
หมวด  2 
โทษ 

 
 

 ในทางอาญาเมื่อมีการกระทําผิดเกิดข้ึน  ปฏิกิริยาท่ีสังคมมีตอการกระทําความผิด
ท้ังในดานการปราบปรามและในดานการปองกัน  สําหรับปฏิกิริยาในดานปราบปรามก็คือ
การลงโทษผูกระทําความผิด  สวนในดานการปองกันก็ไดแกการบังคับใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย 

โทษ  โทษเปนวิธีการบังคับ (Sanction)  ที่รัฐใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอาญา  
 การศึกษาเร่ืองโทษจําเปนตองรูถึงชนิดของโทษอาญาและหลักเกณฑของโทษ   
น้ัน ๆ วิธีการเพิ่มโทษและลดโทษ  การยกโทษจําคุก  การรอการลงโทษและรอการ
กําหนดโทษ  โทษจําคุก  การระงับของโทษอาญา  รวม 4 เร่ืองดวยกัน  ซ่ึงมีตัวบทท่ี
จะตองศึกษาตามมาตรา 18  ถึงมาตรา 38  มาตรา 51 ถึงมาตรา 58  มาตรา 79  และ
มาตรา 95  ถึงมาตรา 101   สวนวิธีการเพื่อความปลอดภัยไมใชโทษอาญา  เปนแต
วิธีการหรือมาตรการของกฎหมายที่ศาลใชแกผูกระทําความผิดหรือมิไดกระทําความผิดก็
ได  เพื่อใหสังคมปลอดจากการกระทําของบุคคลนั้น  รวมถึงผูกระทําความผิดซ่ึงแมจะไม
ตองรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงศาลจะยกฟองของโจทกท่ีขอใหลงโทษและปลอย
ตัวจําเลยไป  ถาศาลเห็นวาการปลอยตัวบุคคลนั้นไปจะไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลอาจ
ใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแกผูน้ันตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว  อันเปนการปองกันมิใช
การปราบปรามเหมือนโทษ 

เปรียบเทียบโทษกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย  
 1. โทษจะใชลงไดเฉพาะผูกระทําความผิดเทาน้ัน (ป.อ. มาตรา 2)  สวนวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยจะใชแกผูท่ีศาลไมลงโทษก็ได (ป.อ. มาตรา 46) หรือแกผูท่ีศาลลงโทษ
ก็ได (ป.อ. มาตรา 46, มาตรา 48 และมาตรา 49) 
 2. กฎหมายท่ีใชลงโทษตองใชกฎหมายในขณะกระทําความผิด (ป.อ. มาตรา 2)
สวนวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตองใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา (ป.อ. มาตรา 12) 
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 3. เม่ือศาลพิพากษาลงโทษแกผูกระทําความผิดแลว ศาลน้ันเองจะแกไขคํา
พิพากษาเปนอยางอื่นไมได  เปนการแกไขคําพิพากษาของตนเองซึ่งตองหาม  (ป.วิ.อ. 
มาตรา 190)  เวนแตโทษกักขังอยางเดียวเทาน้ันท่ีศาลซ่ึงพิพากษาคดีน้ันเองอาจแกไขให
เปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกไดในระหวางท่ีรับโทษกักขังน้ันอยู  ไมวาคําพิพากษาท่ี
ลงโทษกักขังน้ันจะถึงที่สุดแลวหรือไมก็ตาม (ป.อ. มาตรา 27)  สวนวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยศาลน้ันเองอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีใชวิธีการนั้นไดเสมอ 
(ป.อ. มาตรา 16) 
 4. โทษจะใชลงแกเด็กท่ีมีอายุกวาสิบหาปแตตํ่ากวาสิบแปดปก็ได (ป.อ. มาตรา 
75)  สวนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 2 ชนิดคือ กักกัน และเรียกประกันทัณฑบนจะใชแก
เด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปไมได  (ป.อ. มาตรา 41, 46) 
 5. การลงโทษตองมีคําขอของโจทกใหลงโทษ มิฉะน้ันศาลลงโทษไมได (ป.วิ.อ. 
มาตรา 158 และมาตรา 192)  สวนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย โจทกไมตองมีคําขอ ศาลก็
มีอํานาจส่ังหรือใชวิธีการแกจําเลยผูน้ันได  (ป.อ. มาตรา 45 ถึงมาตรา 50) เวนแตการ
กักกันอยางเดียวเทาน้ันท่ีพนักงานอัยการโจทกตองมีคําขอใหกักกัน  ศาลจึงกักกันได 
(ป.อ. มาตรา 43) 
 6. ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาขอใหลงโทษผูกระทําความผิด ไดแก พนักงานอัยการ
และราษฎรผูเสียหายจากการกระทําความผิดน้ัน (ป.อ. มาตรา 28) สวนวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยในขอกักกัน  พนักงานอัยการเทาน้ันมีอํานาจฟอง ผูเสียหายจะฟองใหกักกัน
ไมได (ป.อ. มาตรา 43) 
 การศึกษาวาดวยโทษในหมวดที่ 2  น้ี  จะแยกออกเปน 4 เร่ืองดวยกัน คือ 
 บทท่ี 1 ชนิดของโทษ  และหลักเกณฑของโทษอาญา 
 บทท่ี 2 วิธีเพ่ิมโทษและลดโทษ 
 บทท่ี 3 การยกโทษจําคุก การรอการลงโทษและรอการกําหนดโทษจําคุก 
 บทท่ี 4 การระงับของโทษและความผิด 
 
 
 
 



บทที่ 1 
ชนิดของโทษและหลักเกณฑของโทษอาญา 

 

 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  บัญญัติวา “โทษสําหรับลงแกผูกระทํา
ความผิดมี ดังน้ี 
 (1) ประหารชีวิต 
 (2) จําคุก 
 (3) กักขัง 
 (4) ปรับ 
 (5) ริบทรัพยสิน 
 โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผู ซ่ึงกระทํา
ความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป 
 ในกรณีผูซ่ึงกระทําความผิดในขณะที่อายุตํ่ากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดท่ีมี
ระวางโทษประหารชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิตใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปน
ระวางโทษจําคุกหาสิบป” 
 จากบทบัญญัติ มาตรา 18  วรรคหน่ึง โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มีอยู 5 
ชนิดดวยกัน คือ 
 1. โทษประหารชีวิต 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19  บัญญัติวา “ผูใดตองโทษประหารชีวิตให
ดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย 
  หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  เม่ือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหประหารชีวิตแลว  
ศาลจะตองออกหมายสงตัวจําเลยผูตองโทษประหารชีวิตใหกรมราชทัณฑ  จึงเปนเร่ือง
ของเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ีจะดําเนินการประหารชีวิต โดยจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 247, 248, 261 และมาตรา 262  
กลาวคือจะดําเนินการประหารชีวิตทันทีไมได  จะตองรอไวใหพนกําหนด 60 วันนับแตวัน
ฟงคําพิพากษาเสียกอน  ท้ังน้ีแมจะม่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษประหารชีวิตแลว       
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  โทษประหารชีวิตน้ีจะไมนําไปใชบังคับแกผูกระทําความผิดท่ีมีอายุตํ่ากวาสิบ
แปดป  และในกรณีท่ีผูกระทําผิดมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดท่ีมีระวางโทษ
ประหารชีวิตใหเปลี่ยนเปนระวางโทษจําคุกหาสิบป (มาตรา 18 วรรคสอง และวรรคสาม 
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหง  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
16) พ.ศ. 2546) 
  ในการเพิ่มโทษมิใหเพ่ิมข้ึนถึงประหารชีวิต (ป.อ. มาตรา 51) และในการลด
โทษประหารชีวิตไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือลดโทษที่จะลงใหลดดังตอไปน้ี 
(1) ถาจะลดหน่ึงในสามใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต  (2) ถาจะลดกึ่งหน่ึงใหลดเปนโทษ
จําคุกตลอดชีวิตหรือโทษจําคุกต้ังแตยี่สิบหาปถึงหาสิบป (ป.อ. มาตรา 52) 
 
