
 
บทที่  1 

ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา 
 
 

 1.  ความหมายของกฎหมายอาญา  กฎหมายอาญา คือบรรดากฎหมายทั้งหลาย
ท่ีบัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว 
 จากความหมายของกฎหมายอาญาน้ี แยกความสําคัญได 2 ประการคือ 

1) กฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิด  และ 
2) จะตองกําหนดโทษไวดวย 

 
 1)  กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิด “ความผิด” ไดแก การกระทําอยางใด
อยางหน่ึงซ่ึงกฎหมายบัญญัติหามไว และการที่ตองกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่
กฎหมายบัญญัติใหมีหนาท่ีตองกระทํา โดยถือวาเปนการขัดกับประโยชนของชุมชน 
ความผิดอาจมีรูปผิดแผกแตกตางกันไดมากมาย ท้ังน้ีสุดแทแตลักษณะของการกระทบ 
กระเทือน ซ่ึงความผิดเปนเหตุใหเกิดข้ึนแกผลประโยชนของชุมชน การกระทบกระเทือน
อาจมีตอชุมชนเปนสวนรวมทั้งหมด เชน ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา การรวมกัน
กระทําความผิด การปลอมแปลงเงินตรา ฯลฯ หรือการกระทบกระเทือนอาจมีตอชีวิต 
รางกาย เสรีภาพ อนามัย สิทธิและทรัพยสิน ดังน้ันจะเห็นไดวากฎหมายใดจะเปน
กฎหมายอาญาก็ตอเม่ือกฎหมายน้ันบัญญัติถึงความผิด เชน ความผิดฐานลักทรัพยเปน
ความผิดทางอาญา เพราะมีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเปนความผิดไวในมาตรา 334 
วา “ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือท่ีผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต ผูน้ันกระทํา
ความผิดฐานลักทรัพย ฯลฯ” กลาวคือ ถาผูใดเอาทรัพยของผูอื่น หรือท่ีผูอื่นเปน
เจาของรวมอยูดวย โดยผูน้ันมิไดยินยอม และผูเอาไปมีเจตนาทุจริต ถือวาผูเอาไปมี
ความผิดฐานลักทรัพย 
 2)  จะตองกําหนดโทษไวดวย  “โทษ”  ไดแก การทรมานทางกายหรือจิตใจ 
จะพึงใชลงในนามของชุมชนแกผู ท่ีเปนตัวการกระทํากรรมอันเปนการขัดตอชุมชน      
การทรมานที่ลงแกผูกระทํากรรมน้ีจะตองลงโดยอาศัยเกณฑพิจารณาถึงกรรมที่ได
LW 206 1 



  LW 206 2 

  (1)  ความประสงคในการลงโทษ คือ 
        ก.  เปนการตอบแทนตอการกระทําความผิด 
    ข.   เปนการปองกันสังคม  ซ่ึงอาจเปนการปองกันทั่วไป ไดแก 
         ก)  การปราบปราม ไมใหผูกระทําความผิดน้ันคิดกระทําผิดข้ึนอีก
และไมใหผูอื่นเอาอยางทําผิดอยางน้ันขึ้นบาง 
    ข)  ความมั่นคงของชุมชน โดยแสดงใหเห็นวาชุมชนไมยอมให
มีการกระทําผิดเชนน้ันเกิดข้ึน 
              หรืออาจเปนการปองกันโดยเฉพาะ ไดแก 
              (ก)  การปองกัน ไมใหผูน้ันทําผิดไดอีกโดยตลอดไป เชน 
ประหารชีวิต หรือโดยช่ัวคราว เชน ขังไวมีกําหนดเวลา 
         (ข)  ดัดนิสัย ใหกลับตัวเปนพลเมืองดีตอไป 
  (2) โทษในทางอาญากําหนดไว 5 สถานดวยกัน คือประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 18 บัญญัติวา โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังน้ี 
   ก.  ประหารชีวิต 
   ข.  จําคุก 
   ค.  กักขัง 
   ง.  ปรับ 
   จ.  ริบทรัพยสิน 
 จึงสรุปไดวาจะเปนกฎหมายอาญาไดตอเม่ือกฎหมายน้ันบัญญัติถึง
ความผิดและกําหนดโทษไว เชน ความผิดฐานลักทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 334 บัญญัติวา “.....ผูน้ันกระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามปและปรับไมเกินหกพันบาท”  
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 2.   ลักษณะของกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญามีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1)  เปนกฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางรัฐกับ
เอกชน 
 2)  วาดวยความผิดและโทษอาญา 
 3)  ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทําในราชอาณาเขต 
 4)  บัญญัติเปนลายลักษณอักษร 
 5)  กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด 
 6)  ไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษ 
 
 1)  เปนกฎหมายมหาชน  ท่ีวากฎหมายอาญาเปนกฎหมายมหาชนเพราะวา
เปนบทบัญญัติถึงความเกี่ยวกันระหวางเอกชนกับรัฐ แมการกระทําความผิดบางอยางจะ
ไดกระทําโดยตรงตอเอกชนใหไดรับอันตรายเสียหายก็ดี การกระทําความผิดน้ันก็ยังไดช่ือ
วากระทบกระเทือนตอมหาชนเปนสวนรวม ถึงขนาดท่ีรัฐตองเขาดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามไดเองโดยไมตองใหผูใดมารองทุกขกลาวโทษ ยกเวนแตความผิดบางประเภท
ท่ีเรียกวาความผิดอันยอมความไดเทาน้ัน 
 2)  วาดวยความผิดและโทษอาญา 
                    (1)  ความผิดในทางอาญา  อาจแยกออกไดหลายประเภท คือ 
  ก.  แบงแยกประเภทความผิดในแงการกระทํา 
  ข.  แบงแยกประเภทความผิดท่ีตองมีผลปรากฏกับความผิดท่ีไมตองมี
ผลปรากฏ 
  ค. แบงแยกประเภทความผิดธรรมดากับความผิดซับซอน สําหรับ
ความผิดซับซอนยังแยกออกเปน 
   ก)  ความผิดตอเน่ือง 
   ข)  ความผิดท่ียืดออกไป 
   ค)  ความผิดเปนปกติธุระ 
   ง)  ความผิดซอน 
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  ง. แบงแยกประเภทความผิดในแงเจตนา อาจแบงแยกไดดังน้ี 
   ก)  ความผิดท่ีกระทําโดยเจตนา 
   ข)  ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท 
   ค)  ความผิดท่ีไมตองมีเจตนา 
   ง)  ความผิดนอกเหนือเจตนา 
   จ)  ความผิดชนิดท่ีตองรับผิดในผลสุดทายแหงเจตนา 
   ฉ)  ความผิดการเมือง 
  (2)  โทษอาญา  จะตองเปนโทษที่กฎหมายบัญญัติถึงความผิดไดกําหนด
ไว โทษในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดบัญญัติไว 5 สถานคือ ประหารชีวิต 
จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 
 3)  ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทําในราชอาณาเขต  ตามปกติแลวกฎหมาย
อาญาจะใชบังคับเฉพาะภายในราชอาณาเขตเทาน้ัน เวนแตการกระทําความผิดนอก    
ราชอาณาเขต ตามมาตรา 7, 8 และ 9  แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงกฎหมายอาญาใช
บังคับได 
 4) บัญญัติเปนลายลักษณอักษร กฎหมายอาญาจะตองบัญญัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร (ป.อ.มาตรา 2 วรรคแรก) 
 5) กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด หมายความวา เม่ือรัฐไดตรา
บทบัญญัติโดยชัดแจงวากระทําหรืองดเวนกระทําอยางใดเปนความผิดอาญาแลว ก็ตอง
ถือวาตามบทบัญญัติน้ันเทาน้ันท่ีเปนความผิด จะไมรวมถึงกรณีอื่นนอกเหนือจากบท   
บัญญัติดวย 
 6) ไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษ  กฎหมายอาญานั้นจะตองไมมีผลยอน 
หลังในทางเปนโทษ เวนแตกรณีท่ีกฎหมายใหมเปนคุณแกผูกระทําความผิดยิ่งกวากฎหมาย
ในขณะกระทําความผิดแลวใหยอนหลังได 
 ในการพิจารณาวาเปนกฎหมายอาญาหรือไม นอกจากจะทราบความหมาย
แลว ยังตองพิจารณาถึงลักษณะท้ัง 6 ประการดวย ถาเขาลักษณะทั้ง 6 ประการก็เปน
กฎหมายอาญา กฎหมายอาญามิใชมีแตประมวลกฎหมายอาญาเทาน้ัน ยังมีกฎหมาย
อาญาอื่นอีก เชน พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
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 กฎหมายอาญาแยกออกได 2 ประเภท คือ 
 1.  กฎหมายอาญาสารบัญญัติ หมายความถึงกฎหมายท่ีกําหนดวาการกระทํา
และการงดเวนกระทําอยางใดเปนความผิดอาญา และจะลงโทษหรือใชวิธีการอยางใดแก
การกระทําและการงดเวนกระทําอันเปนความผิดอาญาน้ัน 
 2.  กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ หมายความรวมถึงการลงโทษผูกระทําผิดตาม
ความมุงหมายของกฎหมายอาญาสารบัญญัติโดยวิธีสืบสวน สอบสวน ฟองรอง พิจารณา 
และลงโทษผูกระทําความผิดอาญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  2 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 

 

 ในการบัญญัติกฎหมายออกมาใชบังคับ โดยปกติเม่ือมีการบัญญัติกฎหมายใด
ออกใชบังคับ ในตัวกฎหมายน้ันเองระบุไววาใหใชกฎหมายน้ันเม่ือใด และหากจะมี
บทบัญญัติใหยกเลิกบทบัญญัติเดิม ก็จะกําหนดไวในกฎหมายที่ออกใชบังคับเชนกัน แต
สําหรับประมวลกฎหมายอาญามิเปนไปดังท่ีกลาวไว กลาวคือ ไดมีพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นอีกเปนฉบับหน่ึงตางหากจากตัวประมวลกฎหมายอาญา โดย
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญาไดระบุไววาใหใชประมวลกฎหมายอาญา
บังคับต้ังแตเม่ือใด และยังมีบทบัญญัติพิเศษท่ีเกี่ยวกับการท่ีบัญญัติประมวลกฎหมาย
อาญาออกใชดวย1  ท้ังน้ีเพ่ือแสดงวาประมวลกฎหมายอาญามีศักด์ิเทากับพระราชบัญญัติ
น่ันเอง และเพื่อใหเวลาผูใชศึกษารายละเอียดของประมวลกฎหมายอาญาลวงหนากอน
เปนระยะเวลาพอสมควร พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญาแยกพิจารณาได
ดังน้ี 
 ประการที่ 1  กําหนดวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึง
บัญญัติไวในมาตรา 2 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ วา “พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป” 
 พ.ร.บ.ใหใชฯ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2499 จึงมีผล
ต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2499 
 ประการที่ 2  กําหนดวันใชบังคับประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 
3 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ วา “ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2500 เปนตนไป” 
 การนับระยะเวลาต้ังตนใชกฎหมายเม่ือระบุใหใชวันใด คือวันเร่ิมตนต้ังแตเวลา 
0.00 น. ของวันน้ันเปนตนไป 

                                                           
1
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สงา  ลีนะสมิต, ศาสตราจารย, กฎหมายอาญา 1, อางแลว.  
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 ประการที่ 3  เม่ือประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับแลว จะมีผล 5 ประการ ดังท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 4 ถึงมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายท่ี
จะตองยกเลิกไปและกฎหมายอื่นที่อางถึง ดังน้ี 
 1.  ใหยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ให
ใชฯ วา “เม่ือประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ใหยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา” 
  หมายความวา บทบัญญัติตามกฎหมายลักษณะอาญาเปนอันยกเลิกโดย
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา หากประมวล
กฎหมายอาญามิไดบัญญัติวาเปนความผิด ผูกระทําความผิดในขณะใชกฎหมายลักษณะ
อาญายกขึ้นอางวาไมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได แตถาประมวลกฎหมาย
อาญายังบัญญัติวาการกระทําเชนน้ันเปนความผิดอยู ผูกระทําน้ันหาอาจอางวาการกระทํา
เชนน้ันไมเปนความผิดตอไปไดไม 
 2. การแกไขอัตราโทษปรับ ซ่ึงมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ บัญญัติวา “เม่ือ
ประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในกรณีท่ีกฎหมายใดไดกําหนดโทษโดยอางถึง
โทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายน้ันไดอางถึงโทษ
ดังตอไปน้ี 
  ถาอางถึงโทษช้ันท่ี 1 หมายความวา ปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท 
  ถาอางถึงโทษช้ันท่ี 2 หมายความวา ปรับไมเกินหารอยบาท 
  ถาอางถึงโทษช้ันท่ี 3 หมายความวา จําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหน่ึง 
          พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาอางถึงโทษช้ันท่ี 4 หมายความวา จําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกิน 
                                    หน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  หมายความวา กฎหมายใดไดกําหนดโทษโดยอางถึงโทษฐานลหุโทษใน
กฎหมายลักษณะอาญา เม่ือประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับใหแกไขโทษปรับใหเปนไป
ตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ 
 3.  “เม่ือประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในการจําคุกแทนคาปรับตาม
กฎหมายใด ไมวากฎหมายน้ันจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใช
บังคับ แตสําหรับความผิดท่ีไดกระทํากอนวันท่ีประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับมิใหกักขัง
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  หมายความวา ไมวาจะมีกฎหมายอาญาฉบับใดที่บัญญัติไวกอนหนาแลว
เกี่ยวกับเร่ืองจําคุกแทนคาปรับ เม่ือประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับแลว จะตองถือตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเปนเกณฑ 
 4. ในกรณีวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนเปน
ความผิดอาญา แตหามมิใหคุมขังช้ันสอบสวนเกินกวาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูถูก
จับมาถึงท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติ
ท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาส่ีสิบแปดช่ัวโมงน้ันดวย (มาตรา 7 แหง 
พ.ร.บ.ใหใชฯ) 
  หมายความวา เม่ือยังใชกฎหมายลักษณะอาญาอยูน้ัน วิธีปฏิบัติตอผูกระทํา 
ความผิดมีแตการลงโทษ ฉะน้ันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดบัญญัติ
แตเพียงวิธีดําเนินการในกรณีผูกระทําความผิดหรือตองหาวากระทําความผิดซ่ึงจะตองถูก
ลงโทษ แตเม่ือไดเปลี่ยนมาใชประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดวิธีปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดไว 2 กรณีคือ การลงโทษกรณีหน่ึง และการบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
อีกกรณีหน่ึง สําหรับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดคลุมถึงกรณีท่ีจะ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย พ.ร.บ.ใหใชฯ มาตรา 7 จึงได
บัญญัติวา “วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนเปนความผิด
อาญาฯ” แตจะควบคุมหรือขังผูจะกอเหตุรายน้ันในระหวางสอบสวนเกิน 48 ช่ัวโมงไมได 
และมีขอยกเวนสําหรับเด็กท่ีมีอายุยังไมเกิน 17 ปที่จะกอเหตุราย มิใหอยูในบังคับมาตรา 
46 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 5. เม่ือยังใชกฎหมายลักษณะอาญาบังคับอยูน้ัน ไดมีกฎหมายหลายฉบับอางอิง
ถึงกฎหมายลักษณะอาญา ตอมายกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา ใชประมวลกฎหมาย
อาญาบังคับใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันอางถึงประมวลกฎหมายอาญาหรือ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาในบทมาตราที่มีนับเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 
(มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ใหใชฯ) 



 
 
 

บทที่ 3 
บทนิยาม 

 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 “นิยาม” แปลวา “กําหนด 
ทาง อยาง วิธีกําหนดหรือจํากัดความหมายท่ีแนนอน” ฉะน้ัน “บทนิยาม” จึงหมายถึง บท
กําหนดหรือ จํากัดความหมายที่แนนอนของคําตาง ๆ ท่ีใชอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
น้ัน ๆ วามีความหมายแนนอนตามที่บัญญัติไวในบทนิยามของกฎหมายน้ัน 
 โดยปกติกฎหมายไมจําตองมีบทนิยามไว ถาคําตาง ๆ ท่ีใชอยูในบทบัญญัติของ
กฎหมายน้ันมีความหมายเปนธรรมดาอยูแลว แตถาคําตาง ๆ น้ันจะตองกําหนดหรือ
จํากัดความหมายที่แนนอนจึงบัญญัติบทนิยามไวเพ่ือผูใชกฎหมายจะไดอานและตีความ
ไปในแนวเดียวกัน 
 สําหรับบทนิยามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญานั้น ใชเฉพาะเปนบท
กําหนดหรือจํากัดความหมายท่ีแนนอนของคําตาง ๆ ท่ีใชอยูในบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอาญาอ่ืนเทาน้ัน จะนําไปใชกับกฎหมายอื่นซ่ึงไมเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาไมได 
 บทนิยามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามีอยู 15 คําดวยกันซ่ึงจะไดอธิบาย
ความหมายของแตละคําดังตอไปน้ี 
 (1)  “โดยทุจริต”  หมายความวา  เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
 ฉะนั้น จะถือวาเปนการกระทําโดยทุจริต จะตองประกอบดวยหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 
 1.  เพ่ือแสวงหาประโยชน 
 2.  เปนประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 3.  ประโยชนน้ันสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
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 1.  เพ่ือแสวงหาประโยชน  คําวา “แสวงหา” หมายถึง การกระทําใด ๆ อัน
เพ่ือใหไดมาแหงตนหรือผูอื่น และจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นน้ันหรือไมไมตอง
คํานึงถึง คําวา “ประโยชน” หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลตองการ ประโยชนในที่น้ีแยกได 2 ประการ 
คือ 
 1)  “ประโยชน”  ท่ีไมเกี่ยวกับประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน 
 2)  “ประโยชน”  ท่ีเกี่ยวกับประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน 
 

