.  หามการประกอบอาชีพบางอยาง 
   ประมวลกฎหมายอา มาตรา 50 บัญญัติวา “เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด 
ถาศาลเห็นวาผูน้ันกระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
หรือเน่ืองจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นวาหากผูน้ันประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพน้ันตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนน้ันข้ึนอีก ศาลจะส่ังไวในคําพิพากษาหามการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได” 
ตามมาตราน้ีศาลจะส่ังหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
   1)  ผูใดกระทําความผิดใด ๆ โดยอาศัยโอกาสหรือเน่ืองจากการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ 
   2)  ศาลไดพิพากษาใหลงโทษผูน้ันตามความผิดน้ันแลว 
   3)  ศาลเห็นวาถาใหผูน้ันประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันตอไปอีก อาจจะกระทํา
ความผิดเชนน้ันขึ้นอีก 
   4)  ศาลจะส่ังหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพไวในคําพิพากษาท่ีลงโทษนั้น
ก็ได มีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันพนโทษนั้น 
     5)  ผูฝาฝนคําส่ังศาลเชนน้ี มีความผิดตามมาตรา 196 ดวย 
 
   ตัวอยาง เชน ต้ังสถานพยาบาลรักษาโรคเปนอาชีพ แตรับจางทําแทงมีอาชีพ
ขับรถรับจาง (TAXI) ฉวยโอกาสจ้ีขูเข็ญชิงเอาทรัพยของผูโดยสาร หรือมีอาชีพเปนคน
ยามแตรูเห็นเปนใจใหคนรายเขามาโจรกรรมทรัพย เปนตน เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษ
สําหรับความผิดน้ันแลว ศาลเห็นวาหากผูน้ันประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันตอไปอีก อาจ
กระทําความผิดเชนน้ันข้ึนอีก ศาลจะส่ังไวในคําพิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพน้ันมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได 
 

จบคําบรรยาย 
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