 2. โทษจําคุก 
  โทษจําคุก อาจแบงออกได 2  ประเภท คือ 
  ก. โทษจําคุกตลอดชีวิต 
  ข. โทษจําคุกโดยมีกําหนดเวลา 
  การลงโทษจําคุก 
  ในกฎหมายท่ีบัญญัติความผิดอันมีโทษจําคุกน้ัน จะกําหนดโทษจําคุกไวสถาน
เดียว เชน จําคุกตลอดชีวิต หรือกําหนดไว 2 สถาน คือ จําคุกและปรับ หรือ 3 สถานคือ 
จําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ แลวแตกรณีแหงการกระทําผิดและความเหมาะสมของ
โทษน้ัน ๆ  แตความผิดบางชนิดท่ีคอนขางรายแรงจะกําหนดระวางโทษขั้นตํ่าและข้ันสูง
ไวท้ังโทษจําคุกและโทษปรับ  ฉะนั้นการท่ีศาลจะลงโทษจําเลยจึงตองเปนไปตามที่



LW 206   355 

  ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหลงโทษจําคุกและโทษปรับดวยเปน 2 สถาน เชน 
ความผิดฐานกรรโชกทรัพย  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 กําหนดใหลงโทษ
จําคุกและปรับ  ถาศาลเห็นสมควรจะลงแตโทษจําคุกอยางเดียวโดยไมลงโทษปรับดวยก็
ได (ป.อ. มาตรา 20)  แตถาโทษจําคุกท่ีผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียง
สามเดือนหรือนอยกวา  ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่
ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษ
ปรับดวย   ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยหรือจะยกโทษจําคุกเสีย คงใหปรับแต
อยางเดียวก็ได (ป.อ. มาตรา 55) 
  สวนในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดโทษไว 3 สถาน คือ ใหจําคุกหรือปรับหรือท้ัง
จําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจใหลงโทษจําคุกหรือโทษปรับอยางเดียว หรือลงโทษทั้ง
จําคุกและปรับดวยก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร 
  การคํานวณระยะเวลาจําคุก 
  1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21  ใหนับวันเร่ิมจําคุกรวมคํานวณเขาดวย
เปนหน่ึงวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนช่ัวโมงของวันเร่ิมจําคุกน้ัน เชน ศาลอานคํา
พิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยเวลา 15.00 น.  และศาลออกหมายจําคุกสงตัวจําเลยไป
ถึงเรือนจําเวลา 18.00 น. ก็ตองนับวันน้ันเปนวันเร่ิมจําคุกหน่ึงวันเต็ม 
  2. ถาระยะเวลาจําคุกกําหนดเปนเดือน เชน ศาลพิพากษาใหจําคุกจําเลย 3 
เดือน ใหนับสามสิบวันเปนหน่ึงเดือน 
  3. ถาระยะเวลาจําคุกเปนป ใหคํานวณตามปปฏิทินราชการ 
  4. เม่ือผูตองโทษจําคุกถูกจําคุกครบกําหนดแลว  ใหปลอยตัวไปในวันถัดจาก
วันครบกําหนดโทษ เชน ครบกําหนดโทษจําคุกวันที่ 9 กันยายน 2548  ตองปลอยตัวไป
ในวันท่ี 10 กันยายน 2548 
  การนับวันจําคุกและการหักวันถูกคุมขัง 
  1. ใหเร่ิมนับวันจําคุกต้ังแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  (ป.อ. มาตรา 22 ซ่ึง
หมายถึงวันที่ศาลอานคําพิพากษาใหจําเลยฟง (ป.วิ.อ. มาตรา 182) 
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  2. ในกรณีท่ีศาลพิพากษาจําคุกจําเลย  ถาจําเลยถูกคุมขังมากอนศาล
พิพากษาคดีน้ัน  ศาลตองหักวันถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษาใหแก
จําเลยดวย  เวนแตคําพิพากษาน้ันจะกลาวไวเปนอยางอื่น (ป.อ. มาตรา 22) กลาวคือศาล
จะไมหักวันคุมขังให  โดยจะใหนับวันจําคุกต้ังแตวันท่ีศาลพิพากษาก็ได  หรือจะนับโทษ
จําคุกคดีน้ีตอจากโทษจําคุกในคดีอื่นก็ได  ซ่ึงศาลจะตองระบุไวในคําพิพากษาน้ัน เชน   
   1)  ก. กระทําความผิดฐานลักทรัพย  ศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก 6 เดือน 
ก. ถูกคุมขังมากอนศาลพิพากษา 2 เดือน  ดังน้ีถาศาลระบุในคําพิพากษาใหนับวันจําคุก
ต้ังแตวันมีคําพิพากษาศาลจะไมใหหักวันคุมขัง 2 เดือนออกจากโทษจําคุกท่ีศาลจะลง 6 
เดือนน้ัน  แตถาศาลไมระบุในคําพิพากษาวาใหนับวันจําคุกต้ังแตวันมีคําพิพากษา ศาลก็
ตองหักวันถูกคุมขังใหจําเลยตามที่มาตรา 22 บัญญัติไว อยางไรก็ตามถาศาลระบุในคํา
พิพากษาใหนับวันจําคุกต้ังแตวันมีคําพิพากษา โทษจําคุกตามคําพิพากษาเม่ือรวมจํานวน
วันท่ีถูก   คุมขังกอนศาลพิพากษาในคดีเร่ืองน้ันเขาดวยแลวตองไมเกินอัตราโทษขั้นสูง
ของกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีไดกระทําลงน้ัน เชน ก. ทํารายรางกาย ข. ซ่ึง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295  กําหนดโทษขั้นสูงไวไมเกิน 2 ป  ถาศาลพิพากษา
ใหลงโทษจําคุก ก. 1 ป 6 เดือน  และระบุในคําพิพากษาใหนับวันจําคุกต้ังแตวันมีคํา
พิพากษา ก. 1 ป 6 เดือน และระบุในคําพิพากษาใหนับวันจําคุกต้ังแตวันมีคําพิพากษา 
หากปรากฏวา ก. ไดถูกคุมขังกอนศาลพิพากษาแลว 8 เดือน  เม่ือศาลไมใหหักวันท่ีถูก
คุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เม่ือรวมวันท่ีถูกขังกับระยะเวลาจําคุกตาม
คําพิพากษาเขาดวยกันจะเปนเวลา 2 ป 2 เดือน  ซ่ึงเกินอัตราโทษขั้นสูงตามมาตรา 295  
อยู 2 เดือน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคสอง ไดบัญญัติหามไว เชนน้ีศาล
จะตองหักระยะเวลาจําคุกให 2 เดือน เหลือระยะเวลาที่ ก. จําคุก 1 ป 4 เดือนเทาน้ัน  
ท้ังน้ีไมเปนการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา 91  เชน  ก. ทํารายรางกาย ข. เปน
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 295  (โทษข้ันสูง 2 ป)  ตอมา ก. ลักทรัพย ค. เปนความผิด 
ตาม ป.อ. มาตรา 334 (โทษขั้นสูง 3 ป ก. กระทําความผิดหลายกรรมตางกัน (ป.อ. 
มาตรา 91)  ถา ก. ถูกฟองเปนคดีเดียวกันและศาลพิพากษาในคําพิพากษาอันเดียวกันให
ลงโทษ ก. ท้ัง 2 กระทงโดยลงโทษกระทงแรก 1 ป 6 เดือน กระทงหลัง 2 ป ถาปรากฏวา 
ก. ถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา 1 ป ศาลใชดุลพินิจส่ังไมใหหักวันท่ีถูกคุมขังออกจาก
ระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา  เม่ือรวมวันท่ีถูกคุมขังเขาดวยกันกับระยะเวลาจําคุก
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   2)  ก. กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก 
1 ป  เชนน้ี ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจส่ังไวในคําพิพากษาใหนับโทษคดีหลังตอจากคดีกอน
ได คือ เม่ือ ก. รับโทษจําคุกคดีแรกครบแลวจึงเร่ิมระยะเวลาจําคุกในคดีหลัง 
  3. การหักวันถูกคุมขังออกจากโทษจําคุกน้ี จะตองเปนวันถูกคุมขังอยูใน “คดี
เร่ืองน้ัน”  กลาวคือเปนวันท่ีจําเลยถูกคุมขังอยูในคดีเร่ืองเดียวกับท่ีโจทกฟองขอใหลงโทษ
น่ันเอง 
  การเพิ่มโทษและลดโทษจําคุก 
  การเพ่ิมโทษและลดโทษจําคุก มีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
51, 53, 54  และมาตรา 55  ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี 2  เร่ืองวิธีการเพิ่มโทษ
และลดโทษ 
 