 1)  “ประโยชน”  ท่ีไมเกี่ยวกับทรัพยสิน หมายความวา การกระทําใด ๆ อัน
เพ่ือใหไดมาในส่ิงท่ีบุคคลตองการน้ันไมเกี่ยวกับประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินหรือ
เกี่ยวกับทรัพยสิน เชน 
  (1)  จําเลยแยงหนังสือหมายนัดพยานของอําเภอจากผูรับมอบหมายจาก
อําเภอเพื่อไปสงแกผูมีช่ือในหมายน้ันไป โดยจําเลยประสงคจะดูวันนัดในหมายน้ันแลวจะ
คืนให แตทําลายเสียกอนสงคืน วินิจฉัยวาเปนการแสวงหาประโยชนอยางหนึ่ง การท่ี 
ต้ังใจคืนภายหลังไมสําคัญ เพราะเปนความผิดสําเร็จแลว (คําพิพากษาฎีกาท่ี 353/2478) 
  (2)  ขอเท็จจริงมีอยูวาจําเลยทั้งสองไดรวมกันหลอกลวงโจทก โดยจําเลย
ท่ี 2 หลอกโจทกวาจําเลยท่ี 2 คือ นายเชวง แซภู ความจริงไมใชเจาของท่ีดินตาม น.ส.3 
ท่ีมาแสดงตอโจทกจนโจทกหลงเช่ือ โจทกจึงไดทําหนังสือรับรองหลักทรัพยยื่นขอประกัน
นายกุหลาบตอศาลน้ันจนศาลส่ังอนุญาตใหนายกุหลาบมีประกันตัวไป มีปญหาวาการ
กระทําของจําเลยจะถือไดวาเปนการแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายจากโจทก
หรือไม คําพิพากษาฎีกาท่ี 863/2513 วินิจฉัยคําวา “โดยทุจริต” หมายความวาเพ่ือ
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น การที่จําเลยท้ัง
สองสมคบกันหลอกลวงโจทก โดยจําเลยท่ีสองแสดงตนตอโจทกวาเปนนายเชวง แซภู 
เจาของท่ีดินตาม น.ส.3 จนโจทกหลงเช่ือทําหนังสือรับรองหลักทรัพยขอประกันตัวนาย
กุหลาบตอศาลน้ัน แมจะปรากฏวาจําเลยไมไดรับประโยชนเปนทรัพยสินแตประการใดก็
ตาม ก็ทําใหนายกุหลาบไดรับประโยชนจากการใชหนังสือรับรองทรัพยสินน้ันอางตอศาล
จนไดประกันตัวไป ซ่ึงยอมถือวาเปนการแสวงหาผลประโยชนสําหรับผูอื่นอันเปนการ
กระทําโดยทุจริตแลว 
 2)  “ประโยชน”  ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน หมายความวา การกระทําใด ๆ อัน
เพ่ือใหไดมาในส่ิงท่ีบุคคลตองการน้ันเปนทรัพยสิน หรือเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน แดงหยิบ
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 จึงสรุปไดวา “ประโยชน” ในมาตรา 1(1) น้ีมี 2 อยาง คือ ประโยชนในลักษณะ
ท่ีเปนทรัพยสิน หรือเกี่ยวกับทรัพยสิน กับประโยชนท่ีไมมีลักษณะเปนทรัพยสิน หรือ
เกี่ยวกับทรัพยสิน ในการพิจารณาน้ันใหดูวาท่ีใดท่ีกฎหมายประสงคใหหมายความถึง
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินก็จะบัญญัติไวใหชัดเชนน้ัน ท่ีใดท่ีไมบัญญัติเฉพาะ
ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน ยอมหมายความถึงประโยชนโดยท่ัวไป 
 2.  เปนประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  หมายความวา
ประโยชนท่ีแสวงหามาน้ันจะตองเปนประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย คือไมมี
สิทธิหรืออํานาจตามกฎหมายท่ีจะเอาประโยชนน้ันได แตการท่ีไดประโยชนมาโดยถือ
วิสาสะไมถือเปนการไดประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 
107/2474 จําเลยเอาทรัพยไปโดยถือวิสาสะน้ัน ตัดสินวาไมมีเจตนาลักทรัพย (เพราะมิได
ทําโดยทุจริต) 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 288/2485 เจาทรัพยกับจําเลยคุนเคยชอบพอกัน         
เจาทรัพยเปนหน้ีจําเลยอยู จําเลยมาท่ีบานเจาทรัพยและหยิบเอาปนไปโดยบอกกลาวแก
คนในบานเจาทรัพยวาจะเอาปนไปปากนํ้า ตอมาเจาทรัพยไปทวงถาม จําเลยก็รับวาเอา
ปนมาจริง แตตองใชหน้ีกอนจึงจะคืนปนให ดังน้ี ถึงแมจําเลยจะปฏิเสธช้ันศาลวาไมไดเอา
ปนไป รูปคดีก็ไมผิดฐานลักทรัพย เพราะไมมีเจตนาลักปน จําเลยประสงคเพียงจะยึดปน
ประกันหน้ีเทาน้ัน 
  ตามคําพิพากษาฎีกาน้ีเปนการเอาไปโดยไมมีอํานาจและเจาทรัพยมิได
อนุญาตแตโดยเหตุท่ีชอบพอคุนเคยกัน จําเลยอาจทําโดยถือวิสาสะ 
 3.  ประโยชนน้ันสําหรับตนเองหรือผูอื่น  หมายความวา ประโยชนท่ีไดมา
โดยมิชอบน้ันสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน  
  3.1  จําเลยเปนผูใหญบาน รูแลววานายหวันราษฎรลูกบานซ้ือโคมาแลว
โคถูกยึดไว นายหวันขอใหจําเลยจดบัญชีโคลูกคอกเพ่ือนําไปอางตอตํารวจผูยึดโคไว 
จําเลยก็ทําใหโดยยอมจดทะเบียนลงวัน เดือน ป ท่ีข้ึนทะเบียนยอนหลังใหอันเปนความ
เท็จ ดังน้ีถือไดวาจําเลยปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต และไมปรากฏวาจําเลยไดรับจางรางวัลแต
อยางใด ก็เปนการทําใหนายหวันไดรับประโยชนโดยการเอาเอกสารไปอางในการที่
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  3.2 ฉุดหญิงไปขมขืนแลวถอดสายสรอยคอพาหนีไปเปนลักทรัพย           
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 612, 613/2477) ถือวาสรอยน้ันเปนประโยชนสําหรับตนเองแลว เม่ือ
การกระทําครบหลักเกณฑท้ังสามประการดังกลาวขางตนแลวจึงเปน “โดยทุจริต” คําวา 
“ทุจริต"”ในทางอาญาแตกตางกับคําวา “ไมสุจริต” ในทางแพง เพราะ “ทุจริต” ในทาง
อาญาน้ันหมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นแต “สุจริตหรือไมสุจริต” ในทางแพงหมายความวารูหรือไมรูถึงการท่ีไมมี
สิทธิหรือความบกพรองแหงสิทธิเทาน้ัน 
  คําวา “โดยทุจริต” น้ีมีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
143, 147, 151, 154 ถึงมาตรา 157, มาตรา 242, 269, 318, 319 และความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยตามหมวด 1 ถึงหมวด 6 เปนองคประกอบของความผิดน้ัน ๆ และจําตองแปล
ความหมายของคําวา “โดยทุจริต” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1(1) เหมือนกันทุก
ความผิดท่ีไดบัญญัติคําวา “โดยทุจริต” ไว ตัวอยางเรื่องทุจริต เชน 
  1) โจทกจําเลยเปนพ่ีนองตกลงแบงทรัพยมรดกกัน แลวจําเลยขน
เอาทรัพยสวนของจําเลยไปตอหนาโจทก โจทกน่ิง ภายหลังปรากฏวาจําเลยขนเกินไป
บางก็ไมมี เจตนาทุจริต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 269/2468) 
  2)  ชางจําเลยไปกินขาวโพดจึงจับสงอําเภอ อําเภอมอบใหนายแดง
รักษาไว จําเลยไปขอรับคืนจากนายแดง นายแดงนัดใหไปเอาท่ีอําเภอ จําเลยไมไปแลว
กลับเอาชางไปเสีย ดังน้ีตัดสินวาไมเปนลักทรัพย เพราะไมมีเถยยะจิตเปนโจร (ไมมี
เจตนาทุจริต) (คําพิพากษาฎีกาท่ี 704/2474) 
  3)  จําเลยรับฝากโคเขาไว เม่ือเขาไปขอคืนคร้ังแรกวาบุตรเอาไป 
คร้ันไปขออีกคร้ังกลับวาไมไดรับฝาก การปฏิเสธของจําเลยวาไมไดรับฝากยังชี้ไมไดวา
จําเลยมีเจตนาทุจริตยักยอกโค เวนแตโจทกจะมีพยานแสดงวาจําเลยรูเห็นเปนใจให
บุตรจําเลยเอาโคไปเปนประโยชนสวนตัวเสีย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 994/2498) 
  4)  จําเลยบังคับใหเขาขับรถยนต และขับรถยนตของคนอื่นไปเพื่อ  
มิใหถูกทํารายและถูกจับน้ันไปแลวจอดรถท้ิงไวขางถนน ไมมีเจตนาเอารถคันน้ัน ไม
เปนความผิดฐานลักทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1683/2500) 
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  5)  จําเลยถูกสลากกินรวบ แลวไปเอาเงินรางวัลจากผูท่ีเขาใจวาเปน
เจามือ แมจะใชอาวุธขูเข็ญเอา ถาจําเลยเขาใจวาเปนเงินท่ีจําเลยควรไดไมมีเจตนาทุจริต
จะลักทรัพย ก็ไมผิดฐานชิงทรัพยหรือปลนทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1977/2497) 
  6)  จําเลยหยิบกลวยของเจาทรัพยไปเตะทิ้งเสีย ตัดสินวาจําเลยไมมี
เจตนาทุจริตเพราะเปนกิริยาแกลง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 301/2472) 
  7)  จําเลยยอมใหผู เสียหายรวมประเวณีโดยมีส่ิงตอบแทน แต
ผูเสียหายผิดขอตกลง จําเลยไมพอใจจึงไดทํารายผูเสียหาย แลวเอาปนไปท้ิงท่ีปรักนํ้า
กลางทุงนาเพราะกลัวผูเสียหายจะยิงเอา การนําเอาปนไปท้ิงนํ้าโดยไมเอาไปเปน
ประโยชนสวนตนหรือผูอื่น แสดงวาไมมีเจตนาประสงคจะเอาทรัพย จึงไมใชการทุจริต 
การเอาปนของผูเสียหายไปทิ้ง จึงไมมีความผิดฐานชิงทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
216/2509) 
   จําเลยท่ี 2 เอาปนของ ค. ไปเพื่อตอสูขัดขวางมิให ค. จับจําเลย 
มิไดมีเจตนาลัก จําเลยท่ี 2 สงปนใหจําเลยท่ี 1 ค. เขาแยงปน จําเลยท่ี 1 ไมยอมใหเพ่ือ   
มิใหเกิดเหตุราย ตอมาจําเลยท่ี 1 ปฏิเสธวาไมไดเอาปนไวและไมคืนให ยังไมพอท่ีจะถือ
วาจําเลยท่ี 1 เจตนาทุจริตลักปน ไมเปนลักทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1657/2520) 
 
 (2)  “ทางสาธารณะ”  หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชนใชใน
การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและรถรางที่มีรถเดินสําหรับประชาชน
โดยสารดวย 
 ทางสาธารณะตามความหมายน้ีมี 2 ประเภท คือ 
 ก.  ทางสาธารณะประเภทที่หน่ึง มีหลักเกณฑดังน้ี 
   1.  ทางบก หรือทางน้ํา 
   2.  สําหรับประชาชนใชในการจราจร 
 ข.  ทางสาธารณะประเภทที่สอง มีหลักเกณฑดังน้ี 
   1.  ทางรถไฟ ทางรถราง 
   2.  มีรถเดินสําหรับประชาชนโดยสารดวย 
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 ก.  ทางสาธารณะประเภทที่หน่ึง 
  1.  ทางบกหรือทางนํ้า  “ทางบก” หมายถึง ทางที่เดินดวยเทาหรือเดิน
ดวยพาหนะบนบก เชน ถนน ตรอก ซอย “ทางนํ้า” หมายถึง แมนํ้าลําคลอง ทะเลสาบ 
ทะเล เปนตน 
  2.  สําหรับประชาชนใชในการจราจร ตองเปนทางที่ประชาชนใชใน
การจราจรโดยท่ัวไป ไมใชทางสงวนสิทธิ์หรือสวนบุคคล 
 คําวา “ประชาชน” หมายถึงประชาชนทั่ว ๆ ไป ไมเฉพาะเจาะจงถึงคน
ใดคนหน่ึง และมิไดหมายความวาไดใชอยางสิทธิหรือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิจะเปนของใครไมสําคัญ แมจะไดใชโดยฐานอนุญาตก็เปนทางสาธารณะได 
 คําวา “ประชาชนใชในการจราจร” หมายถึงการที่ประชาชนคนใดคน
หน่ึงท่ัวไปมีอํานาจหรือความชอบธรรมใชเปนทางสัญจรได ไมใชทางสําหรับบุคคลบางหมู
บางคณะ เชน ทางในสถานที่ราชการ สถานที่ของเอกชน แมจะกวางใหญ บุคคลเขาไป
ติดตอได ก็เปนทางของสถานที่เหลาน้ันโดยเฉพาะ หาใชทางสาธารณะไม 
 ข.  ทางสาธารณะประเภทที่สอง 
  1.  ทางรถไฟ ทางรถราง สําหรับทางรถรางปจจุบันไดเลิกใชรถรางแลว 
แตบริเวณทางรถรางนั้นอาจทําเปนถนน สวนทางรถไฟท่ีจะถือวาเปนทางสาธารณะ
จะตองมีรถเดิน 
  2.  ท่ีมีรถเดินสําหรับประชาชนโดยสารดวย หมายความวา นอกจากทาง
รถไฟที่มีรถเดินดวยแลว จะตองสําหรับประชาชนโดยสารดวยจึงจะเปนทางสาธารณะ 
เพราะบางทีทางรถไฟที่ใชสําหรับสับเปลี่ยนหัวจักรรถไฟเปลี่ยนตูรถไฟอยางน้ีมิใชสําหรับ
ประชาชนโดยสาร 
 ทางสาธารณะนั้นแมประชาชนทั่วไปจะเขาไปไดเปนสาธารณสถานก็
ไมเปนทางสาธารณะเสมอไป เชน ในทางสวนสาธารณะสําหรับประชาชนเขาไปเท่ียวทาง
ในบริเวณศูนยการคาเอกชน ทางเดินในตลาดเอกชน เหลาน้ีไมเปนทางสาธารณะเพราะ
มิไดใชในการจราจร แตเปนทางสําหรับเขาไปใชสถานที่เทาน้ัน สวนทางในที่เอกชนถา
เปนทางที่อนุญาตใหประชาชนใชเปนทางจราจร แมจะสงวนกรรมสิทธิ์ปดเสียเม่ือใดก็ได 
ก็เปนทางสาธารณะได ทางเดินระหวางสวนซ่ึงมหาชนใชสัญจรท่ัวไปเปนทางหลวง (ทาง
สาธารณะ) 
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 ท่ีตองใหคํานิยามคําวา “ทางสาธารณะ” เพราะจําเปนตองรูวาทางชนิด
ใดเปนทางสาธารณะ เน่ืองจาก “ทางสาธารณะ” ท่ีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญา
เปนความผิดเกี่ยวกับทางสาธารณะหลายมาตราดวยกัน เชน ในมาตรา 229, 371, 372, 
378, 385, 386, 387 และมาตรา 396 เปนตน 
 
 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับทางสาธารณะ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 27/2466 ท่ีชายตลิ่งซ่ึงติดตอกับถนนหลวง หาใชถนนหลวงไม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 41/2458 ทางเดินระหวางสวนสําหรับมหาชนใชเปนทางสัญจร
ไปมาไดท่ัวไป ถือเปนทางสาธารณะ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 585/2469 ทางใดท่ีเปนทางหลวงอยูคร้ังหน่ึงแลวยอมเปนทาง
หลวงเสมอไป นอกจากจะมีกฎหมายบังคับใหเปนอยางอื่น 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 706/2470 ท่ีชายเลนริมทะเลซ่ึงนํ้าทะเลขึ้นทวมถึงแตมีตนไม
งอกข้ึนจนเปนปา ราษฎรใชเดินเรือไมได ไมเปนทางหลวง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 956/2471 ทางเกวียนซ่ึงอยูในระหวางที่นาของราษฎรและ
ราษฎรใชทางนี้เปนทางสําหรับขนขาว และปนไปลงทานํ้าประมาณ 20 ปแลว เปนทางหลวง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 926/2474 ทางอยูในท่ีของจําเลย แตไดปลอยใหทางนี้เปนทาง
สาธารณะประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาไดหลายสิบปแลว จําเลยไมเคยหาม เปนทางหลวง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 332/2475 จําเลยไดยอมยกที่ดินใหเปนทางแตไมไดรับโอน
โฉนด ไดสรางทางเปดใหประชาชนใชเดินไปมาแลว ตัดสินวาการอุทิศท่ีเพ่ือประโยชน
สาธารณะและรัฐไดสรางเปนทางจนประชาชนใชเปนทางไปมาแลว เชนน้ีนับเปนทาง
หลวงแลว หาจําตองโอนไม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 200/2476 ท่ีซ่ึงเจาของปลอยใหสาธารณะชนใชเดินไปมาเปน
เวลา 20 ปแลว นับเปนทางหลวง แมท่ีน้ันจะอยูในเขตโฉนดเจาของท่ีดิน 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 506/2490 ยกท่ีดินใหแกเทศบาลเพ่ือเปนทางสาธารณะนั้นไม
ตองจดทะเบียน เพียงทําหนังสือมอบทางสาธารณะใหแกเทศบาลก็พอ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1776/2493 เดิมมีทางคนเดินและทางเกวียนเดิน จําเลยทํา
สวนยางทับทางรายน้ีแลวทําทางข้ึนใหมและแทนทางเกา ประชาชนไดสัญจรไปมาในทาง
ใหมกวา 10 ปแลว ดังน้ีถือวาจําเลยไดอุทิศท่ีดินโดยปริยายใหเปนทางสาธารณะแลว 
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 276-277/2495 แมนํ้าลําคลองนั้นโดยสภาพยอมถือวาเปนทาง
ซ่ึงสาธารณชนใชสัญจรไปมาอันถือไดวาเปนทางสาธารณะหรือทางหลวง เวนแตจะต้ืนเขิน 
จนสาธารณชนไมอาจใชเปนทางสัญจรไปมาตอไปได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 765/2498 การอุทิศท่ีดินใหเปนทางสาธารณะนั้นแมจะยังมิได
แกโฉนดท่ีดินและใชมายังไมถึง 10 ป ก็ไมสําคัญ ตองถือวาเปนทางสาธารณะ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 240/2499 ท่ีชายตลิ่งนํ้าทะเลข้ึนถึงอยางเดียวน้ัน หาใชทาง
สาธารณะเสมอไปไม การที่ไดความจากพยานโจทกวาเคยใชเรือผานที่จําเลยเขาออกมา
ประมาณ 20 ป จะฟงไดวามีการอุทิศท่ีดินตอนน้ันเปนทางสาธารณะโดยปริยายไมได 
(เพราะไมใชประชาชนใชในการจราจร) 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 533/2500 ใชเกวียนขนขาวและใชกระบือผานนาชาวบานเม่ือ
ส้ินฤดูทํานาแลวมาสูทางในหมูบานเปนเวลาหลายสิบปน้ัน เปนภารจํายอม แตทางเชนน้ี
หาใชทางสาธารณะไม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1186/2500 คลองหรือทางน้ํารายพิพาทไดขุดข้ึนในท่ีดินของ
จําเลยเพ่ือใชลําเลียงฟนเขาออกโดยไมมีการอุทิศโดยตรงหรือโดยปริยายใหทางนํ้าท่ีขุด
ข้ึนเปนทางสาธารณะ ดังน้ีการที่มีคนเขาออกใชเรือในทางน้ําน้ีมานานทําใหทางน้ําหรือ
คลองรายน้ีกลายเปนทางหลวงหรือทางสาธารณะไม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1138-1139/2501 ทางพิพาทอยูในโฉนดจําเลย ไมปรากฏวามี
ทางสาธารณะ แตเปนทางเช่ือมโยงระหวางคลองกับสะพานไปสูถนนคอนกรีต ประชาชน
ไดใชทางนี้รวมกันมาหลายสิบปแลว ดังน้ีแมจะไมไดความวาผูใดอุทิศท่ีของตนใหเปนทาง
สาธารณะโดยตรง ก็ถือวาเจาของท่ีดินเสนทางน้ีผานได ยอมอุทิศใหเปนทางสาธารณะ
โดยปริยายแลว 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1020/2503 ท่ีดินของจําเลยเปนท่ีดินมือเปลา มีทางพิพาทมา
ไมนอยกวา 40 ป สาธารณชนไดใชเดินและชักลากไมมาประมาณ 20 ป ต้ังแตเจาของที่
เดิมกอนจําเลยไมมีการหวงหามแสดงสิทธิใด ๆ เลย ดังน้ีถือวาเปนการอุทิศโดยปริยาย
เปนทางสาธารณะแลว จําเลยไปปดกั้นยอมเปนผิดตามมาตรา 368 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 217/2509 ท่ีพิพาทเปนทางเดิน คนใชมา 40-50 ป กอนตกมา
เปนของจําเลยและอยูในเขตที่ดินของจําเลย เม่ือจําเลยมิไดสละสิทธิครอบครองใหเปน
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 (3)  “สาธารณสถาน”  หมายความวา สถานที่ใด ๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบ
ธรรมท่ีจะเขาไปได 
 การที่จะเปนสาธารณสถานจะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 1.  ตองเปนสถานที่ 
 2.  สถานที่น้ันประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปได 
 
 1.  ตองเปนสถานที่ 
  คําวา “สถานที่” หมายถึงสถานที่ท่ัว ๆ ไป จะเปนอสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพยก็ได อาจเปนสถานที่ท่ีมีส่ิงปลูกสรางหรือวางเปลาท่ีมีขอบเขตจํากัดไวก็ได 
และอยูบนบกหรือในน้ําก็ไดเชนเดียวกับเคหสถาน รถประจําทาง สถานท่ีบนขบวนรถไฟ
โดยสารซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได เปนสาธารณสถานเรือโดยสารหรือ
เคร่ืองบินนาจะอยูในความหมายน้ีดวย 

2.  สถานที่น้ันประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได 
 คําวา “ประชาชน” หมายถึงบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป แตอาจมีขอจํากัด เชน 

เด็กหามเขาหรือเขาไดเฉพาะบุคคลบางจําพวก เชน เขาไดเฉพาะบุรุษ สตรี หรือพระ ก็ยัง
ถือวาประชาชนเขาไดอยู 

 แตท่ีท่ีเขาไดเฉพาะบุคคลบางจําพวกโดยจํากัด เชน สมาชิกของสมาคม 
แมใครจะสมัครเปนสมาชิกได แตถาไมไดสมัครก็ไมใชสมาชิกจึงเขาไปไมได สมาชิกท่ีเขา
ไปไดแมจํานวนมากมายก็ไมใชประชาชน แตถาบางเวลาเปดโอกาสใหสมาชิกพาใคร ๆ 
เขาไปไดไมจํากัดคุณสมบัติหรือจํานวน แมจะตองรับอนุญาตกอนในโอกาสเชนน้ันก็ถือ
เปนประชาชนเขาได1 
 คําวา “ความชอบธรรม” ท่ีจะเขาไป หมายความวา ประชาชนโดยทั่วไป
ยอมใชสถานท่ีน้ันโดยไมจําตองรับอนุญาตจากเอกชนคนใดคนหนึ่ง และไมจําตองถึงกับ
                                                           

1จิตติ  ติงศภัทิย, ศาสตราจารย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และตอน 3  
โรงพิมพแสงทองการพิมพ, 2513), หนา 2068. 
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 ความชอบธรรมที่ประชาชนจะเขาไดอาจมีขอบเขตจํากัดเฉพาะบางสวน 
บางเวลา หรือบางตอน เชน ศาลาวัด โบสถ ในขณะที่เปดใหมีการทําบุญบนศาลา หรือมี
เทศนในอุโบสถ หรือบวชนาคในอุโบสถ ถือเปนเวลาที่ประชาชนมีความชอบธรรมเขาไป
ได แตศาลาหรือโบสถไดปดไมเปดใหประชาชนเขาไปบางเวลา ไมถือวาประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเขาไปได สถานเริงรมยตาง ๆ บริเวณท่ีจัดใหแขกเขาไปนั่งพัก เชน 
สถานอาบ อบ นวด หรือโรงแรม บริเวณท่ีจัดใหแขกน่ังพักเพื่อเลือกหญิงบริการ หรือ
บริเวณที่จัดใหแขกน่ังพักผอนในโรงแรม ถือเปนสถานที่ประชาชนที่มีความชอบธรรมที่จะ
เขาไปได แตหองท่ีหญิงบริการใชสําหรับอาบ อบ นวด ใหแขก หรือหองท่ีจัดสําหรับแขก
เขาอยูอาศัยในโรงแรม ไมถือวาเปนสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมเขาไปได 
 สําหรับหองเรียน หองประชุม ซ่ึงอนุญาตใหเขาไปไดเฉพาะบุคคลท่ีเปน
นักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถานท่ีน้ัน หรือสมาชิกของท่ีประชุมไมเปดใหประชาชน
ท่ัวไปเขาชมได ไมเปนสาธารณสถาน 
 เหตุผลท่ีตองใหนิยามคําวา “สาธารณสถาน” เพราะประมวลกฎหมาย
อาญาไดบัญญัติคําวาสาธารณสถานไวหลายมาตราดวยกัน เชน ในมาตรา 335(9), 372 
และ 378 เพ่ือใหความหมายเปนอันเดียวกันจึงตองใหนิยามไว 
 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับ “สาธารณสถาน” 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1908/2518 ถนนซอยในที่ดินเอกชนซ่ึงแบงใหเชาปลูก
บานประชาชนชอบที่จะเขาออกติดตอกันได เปนสาธารณสถาน 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2075-2079/2519 หญิงมีปายหมายเลขติดท่ีอกเส้ือน่ัง
คอยในหองกระจกบาง น่ังในหองโถงบาง ในโรงแรม เพ่ือชายเลือกไปรวมประเวณี เปน
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  คําพิพากษาฎีกาท่ี 883/2520 หองโถงในสถานการคาประเวณีผิด
กฎหมายเวลารับแขกมาเที่ยวเปนสาธารณสถานซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไป
ไดพลตํารวจมีอํานาจคนโดยไมตองมีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 93 จําเลยขัดขวาง เปนความผิดตามมาตรา 140 ตํารวจจับไดตามมาตรา 78(3) 
 
 (4)  “เคหสถาน”  หมายความวา ท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย เชน เรือน โรงเรือ หรือ
แพซ่ึงคนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยน้ันดวย จะมีร้ัว
ลอมหรือไมก็ตาม 
 จากความหมายน้ีแยก “เคหสถาน” ออกเปน 2 ประเภท คือ 
 ก.  เคหสถานประเภทที่หน่ึง ประกอบดวยหลักเกณฑดังน้ี 
  1.  ตองเปนที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย 
  2.  ซ่ึงคนอยูอาศัย 
 
  1.  ตองเปนที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย 
 ท่ีซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยน้ันไดแก เรือน โรงเรือน หรือ แพ 
 นอกจากท่ีระบุแลว อาจมีส่ิงอื่น ๆ อีก ขอสําคัญอยูท่ีวาท่ีซ่ึงใชอยูอาศัย
น้ันตองเปนท่ีคนอยูอาศัยจริง ๆ ฉะน้ันคําวา “ท่ี” จึงหมายความถึง เรือนแพ ดวย จึงมิใช
เพียงท่ีดินหรือส่ิงซ่ึงติดอยูกับท่ี แมจะเปนส่ิงท่ีเคลื่อนท่ีได ถาใชเปนท่ีอยูอาศัยก็เปน
เคหสถานได 
  2.  ซ่ึงคนอยูอาศัย  หมายถึง ใชเปนท่ีหลับนอน ไมจําตองกินในท่ีน้ัน 
การนอนคือนอนหลับเปนปกติ ไมใชพักนอนกลางวันช่ัวงีบระหวางเวรยาม แตก็มิได
หมายความวาตองอยูประจําตลอดวัน ถาใชอยูเปนปกติแลวก็ถือวาเปนเคหสถาน เชน 
บานพักช่ัวคราวเวลาตากอากาศเปนเคหสถานแมจะปดกุญแจตลอดเวลาท้ังท่ีไมมีคนพัก
หลับนอนดวย 
 สําหรับหองเชาในโรงแรม บังกะโล แฟลต ท่ีใหคนเชาเปนปกติ คงถือ
เปนเคหสถานได แมผูอาศัยจะเปลี่ยนแปลงหนากันอยูตลอดไป สวนหองนอนในขบวน



  LW 206 20 

 กางเต็นทปลูกเพิงขัดหางนอนระหวางเดินทางเปนระยะ ๆ ไมเปนท่ี
หลับนอนตามปกติ ถึงแมจะเปนเต็นทชนิดพิเศษมีเคร่ืองปรับอากาศก็ไมเปนเคหสถาน 
ท้ังน้ีไมรวมถึงเต็นทท่ีใชหลับนอนระหวางทําการสํารวจ ณ ท่ีใดเปนคราว ๆ แมเสร็จแลว
จะยายไปที่อื่นก็ถือเปนเคหสถานได เชนเดียวกับท่ีพักคนงานกินอยูหลับนอนช่ัวคราว
ระหวางกอสรางอาคารก็เปนเคหสถาน 
 ตัวอยางที่ถือเปนเคหสถานมีดังน้ี 
 1.  ปลูกเพิงอยูเผาตากอวนของผูอพยพมาจับปลาท่ีสุโขทัยเม่ือถึง
ฤดูกาล แมพนฤดูจับปลาแลวจะท้ิงไปก็เปนเคหสถาน 
 2.  หางรานที่มีคนเฝามีท่ีหลับนอนเปนปกติเปนเคหสถาน 
 3.  โรงรถยนตท่ีมีคนอยูประจําเพื่อเฝารักษาเปนเคหสถาน 
 4.  แพซุงท่ีลองมาจากตนนํ้ามีเพิงคนงานพักนอนเปนประจําตลอดทาง
เปนเคหสถาน 
 5.  เกวียนท่ีใชเปนท่ีอยูประจําท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดเวลา
เดินทางไปสถานที่ตาง ๆ เปนเคหสถาน (เจาทรัพยจะตองเปนผูใชเกวียนเดินทางอยูเปน
ปกติ มิใชจางเกวียนไปกิจธุระเปนช่ัวคราว) 
 6.  รถหรือเรือซ่ึงใชเปนท่ีพักระหวางเดินทางและทํางานหรือทองเที่ยว
เปนที่หลับนอนเปนประจําระหวางทางเปนเคหสถาน 
 ตัวอยางที่ไมถือเปนเคหสถานมีดังน้ี 
 1.  ปลูกเพิงนอนเฝาขาวหรือจับปลาเปนคร้ังคราวไมเปนเคหสถาน 
 2.  บางวันเจาของรานกลับบานไมทันก็นอนท่ีรานขายของ วันไหน
สงสัยวาจะมีขโมยก็มานอนเฝาไมเปนเคหสถาน 
 3.  ศาลาวัด ศาลาริมทาง ใตถุนสะพานที่มีผูไปอาศัยนอนหรือแอบ
อาศัยนอนเปนคร้ังคราวระหวางท่ีเจาของยังไมขับไล หรือหองขังท่ีผูถูกคุมขังถูกบังคับให
อยูจนกวาจะปลอยตัว แมอาจจะเปนเวลาหลายปก็มิไดใชเปนที่อยูอาศัย ไมเปนเคหสถาน 

                                                           
1จิตติ  ติงศภัทิย, ศาสตราจารย, คําอธิบาย ปอ. ภาค 2 และ 3 อางแลว, หนา 2056.  