 3. กักขัง 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23  บัญญัติวา “ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษ
จําคุก และในคดีน้ันศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  ถาไมปรากฏวาผูน้ันไดรับโทษ
จําคุกมากอนหรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกินสาม
เดือนแทนโทษจําคุกน้ันก็ได”  ตามมาตรา 23 น้ี  หลักเกณฑในการลงโทษกักขังแทนโทษ
จําคุกมีดังน้ี 
  1. ตองเปนการกระทําความผิดที่มีโทษจําคุกซ่ึงมีระยะเวลาใหจําคุก  
โดยจะมีโทษปรับหรือโทษริบทรัพยสินรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม   ดังน้ันถาเปนความผิดท่ี
มีโทษประหารชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือมีแตปรับอยางเดียว  และโทษริบทรัพยสิน
โดยไมมีโทษจําคุกท่ีมีกําหนดเวลา ศาลจะใชโทษกักขังแทนไมได 
  2. ความผิดที่มีโทษจําคุกดังกลาว ศาลจะลงโทษจําคุกไดไมเกิน 3 เดือน 
คําวา “ศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามเดือน”  ตามมาตรานี้หมายความถึงโทษสุทธิท่ีศาล
ลงโทษจริง ๆ  ดังน้ันถาศาลลงโทษจําเลยมากกวา 3 เดือน แตมีเหตุท่ีศาลลดมาตราสวน



  LW  206 358 

  3. ตองไมปรากฏวาจําเลยไดรับโทษจําคุกมากอน  เวนแตเปนโทษจําคุก
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  คําวา “ถาไมปรากฏวาผู
น้ันไดรับโทษจําคุกมากอน”  หมายความวาจําเลยในคดีท่ีกําลังพิจารณาอยูน้ีไมไดรับโทษ
จําคุกมากอนเวลาที่ศาลพิพากษาคดีน้ี  แตถาปรากฏวาจําเลยไดรับโทษจําคุกหรือกําลัง
รับโทษจําคุกอยูในคดีอื่น  ไมวาคดีอื่นน้ันศาลจะพิพากษาถึงที่สุดแลวหรือไมก็ดี  ก็
เรียกวาจําเลยไดรับโทษจําคุกมากอน  คือถือเอาขอเท็จจริงในการรับโทษจําคุกคดีอื่นของ
จําเลยเปนสําคัญในขณะจะพิพากษาคดีน้ีวาจําเลยไดรับโทษจําคุกในคดีอื่นหรือไม  ถา
ไดรับหรือกําลังรับโทษจําคุกอยูแลวและมิใชโทษในความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ แม
คดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุด  ศาลจะลงโทษกักขังในคดีน้ีได 
  4. โทษกักขังตองมีกําหนดเวลาเทากับโทษจําคุกที่ศาลจะลงโทษ ไมเกิน 
3 เดือนน้ันดวย  เชน ศาลพิพากษาใหจําคุก 2 เดือนอันเปนโทษสุทธิ  ก็ตองลงโทษกักขัง 
2 เดือนแทนโทษจําคุกน้ัน 
  การบังคับโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
  เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุกตามมาตรา 23  แลวจะกักขัง
ไวท่ีไหนไดบาง  มีบัญญัติอยูในมาตรา 24 ดังน้ี  “ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวใน
สถานท่ีกักขังซ่ึงกําหนดไว  อันมิใชเรือนจํา  สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหา
ของพนักงานสอบสวน 
  ถาศาลเห็นเปนการสมควร  จะส่ังในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทําความผิดไว
ในที่อาศัยของผูน้ันเอง หรือของผูอื่นท่ียินยอมรับผูน้ันไว หรือสถานที่อื่นท่ีอาจกักขังได  
เพ่ือใหเหมาะสมกับประเภท หรือสภาพของผูถูกกักขังก็ได 
  ถาความปรากฏแกศาลวา การกักขังผูตองโทษกักขังไวในสถานที่กักขังตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง อาจกอใหเกิดอันตรายตอผู น้ัน หรือทําใหผู ซ่ึงตองพึ่งพาผู
ตองโทษกักขังในการดํารงชีพไดรับความเดือดรอนเกินสมควร หรือมีพฤติการณพิเศษ
ประการอื่นท่ีแสดงใหเห็นวาไมสมควรกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่ดังกลาว ศาลจะมี
คําส่ังใหกักขังผูตองโทษกักขังในสถานท่ีอื่นซ่ึงมิใชท่ีอยูอาศัยของผูน้ันเอง โดยไดรับความ
ยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ก็ได  กรณีเชนวาน้ีใหศาลมีอํานาจกําหนด
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  ตามบทบัญญัติ มาตรา 24  สถานที่กักขังแทนโทษจําคุก มี 2 ประเภท คือ 
  1. สถานที่กักขังซ่ึงกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุม
ผูตองหาของพนักงานสอบสวน 
  2. ที่อาศัยของผูตองโทษกักขังน้ันเอง หรือท่ีอาศัยของผูอื่นท่ียินยอมรับตัวไว  
หรือสถานที่อื่นท่ีอาจกักขังได 
  ขอสังเกต 
  1. สถานท่ีกักขังตามขอ 2  ศาลตองระบุไวในคําพิพากษา แตสถานท่ีกักขัง
ตามขอ 1  ศาลไมตองส่ังในคําพิพากษา เพียงแตพิพากษาใหลงโทษกักขังแลว ศาลก็ออก
หมายกักขังสงตัวจําเลยไปยังสถานที่น้ันเลย 
  2. ถาการกักขังตามขอ 1  หรือขอ 2  อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูตองโทษ
กักขัง หรือบุคคลผูซ่ึงตองพึ่งพาผูตองโทษกักขังในการดํารงชีพไดรับความเดือดรอนเกิน
สมควร  หรือมีพฤติการณพิเศษประการอื่นท่ีแสดงใหเห็นวาไมสมควรกักขังผูตองโทษ
กักขังในสถานที่ดังกลาว  ศาลจะมีคําส่ังใหกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่อื่น โดยศาลมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติ 
  สิทธิและหนาที่ของผูตองโทษกักขัง 
  1. ผูตองโทษกักขังในสถานที่ซ่ึงกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา สถานีตํารวจหรือ
สถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน (ป.อ. มาตรา 24 วรรคหน่ึง) ผูตองโทษ
กักขังมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
   ก. สิทธิไดรับการเลี้ยงดูจากสถานที่น้ัน แตภายใตบังคับของสถานที่น้ัน 
   ข. สิทธิท่ีจะรับอาหารจากภายนอกโดยคาใชจายของตนเอง 
   ค. สิทธิท่ีจะใชเส้ือผาของตนเอง 
   ง. สิทธิท่ีจะไดรับการเยี่ยมอยางนอยวันละหนึ่งช่ัวโมง 
   จ. สิทธิท่ีจะรับและสงจดหมายได 
   ฉ. มีหนาท่ีตองทํางานตามระเบียบ ขอบังคับ และวินัย ถาผูตองโทษกักขัง
ประสงคจะทํางานอยางอื่น ก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตามประเภทงานที่ตนสมัคร แตตอง
ไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ วินัย หรือความปลอดภัยของสถานที่น้ัน (ป.อ. มาตรา 25) 