LW 206 21 

 4.  หองนอนในรถไฟหรือเรือโดยสารซึ่งใชพักหลับนอนระหวางเดินทาง
โดยเฉพาะ ไมเปนเคหสถาน 
 5.  ส่ิงปลูกสรางท่ียังไมมีคนเขาอยูเปนปกติ หรือเลิกใชโดยออกไปไม
คิดจะกลับ เชน บานเชาระหวางไมมีคนเชา ไมเปนเคหสถาน 
 
 ข.  เคหสถานประเภทที่สอง คือบริเวณของที่ซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย จะมีร้ัวลอม
หรือไมก็ตาม คําวา “บริเวณ” จะอยูติดกับสถานที่อันเปนเคหสถานโดยตรงหรือหาง
ออกไปก็ได เชน ระเบียงบาน นอกชาน ในครัว หองรับแขก อยางไรก็ตามการท่ีจะ
พิจารณาวาบริเวณของที่อยูอาศัยมีขอบเขตเพียงใดยอมแลวแตสภาพของท่ีอยูอาศัยและ
ท่ีท่ีตอเน่ืองวาเปนสวนประกอบของกันและกันหรือแยกออกไดเปนคนละสวนคนละตอน 
ท้ังน้ีไมถือการติดตอหรือหลังคาเดียวกันเปนเกณฑ 
 เหตุท่ีตองใหนิยามคําวา “เคหสถาน” เพราะมีบางมาตราในประมวลกฎหมาย
อาญาท่ีบัญญัติคําวาเคหสถานไว เชน มาตรา 218, 335 และมาตรา 364 เพื่อความหมาย
อันเดียวกันจึงไดใหนิยามไว 
 ตัวอยางที่ถือวาเปนบริเวณของที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย มีดังตอไปน้ี 
 1.  นอกชานเรือนซ่ึงตอเน่ืองกับเรือนไมวาจะมีลูกกรงหรือไม เปนเคหสถาน 
 2.  ครัวเรือนท่ีไมมีคนอยูอาศัยแตติดกับตัวเรือนท่ีมีคนอยูอาศัย เปน
เคหสถาน 
 3.  ใตถุนเรือนมีฝาขัดแตะกั้นหอง พื้นเปนดิน กลางวันใชเปนท่ีขายของ 
กลางคืนขนของขึ้นเก็บบนเรือน ไมมีคนนอนใตถุนน้ี ลักษณะเชนน้ีตองถือวาเปนบริเวณ
ตอเน่ืองกับตัวเรือน นับวาเปนเคหสถาน 
 4.  เลาไกแมจะไมใชท่ีคนอยูอาศัย แตอยูหางจากตัวเรือนประมาณ 1 เมตร 
แมจะแยกออกตางหากจากตัวเรือน ก็ยังอยูในที่ดินอันเปนบริเวณของโรงเรียนซึ่งมีร้ัวอยู
ดวย ไมใชอยูบริเวณตางหากจากตัวเรือนซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยของคน ก็ถือวาเปน
เคหสถาน จําเลยลักไกในเลาซ่ึงอยูในบริเวณท่ีคนอยูอาศัย จึงเปนการลักทรัพยใน
เคหสถาน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 393/2509 ประชุมใหญ) 
 5.  สนาม ลานบาน ก็เปนบริเวณตอเน่ืองรวมถึงท่ีท่ีเปนสวนครัว 
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 ตัวอยางที่ไมถือเปนบริเวณของที่ซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัย มีดังตอไปน้ี 
 1.  กระทอมนาต้ังอยูในที่ดินแปลงเดียวกับนา 100 ไรบริเวณท่ีอยูอาศัย 
ยอมจํากัดเฉพาะพื้นที่ท่ีเปนสวนของกระทอมนา ไมใชพื้นนาท้ัง 100 ไร 
 2.  โรงกลึงแมอยูในร้ัวบานแตหางตัวเรือน 1 เสน ไมใชอยูอาศัย ไมเปน
เคหสถาน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 515/2486) 
 3.  ร้ัวบานเปนขอบเขตเคหสถาน ไมใชเปนเคหสถาน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
52/2475) 
 4.  ท่ีดินมีร้ัวสังกะสีลอมรอบ มีคอกสุกร 80 ตัวอยูดานตะวันตก มีหองพัก
คนงานอยูดานเหนือ มีหองแถวอยูดานใตสําหรับคนงานอยูอาศัย เปนท่ีเก็บรักษาสุกร
โดยเฉพาะเปนท่ีพักอาศัยช่ัวคราวเพื่อดูแลสุกรเปนอันดับรอง คอกสุกรจึงไมใชบริเวณ
ของที่อยูอาศัยไมเปนเคหสถาน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1250/2520) 
 5.  “อาวุธ” หมายความรวมถึงส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซ่ึงไดใช
หรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
  บทนิยามนี้มิไดกลาว “อาวุธ” หมายความวาอะไรเหมือนบทนิยามคํา
อื่น ๆ ก็เพราะส่ิงซ่ึงเปนอาวุธโดยสภาพมีอยูแลว ฉะน้ันความหมายของคําวา “อาวุธ” 
ตามบทนิยามนี้จึงมี 2 ชนิด คือ 
 ก.  ส่ิงซึ่งเปนอาวุธโดยสภาพ 
 ข.  ส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ 
 
 ก.  สิ่งซ่ึงเปนอาวุธโดยสภาพ  หมายถึง  ส่ิงซ่ึงโดยสภาพแลวใชทํา
ใหเปนอันตรายแกรางกายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตายไดโดยตรงในกฎหมายลักษณะอาญา
เดิม มาตรา 6(5) เรียกวา “ศาสตราวุธ” และใหตัวอยางวา ปน ดาบ หอก แหลน หลาว มีด 
และกระบอง เปนตน กรณีอาวุธก็มีความหมายเชนเดียวกับศาสตราวุธ ฉะน้ันอาวุธโดย
สภาพมีหลักเกณฑใหพิจารณาไดดังน้ี1 
  1. รูปราง ขนาด รูปรางที่เห็นเปนอาวุธไดโดยสภาพตามความรูสึก
ของสามัญชนทั่วไป เชน ปน ระเบิดมือ ดาบ มีดขนาดใหญ ไมซางกับลูกดอกอาบยาพิษ 

                                                           
1
พระวรภักด์ิพิบูลย, ศาสตราจารย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 1. 
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 2.  ความรายแรง หมายถึง ส่ิงที่เรียกวาอาวุธโดยสภาพน้ีเม่ือใช
ทําอันตรายแกกายถงึสาหัสไดโดยไมจําตองเลือกวาเปนสวนไหนของรางกาย 
 ข.  สิ่งซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ  กรณีส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ
จะถือวาเปนอาวุธไดจะตองประกอบดวยหลักเกณฑขอใดหรือขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
  1.  ส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพแตไดใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสอยางอาวุธ หรือ 
  2.  ส่ิงซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพแตเจตนาจะใชประทุษรายรางกาย
ถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
  กรณีตามขอ ข. น้ี ตามสภาพแลวไมเปนอาวุธถึงแมจะใชทํา
อันตรายสาหัสแกกายได แตถาไดใชหรือเจตนาจะใชทําอันตรายสาหัสก็ถือเปนอาวุธ โดย
จะตองใชอยางอาวุธ และการใชท่ีจะเปนอาวุธตองเปนการใชประทุษรายแกรางกาย ถาใช
ทําอันตรายแกทรัพยหรือใชขวางปาบานเรือนมิไดต้ังใจใหถูกคนหรือใหเขาใจวาจะทํา
อันตรายแกรางกายบุคคล ไมเปนใชหรือเจตนาจะใชเปนอาวุธ 
  อยางไรเรียกวา “อันตรายสาหัส” ตองถือตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 มี 8 ประการ คือ 
 1.  ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียมานประสาท 
 2.  เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ 
 3.  เสียแขน ขา มือ เทา น้ิว หรืออวัยวะอื่น ๆ 
 4.  หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
 5.  แทงลูก 
 6. จิตพิการอยางติดตัว 
 7.  ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบ
วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน 
     สวนท่ีวาใชอยางอาวุธน้ัน หมายความวา แมวัตถุบางอยางจะ
ใชทําอันตรายบุคคลถึงสาหัส หากลักษณะวิธีการท่ีใชเทียบไมไดกับอาวุธโดยสภาพอยาง
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 ท่ีตองทราบวาเปนอาวุธหรือไมน้ี มีความสําคัญแกการกระทํา
ความผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ชิงทรัพย ปลนทรัพย บุกรุก และความผิดลหุโทษดวย 
(ป.อ.มาตรา 335, 337, 339, 340,365, 371 และ 379) โดยเฉพาะความผิดตอรางกาย 
อาวุธท่ีใชทํารายเปนเหตุหน่ึงท่ีจะช้ีเจตนาของผูกระทําผิด 
 ตัวอยางที่เปนอาวุธโดยสภาพ หรือถือเปนอาวุธ 
 1.  ถอตามสภาพเปนเครื่องใชชนิดหน่ึงสําหรับเรือ เม่ือเอามา
ใชเปนเคร่ืองประการในการชิงทรัพยจึงเปนอาวุธ 
 2.  ใชไมไผโตกลวงเทาขอมือขาว 1 แขนเง้ือจะตี ไมน้ีเปน
อาวุธไดเพราะใชเปนเคร่ืองประหารแลวและโตพอที่จะทํารายไดถึงสาหัส 
 3.  พายตามสภาพเปนเคร่ืองมือใชพายเรือ แตเม่ือผูใดใชพาย
ทํารายเขาจนบาดเจ็บสาหัส ก็ถือไดวาเปนอาวุธ 
 4.  ไมยาว 5 ฟุต โคนโต 10 น้ิว ตอนกลางและปลายโต 8 น้ิว
คร่ึงน้ันเปนอาวุธ อาจใชทํารายถึงตายได 
 5.  ปนท่ีไมอาจใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุไดก็เปนอาวุธ
ปนตาม พ.ร.บ. อาวุธปนฯ และเปนอาวุธโดยสภาพ พาไปในเมืองเปนความผิดตามมาตรา 
371 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1903/2520) 
 6.  จําเลยชักส่ิวออกมาขูจะทํารายในการปลน เปนการปลน
โดยมีอาวุธติดตัวไปตาม ป.อ.มาตรา 340 วรรค 2 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2009/2522) 
 
 ตัวอยางที่ไมถือวาเปนอาวุธ 
 1.  หนังสะต๊ิกน้ันตามธรรมดาเปนของสําหรับเด็กยิงอะไรเลน 
เม่ือไมปรากฏวาอาจใชทํารายรางกายไดถึงสาหัสผิดแปลกไปจากธรรมดาแลว ไมใชอาวุธ 
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 886/2492) 
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 2.  จอบเสียมท่ีจําเลยใชเปนเคร่ืองมือขุดนาของคนอื่น เรียก
ไมไดวามีอาวุธเขาไปบุกรุก (คําพิพากษาฎีกาท่ี 335/2493) 
 3.  ไฟฉายที่ใชในการปลนทรัพย เม่ือไมปรากฏวาใหญและ
ยาวเทาใด จะอนุมานเอาวาเปนเคร่ืองประหารอันสามารถจะใชกระทําแกรางกายใหถึง
สาหัส เปนอาวุธไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1311/2493) 
 4.  ยารมทําใหมึนเมาหรือยาอยางอื่น ไมใชอาวุธ 
      ขอสังเกต  คําวา “ไดใช” หมายความวา ใชทํารายรางกาย
แลว สวนคําวา “เจตนาจะใช” หมายความวายังไมไดใชเลย แตต้ังใจจะใชเทาน้ัน ก็ถือวา
ทําความผิดโดยใชอาวุธ 
 
 (6)  “ใชกําลังประทุษราย”  หมายความวาทําการประทุษรายแกกายหรือจิตใจ
ของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการ
กระทําใด ๆ ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดไมวาจะ
โดยใชยาทําใหมึนเมา สะกดจิต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน 
 ตามนิยามท่ี 6 น้ี พึงแยกการใชกําลังประทุษรายออกไดเปน 2 ประการคือ 
 1.  การประทุษรายโดยตรง ไดแก การประทุษรายแกรางกายหรือจิตใจของ
บุคคลดวย 
  ก.  แรงกายภาพ หรือ 
  ข.  ดวยวิธีอื่นใด 
  คําวา “ประทุษราย” หมายถึง การทํารายแกกายหรือจิตใจของบุคคล 
เชน ชก ตอย ตบตี ใชอาวุธปนยิง ใชมีดแทง เปนตน แตการกระทําตอช่ือเสียง ทรัพยสิน 
หรือเสรีภาพมิไดถือวาเปนประทุษรายตามบทนิยามน้ี 
  คําวา “ใชแรงกายภาพ” หมายความถึงการประทุษรายดวยการใช
อํานาจทางกายหรือกําลังกายของบุคคลผูกระทําตอบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงถูกกระทํา เชน 
การชก ตอย ตบตี ถีบ เตะ หรือผลักใหลม เปนตน โดยไมหมายรวมถึงพลังธรรมชาติ 
หรือพลังทางจิตใจ 
  คําวา “วิธีอื่นใด” จะตองมีความหมายทํานองเดียวกับใชแรงกายภาพ 
เชน ก. ผลัก ข. ใหตกบันได เปนการใชแรงกายภาพ แตถา ก.หลอกให ข. เดินตรงไปโดย 
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 การเอาผงซักฟอกโรยใหถนนลื่น รถว่ิงมาควํ่า คนในรถเปนอันตราย 
ใชไฟฟาจ้ีใชเหล็กเผาไฟจ้ี เหลาน้ีถือเปนใชวิธีอื่นใดทํานองเดียวกับใชแรงกายภาพ 
 การประทุษรายแก “รางกาย” หมายถึง ทําใหรางกายเจ็บปวย เปรอะ
เปอน เปยก รอน เย็นกวาปกติจนเปนภัยตอกาย เชน เทอุจจาระรด ถายปสสาวะรดตัวคน
1 
 การประทุษรายแก “จิตใจ” หมายถึง กระทําตอจิตใจ ไดแก ทําใหตกใจ 
ทําใหหมดสติ ท้ังน้ีไมรวมถึงการทําใหเกิดความรูสึกกลัว โกรธ หรือเสียใจ นอยใจ เจ็บใจ 
แคนใจ เพราะเปนแตเพียงอารมณเทาน้ัน ไมถึงกับทํารายจิตใจ2 
 2.  การกระทําใด ๆ ซ่ึงทําใหบุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได โดย 
  ก.  ใชยาทําใหมึนเมา สะกดจิต หรือ 
  ข.  ใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน 
 คําวา “ใชยาทําใหมึนเมา” หมายถึง ใหกินยาประเภทตาง ๆ ทําใหเกิด
อาการมึนเมาจนไมสามารถจะขัดขืนได 
 คําวา “สะกดจิต” หมายถึง ใชอํานาจทางกระแสจิตท่ีเหนือกวาบังคับ
ใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดกระทําอยางใดอยางหน่ึง 
 คําวา “ใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน” หมายความวา ใชวิธีการอื่นใดก็
ตาม ใหทํานองเดียวกับการทําใหมึนเมาหรือสะกดจิต เชน ใชยาเบื่อเมาใหกินจนหมดสติ 
หรือมอมเหลาจนหมดสติ หรือใชควันรม เปนตน 
 สําหรับการกระทําใดๆ ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดอยูในภาวะที่
ไมสามารถขัดขืนไดน้ัน มีขอสําคัญอยูท่ีวาการกระทําน้ัน ๆ เปนเหตุใหบุคคลผูถูกกระทํา
อยูในภาวะไมสามารถขัดขืนได ถาปราศจากขอน้ีเสียก็ไมเรียกวาถูกประทุษราย การ
กระทําในเร่ืองน้ีไดแก การใชยารม ยาเบื่อเมา สะกดจิต ฉีดยาใหสลบ หรือวิธีอื่นใดอัน
คลายคลึงกัน เชน จําเลยใชยาทําใหผูเสียหายมึนเมาเปนเหตุใหตกอยูในภาวะที่ไม

                                                           
1 จิตติ ติงศภัทิย, ศาสตราจารย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และ 3, อาง

แลว, หนา 2098. 
2 จิตติ ติงศภัทิย, ศาสตราจารย, อางแลว, หนา 2098. 
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 ตัวอยางการใชกําลังประทุษราย 
 1.  การท่ีจําเลยท้ังสองมีไมตะพดเปนอาวุธรวมกันลักทรัพย โดยใชไม
ตะพดตีหรือมือตบตี เปนการใชกําลังประทุษรายแลว (คําพิพากษาฎีกาท่ี 428/2512) 
 2.  จําเลยปดไฟฉายท่ีผูเสียหายถืออยูจนหลุดจากมือ ผูเสียหายกมลง
เก็บไฟฉาย จําเลยกระชากเอาสรอยคอพาหนีไป การปดไฟฉายเปนการกระทําแกเน้ือตัว
หรือกาย เปนการใชกําลังประทุษราย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 361/2520) 
 3.  จําเลยรวบคอผูเสียหายเพื่อใหรูวาสวมสรอยคออยู แลวกระตุก
สรอยคอทองคําหนัก 2 สลึง สรอยบาดคอเปนแผลไมถึงแกอันตรายแกกาย ไมเปนชิง
ทรัพย เปนการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา มีความผิดฐานว่ิงราวทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
2103/2521) 
 4. ลักนกเขาพรอมกรง โดยแยงกรงกับผูเสียหาย ผูเสียหายสูกําลัง
จําเลยไมได จําเลยแยงเอาไปได ไมถือเปนการประทุษรายแกกายหรือจิตใจ และไมใชทํา
ใหอยูในภาวะไมสามารถขัดขืนได ไมถือเปนการประทุษรายแกกายหรือจิตใจ และไมใช
ทําใหอยูในภาวะไมสามารถขัดขืนได ไมเปนชิงทรัพย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2103/2521) 
 5.  การที่จําเลยท่ี 1 กอดเอว และจําเลยที่ 2 ดึงเส้ือเจาพนักงาน
ตํารวจไว เพ่ือมิใหจับกุมญาติของตนที่กําลังถูกติดตามจับกุม เปนการตอสูขัดขวางเจา
พนักงานโดยใชกําลังประทุษราย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 52/2523) 
 6.  แกะเชือกท่ีผูกกระบือจากมือเด็กเลี้ยงกระบือ แลวพากระบือว่ิงหนี
ไป เปนการใชกําลังประทุษราย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 867/2502) 
 7.  จับมือและกอดเด็กหญิง เปนการใชกําลังประทุษราย 
 8.  คนรายจับขอมือพวกเจาทรัพยใหเขาไปในบานไมใหสงเสียงดัง 
เปนการใชกําลังประทุษราย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1609/2506) 
 9.  ข่ีจักรยานยนตเคียงคูรถที่ผูเสียหายกําลังข่ีอยูบนถนน แลวจับแขน
ดึงคอเส้ือจนรถผูเสียหายเซ และกระชากสรอยคอไป ถือไดวาเปนการใชกําลังประทุษราย 
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1176/2519) 
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 (7)  “เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมาย
ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่น
อันเปนหลักฐานแหงความหมายน้ัน 
 ความหมายตามบทนิยามน้ีประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 1.  ตองเปนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด 
 2.  ทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น 
 3.  ดวยวิธีพิมพ หรือถายภาพ หรือวิธีอื่น 
 4.  เปนหลักฐานแหงความหมายน้ัน 
 
 1.  ตองเปนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด หมายความถึงส่ิงท่ีใชสําหรับทําให
ความหมายของถอยคําปรากฏข้ึน เอกสารน้ันมิใชตัวถอยคําท่ีแสดงความหมาย แตเปน
วัตถุท่ีทําใหปรากฏความหมายข้ึน ซ่ึงอาจทําข้ึนบนกระดาษหรือวัตถุอื่น เชน บนแผน
ทองแดง แผนศิลา แผนไม บนกําแพง บนพื้นทราย เปนตน 
 2.  ทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น 
หมายความวาตองมีการกระทําของบุคคลใหปรากฏความหมายข้ึนบนกระดาษหรือวัตถุ
อื่นโดยจะปรากฏอยูช่ัวคราวหรือถาวรก็ได ขอสําคัญบุคคลจะตองเปนผูทําใหปรากฏ มิใช
ปรากฏข้ึนเอง เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ปรอทแสดงอุณหภูมิ เคร่ืองช่ังตวงวัดนาฬิกาบอก
เวลา เคร่ืองคํานวณ เปนตน แตถาเคร่ืองทําใหปรากฏความหมายแลวบุคคลไปดัดแปลง
ขอความนั้น ขอความที่ดัดแปลงเปนการกระทําของบุคคล “ความหมาย” หมายความวาส่ิง
ท่ีทําใหปรากฏข้ึนน้ันตองแสดงความคิดของผูทําเอกสาร จะเปนท่ีเขาใจไดหรือไมก็ตาม 
กลาวคือ ส่ิงท่ีทําใหปรากฏจะตองเปนส่ือแสดงขอความของบุคคล ตองแสดงเหตุการณ
และแสดงความคิดของบุคคลผูน้ันทําข้ึนน้ัน1 การทําใหปรากฏความหมายจะแสดง
ออกเปนตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอื่นก็ได ขอใหอานหรือเห็นความหมายได
โดยการสัมผัสทางตา เชน อักษรและเลขบนทอนซุง อักษรและเลขที่พานทายปน แผนที่ 
แบบแปลน รูปภาพ ขวัญกระบือท่ีขีดเสนโยงไวกับภาพสัตวในต๋ัวพิมพรูปพรรณสัตว
พาหนะ แผนที่หลังโฉนดท่ีดิน เหลาน้ีแสดงความหมายไดจึงเปนเอกสาร 
                                                           

1จิตติ  ติงศภัทิย, ศาสตราจารย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ตอน 2 และ 3, อางแลว, 
หนา 1418, 1419. 
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 3.  วิธีพิมพ หรือถายภาพ หรือวิธีอื่น หมายความวา การทําใหปรากฏ
ความหมายบนกระดาษหรือวัตถุอื่นใดน้ีจะใชวิธีพิมพ หรือถายภาพ หรือวิธีอื่นก็ได เชน 
เขียน ตีตราขอความ แกะสลัก พนสี พนควัน ทําใหเคร่ืองจับเวลาหยุด เปนตน 
 4.  เปนหลักฐานแหงความหมายน้ัน หมายความวาการทําใหปรากฏ
ความหมายบนกระดาษหรือวัตถุอื่นใดน้ันจะเปนโดยพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่นน้ีจะตอง
ปรากฏคงทนอยูช่ัวขณะหนึ่งเพื่อไดทราบความหมายน้ัน เชน กองทัพอากาศสงเคร่ืองบิน
ไปปลอยควันเปนตัวอักษรหรือเขียนขอความบนพื้นทรายชายทะเล หรือเขียนขอความบน
หิมะ เปนตน 
 ตัวอยางเกี่ยวกับเอกสาร 
 1.  เจาทรัพยแสดงกลออกต๋ัวใหคนดู แลวนําต๋ัวน้ันไปขึ้นเอาของได ในต๋ัวน้ัน
มีแตตัวเลข จําเลยนําต๋ัวไปสงแกเจาทรัพยเพ่ือรับของ ปรากฏเปนต๋ัวปลอม และจําเลย
นําไปใชโดยรูวาเปนต๋ัวปลอม ดังน้ีตัดสินวาต๋ัวน้ันเปนจดหมาย จํานวนตัวเลขที่ปรากฏใน
ต๋ัวเปนถอยคําท่ีอางเปนพยานได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1007/2468) 
 2.  เคร่ืองหมายอักษรโรมัน และตัวเลขซ่ึงเขียนไวบนซุง ไมขอนสัก เพื่อ
แสดงวาเปนไมของบริษัทใด และมีความใหญยาวเทาใดน้ันเปนหนังสือตามกฎหมาย    
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 701/2470) 
 3.  หนังสือมอบอํานาจใหจัดการอยางใดอยางหน่ึงแทนเจาของท่ีดินน้ันเปน
เอกสารท่ีบุคคลธรรมดาทําข้ึน จึงมิใชเอกสารราชการหรือเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
668/2502, 1764/2506) 
 4.  อักษรและเลขหมายที่พานทายปนอันเปนเคร่ืองหมายทะเบียนอาวุธปน
ของเจาพนักงานน้ัน ไมใชรอยตราของเจาพนักงาน แตเปนเอกสารตามมาตรา 1(7)     
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1269/2503) 
 5.  ภาพถายหอง เคร่ืองใช ตูเส้ือผา และของอื่น ๆ ในบานไมไดแสดง
ความหมายอยางใด ไมเปนเอกสารตามมาตรา 1(7) (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1209/2522) 
 6.  ภาพถายสําเนารายการประวัติอาชญากรที่เจาหนาท่ีรับรอง แตเจาหนาท่ี
มิไดรับรองถายภาพ ภาพถายน้ีไมใชเอกสารราชการ เปนแตเอกสารตามมาตรา 1(7) (คํา
พิพากษาฎีกาท่ี 1375/2522) 
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 7.  จําเลยเอาภาพถายผูอื่นรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและสวมครุย 
วิทยฐานะมาปดภาพถายเฉพาะใบหนาของจําเลยลงไปแทน แกเลข พ.ศ. 2508 เปน 
2504 แลวถายเปนภาพใหมดูแลวเปนภาพจําเลยรับปริญญามีตัวอักษรวามหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร พ.ศ. 2504 เปนภาพถายท่ีไมทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษรฯ ตาม
มาตรา 1(7) เลข พ .ศ . ก็ไมปรากฏความหมายในตัวเอง ไม เปนปลอมเอกสาร            
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1530/2522) 
 
 (8)  “เอกสารราชการ” หมายความวา เอกสารซ่ึงเจาพนักงานไดทําข้ึนหรือรับรอง
ในหนาท่ี และใหหมายความรวมถึงสําเนาเอกสารน้ัน ๆ ท่ีเจาพนักงานไดรับรองในหนาท่ี
ดวย 
 ตามความหมายในบทนิยามนี้ แบงเอกสารราชการออกเปน 4 ประเภทดวยกัน
คือ 
 1.  เอกสารซ่ึงเจาพนักงานไดทําข้ึนในหนาท่ี เชน สํานวนการสอบสวน ใบ
ตรวจโรคท่ีเจาพนักงานแพทยออกให ใบอนุญาตอาวุธปน ใบอนุญาตรอนหาแร 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ใบบอกธนาณัติท่ีเจาหนาท่ีไปรษณีย
ทําใหไปรับเงินธนาณัติ แบบ ส.ด.9 ท่ีจดทะเบียนทหารกองเกิน ประกาศนียบัตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่ผูกํากับการตํารวจอนุมัติใหนายสิบและพลตํารวจไป
ราชการ ใบสุทธิท่ีเรือนจําออกใหผูพนโทษ เปนตน 
 2.  เอกสารซ่ึงเจาพนักงานไมไดทําข้ึน แตไดรับรองในหนาท่ี หมายความวา
เอกสารนั้นโดยหนาท่ีตามกฎหมายแลวเจาพนักงานไมมีหนาท่ีตองทํา แตเปนเอกสารซึ่ง
บุคคลอื่นทําข้ึนและเจาพนักงานไดรับรองตามอํานาจหนาท่ีของตนที่มีอยู การรับรอง
หมายความวารับรองวาไดมีการทําเอกสารข้ึนโดยแทจริง แตมิใชรับรองขอเท็จจริงแหง
เอกสารน้ัน 1  เชน จาศาลรับรองคําพิพากษาซ่ึงคูความขอใหรับรอง ใบมอบอํานาจซ่ึงทํา
ข้ึนแลวนําไปใหนายอําเภอรับรอง เจาพนักงานหอทะเบียนหุนสวนบริษัทรับรองสําเนาคํา
ขอจดทะเบียนการคา เปนตน 

                                                           
1พระวรศักด์ิพิบูลย, ศาสตราจารย, คําอธิบายกฎหมายอาญา 1, อางแลว, หนา 38. 
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 3.  สําเนาเอกสารซ่ึงเจาพนักงานไดทําข้ึนในหนาท่ี หมายความถึงสําเนา
เอกสารที่เจาพนักงานไดทําข้ึนในหนาท่ีและเจาพนักงานไดรับรองในหนาท่ี เชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาหนังสือราชการ รวมตลอดถึงสําเนาเอกสารตาง ๆ ท่ีเจาพนักงานได
ทําข้ึนในขอ 1. 
 4.  สําเนาของเอกสารซึ่งเจาพนักงานไดรับรองในหนาท่ี หมายถึงสําเนาของ
เอกสารซ่ึงเจาพนักงานไดรับรองในหนาท่ี 
 
 ขอสังเกต 
 1.  การที่จะถือเปน “เอกสารราชการ” ไดน้ัน จะตองเปน “เอกสาร” ตามบทนิยาม
ท่ี 7 เสียกอน 
 2. ผูกระทําหรือรับรองเอกสารตองเปนเจาพนักงาน คําวา “เจาพนักงาน” 
หมายความรวมถึง 
 ก.  บุคคลที่กฎหมายระบุไวชัดวาเปนเจาพนักงาน 
 ข.  บุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติราชการไมวาจะเปนประจําหรือช่ัวคราวและ
ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนเพื่อการน้ันหรือไม 
 