  LW  206 360 

  2. ผูตองโทษกักขังในสถานที่อาศัยของผูน้ันเอง ของผูท่ียอมรับผูตองโทษ 
กักขัง หรือสถานที่อื่นท่ีอาจกักขังได มีสิทธิดังน้ี 
   สิทธิท่ีจะดําเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกลาว และใน
การนี้ศาลจะกําหนดเงื่อนไขใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหนจ่ึงอยางใดหรือไมก็ได 
แลวแตศาลจะเห็นสมควร (ป.อ. มาตรา 26) 
   การเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 27  บัญญัติวา “ถาในระหวางท่ีผูตองโทษ
กักขัง ตามมาตรา 23  ไดรับโทษกักขังอยู ความปรากฏแกศาลเองหรือปรากฏแกศาลตาม
คําแถลงของพนักงานอัยการ  หรือผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา 
   (1) ผูตองโทษฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยของสถานที่กักขัง 
   (2) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนด หรือ 
   (3) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 
   ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศาล
เห็นสมควร แตตองไมเกินกําหนดเวลาของโทษกักขังท่ีผูตองโทษกักขังจะตองไดรับ
ตอไป”  การเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกตามมาตรา 27  น้ีเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะ
เปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกหรือไมก็ได  ถาศาลเปลี่ยนเปนโทษจําคุก กฎหมายบังคับ
ไววาจะจําคุกเกินกวากําหนดเวลาของโทษกกขังท่ีจะไดรับตอไปไมได แตอนุญาตใหศาล
จําคุกเทาใดก็ได ภายในกําหนดเวลาของโทษกักขังท่ีจะไดรับตอไปน้ัน 
 
 4. โทษปรับ 
  โทษปรับเปนโทษในทางทรัพยสินท่ีศาลกําหนดโดยคําพิพากษาภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว  โทษปรับตามกฎหมายไดบัญญัติจํานวนเงินคาปรับไวตาม
ลักษณะความผิดน้ัน ๆ เปนอัตราโทษปรับ  การลงโทษปรับจึงตองเปนไปตามอัตราโทษ
ในกฎหมาย  ซ่ึงศาลจะใชดุลพินิจวาจะลงโทษปรับเทาใดภายในอัตราโทษปรับน้ัน ๆ เวน
แตมีอัตราโทษปรับข้ันตํ่าและข้ันสูงไวก็ตองเปนไปตามนั้น  กรณีโทษปรับท่ีกฎหมาย
กําหนดไวพรอมกับโทษจําคุก  ศาลจะจําคุกอยางเดียวโดยไมปรับดวยก็ไดเม่ือเห็นสมควร 
(ป.อ. มาตรา 20)  เวนแตความผิดน้ันรายแรงหรือมีเหตุอื่นอันควรลงโทษทั้งจําคุกและ
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  การบังคับโทษปรับ 
  1. ผูตองโทษปรับจะตองชําระคาปรับตามจํานวนท่ีกําหนดไวในคําพิพากษา
ตอศาล (ป.อ. มาตรา 28) 
  2. ระยะเวลาชําระคาปรับ  เน่ืองจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28  
มิไดกําหนดระยะเวลาชําระคาปรับไว ไดแตบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคหน่ึงวา “ผูใด
ตองโทษปรับและไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลพิพากษา  ผูน้ันจะตอง
ถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะน้ันจะถูกกักขังแทนคาปรับ แตถาศาลเห็นเหตุอันควร
สงสัยวาผูน้ันจะหลีกเลี่ยงไมชําระคาปรับ  ศาลจะส่ังเรียกประกันหรือจะสั่งใหกักขังผูน้ัน
แทนคาปรับไปพลางกอนก็ได”  ตามมาตรา 29  วรรคหน่ึง น้ีหมายความวา เม่ือศาลมี  
คําพิพากษาใหผูตองโทษชําระคาปรับ ผูน้ันตองชําระคาปรับใหครบถวนในวันน้ัน หากไม
ชําระหรือชําระไมครบ  ศาลจะส่ังเรียกประกันการชําระคาปรับ ถาผูตองโทษไมมีประกัน
ตอศาล ศาลจะส่ังกักขังแทนคาปรับไปพลางกอนในวันท่ีศาลพิพากษานั้นเอง กรณี        
ผูตองโทษปรับขอประกันการชําระคาปรับและศาลอนุญาตแลว จะตองทําสัญญาประกัน
กับศาลดวย  ถาผิดสัญญาประกันผูน้ันจะตองใชเงินตามที่ระบุไวในสัญญาประกัน หรือ
ตามที่ศาลเห็นสมควร ซ่ึงเรียกวาศาลปรับนายประกัน ซ่ึงกรณีน้ีมิใชคาปรับหรือผูตองโทษปรับ 
  ดังน้ันเม่ือพน 30 วันนับแตวันมีคําพิพากษา หากผูตองโทษปรับไมชําระ
คาปรับ ศาลจะส่ัง (1) ยึดทรัพยสินใชคาปรับ  (2) กักขังแทนคาปรับ  เวนแตผูตองโทษ
ปรับจะไดขอประกันการชําระคาปรับและศาลอนุญาตแลว 
  การยึดทรัพยสินใชคาปรับ 
  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 29 วรรคหน่ึง เม่ือศาลพิพากษาลงโทษ
ปรับจําเลยวันใด  ศาลจะส่ังใหยึดทรัพยจําเลยมาใชคาปรับกอนครบ 30 วันนับแตวันมี  
คําพิพากษาไมได และแมศาลจะสงสัยวาจําเลยหลีกเลี่ยงไมชําระคาปรับโดยจําเลยไมขอ
ประกันการชําระคาปรับ ศาลก็ไดแตกักขังแทนคาปรับไปพลางกอนเทาน้ัน  จะยึดทรัพย
ของจําเลยไปพลางกอนเพื่อใชคาปรับกอนครบกําหนด 30 วันไมได ศาลจะส่ังยึด
ทรัพยสินใชคาปรับไดตอเม่ือจําเลยไมชําระคาปรับภายใน 30 วันนับแตวันมีคําพิพากษา
ใหปรับ เวนแตจําเลยจะมีประกันการชําระคาปรับระหวางน้ัน 
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  กรณีศาลใหกักขังแทนคาปรับไปพลางกอน ถาการกักขังน้ันไดทําไปจนครบ 
30 วันนับแตวันมีคําพิพากษาและยังไมครบกําหนดวันกักขัง เม่ือปรากฏวาผูตองโทษปรับ
มีทรัพยสินพอจะยึดมาใชคาปรับท่ียังเหลืออยูจากการกักขังได  ศาลจะส่ังยึดทรัพยของ    
ผูตองโทษปรับมาใชคาปรับที่ยังเหลืออยูจากการกักขังได  ศาลจะส่ังยึดทรัพยของ         
ผูตองโทษปรับมาใชคาปรับท่ียังเหลืออยูได โดยงดหรือไมกักขังตอไป 
  การกักขังแทนคาปรับ 
  1. การกักขังแทนคาปรับจะกระทําไดตอเม่ือผูตองโทษปรับไมชําระคาปรับ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีศาลพิพากษา  เวนแตศาลสงสัยวาผูน้ันจะหลีกเลี่ยงไมชําระ
คาปรับ  ศาลจะสั่งเรียกประกัน  ถาผูน้ันไมมีประกันในวันท่ีศาลมีคําพิพากษา ศาลจะออก
หมายกักขังแทนคาปรับไปพลางกอนในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาน้ันเอง (ป.อ. มาตรา 29 
วรรคหนึ่ง)  กรณีผูตองโทษปรับไดชําระคาปรับในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาแตชําระไมครบ
จํานวนคาปรับตาม ป.อ. มาตรา 28 ถาผูน้ันไมมีประกันคาปรับในสวนที่ยังขาดอยู  ศาล
จะส่ังกักขังแทนคาปรับในสวนที่ยังชําระไมครบได 
  2. การกักขังแทนคาปรับ  ใหถืออัตราสองรอยบาทตอหน่ึงวัน  และไมวาใน
กรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง หามกักขังเกินกําหนดหน่ึงป  เวนแตในกรณีท่ี
ศาลพิพากษาใหปรับต้ังแตแปดหม่ืนบาทข้ึนไป ศาลจะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปน
ระยะเวลาเกินกวาหน่ึงปแตไมเกินสองปก็ได (ป.อ. มาตรา 30 วรรคหน่ึง) 
   การคิดวันกักขังแทนคาปรับ ไมวาจะถูกศาลปรับกระทงเดียวหรือหลาย
กระทงใหถืออัตราสองรอยบาทตอหน่ึงวัน เม่ือคํานวณวันกักขังแลวหากวันกักขังเกิน 1 ป 
ใหกักขังไดเพียง 1 ป เวนแตผูน้ันถูกศาลปรับต้ังแตแปดหม่ืนบาทข้ึนไปจึงจะกักขังเกิน 1 
ปได  แตตองไมเกิน 2 ป 
  3. การคํานวณระยะเวลานั้น  ใหนับวันเร่ิมกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวยและ
ใหนับเปนหน่ึงวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนช่ัวโมง (ป.อ. มาตรา 30 วรรคสอง) 
  4. การคิดวันกักขังแทนคาปรับ  ถาผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา  
ศาลตองหักวันคุมขังน้ันออกจากเงินคาปรับดวย  โดยถืออัตราสองรอยบาทตอหน่ึงวัน
เหมือนกัน เชน ศาลพิพากษาใหลงโทษปรับ ก. เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท แต ก. ได
ถูกคุมขัง (ในคดีเร่ืองน้ัน) กอนศาลพิพากษา (คดีน้ัน) มาแลว 60 วัน คิดเปนเงินได 
12,000 บาท นําไปหักออกจากจํานวนเงินคาปรับเหลือท่ีตองชําระคาปรับ 8,000 บาท   
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  5. เม่ือผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว  ใหปลอยตัวในวัน
ถัดจากวันที่ครบกําหนด  ถานําเงินคาปรับมาชําระครบแลวใหปลอยตัวไปทันที 
  6. สถานกักขัง ตาม ป.อ. มาตรา 29  วรรคสอง บัญญัติวา “ความในวรรคสอง
ของมาตรา 24 มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทนคาปรับ” หมายความวาจะกักขังไวใน
สถานท่ีอาศัยของผูตองโทษปรับน้ันเองหรือของผูอื่นไมได กลาวคือใหกักขังไวในสถานที่
กักขังซ่ึงกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา  สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของ
พนักงานสอบสวน 
  7. การกักขังแทนคาปรับ จะใชหรือกระทําไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้ัน    
จะใชแกนิติบุคคลไมได 
  การทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ 
  เน่ืองจากผูตองโทษปรับที่ยากจนไมมีเงินชําระคาปรับ ตองถูกกักขังแทน
คาปรับ เพื่อมิใหผูท่ียากจนและตองโทษปรับไมตองถูกกักขังแทนคาปรับ ไดทํางาน
บริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติ
เพิ่มเติม มาตรา 30/1, 30/2 และ 30/3  โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2545 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1  บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับ
ไมเกินแปดหม่ืนบาท ผูตองโทษปรับซ่ึงมิใชนิติบุคคล และไมมีเงินชําระคาปรับ อาจยื่นคํา
รองตอศาลช้ันตนที่พิพากษาคดีเพ่ือขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
แทนคาปรับ 
  การพิจารณาคํารองตามวรรคแรก  เม่ือศาลไดพิจารณาถึงฐานะการเงินประวัติ 
และสภาพความผิดของผูตองโทษปรับแลวเห็นเปนการสมควร  ศาลจะมีคําส่ังใหผูน้ัน
ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับก็ได  หรือองคการซึ่งมี
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  กรณีศาลมีคํ า ส่ั งใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคม  หรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับ  ใหศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผูดูแลการ
ทํางานวันเร่ิมทํางาน ระยะเวลาทํางาน และจํานวนช่ัวโมงท่ีถือเปนการทํางานหน่ึงวัน  
ท้ังน้ีโดยคํานึงถึง เพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความประพฤติ สติปญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอม หรือสภาพความผิดของ  
ผูตองโทษปรับประกอบดวย เพราะศาลจะกําหนดเง่ือนไขอยางหน่ึงอยางใดใหผูตองโทษ
ปรับปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟู  หรือปองกันมิใหผูน้ันกระทําความผิดข้ึนอีกก็ได 
  ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม 
หรือทํางานสาธารณประโยชนของผูตองโทษไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเปลี่ยนปลง
คําส่ังท่ีกําหนดไวน้ันก็ไดตามที่เห็นสมควร 
  ในการกําหนดระยะเวลาทํางาน  แทนคาปรับตามวรรคสามใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา 30  มาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ีศาลมิไดกําหนดใหผูตองโทษปรับทํางาน
ติดตอกันไป  การทํางานดังกลาวตองอยูภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันเร่ิม
ทํางานตามที่ศาลกําหนด 
  เพ่ือประโยชนในการกําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานตามวรรคสาม ใหประธาน
ศาลฎีกามีอํานาจออกระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดจํานวนช่ัวโมงท่ีถือ
เปนการทํางานหน่ึงวัน  สําหรับงานบริการสังคม หรืองานสาธารณประโยชนแตละ
ประเภทไดตามที่เห็นสมควร” 
  มาตรา 30/2  บัญญัติวา “ถาภายหลังศาลมีคําส่ังอนุญาตตามมาตรา 30/1  
แลวความปรากฏแกศาลเองหรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทก  หรือเจาพนักงานวา
ผูตองโทษปรับมีเงินพอชําระคาปรับได  ในเวลาที่ยื่นคํารองตามมาตรา 30/1 หรือฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือเง่ือนไขที่ศาลกําหนด ศาลจะเพิกถอนคําส่ังอนุญาตดังกลาว
และปรับหรือกักขังแทนคาปรับโดยใหหักจํานวนวันท่ีทํางานมาแลวออกจากจํานวนเงิน
คาปรับก็ได 
  ในระหวางการทํางานบริการสังคม หรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ 
หากผูตองโทษปรับไมประสงคจะทํางานดังกลาวตอไป อาจขอเปลี่ยนเปนรับโทษปรับ 
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  1. ปรากฏวาผูตองโทษปรับน้ันมีเงินพอชําระคาปรับไดท้ังจํานวนในเวลาที่ยื่น
คํารองตามมาตรา 30/1 
  2. ผูตองโทษปรับฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามมาตรา 30/2 
  3. ผูตองโทษปรับไมประสงคจะทํางานดังกลาวตอไปตามมาตรา 30/2 
  4. คําส่ังศาลใหเพิกถอนดังกลาวน้ีเปนที่สุด (ป.อ. มาตรา 30/3) 
  การปรับจําเลยหลายคน 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31 บัญญัติ “ในกรณีท่ีศาลจะพิพากษาใหปรับ
ผูกระทําความผิดหลายคนในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกันใหศาลลงโทษปรับเรียง
ตามรายบุคคล” 
 