 ตัวอยางเกี่ยวกับเอกสารราชการ 
 1.  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
925/2503) 
 2.  ใบทะเบียนรถยนตเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1702/2506) 
 3.  ใบอนุญาตมีปนเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 356/2465) 
 4.  หมายแจงโทษของศาลถึงเรือนจําเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
266/2474) 
 5.  หนังสือขอยืมเงินทดรองราชการมีลายเซ็นผูบังคับบัญชาอนุมัติใหจายได    
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 731/2509) 
 6.  ใบทะเบียนสมรสเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1112/2499) 
 7.  บัตรประจําตัวขาราชการเปนเอกสารซ่ึงเจาพนักงานไดทําข้ึนในหนาท่ีเปน
เอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2979/2522) 
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 (9)  “เอกสารสิทธิ” หมายความวา เอกสารท่ีเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
 ตามความหมายในบทนิยามน้ี แยกเอกสารสิทธิออกได 5 ประเภทดวยกัน
ดังน้ีคือ 
 1.  เอกสารท่ีเปนหลักฐานแหงการกอใหเกิดสิทธิ คําวา “สิทธิ” ไดแก
ประโยชนอันบุคคลมีอยู แตประโยชนเปนสิทธิหรือไมก็ตองแลวแตวาบุคคลอื่นมีหนาท่ี
ตองเคารพหรือไม ถาบุคคลอื่นมีหนาท่ีตองเคารพ ประโยชนก็เปนสิทธิ กลาวคือ ไดรับ
การรับรองและคุมครองของกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 124/2487) ฉะน้ันการกอใหเกิด
สิทธิจึงหมายถึงเอกสารนั้นจะเกิดผลบังคับไดตามกฎหมาย เชน สัญญากูยืมเงินซ่ึง
กอใหเกิดสิทธิแกผูใหกูยืมท่ีจะเรียกรองเอาเงินคืนจากผูกูได 
 2.  เอกสารท่ีเปนหลักฐานแหงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุในการชําระหน้ี หรือเปลี่ยนตัวลูกหน้ีใหม เชน ก.กูเงินจาก ข. ไป 1,000 
บาท ตอมา ก. และ ข. ไดมาตกลงทําหนังสือกันวาเม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ ก.ไมตองนํา
เงิน 1,000 บาทมาชําระ ใหเปลี่ยนเอานํ้าตาลมาชําระแทนเงิน 1,000 บาท 
 3.  เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการโอนสิทธิ หมายความวา การโอนสิทธิ
เรียกรองกูยืมน้ันใหแกบุคคลอื่นไป และแจงการโอนสิทธิใหผูกูยืมทราบแลว สิทธิเรียกรอง
ของผูกูยืมเดิมจึงโอนไปอยูกับบุคคลอื่นที่รับโอนนั้น ทําใหผูรับโอนมีสิทธิเรียกรองเงินกูยืม
จากผูกูไดโดยตรง 
 4.  เอกสารท่ีเปนหลักฐานแหงการสงวนสิทธิ หมายความวา สิทธิน้ันบุคคลได
มีอยูแลว แตท่ีทํานิติกรรมก็เพ่ือสงวนไวซ่ึงสิทธิอันจะเสียไป เชน การกูยืมเงินท่ีจะ
หมดอายุความ 10 ป ผูใหกูจึงใหผูกูทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว ทําใหอายุความสะดุดหยุด
ลง เปนการสงวนสิทธิเรียกรอง หรือในกรณีท่ีใหผูค้ําประกันทําสัญญาประกันเพื่อการ
ชําระหนี้ หรือนําทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน เปนตน 
 5.  เอกสารท่ีเปนหลักฐานแหงการระงับสิทธิ เชน การชําระหนี้ เจาหน้ีออกใบ
รับเงินแกลูกหน้ี หนังสือปลดหน้ีจึงเปนหลักฐานแหงการระงับสิทธิ 
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 ตัวอยางเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ 
 1.  หนังสือมอบอํานาจ “ใหจัดการแทนเจาของท่ีดินอยางใดอยางหน่ึงแทน
เจาของที่ดิน” น้ัน เปนเอกสารที่บุคคลธรรมดาทําข้ึน จึงมิใชหนังสือราชการและมิใช
เอกสารสิทธิเพราะมิใชเปนหนังสือสําคัญแกการตั้งกรรมสิทธิ์ หรือเปนหลักฐานแหงการ
เปลี่ยนแปลงหรือเลิกลางโอนกรรมสิทธิ์แตอยางใด (คําพิพากษาฎีกาท่ี 668/2502) 
 2.  คํารองทุกขของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา ไมใชเอกสารสิทธิ
ตามมาตรา 1(9) ฉะน้ันแมจะไดความวาจําเลยเจตนาทุจริตหลอกลวงใหผูเสียหายถอนคํา
รองทุกขก็ดี ก็ลงโทษจําเลยฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
928/2506) 
 3.  แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ด.1) เปนเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกา
ท่ี 456/2506) 
 4.  ในการซื้อเช่ือสินคาตาง ๆ เม่ือผูขายนําสงส่ิงของท่ีผูซ้ือส่ังซ้ือน้ัน ผูนําสง
ไดเขียนกรอกรายการส่ิงของที่นําสงและราคาลงในบิลดวย เม่ือฝายผูซ้ือตรวจสอบส่ิงของ
และราคาถูกตองกับจํานวนที่ฝายผูขายนําสงแลว ก็ลงลายมือช่ือผูรับในบิลน้ันมอบใหแก
ผูนําสงส่ิงของไป บิลซ้ือเช่ือส้ินคาตาง ๆ รายน้ีจึงเปนหลักฐานแหงการกอหน้ีสินและสิทธิ
เรียกรอง ซ่ึงเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 584/2508) 
 5.  สลากกินแบงเปนเอกสารสิทธิเทาน้ัน ไมใชเอกสารสิทธิอันเปนเอกสาร
ราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 557/2509) 
 6.  ขาราชการทํารายงานการเดินทางพรอมกับใบสําคัญเพ่ือหักใชเงินยืม    
ทดรองโดยมีลายเซ็นปลอมของผูบังคับบัญชาวาตรวจแลว เปนการปลอมเอกสารสิทธิอัน
เปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 731/2509) 
 7.  คําวา “เอกสารสิทธิ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) น้ัน        
มุงหมายถึงเอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ
หรือหน้ีสินทุกอยาง หนังสือรับรองทรัพยท่ียื่นขอประกันตัวจําเลยตอศาลซ่ึงผูยื่นดังกลาว
รับรองตอศาลวาหลักทรัพยตามบัญชีคํารองขอประกันเปนของผูเอาประกันหากบังคับแก
ทรัพยตามสัญญาประกันไมได หรือไดไมครบ ผูทําหนังสือรับรองทรัพยยอมรับผิดใชเงิน
จนครบ ซ่ึงเทากับเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันผูขอประกันตอศาลอีกช้ันหน่ึง เปนเอกสาร
สิทธิตามความหมายของบทบัญญัติดังกลาว (คําพิพากษาฎีกาท่ี 263/2513) 
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 8.  แบบสํารวจท่ีบริษัทการคามอบใหแกลูกจางของบริษัทเพ่ือไปสํารวจและ
กรอกรายการสินคาจําหนายตามรานซ่ึงเปนลูกคาของบริษัท กับกรอกรายการสินคาท่ีได
จายชดเชยใหรานคาเหลาน้ันตามกฎเกณฑของบริษัท เปนหลักฐานแสดงการจายสินคา
ชดเชยใหแกรานคาเหลาน้ัน หาใชหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
ระงับซ่ึงสิทธิแตประการใดไม ไมใชเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 554/2514) 
 9.  สําเนาบันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่พิมพลงในแบบพิมพ ท.ด.70 
ของสํานักงานท่ีดินซ่ึงใหเจาพนักงานรับรองสําเนาวาถูกตอง และมิไดมีอะไรแสดงใหเห็น
วาเปนเอกสารที่เจาพนักงานไดทําข้ึนหรือรับรองในหนาท่ี ยอมไมเปนเอกสารราชการ แต
เปนเอกสารที่แสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน จึงเปนเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
1731/2514) 
 10.  เอกสารที่มีขอความวาจําเลยที่ 1 ซ้ือท่ีดินโดยลงช่ือโจทกเปนผูซ้ือแทน
จําเลยที่ 1 ตองการที่ดินเม่ือใด โจทกจะโอนโฉนดคืนใหน้ัน เปนหลักฐานแหงการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของโจทกในท่ีดิน จึงเปนเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 709/2516) 
 11.  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีรถยนตท่ีทางราชการออกให ยอมเปนหลักฐาน
แสดงวาทางราชการไดรับชําระคาภาษีรถยนตไวแลว มีผลทําใหการเก็บภาษีรถยนตของ
รัฐเปนอันเสร็จส้ินไป จึงเปนเอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
2266-2278/2519) 
 12.  จําเลยเปนพนักงานประจําเขียนใบเสร็จรับเงินทอนแรกใหผูชําระเงิน 35 
บาท แตเขียนสําเนาทอนสองสงคลังและทอนสามติดอยูในเลมรายละ 25 บาทบาง 10 
บาทบาง ลงวันคนละวันสงเงินตามสําเนา ยักยอกเงินท่ีเหลือ ดังน้ีเปนการปลอมเอกสาร
สําเนาใบเสร็จรับเงินอันเปนเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1653/2520) 
 13.  ใบมอบอํานาจใหจดทะเบียนแกโฉนดท่ีดินมอบใหทํานิติกรรมแทน       
ไมเปนหลักฐานแหงการกอต้ังสิทธิ ไมใชเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2417/2520) 
 14.  ใบมอบอํานาจใหไถถอนจํานองและจํานองใหม เปนแตมอบอํานาจให
จัดการอยางใดอยางหน่ึงแทน ไมใชเอกสารสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 534/2522) 
 15.  ใบรับรองของผูขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเปนคําช้ีแจงของผูขอ
เบิกเงิน บันทึกของเจาหนาท่ีวาตรวจถูกตองอนุมัติใหจายเปนคําช้ีแจงของเจาหนาท่ีบัญชี
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 (10)  “ลายมือชื่อ”  หมายความรวมถึงลายพิมพน้ิวมือ และเคร่ืองหมายที่บุคคล
ลงไวแทนลายมือช่ือของตน 
 ตามความหมายของบทนิยามน้ี แยกออกได 3 ประเภท คือ 
 1.  ลายมือช่ือ (ลายเซ็นช่ือ) เปนตัวอักษรของเจาของช่ือ เชน นาย ก. 
ซ่ือสัตย 
 2.  ลายพิมพน้ิวมือ ไดแก ลายพิมพน้ิวมือของบุคคลผูลงลายมือช่ือตัวเอง
เปนตัวอักษรไมได จึงเปนพิมพลายน้ิวมือแทน 
 3.  เคร่ืองหมายอื่นซ่ึงบุคคลลงไวแทนลายมือช่ือ เชน การใชตรายี่หอ
ประทับแทนการลงลายมือช่ือเปนปกติ ถือวาเสมอกับลงลายมือช่ือ หรืออาจจะใชแกงได
หรือเคร่ืองหมายอื่นทํานองเดียวกันก็ได 
 
 (11)  “กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน 
ตามความหมายของบทนิยามนี้ กลางคืนถือเอาการข้ึนและตกของพระอาทิตยเปนเกณฑ 
ซ่ึงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อันทําใหมืดหรือสวางน้ีกําหนดเปนเวลาไมได มิไดถือเวลา
ตามนาฬิกาซ่ึงคงที่อยูตลอดป ท่ีวาพระอาทิตยข้ึนหรือตกน้ันหมายความถึงดวงอาทิตย
ข้ึนหรือตกจากขอบฟา มิไดดูเอาจากแสงของพระอาทิตย ซ่ึงแสงนี้ตามปกติจะมีมากอน
ดวงอาทิตยข้ึนหรือยังมีแสงอยูหลังจากพระอาทิตยตกแลว ดังน้ันกรณีท่ีจะถือวาเปนเวลา
กลางคืนจึงหมายถึงเวลาท่ีดวงอาทิตยตกพนขอบฟาไปแลว แตในระหวางท่ีดวงอาทิตย
กําลังตกยังถือวาเปนเวลากลางวัน ถาตกพนทั้งดวงแลวจึงจะเปนเวลากลางคืน สวนเวลา
กลางวันคือเม่ือพระอาทิตยไดโผลข้ึนมาพนดวงจากขอบฟาแลวถากําลังจะขึ้นก็ถือวาเปน
เวลากลางคืน “เสนขอบฟา” หมายถึงเสนท่ีฟาจดกับพื้นโลกซึ่งพ้ืนโลกมีท้ังนํ้า ภูเขา 
ตลอดจนปา และส่ิงปลูกสรางตาง ๆ  
 
 (12)  “คุมขัง”  หมายความวา คุมตัว ควบคุม ขับ กักขัง หรือจําคุก 
        ตามบทนิยามน้ีไดใหความหมายของคําวา “คุมขัง” ไว 5 ประเภท คือ 
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 1.  คุมตัว คือคุมตัวไวในสถานพยาบาลตามมาตรา 39, 48, 49 
 2.  ควบคุม หมายถึงการคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวนตามมาตรา 2(21) แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 3.  ขัง หมายถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล ตามมาตรา 2(22) 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 4. กักขัง คือโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(3) 
 5.  จําคุก คือโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(2)  
 
 (13)  “คาไถ” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีเรียกเอาหรือให เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขัง 
 ตามความหมายของบทนิยามน้ี  กรณีจะถือวาเปน  “คาไถ ” จะตอง
ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการคือ 
 1.  ตองเปนทรัพยสินหรือประโยชน คําวา “ทรัพยสิน” ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 138 บัญญัติวา “ทรัพยสินน้ันหมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุ
ไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาไดและถือเอาได” เชน ท่ีดิน บานเรือน ตึก ทองคํา เพชรนิล
จินดา รถยนต หรือวัตถุอื่นใดท่ีมีราคาและถือเอาได คําวา “ประโยชน” น้ันรวมท้ัง
ประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับทรัพยสินดวย เชน ยกลูกสาวให ใหถอนฟองคดีท่ีถูกฟองอยูในศาล 
 2.  ทรัพยสินหรือประโยชนน้ัน ตองเปนส่ิงท่ีผูกระทําเรียกเอาหรือฝายผูถูก
เอาตัวไป ผูถูกหนวงเหน่ียวหรือกักขังใหเองก็ได ประโยชนท่ีเรียกเอาน้ีไมมีขอจํากัดวา
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงตางกับทุจริตในมาตรา 1(1) ฉะน้ันถึงแมจะเปน
ประโยชนท่ีควรได แตถาเรียกเอาโดยวิธีการเพ่ือแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ก็
ถือวาเปนคาไถแลว 
 3.  ในการเรียกทรัพยสินหรือประโยชนน้ัน ตองเปนการเรียกเอาหรือใหเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง 
 เม่ือประกอบดวยหลักเกณฑท้ัง 3 ประการแลว จึงเปน “คาไถ” 
 
 



LW 206 37 

 (14)  “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา 
 (ก)  เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีรูปลักษณะใดท่ีผูออกไดออกใหแกผูมี
สิทธิใชซ่ึงจะระบุช่ือหรือไมก็ตาม โดยบันทึกขอมูลหรือรหัสไวดวยการประยุกตใชวิธีการ
ทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน ซ่ึงรวมถึง
การประยุกตใชวิธีทางแสงหรือวิธีการทางแมเหล็กใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร 
ตัวเลข รหัสหมายเลขบัตร หรือสัญลักษณอื่นใด ท้ังท่ีสามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวย
ตาเปลา 
 (ข)  ขอมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
เคร่ืองมือทางตัวเลขใดๆ ท่ีผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิใช โดยมิไดมีการออกเอกสารหรือ
วัตถุอื่นใดให แตมีวิธีการใชทํานองเดียวกับ (ก) หรือ 
 (ค)  ส่ิงอื่นใดท่ีใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ 
 
 (15)  “หนังสือเดินทาง” หมายความวา เอกสารสําคัญประจําตัวไมวาจะมีรูปราง
ลักษณะใดท่ีรัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคล
ใดเพ่ือใชแสดงตนในการเดินทางระหวางประเทศ และใหหมายความรวมถึงเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทางและแนบหนังสือเดินทางท่ียังไมไดกรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือ
เดินทางดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
การใชกฎหมายอาญา 

 

สวนที่  1 
เวลาที่กฎหมายอาญาใชบังคับ 

 
 มีหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาวา กฎหมายไมมีผลหลัง คําวา “กฎหมายไมมีผล
ยอนหลัง” หมายความวากฎหมายจะไมยอนหลังไปใชบังคับแกขอเท็จจริงหรือเหตุการณ
ซ่ึงเกิดข้ึนกอนวันที่กฎหมายใชบังคับ สําหรับกฎหมายอาญา การที่กฎหมายอาญาจะไมมี
ผลยอนหลังจึงหมายความวากฎหมายอาญาจะไมมีผลยอนหลังไปลงโทษบุคคลหรือเพ่ิม
โทษบุคคลใหหนักยิ่งข้ึน1 เพราะฉะน้ันการกระทําท่ีบุคคลจักตองรับโทษอาญามักจะตอง
เปนการกระทําผิดตอกฎหมายท่ีใชอยู “ในขณะกระทําน้ัน” ถาในขณะกระทําน้ันไมมี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว แตมาบัญญัติในภายหลังวาการกระทํา
เชนน้ันเปนความผิด ก็จะยอนไปลงโทษผูกระทําไมได เพ่ือใหเปนไปตามหลักท่ีวา
กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 จึงบัญญัติวา “บุคคล
จักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ัน ตองเปนโทษที่
บัญญัติไวในกฎหมาย” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
39 บัญญัติวา “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซ่ึงใชอยู
ในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น
จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซ่ึงใชเวลาท่ีกระทําความผิดมิได”  

ท่ีวา “ไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิด ฯลฯ 
หมายความวาการกระทําอันท่ีเปนองคความผิดตองไดกระทําในระหวางที่กฎหมายซ่ึง
บัญญัติความผิดข้ึนน้ันกําลังใชบังคับอยู ถาหากการกระทําบางอันกระทําเม่ือกฎหมาย
บัญญัติความผิดข้ึนแลว แตบางอันกระทําเม่ือยังไมมีกฎหมายบัญญัติเชนน้ัน ทําใหการ
กระทําเม่ือกฎหมายบัญญัติความผิดข้ึนแลวไมครบองคความผิด นอกจากจะนําเอาการ
                                                           

1
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 จึงสรุปไดวา บุคคลจะรับโทษอาญาตอเม่ือ 
 1.  กระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด และ 
 2.  กฎหมายนั้นกําหนดไว (โทษที่จะลงแกผูกระทําผิดจะตองเปนโทษที่บัญญัติไว
ในบทกฎหมายน้ัน) 
 
 จากหลัก 2 ประการน้ี จึงแยกอธิบายได 3 ประการคือ 
 1.  มีกฎหมายแลว หมายความวา ขณะกระทําน้ันตองมีกฎหมายบัญญัติวา การ
กระทําน้ันเปนความผิด หากในขณะกระทําไมมีกฎหมาย ภายหลังจะออกกฎหมาย
ยอนหลัง โดยถือวาการกระทําน้ันเปนความผิดมิได กลาวคือ จะลงโทษทางอาญาแก
บุคคลใดไดก็ตอเม่ือเขาไดกระทําการท่ีกฎหมายซ่ึงใชอยูขณะท่ีเขากระทําน้ัน บัญญัติวา
การกระทําน้ันเปนความผิด และกําหนดโทษไว ท้ังน้ีเปนไปตามสุภาษิตกฎหมายท่ีวา 
NULLUM SINE LEGE NULLA POENNA SINE LEGE1 (แปลตามตัวไดวา ไมมี
ความผิดโดยไมมีกฎหมาย ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย) 
 คําวา “กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายลายลักษณอักษร ไดแกบท
กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ เชน ประมวลกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดท่ีมีพระราชบัญญัติอนุมัติในภายหลัง กฎกระทรวง
ประกาศหรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
 

                                                           
1ดร.อุทศ  แสนโกศิก, กฎหมายอาญาภาค 1 (พระนคร: ศูนยบริการเอกสารและวิชาการ กองวิชาการ 