 5. โทษริบทรัพยสิน 
  โทษริบทรัพยสินมีลักษณะแตกตางจากโทษอื่น ๆ ท่ีกลาวมาแลว โทษที่กลาว
มาแลว 4 ชนิดน้ันมิไดเปนโทษที่มุงลงแกตัวทรัพยสินโดยตรง สวนโทษริบทรัพยสินเปน
โทษที่ลงแกทรัพยสินเปนสําคัญ  วาเขาหลักเกณฑท่ีจะริบไดหรือไม  โดยไมคํานึงถึงตัว
บุคคลวาไดกระทําความผิดหรือไม  เชน ทรัพยสินท่ีตองรับโดยเด็ดขาด ตาม ป.อ. มาตรา 
32  หรือทรัพยสินที่ศาลใชดุลพินิจไดวาจะริบไมริบ ตาม ป.อ. มาตรา 33  ก็มุงถึง
ทรัพยสินเปนสําคัญ  โดยไมคํานึงถึงตัวบุคคลวากระทําความผิดหรือไม  เชน ทรัพยสินที่
บุคคลมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 33 (1)  จะเห็นไดชัดวาบุคคล
น้ันยังมิไดกระทําความผิด ศาลก็อาจริบได 
  ลักษณะของทรัพยสินที่จะถูกริบได 
  ทรัพยสินท่ีจะถูกริบไดตามประมวลกฎหมายอาญา  แบงออกไดดังน้ี คือ 
  (1) ทรัพยสินท่ีศาลจะตองริบโดยเด็ดขาด ตามมาตรา 32 
  (2) ทรัพยสินท่ีศาลจะตองริบ เวนแตจะเปนของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด ตามมาตรา 34 
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  (3) ทรัพยสินท่ีอยูในดุลพินิจของศาลวาจะริบหรือไมก็ได  เวนแตจะเปนของ
ผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ตามมาตรา 33 
  (1) ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบโดยเด็ดขาด  
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 บัญญัติวา “ทรัพยสินใดที่กฎหมาย
บัญญัติไววาผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด  ใหริบเสียท้ังส้ิน ไมวาจะเปนของผูกระทํา
ความผิดและผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” ตามมาตรา 32  น้ีบังคับใหศาลตองริบ
ทรัพยสินท่ีระบุไว  ไมอยูในดุลพินิจของศาล ศาลจะไมริบไมได การริบทรัพยประเภทนี้จึง
ดูจากตัวทรัพยเปนสําคัญ ทรัพยสินท่ีศาลจะตองริบโดยเด็ดขาดตาม ป.อ. มาตรา 32     
มี   2 กรณี คือ 
   ก. ทรัพยที่กฎหมายบัญญัติวาผู ใดทําเปนความผิด  หมายถึง          
มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติหามมิใหบุคคลทําทรัพยอันใดบาง  เม่ือมีกฎหมายหามมิ
ใหบุคคลทําทรัพยอยางใดอยางหน่ึงข้ึน หากมีผูทําทรัพยเชนน้ันข้ึนมาก็เปนการฝาฝน
กฎหมาย ทรัพยน้ันก็เปนทรัพยที่กฎหมายบัญญัติไววาผูใดทําเปนความผิด คือเปน
ความผิดในตัวเอง เชน ปนทําเองหรือปนไมมีทะเบียนท่ีเรียกวาปนเถื่อน สุราเถื่อน ฝน 
เฮโรอีน กัญชา เงินปลอม หรือธนบัตรปลอม ดวงตราปลอม แสตมปปลอม เหลาน้ี ถาผูใด
ทําข้ึนมาก็เปนทรัพยท่ีกฎหมายบัญญัติวาผูใดทําเปนความผิด ศาลตองริบเสมอ ถึงแมจะ
ไมใชทรัพยสินของจําเลยหรือจําเลยมิไดกระทําความผิดหรือไมถูกลงโทษก็ตาม 
   ข. ทรัพยที่กฎหมายบัญญัติไววาผูใดมีไวเปนความผิด  หมายถึง     
มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติหามมิใหบุคคลมีไว  เม่ือมีกฎหมายหามมิใหบุคคลมี
ทรัพยอยางใดอยางหน่ึงไว ทรัพยน้ันก็เปนทรัพยท่ีกฎหมายบัญญัติไววาผูใดมีไวเปน
ความผิด  เชน ปนเถื่อน เฮโรอีน ฝน กัญชา ยาบา ธนบัตรปลอม เปนตน 
    โทษริบทรัพยสินตามมาตรา 32 น้ี มุงท่ีตัวทรัพย ดังน้ันแมคดีน้ันศาล
ยกฟองศาลก็พิพากษาใหริบทรัพยได เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 2176/2543  ศาลพิพากษา
ยกฟองโจทกฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวครอบครองเพื่อจําหนายจึงไมอาจริบเมทแอมเฟตามีน
ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตามมาตรา 116 ได แตการมีเมทแอม-
เฟตามีนไวในครอบครองเปนความผิด ศาลริบไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32  
และคําพิพากษาฎีกาท่ี 2090/2542 เม่ือพยานหลักฐานโจทกยังเปนที่สงสัยวาอาวุธปนและ
เคร่ืองกระสุนปนของกลางตามฟองเปนของจําเลยหรือไม ควรยกประโยชนแหงความ



LW 206   367 

    แมโจทกไมมีอํานาจฟองก็ริบได เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 1746/2550  
เมทแอมเฟตามีนของกลางเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ซ่ึง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 
102  บัญญัติใหริบเสียท้ังส้ินท้ังเปนทรัพยท่ีผูใดทําหรือมีไวเปนความผิดซ่ึง ป.อ. มาตรา 
32  บัญญัติใหริบเสียท้ังส้ิน ไมวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตาม        
คําพิพากษาหรือไมจึงตองริบตามบทบัญญัติดังกลาว แมโจทกไมมีอํานาจฟองก็ตาม 
 
  (2) ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบ เวนแตจะเปนของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจ
ดวยการกระทําความผิด  
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34  บัญญัติวา “บรรดาทรัพยสิน (1) ซ่ึง
ไดใหตามความในมาตรา 143  มาตรา 144  มาตรา 149  หรือมาตรา 150 มาตรา 167  
มาตรา 201  หรือมาตรา 202  (2) ซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิดเพ่ือเปน
รางวัลในการที่บุคคลไดกระทําความผิด 
   ใหริบเสียท้ังส้ิน เวนแตทรัพยสินน้ันเปนของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด”  ทรัพยสินดังระบุไวในมาตรา 34  น้ีเปนมูลฐานสําคัญท่ีทําให
เส่ือมเสียความยุติธรรมและเปนเหตุใหเกิดอาชญากรรมดวย จึงบัญญัติใหศาลตองริบเสีย
ท้ังส้ิน 
   ทรัพยท่ีศาลจะตองริบตามมาตรา 34  น้ีมีลักษณะเหมือนกัน คือลวนเปน
ทรัพยสินท่ีไดมีการใหแกกัน จะแตกตางกันเฉพาะลักษณะของการให กลาวคือ ทรัพยท่ี
ระบุไวในมาตรา 34 (1) ไดแก ทรัพยท่ีไดใหในความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิด
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  (3) ทรัพยสินที่อยูในดุลพินิจของศาลวาจะริบหรือไมก็ได  เวนแตจะเปน
ของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด  
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33  บัญญัติวา “ในการริบทรัพยสิน
นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมีอํานาจส่ังให
ริบทรัพยสินดังตอไปน้ีอีกดวย คือ 
   (1) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดใช หรือมีไวเพ่ือใชในการกะทําความผิด หรือ 
   (2) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด 
   เวนแตทรัพยสินเหลาน้ีเปนทรัพยสินของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยใน
กากรระทําความผิด” 
   ทรัพยตามมาตรา 33  น้ีตางกับทรัพยตามมาตรา 32  และมาตรา 34  ตรง
ท่ีวา กฎหมายใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะส่ังใหริบหรือไมก็ได  มาตรา 33  ใชคําวา “ให
ศาลมีอํานาจส่ังใหริบ”  ไมไดบังคับใหศาลตองริบเชนทรัพยตามมาตรา 32 และ 34  ซ่ึง
กฎหมายใชคําวา “ใหริบเสียท้ังส้ิน” 
   ทรัพยสินท้ัง 2 ประเภทตามมาตรา 33 ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจไดวาควร
ริบหรือไม  ซ่ึงแลวแตพฤติการณในคดีเปนเร่ือง ๆ ไป  เวนแตปรากฏวาทรัพยสินเหลาน้ี
เปนของผูอื่นซ่ึงไมรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดน้ัน  ศาลจะริบไมไดทรัพยสินท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 33 คือ 
   ก. ทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด  หมายความถึงความผิดน้ัน
ไดกระทําดวยการใชทรัพยน้ันเองโดยตรง เชน ใชอาวุธปน มีด หรือไมทํารายรางกายเขา 
การทํารายรางกายเปนความผิด อาวุธปน มีด หรือไมท่ีใชในการทํารายรางกายจึงเปน
ทรัพยสินท่ีใชในการกระทําความผิดท่ีจะริบอาวุธปน มีด หรือไมน้ัน  แตถาความผิด
เกิดข้ึนเพราะเหตุอยางอื่นไมไดอยูท่ีการใชทรัพยน้ัน ทรัพยสินท่ีใชเกี่ยวกับความผิดน้ัน   
ก็ไมเรียกวาเปนทรัพยท่ีใชในการกระทําความผิด เชน  
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    ใชรถยนตหรือรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการไปกระทําความผิด 
ไมถือวารถยนตหรือรถจักรยานยนตเปนทรัพยท่ีใชในการกระทําความผิดโดยตรง 
ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาท่ี 5014/2542  การที่ศาลมีอํานาจส่ังริบทรัพยสินของบุคคลท่ีได
ใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําผิดตามมาตรา 33 (1) มุงใหริบตัวทรัพยสินท่ีผูกระทําไดใช
ในการกระทําผิดน้ันโดยตรง ทรัพยสินน้ันจะตองเกี่ยวของเปนสวนหน่ึงของการกระทําผิด 
   ข. ทรัพยสินที่มีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด  หมายถึง ทรัพยสิน
ท่ีมีไวโดยเจตนาเพื่อจะใชในกากรระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึง เชน ใบมีดโกนหรือ
เหรียญทองแดงที่ฝนดานขางใหคมเพื่อใชตัดกระเปาเส้ือกางเกงเอาทรัพย กุญแจผีไขควง 
เลื่อยตัดเหล็กท่ีทําไวเพ่ือใชในการลักรถยนตหรือเพ่ือลักทรัพยในบานของผูอื่น เปนตน 
แมจะยังมิไดกระทําความผิดหรือยังไมถึงข้ันพยายามกระทําความผิด ก็ริบได 
   ค. ทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิด  หมายความถึงทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิดทุกอยาง  เวนแตทรัพยสินท่ีไดมาตามมาตรา 34 
    ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาท่ีไมถือวาเปนทรัพยท่ีใชหรือมีไวเพ่ือใชใน
การกระทําความผิด 
    1. รถยนตหรือรถจักรยานยนต ท่ีใชเปนพาหนะในการไปกระทํา
ความผิด ไมถือวาเปนทรัพยท่ีใชในการกระทําความผิดโดยตรง คําพิพากษาฎีกาท่ี 
5014/2542  การที่ศาลมีอํานาจส่ังริบทรัพยสินของบุคคลท่ีไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําผิด ตามมาตรา 33(1) มุงหมายใหริบตัวทรัพยสินที่ผูกระทําผิดไดใชในการกระทํา
ผิดน้ันโดยตรง ทรัพยสินน้ันจะตองเกี่ยวของเปนสวนหน่ึงของการกระทําผิด การที่จําเลย
ใชรถยนตกระบะบรรทุกเปนพาหนะเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย การพาทรัพยน้ันไป
เพื่อใหพนการจับกุม แตไมไดหมายความวาจําเลยใชรถยนตกระบะดังกลาวเปนเคร่ืองมือ 
หรือเปนสวนหน่ึงของการลักทรัพยโดยตรง ก็ไมอาจริบรถยนตกระบะน้ันได คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 469/2547 การที่จําเลยใชกระดาษหนังสือนิตยสารหอหุมเมทแอมเฟตามีนของ
กลาง แลววางไวท่ีตะแกรงดานหนารถจักรยานยนตของกลางโดยเปดเผย ถือไมไดวา
จําเลยไดใชรถจักรยานยนตของกลางในการกระทําความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต รถจักรยานยนตของกลางจึงไมใชทรัพยสินที่จําเลยไดใช
ในการกระทําความผิด ตาม ป.อ.มาตรา 33(1) และคําพิพากษาฎีกาท่ี 671/2548 รถยนต
ของกลางเปนพาหนะที่คนตางดาวโดยสาร เพ่ือพาคนตางดาวใหพนจากการจับกุม ไมใช
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    2. เคร่ืองรับโทรทัศนสีของกลางเปนเพียงเคร่ืองมือและอุปกรณการรับ
ภาพแขงขันชกมวย มิใชเคร่ืองมือท่ีใชในการกระทําความผิด คําพิพากษาฎีกาท่ี 
788/2542 เคร่ืองรับโทรทัศนสีของกลางเปนเพียงเครื่องมือและอุปกรณการรับภาพแขงขัน
ชกมวยจากสถานีโทรทัศนซ่ึงเปนผูสงภาพ การท่ีจําเลยกับพวกซ่ึงเปนผูชมทาพนัน
แขงขันชกมวย หาทําใหโทรทัศนสีดังกลาวเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเลนการพนันชกมวย
ตามความหมายของพระราชบัญญัติการพนันโดยแทไม แมจําเลยจะใหการรับสารภาพ
ตามฟอง เม่ือปรากฏตามสภาพของเครื่องรับโทรทัศนของกลางมิใชเคร่ืองมือท่ีใชในการ
เลนการพนันมวยแลว เคร่ืองรับโทรทัศนสีของกลางจึงไมใชทรัพยอันควรริบ ตาม ป.อ.
มาตรา 33 ศาลไมริบ 
 
  (4) การริบทรัพยสินตามกฎหมายอื่น 
    การริบทรัพยสินใน 3 กรณีดังกลาวขางตน เปนการริบทรัพยสินตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และ 34 ซ่ึงเปนหลักการใหญใชไดท่ัวไปใน
ความผิดอาญาท้ังปวง เวนแตกฎหมายอื่นบัญญัติถึงการริบทรัพยสินไวโดยเฉพาะแลว   
ก็ตองเปนไปตามขอยกเวนของมาตรา 17 และมาตรา 33 วรรคหนึ่ง เชน พ.ร.บ.การพนัน 
พ.ศ. 2478 มาตรา 10 บัญญัติเปนพิเศษวา ทรัพยสินพนันท่ีจับไดในวงเลนใหริบท้ังส้ิน 
สวนทรัพยสินที่ไมไดเอาออกพนันและเคร่ืองมือท่ีใชในการเลน ใหศาลมีอํานาจริบไดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การริบทรัพยสินตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 การริบทรัพยสิน
ตาม พ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ. 2489 พ.ร.บ.สํารวจและหามกักกันขาว พ.ศ. 2489 เปนตน 
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(5) ผลของการริบทรัพยสิน 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 35 บัญญัติวา “ทรัพยสินซ่ึงศาลพิพากษา

ใหริบใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินน้ันใชไมไดหรือทําลาย
ทรัพยสินน้ันเสียก็ได”  การริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญาก็ดี ตามกหมายอื่นก็ดี 
เม่ือศาลพิพากษาใหริบ มีผล 3 ประการ คือ 

(1)  ทรัพยสินน้ันตกเปนของแผนดิน 
(2)  ศาลจะพิพากษาใหทําลายหรือทําใหทรัพยสินน้ันใชไมไดตอไปก็ได 
(3)  ศาลมีอํานาจส่ังใหผูครอบครองทรัพยสินท่ีศาลริบสงทรัพยสินน้ันตอ

ศาลภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ศาลมีอํานาจส่ังดังตอไปน้ี 
      ก.  ใหยึดทรัพยสินน้ัน 
      ข.  ใหชําระราคา หรือส่ังยึดทรัพยสินอื่นของผูน้ันชดใชราคาจนเต็ม 

หรือ 
      ค.  ถาศาลเห็นวาจะสงทรัพยสินไดแตไมสง หรือชําระราคาไดแตไม

ชําระ ใหศาลกักขังผูน้ันไดจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ัง แตตองไมเกิน 1 ป (ป.อ.มาตรา 37) 
 

(6) ทรัพยสินที่จะริบตองมีตัวทรัพยสินอยู 
เม่ือศาลพิพากษาใหริบทรัพยสิน มีผลใหทรัพยน้ันตกเปนของแผนดิน 