กรมอัยการ, 2525), หนา 301. 
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 คําวา “ขณะกระทําความผิด” คือขณะใด1 
 1.  ขณะลงมือ 
 2.  ขณะผลเกิดข้ึน 
 3.  ถือเอาท้ังขณะลงมือและขณะผลเกิดข้ึนเปนขณะกระทําความผิด 
  2โดยท่ัวไปแลวตองถือวากฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําความผิดคือ
กฎหมายท่ีใชในขณะลงมือกระทําความผิด ไมใชกฎหมายท่ีใชอยูในขณะที่ผลแหงการ
กระทําความผิดเกิดข้ึน เชน แดงเขียนจดหมายมีขอความหม่ินประมาทดําสงไปจังหวัด
เชียงใหม ขณะที่เขียนกฎหมายกําหนดโทษไวเล็กนอย สมมติวาเม่ือจดหมายไปถึงผูรับท่ี
เชียงใหมมีกฎหมายเพ่ิมโทษสูงข้ึน ถาจะถือวาขณะที่กระทําความผิดคือขณะท่ีผลของการ
กระทําเกิดข้ึนก็ตองถือวาความผิดเกิดข้ึนเม่ือจดหมายถึงผูรับท่ีเชียงใหม และเห็นไดชัด
วาการท่ีจะเอากฎหมายท่ีเพิ่มโทษสูงมาลงโทษแดงที่ลงมือเขียนจดหมายมากอน
ประกาศใชกฎหมายท่ีเพ่ิมโทษใหสูงขึ้นน้ัน ยอมไมเปนความยุติธรรมแกแดง ซ่ึงถาใช
กฎหมายในขณะที่แดงลงมือเขียนจดหมายหม่ินประมาท แดงก็จะไดรับโทษเบา 
  จากหลักดังกลาวขางตน กฎหมายอาญาเม่ือบัญญัติข้ึนประกาศใชและมี
ผลบังคับแลว ต้ังแตน้ันไปผูใดกระทําการอยางท่ีกฎหมายอาญาฉบับน้ันบัญญัติหามไว ก็
จะมีความผิดและถูกลงโทษ กฎหมายอาญาจึงบัญญัติข้ึนมาใหมีผลบังคับในปจจุบันและ
อนาคตเทาน้ัน 
  ดังน้ัน การกระทําท่ีเปนความผิดน้ีไมวาความผิดท่ีหามมิใหบุคคลกระทํา
หรือความผิดท่ีบังคับใหบุคคลกระทําน้ีจะตองมีองคประกอบของการกระทําและ
องคประกอบของจิตใจจึงจะเปนความผิด เชน เร่ืองลักทรัพย องคประกอบของการกระทํา
คือเอาทรัพยของผูอื่นไป องคประกอบของจิตใจก็คือมีเจตนาทุจริต 
 
 2.  โทษที่จะลง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดกําหนดโทษที่จะลงแก
ผูกระทําความผิดไว 5 สถานคือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน ซ่ึงโทษ
เหลาน้ีจะลงแกผูกระทําความผิดไดตอเม่ือไดกระทําการท่ีกฎหมายซ่ึงใชอยูขณะที่กระทํา
น้ันเปนความผิดและกําหนดโทษไวในกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิดน้ัน 

                                                           
1หยุด  แสงอุทัย, ศาสตราจารย ดร., กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, อางแลว, หนา 36. 
2หยุด  แสงอุทัย, ศาสตราจารย ดร., อางแลว, หนา 36. 
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 หลักเกณฑสําคัญตามมาตรา 2 วรรคแรกแหงประมวลกฎหมายอาญามีดังน้ี 
 1.  กฎหมายอาญาจะยอนหลังใหเปนผลรายมิได 
 2.  กฎหมายอาญาจะตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรใหแนนอนและชัดเจน 
 3.  กฎหมายอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด 
 
 1.  กฎหมายอาญาจะยอนหลังใหเปนโทษมิได หมายความวา กฎหมาย
อาญาจะใชบังคับไดในขณะกระทําเทาน้ัน หากในขณะกระทําไมมีกฎหมายบัญญัติเปน
ความผิด ตอมาจะมีการออกกฎหมายยอนหลังใหการกระทําน้ันเปนความผิดไมได หรือ
ในขณะกระทําน้ันไดมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว ตอมาจะออก
กฎหมายยอนหลังเพ่ิมโทษการกระทําดังกลาวใหหนักข้ึนมิได 
 
 2.  กฎหมายอาญาจะตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรใหแนนอนและ
ชัดเจน เน่ืองจากในมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญาใชคําวา “บัญญัติเปนความผิด” 
ฉะน้ันกฎหมายอาญาท่ีบัญญัติมาใชบังคับจึงตองบัญญัติใหแนนอนและชัดเจนไม
คลุมเครือ เพ่ือผูปฏิบัติตามกฎหมายจะไดรูลวงหนาวาการกระทําหรืองดเวนกระทําใดเปน
ความผิดหรือไม สําหรับดานผูใชกฎหมายจะเปนการสะดวกในทางปฏิบัติและการใช
ดุลพินิจตามใจตนเองไมได ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
 
 3.  กฎหมายอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด เม่ือกฎหมายอาญาได
บัญญัติโดยแนนอนและชัดเจนแลวเวลาจะใชกฎหมายอาญาบังคับจะตองตีความโดย
เครงครัดตามตัวอักษร 
   หลักการตีความโดยเครงครัดน้ี หมายความวา 1 
  ก.  จะนําบทกฎหมายใกลเคียง (Analogy) มาใชใหเปนผลรายมิได 
  ข.  จะนําจารีตประเพณีมาใชใหเปนผลรายมิได 
 

                                                           
1เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, ผศ.ดร., กฎหมายอาญาภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไป (กรุงเทพมหานคร: 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), หนา 20-25. 
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  หลักท่ีวากฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลังน้ัน เคยกลาวมาแลววามิใหมีผล
ยอนหลังไปเปนผลรายแกผูกระทําความผิด แตถาบัญญัติไวใหยอนหลังไปในทางที่เปน
ผลดีก็ไมอยูในขอหาม โดยเหตุน้ีประมวลกฎหมายอาญาจึงไดมีบทบัญญัติยกเวน
หลักเรื่องกฎหมายมีผลยอนหลังอยูสองกรณีดังตอไปน้ี คือ 
  1.  กรณีท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายในภายหลัง การกระทําน้ันไมเปน
ความผิดตอไป และ 
  2.  กรณีท่ีกฎหมายใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชใน
ภายหลังการกระทําความผิด 
 
  1.  กรณีที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายในภายหลัง การกระทําน้ัน    
ไมเปนความผิดตอไป ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติไวในมาตรา 2 วรรค 2 วา   
“ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนน้ันไมเปนความผิด
ตอไป ใหผูท่ีไดกระทําการน้ันพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูน้ันไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดน้ัน ถารับ
โทษอยูก็ใหการลงโทษน้ันส้ินสุดลง” 
   ตามความในมาตรา 2 วรรค 2 น้ี เปนเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมายใน
ภายหลังไดยกเลิกกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิด ซ่ึงการยกเลิกน้ีอาจยกเลิก
โดยตรงโดยระบุขอความใหยกเลิกกฎหมายเกาไวในกฎหมายใหมก็ได หรืออาจเปนแต
เพียงกฎหมายใหมมีขอความทับหรือขัดแยงกับกฎหมายเกาก็ได 
   ปญหาวาถามีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ หรือ
คําส่ังเทศบัญญัติ หรือขอบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติ แตตัวพระราชบัญญัติน้ันเอง
ยังคงอยูตามเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ี จะมีผลตามมาตรา 2 วรรค 2 น้ีดวยหรือไม 
ปญหาน้ีเขาใจวาคงไมถือเครงครัดวาส่ิงท่ียกเลิกน้ันจะตองเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทาน้ัน แมจะยกเลิกแตส่ิงท่ีบัญญัติข้ึนตามอํานาจพระราชบัญญัติก็ใชบังคับตามมาตรา 2 
วรรค 2 ได เชน ทําความผิดตอพระราชกฤษฎีกาควบคุมการจําหนายรํา พ.ศ. 2486 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมอบอํานาจใหรัฐบาลในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 ถาตอมา 
พระราชกฤษฎีกาน้ันยกเลิกไป สิทธิฟองรองคดีน้ันก็ระงับไป การตีความคําวากฎหมาย
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   กรณีตามมาตรา 2 วรรค 2 มีบทบัญญัติแหงกฎหมายในภายหลังยกเลิก
ความผิดแหงกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ัน ผลคือ 
   1)  ผูท่ีไดกระทําการน้ันพนจากความผิดโดยอัตโนมัติ เชน ผูท่ีกระทํา
ความผิดชําเราผิดธรรมดามนุษย อันเปนความผิดตามมาตรา 242 แหงกฎหมายลักษณะ
อาญา แตตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยน้ีหาเปน
ความผิดตอกฎหมายไม เม่ือเปนเชนน้ีถาบุคคลใดกระทําความผิดฐานกระทําชําเราผิด
ธรรมดามนุษยในขณะใชกฎหมายลักษณะอาญา เม่ือถึงวันท่ีประมวลกฎหมายอาญาใช
บังคับ (วันที่ 1 มกราคม 2500) ผูน้ันพนจากการเปนผูกระทําความผิด ถาส่ังจับหรือตาม
จับตัวอยู ใหเปนอันระงับไมจับตัวตอไป หรือถากําลังสอบสวนใหปลอยตัวไป ถากําลัง
พิจารณาในศาลก็ใหปลอยตัวไปเชนกัน หรือถาถูกคุมขังอยูในอํานาจศาลศาลก็ตองปลอยตัว
ผูน้ันไป 
   2)  ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูน้ันไมเคย
ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิด หมายความวา ถาบุคคลใดเคยตองคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหลงโทษ ก็ถือวาผูน้ันไมเคยตองคําพิพากษาวากระทําความผิด ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคคล
น้ันกลับเปนผูบริสุทธิ์อีกคร้ัง และถาหากกําลังรับโทษอยู ก็ใหการลงโทษนั้นส้ินสุดลงโดย
ปลอยตัวผูน้ันไป ตัวอยางเชน โจทกฟองจําเลยขอหาพยายามฆาและมีอาวุธปนผิด
กฎหมายไวในครอบครอง ศาลช้ันตนพิพากษาวาจําเลยผิดท้ังสองฐาน แตลงโทษฐาน
พยายามฆาอันเปนกระทงหนัก จําเลยอุทธรณเฉพาะขอหาพยายามฆา แตระหวาง
พิจารณาของศาลอุทธรณ มีพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2510 ออกมาให  
ผูมีอาวุธปนไปขออนุญาตภายใน 90 วัน โดยไมตองรับโทษ เม่ือศาลอุทธรณยกฟองท้ัง
สองขอหาและโจทกฎีกาคัดคานข้ึนมา ดังน้ีแมความผิดฐานมีอาวุธปนจะถึงท่ีสุดแลว แต
โดยเหตุท่ีศาลฎีกายกฟองฐานพยายามฆา เม่ือจะลงโทษฐานมีอาวุธปนซ่ึงศาลช้ันตนมิได
กําหนดโทษฐานนี้ไว คดีก็ตองบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ซ่ึงบัญญัติวา 
แมคดีถึงท่ีสุดแลว ก็ใหถือวาผูน้ันไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําผิด จึงเปนอันวาศาล
ฎีกาจะกําหนดโทษใหลงแกจําเลยในความผิดฐานน้ีอีกไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
289/2512) 
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   ขอสังเกต มาตรา 2 วรรค 2 น้ี ใชบังคับต้ังแตกอนฟอง กอนมี       
คําพิพากษาและตลอดไปจนถึงกรณีท่ีไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษแลวดวย กลาวคือ 
การสอบสวนฟอง หรือพิจารณาพิพากษาคดีตองยุติลงเมื่อยกเลิกความผิดตามกฎหมาย
เกา แมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวการบังคับคดีเฉพาะในเร่ืองลงโทษตามคําพิพากษาก็ยุติ
ลงเพียงนั้น 
  2.  กรณีที่กฎหมายใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่
ใชในภายหลังกระทําความผิด หมายความวา ท้ังกฎหมายเกาและใหมยังเปนความผิด
อยู ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณมาบังคับ ดังท่ีได
บัญญัติไวในมาตรา 3 ความวา “ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับ
กฎหมายท่ีใชภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทํา
ความผิดไมวาในทางใด เวนแตคดีถึงท่ีสุดแลว แตในกรณีคดีถึงท่ีสุดแลวดังตอไปน้ี 
   (1)  ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษ
ท่ีกําหนดตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เม่ือ
สํานวนความปรากฏแกศาล หรือเม่ือผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูน้ัน     
ผูอนุบาลของผูน้ัน หรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลกําหนดโทษเสียใหมน้ี ถาปรากฏวา
ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เม่ือไดคํานึงถึงโทษตามกฎหมายท่ีบัญญัติใน
ภายหลังหากเห็นเปนการสมควร ศาลจะกําหนดโทษนอยกวาโทษข้ันตํ่าท่ีกฎหมาย
บัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับ
มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได 
   (2)  ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิด และตาม
กฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด และตามกฎหมายที่
บัญญัติในภายหลัง โทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหาร
ชีวิตผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนโทษ
สูงสุดท่ีจะพึงลงไดตามกฎหมายท่ีบัญญัติภายหลัง” 
   ตามความในมาตรา 3 น้ี ถากฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิด
กับกฎหมายท่ีใชภายหลังกระทําความผิดแตกตางกัน ใหใชกฎหมายสวนท่ีเปนคุณบังคับ 
สําหรับกรณีท่ีกฎหมายแตกตางและเปนคุณกวา เชน 
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   1.  ประเภทของโทษยอมหนักเบากวากันตามลําดับในมาตรา 18 
กลาวคือ ตองถือโทษประหารชีวิตหนักกวาโทษจําคุก โทษจําคุกหนักกวาโทษกักขัง โทษ
กักขังหนักกวาโทษปรับ และโทษปรับหนักกวาโทษริบทรัพยสิน เชน ตามกฎหมาย
ลักษณะอาญา มาตรา 339(2) โทษจําคุกไมเกิน 10 วัน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ ตามกฎหมายใหมมีโทษปรับอยางเดียวคือไมเกิน 500 บาท กฎหมายใหม
มาตรา 393 เปนคุณกวา 
   2.  อัตราโทษ 
        ก.  อัตราโทษประเภทเดียวกัน ตองถือตามอัตราโทษชั้นสูงท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย มิใชดูแตกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิด ซ่ึงใชกฎหมายท่ี
อัตราโทษช้ันสูงเบากวาลงโทษ 
 ข.  อัตราโทษช้ันสูงในประเภทเดียวกันเทากัน เชนโทษจําคุก
อยางสูงเทากัน แตกฎหมายเกาลงโทษทั้งจําท้ังปรับ กฎหมายใหมเปนโทษจําคุกหรือปรับ
หรือท้ังจําท้ังปรับไดสามสถาน วินิจฉัยวากฎหมายใหมเปนคุณแกผูกระทําความผิด
มากกวา (คําพิพากษาฎีกาท่ี 313/2500) 
 ค.  อัตราโทษอยางสูงจําคุกไมเกิน 10 ปเทากัน แตกฎหมาย
เกามีโทษขั้นตํ่า 5 ป กฎหมายใหมไมมีโทษขั้นตํ่า วินิจฉัยวากฎหมายใหมเปนคุณแก
ผูกระทําความผิดมากกวา ตองใชกฎหมายใหม เม่ือจําเลยรับสารภาพ โจทกไมตอง
สืบพยานประกอบศาลก็พิจารณาลงโทษจําเลยได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1303/2503) 
 3. กฎหมายท่ีกําหนดใหบุคคลรับผิดในทางอาญานอยกวา เชน 
กฎหมายในขณะกระทําความผิดเพียงแตกระทําโดยประมาทก็เปนความผิด แตกฎหมาย
ในภายหลังตองกระทําโดยเจตนาจึงเปนความผิด กฎหมายใหมเปนคุณกวา 
 4.  เหตุเพ่ิมโทษฐานไมเข็ดหลาบ ถาไมตองดวยกฎหมายทั้งเกา
และใหมท่ีจะเพิ่มโทษ ก็เพ่ิมโทษไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 309/2500) ถาอัตราการเพิ่ม
โทษตางกัน ก็ตองเพิ่มตามกฎหมายท่ีเบากวา 
 5.  เหตุยกเวนหรือลดโทษ ถามีในกฎหมายขณะกระทําความผิด
หรือกอนพิพากษาคดี ยอมนํากฎหมายท่ีเปนคุณแกผูกระทําความผิดมากท่ีสุดมาใชได 
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1336/2494) 
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 6.  กฎหมายเกาและกฎหมายใหมบัญญัติวาการกระทําความผิด
ใดเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายท่ีบัญญัติเชนน้ันยอมเปนคุณแกผูกระทํา
ความผิดมากกวากฎหมายท่ีมิไดบัญญัติเชนนั้น 
 7.  อายุความ กฎหมายท่ีกําหนดอายุความส้ันกวายอมเปนคุณกวา 
  การใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณน้ี จะใชเฉพาะกอนคดีถึงท่ีสุด
เทาน้ัน แตประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรค 2 ก็ไดบัญญัติยกเวนใหใชกฎหมายใน
สวนท่ีเปนคุณแมคดีจะถึงท่ีสุดแลวไว 2 กรณี คือ 

ก. กรณีท่ีผูกระทําความผิดตองคําพิพากษาใหรับโทษอยาง
อื่นนอกจากโทษประหารชีวิต 
   1.  ผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษ
ตามคําพิพากษาอยู ถาผูกระทําความผิดรับโทษไปแลว ก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน ชําระ
คาปรับไปแลวเทาใดไมมีการร้ือฟนคืนคาปรับ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะโทษที่ยังไมได
รับเทาน้ัน 
   2.  โทษที่กําหนดตามคําพิพากษาสูงกวาโทษที่กําหนด
ตามกฎหมายใหม ตองถือตามโทษที่กําหนดใหลงแกจําเลยในผลสุดทายหลังจากลดโทษ
แลว อันไหนเปนคุณกวา ใหใชอันน้ัน 
   ท้ังขอ 1 และ ขอ 2 น้ี ถาสํานวนความนั้น 

1) ศาลเห็นเอง 
2) ผูกระทําผิดรองขอ 
3) ผูแทนโดยชอบธรรมของผูกระทําความผิดรองขอ 
4) ผูอนุบาลของผูกระทําความผิดรองขอ 
5) พนักงานอัยการรองขอ 
ใหศาลกําหนดโทษที่จะลงแกผูน้ันตอไปเสียใหมตามอัตรา

โทษท่ีบัญญัติภายหลังโดยคํานึงถึงโทษที่ผูน้ันไดรับมาแลวประกอบดวย ซ่ึงศาลอาจ
กําหนดโทษนอยกวาโทษขั้นตํ่าก็ได หรือถารับโทษมาพอแลวจะปลอยตัวไปเลยก็ได 

ข. กรณีผูกระทําความผิดตองคําพิพากษาใหลงโทษประหาร
ชีวิต หมายความวา ผูกระทําความผิดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษประหารชีวิตตาม
กฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิด หากในระหวางท่ียังไมไดลงโทษไดมีกฎหมายใหม
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 ขอสังเกต  มาตรา 2 วรรค 2 กับมาตรา 3 ตางกันท่ีวา มาตรา 2 วรรค 2 เปน
เร่ืองกฎหมายใหมบัญญัติยกเลิกหรือมีขอความทับหรือแยงกับกฎหมายที่ใชในขณะ
กระทําความผิดเสียทีเดียว แตมาตรา 3 เปนเร่ืองบทบัญญัติแหงกฎหมายภายหลังกระทํา
ความผิดและกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิดน้ันตางก็ยังมีความผิดอยู เพียงแต
กฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังไดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอันเปนคุณ ก็ใชกฎหมายใหม
บังคับ หากกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดเปนคุณกวา ก็ใชกฎหมายในขณะกระทํา
ผิดบังคับ 
 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 2 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1294/2510 ศาลพิพากษาถึงที่สุดจําคุกจําเลย ตาม พ.ร.บ.
อาวุธปนฯ 2 ป ระหวางรับโทษมี พ.ร.บ.อาวุธปนฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ใหนํา
ปนไปมอบแกนายทะเบียนภายใน 90 วัน แลวไมตองรับโทษ ดังน้ีไมไดบัญญัติวาไมเปน
ความผิดตอไป จึงปลอยตัวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรค 2 ไมได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 883/2520 จําเลยมีอาวุธปนระหวางพิจารณาของศาลฎีกา     
มี พ.ร.บ.อาวุธปนฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 3, 4 ใหนําปนมาขอจดทะเบียนไดใน 
90 วัน โดยไมตองรับโทษ ศาลฎีกาพิพากษาเมื่อพน 90 วัน แลวใหจําเลยไดยกเวนโทษ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1869/2521 ประกาศของคณะปฏิรูปฯ ฉบับท่ี 12 วันท่ี 7 
ตุลาคม 2519 ยกเวนโทษแกผู นําอาวุธปนท่ีใชเฉพาะสงครามไปมอบเจาหนาท่ี           
ไมคุมครองถึงกรณีท่ีมีอาวุธปนเพื่อการคา คําพิพากษาฎีกาท่ี 2433/2522 ประกาศ
รัฐมนตรีกําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไมไมใชกฎหมาย เปนขอเท็จจริงท่ีโจทกตองนําสืบ
วาประกาศเปนเขตควบคุมแลว โจทกไมนําสืบ ศาลลงโทษและริบไมของกลางไมได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1525/2535 การออกเช็คแลกเงินสดไมเปนการออกเช็คเพ่ือ
ชําระหน้ีท่ีมีอยูจริง และบังคับไดตามกฎหมายอันจะเปนความผิดตามมาตรา 4 แหง 
พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซ่ึงเปนบทบัญญัติของ
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1716/2535 โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลย ตาม พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 อันเปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้นท่ี
โจทกกลาวหาวาจําเลยกระทําความผิด แตขณะที่อยูระหวางพิจารณาของศาลฎีกา 
กฎหมายฉบับท่ีโจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยไดถูกยกเลิกไปแลว มีกฎหมายฉบับใหมคือ 
พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 ออกมาใชบังคับแทน ปรากฏวา
กฎหมายท่ีออกภายหลัง การออกเช็คท่ีจะเปนความผิดน้ันตองเปนการออกเช็คเพ่ือชําระ
หน้ีท่ีมีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย เม่ือหน้ีเงินกูยืมไมมีหลักฐานไวเปนหนังสือ จึง
เปนหน้ีท่ีตองหามตามกฎหมายมิใหฟองรองขอใหศาลบังคับคดี การกระทําของจําเลยจึง
ไมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในภายหลังการเปนผูกระทําผิด ตาม ป.อ.มาตรา 2 วรรคสอง 
 
 คําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 3 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2039/2519 มีวัตถุระเบิดไว และถูกจับต้ังแตกอนใช พ.ร.บ.
อาวุธปน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2517 ซ่ึงออกใชเม่ือคดีอยูระหวางอุทธรณ ศาลอุทธรณ
พิพากษายกเวนโทษใหตามกฎหมายใหมน้ันได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2021/2520 ระหวางพิจารณาของศาลฎีกามีกฎหมายยกเวน
โทษโดย พ.ร.บ.อาวุธปนฯ (ฉบับท่ี 6) จําเลยไดรับผลตามกฎหมายน้ี 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 921/2521 จําเลยมีปนที่ใชเฉพาะในการสงคราม ตอมามีคําส่ัง
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 12 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2519 ใหนํามามอบนาย
ทะเบียน แลวไมตองรับโทษ มีผลถึงผูถูกจับดําเนินคดีอยูกอนประกาศไมตองรับโทษตาม
มาตรากฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคแรก 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 472/2522 จําเลยมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนที่ใชเฉพาะแตใน
สงคราม และถูกจับกอนคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 12 ลงวันท่ี 7 
ตุลาคม 2517 ท่ีใหมีอาวุธและเคร่ืองกระสุนปนสําหรับใชแตเฉพาะในการสงครามไวใน
ครอบครองนํามามอบใหนายทะเบียนทองท่ีตามกฎหมายภายในวันท่ี 14 ตุลาคม 2519 
จําเลยก็ไมตองรับโทษ ศาลยกฟอง 
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2809/2537 โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 แตกอนสืบพยานโจทกมี พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 ออกใชบังคับโดยยกเลิก พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชในขณะจําเลยกระทํา
ความผิดโดย พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติวา 
“ผูใดออกเช็คเพ่ือชําระหน้ีท่ีมีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายเปนความผิด” ดังน้ี การกระทํา
ท่ีจะเปนความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จะตองไดความวาขณะท่ีผูออกเช็ค
ออกเช็คน้ันเพื่อเปนการชําระหน้ีท่ีมีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย แตเม่ือช้ันไตสวน
มูลฟองและช้ันพิจารณาโจทกไมนําสืบขอเท็จจริงวาจําเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชําระหน้ีท่ีมี
อยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย แมจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ขอเท็จจริงก็รับฟง
ไดเพียงวาจําเลยไดออกเช็คพิพาทชําระหนี้ใหแกผูมีช่ือเทาน้ัน เม่ือไมปรากฏวามูลหน้ี
ตามเช็คพิพาทระหวางจําเลยกับผูมีช่ือมีอยูจริงบังคับไดตามกฎหมายหรือไม การออกเช็ค
พิพาทของจําเลยจึงไมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับภายหลัง จําเลยจึงพนจากการเปน
ผูกระทําความผิดตาม ป.อ.ตามมาตรา 2 วรรคสอง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5166/2537 โจทกฟองวา จําเลยต้ังโรงงาน ประกอบกิจการ
โรงงานและรับเด็กอายุกวาสิบสามปแตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณเขาทํางานในโรงงาน
ดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาต ขอใหลงโทษตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512 ดังน้ี แมขณะ
เกิดเหตุการกระทําของจําเลยจะเปนความผิดตามฟอง แตเม่ือระหวางการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณไดมี พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ออกมายกเลิก พ.ร.บ.โรงงานฉบับเดิม
ท้ังหมด และเมื่อปรากฏวาโรงงานของจําเลยเปนโรงงานซึ่งไมมีบทบัญญัติไดตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 ระบุไววาการต้ังโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานดังกลาวจะตอง
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตและไมมีบทกําหนดโทษไวเชน พ.ร.บ.โรงงานฉบับเดิม   
ถือไดวาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทําเชนน้ันไมเปน
ความผิดตอไป จําเลยจึงพนจากการเปนผูกระทําความผิดตาม ป.อ.มาตรา 2 วรรคสอง 
จําเลยจึงไมมีความผิดฐานต้ังโรงงาน และฐานประกอบกิจการโรงงานโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามที่โจทกฟอง และศาลฎีกามีอํานาจพิพากษายกฟองโจทกในขอหาน้ีไดตาม 



  LW 206 50 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 894/2539 ความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 น้ัน ขอเท็จจริงตองไดความวาขณะที่ผูออกเช็คน้ันเพื่อเปน
การชําระหน้ีท่ีมีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย เม่ือช้ันไตสวนมูลฟองและช้ันพิจารณา
โจทกไมนําสืบวาจําเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชําระหน้ีท่ีมีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมาย
ใหแก ศ. ผูสลักหลังเช็คดังกลาว จึงไมเปนเปนความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอัน
เกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับภายหลัง พ.ร.บ.วา
ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 จําเลยจึงพนจากการเปนผูกระทําความผิด
ตาม ป.อ.มาตรา 2 วรรคสอง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 29/2539 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 92 (พ.ศ. 
2538) กําหนดการมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงเมทแอมเฟตามีนตองไมเกิน 
0.500 กรัม เม่ือไมปรากฏวาเมทแอมเฟตามีนของกลางน้ําหนัก 1.26 กรัม คํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไดปริมาณเกินกวาท่ีกําหนดหรือไม จําเลยท้ังสองจึงไมมีความผิดตาม พ.ร.บ.
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ มาตรา 106 ทวิ เพราะประกาศดังกลาวเปนคุณแก
จําเลย และศาลฎีกามีอํานาจพิพากษาถึงจําเลยท่ี 2 ซ่ึงมิไดฎีกาดวย เพราะเปนเหตุใน
ลักษณะคดี 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 896/2539 การนําบทบัญญัติของกฎหมายตาม ป.อ.มาตรา 3 
มาใชบังคับเพ่ือเปนคุณน้ันตองเปนกรณีนํามาใชบังคับแกความรับผิดทางอาญาของ
ผูกระทําความผิด จะนํามาใชบังคับแกความรับผิดตามสัญญาประกันซ่ึงเปนความรับผิด
ทางแพงหาไดไม โดยสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับกันไดโดยสมบูรณเพียงใดหรือไม ยอม
ตองพิจารณาจากกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะทําสัญญาน้ัน และการฟองบังคับให
ผูประกันชําระเงินตามสัญญาดังกลาวมิใชการฟองเรียกเงินตามเช็ค เม่ือไมมีกฎหมาย
บัญญัติอายุความไวโดยเฉพาะจึงมีกําหนดอายุความ 10 ป 
 จําเลยท่ี 1 ทําสัญญาประกันตัวผูตองหาซ่ึงถูกจับกุมในขอหาออกเช็คโดยมีเจตนา
ท่ีจะไมใหมีการใชเงินตามเช็คเปนเงิน 60,000 บาท ไปจากความควบคุมของโจทกใน
ขณะท่ี พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 ใชบังคับโดยสัญญาวาจะ
นําตัวผูตองหาสงใหโจทกตามกําหนดนัด ถาผิดสัญญายินยอมใชเงิน 60,000 บาท สัญญา
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3992/2539 ศาลลางลงโทษปรับจําเลยทั้งสองตามอัตราโทษ
ของกฎหมายท่ีใชบังคับภายหลังการกระทําผิดซ่ึงมีโทษปรับสูงกวากฎหมายเดิม จึงไม
เปนคุณแกจําเลยทั้งสอง และไมอาจนํากฎหมายดังกลาวมาปรับบทลงโทษจําเลยทั้งสองได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1047/2537 กฎหมายท่ีบังคับขณะที่กระทําผิดและกฎหมายที่
แกไขใหมมีท้ังสวนที่เปนคุณและไมเปนคุณคละกัน ศาลใชกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ในสวนที่
เปนคุณแกจําเลย แมคูความไมฎีกาก็มีอํานาจปรับกฎหมายและวางโทษใหมใหถูกตองได 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2830/2537 ป.อ.มาตรา 3 ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณ   
ไมวาในทางใด ดังน้ันจึงตองนําบทบัญญัติ มาตรา 70 แหง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ท่ีแกไขอันเปนคุณแกจําเลยทั้งสองยิ่งกวามาตรา 70 มาใชบังคับแกจําเลยทั้งสอง 
และยังคงตองใชมาตรา 65 วรรคหนึ่งเดิม ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดอัน
เปนคุณแกจําเลยท้ังสองยิ่งกวามาตรา 65 ท่ีแกไขมาใชบังคับดวย ฉะน้ัน เม่ือนํากฎหมาย
ในสวนท่ีเปนคุณแกจําเลยคือ มาตรา 65 วรรคหน่ึงเดิม ซ่ึงไมมีระวางโทษจําคุกคงมีแต
โทษปรับและมาตรา 70 ท่ีแกไขซ่ึงไมไดกําหนดโทษจําคุกไวมาใชบังคับแกจําเลยท้ังสอง 
จึงไมมีโทษจําคุกท่ีจะลงแกจําเลยทั้งสอง คงลงโทษจําเลยทั้งสองไดเพียงปรับซ่ึงเปนโทษ
ท่ีเบากวาโทษจําคุก 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1281-1282/2538 ความผิดฐานทําการเดินเรือในขณะที่
ประกาศนียบัตรส้ินอายุแลวตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํ้าไทยฯ ท่ีใชในขณะที่จําเลย 
ท่ี 1 กระทําความผิดกําหนดโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ แตภายหลังการกระทําความผิดไดมีการแกไขโดยกําหนดโทษเปนปรับไม
เกินสองพันบาท จึงตองใชกฎหมายตามท่ีแกไขเพิ่มเติมซ่ึงเปนคุณแกจําเลยที่ 1 ตาม 
ป.อ.มาตรา 3 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2469/2538 ขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาได
มี พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ออกใชบังคับโดยยกเลิกความในมาตรา 
65 วรรคแรก และมาตรา 70 เดิม และใหใชขอความใหมแทนโดยกฎหมายท่ีใชในขณะ
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2551/2538 ความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ซ่ึงอยูระหวางพิจารณาของศาลกอนวันท่ี พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ใชบังคับไมถูกยกเลิกตามมาตรา 10 
แหง พ.ร.บ.ฉบับใหม เปนเร่ืองกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําผิดแตกตางกับกฎหมายท่ีใชใน
ภายหลังซ่ึงมีอัตราโทษเบากวาและเปนคุณแกจําเลย จึงตองบังคับตาม ป.อ.มาตรา 3 โดย
โจทกไมจําตองยื่นคํารองขอแกหรือเพ่ิมเติมฟองขอใหลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ.วาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 แตอยางใด 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5333/2538 พ.ร .บ.วัตถุ ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท       
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 ใหยกเลิกมาตรา 13 เดิมและใชความใหมแทน และใหเพ่ิมความ
เปนมาตรา 13 ทวิ การกระทําความผิดของจําเลยจึงเปนความผิดตามมาตรา 13 ทวิ และ
มีโทษตามมาตรา 89 ซ่ึงมาตรา 89 ท่ีแกไขมีโทษเบากวาโทษตามมาตรา 89 เดิมจึงตอง
ลงโทษจําเลยตามมาตรา 89 ท่ีแกใหมเพราะเปนกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกจําเลย ตาม 
ป.อ.มาตรา 3 
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