และศาลยังมีอํานาจพิพากษาใหทําลายหรือทําใหทรัพยสินน้ันใชไมไดตอไป ตามมาตรา 
35 ท้ังมีอํานาจส่ังใหผูครอบครองทรัพยสินท่ีถูกริบสงมอบแกศาล หรือใหยึดทรัพยสินน้ัน
ตามมาตรา 37 ดังน้ันทรัพยสินท่ีศาลจะพิพากษาใหริบตองมีตัวทรัพยสินน้ันอยูในขณะ
ศาลพิพากษาคดีน้ัน ไมวาจะจับไดทรัพยสินน้ันมาเปนของกลางในคดีแลว หรืออยูใน
ความครอบครองของใคร ซ่ึงอาจเปนเจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวน หรือผูท่ีพนักงาน
สอบสวนมอบใหรักษาของกลางน้ันไว หรือแมของกลางน้ันเจาพนักงานไดคืนใหจําเลยไป
แลว แตโจทกยังมีคําขอใหริบทรัพยน้ันอยู แตถาหากทรัพยสินน้ันถูกทําลายหรือ         
สูญหายไปแลว ไมวาดวยเหตุใด ศาลจะไมริบเพราะไมมีตัวทรัพยสินท่ีจะตกเปนของ
แผนดินได 
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(7) การขอคืนทรัพยสินที่ศาลริบ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีศาลส่ังใหริบ

ทรัพยสินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของ
เจาของแทจริงวาผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาล
ส่ังใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินน้ันยังคงอยูในครอบครองเจาพนักงาน แตคําเสนอของ
เจาของแทจริงน้ันจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงท่ีสุด” ตาม
มาตรา 36 น้ี การขอคืนทรัพยสินท่ีศาลริบตองประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ประการ คือ 

1)  ตองเปนทรัพยสินท่ีศาลริบตามมาตรา 33 และมาตรา 34 
2)  ผูขอคืนตองเปนเจาของแทจริงในทรัพยสินน้ัน และตองมิไดรูเห็นเปน

ใจในการกระทําความผิดน้ันดวย คําวา “เจาของท่ีแทจริง” ตามาตรา 36 น้ี เปนบุคคล
เดียวกันกับเจาของทรัพยสินซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ตามวรรคสอง
ของมาตรา 33 และ 34 น่ันเอง กลาวคือ จําเลยผูกระทําความผิดไดเอาทรัพยสินของผูอื่น
ไปใชในการกระทําความผิด หรือเพ่ือใชกระทําความผิด หรือไดทรัพยสินของผูอื่นมาโดย
การกระทําความผิดตามมาตรา 33 หรือเอาทรัพยสินของผูอื่นไปใหในการกระทําผิดตาม
มาตรา 34 โดยผูอื่นน้ันมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดของจําเลย และมีสิทธิ
ขอคืนทรัพยสินท่ีศาลริบแลวไดตามมาตรา 36  ผูเปนเจาของที่แทจริงตองมีกรรมสิทธ์ิ
มากอนในขณะที่จําเลยเอาทรัพยสินของผูน้ันไปใชในการกระทําความผิด 

3)  เจาของแทจริงตองมีคําเสนอขอคืนตอศาลภายใน 1 ปนับแตวันที่ศาล
พิพากษาถึงท่ีสุดใหริบ หมายความวา เจาของแทจริงตองยื่นคํารองขอคืนตอศาลช้ันตนที่
พิจารณาพิพากษาคดีน้ัน แมศาลช้ันตนจะไมริบ แตศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาพิพากษาให
ริบ ก็ตองยื่นคํารองขอคืนตอศาลช้ันตนน่ันเอง โดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวัน
ศาลพิพากษาถึงท่ีสุด 

4)  ศาลจะส่ังใหคืนไดตอเม่ือทรัพยสินน้ันยังคงมีอยูในความครอบครอง
ของเจาพนักงาน หมายความวา ทรัพยสินท่ีเจาของแทจริงขอคืนตอศาลตองอยูในความ
ครอบครองของเจาพนักงาน ศาลจึงจะคืนใหได เพราะถาทรัพยสินน้ันสูญหายไปไมมีอยู
เสียแลว ศาลก็ยอมจะใหคืนไมได 

 
 



บทที่ 2 
วิธีเพ่ิมโทษและลดโทษ 

 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 51, 52, 53 และ 54 ไดบัญญัติวางหลักการเพิ่ม
โทษและลดโทษไวดังน้ี 
 1.  ในการเพิ่มโทษ มิใหเพ่ิมข้ึนถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกเกินหา
สิบป (ป.อ.มาตรา 51) หมายความวา การเพิ่มโทษจําคุกทุกกรณีศาลจะเพิ่มโทษให
ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกเกินหาสิบปไมได 
 2.  ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือลดโทษที่
จะลง ใหลดดังตอไปน้ี 
  (1)  ถาจะลดหน่ึงในสาม ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 
  (2)  ถาจะลดกึ่งหน่ึง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกต้ังแตยี่สิบ
หาปถึงหาสิบป (ป.อ.มาตรา 52) 
 3. ในการลดโทษจําคกุตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษหรือลดโทษ
ท่ีจะลง ใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกหาสิบป (ป .อ .มาตรา 53) 
หมายความวา การลดมาตราสวนโทษตามกฎหมายของโทษจําคุกตลอดชีวิตก็ดี หรือการ
ลดโทษจําคุกตลอดชีวิตท่ีศาลลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา 78 ก็ดี ไมวาอัตราสวน
ของการลดจะเปนเทาใด ศาลตองเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุก 50 ป เพื่อจะ
ไดคํานวณสวนของอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิตท่ีกฎหมายบัญญัติใหลดมาตราสวนโทษหรือ
ท่ีศาลลดโทษที่จะลงตามมาตรา 78 แกผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิตไดโดยสะดวก 
 4.  วิธีการเพ่ิมและลดโทษจําคุก 
  (1)  ในการที่จะเพิ่มหรือลดโทษนั้น ศาลจะตองกําหนดโทษท่ีจะลงแกจําเลย
เสียกอน แลวจึงคิดเพ่ิมหรือลดโทษให แลวแตกรณี (ป.อ.มาตรา 54) 
  (2)  ในการเพ่ิมโทษนั้น เม่ือจะตองเพิ่มข้ึนเปนเศษสวนเทาใด ก็คิดคํานวณ
จากโทษที่ศาลกําหนด (ป.อ.มาตรา 54) 
  (3)  ในการลดโทษน้ัน เม่ือจะตองลดลงเปนเศษสวนเทาใด ก็คิดคํานวณจาก
โทษที่ศาลกําหนด (ป.อ.มาตรา 54) 
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  (4)  ในกรณีท่ีจะมีท้ังการเพิ่มและลดโทษนั้น ใหเพ่ิมกอนแลวจึงลดจากผลท่ี
เพ่ิมแลวน้ัน ถาสวนของการเพิ่มเทากับหรือมากกวาสวนของการลดและศาลเห็นสมควร
จะไมเพ่ิมไมลดก็ได (ป.อ.มาตรา 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การยกโทษจําคุก การรอการลงโทษ 

และรอการกําหนดโทษจําคุก 
 
 
 1.  การยกโทษจําคุก 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 บัญญัติวา “ถาโทษจําคุกท่ีผูกระทํา
ความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวา ศาลจะกําหนดโทษจําคุกให
นอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกท่ีผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสาม
เดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลง หรือจะยกโทษ
จําคุกเสียคงใหปรับแตอยางเดียวก็ได” ตามมาตรา 55 น้ี 
  1)  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหจําคุกไมเกิน 3 เดือนอยางเดียว ศาลมีอํานาจ
เพียงอยางเดียวเทาน้ันคือ กําหนดโทษจําคุกน้ันใหนอยลงอีกเทาใดก็ได แตจะยกโทษ
จําคุกใหไมได 
  2)  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหจําคุกไมเกิน 3 เดือน และลงโทษปรับดวยจะ
ปรับเทาใดก็ตาม ศาลมีอํานาจกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือยกโทษจําคุกน้ัน
เสีย คงใหปรับอยางเดียว 
 
 2. การรอการลงโทษ และการรอการกําหนดโทษจําคุก 
  การรอการลงโทษเปนกรณีท่ีศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดและกําหนดโทษ
ท่ีจะลงในคําพิพากษานั้น แตศาลใหรอการลงโทษไวกอน สวนรอการกําหนดโทษเปน
กรณีท่ีศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตศาลใหรอการกําหนดโทษจําคุกตามความผิด
น้ันไวกอนโดยยังไมกําหนดโทษจําคุกไวในคําพิพากษาน้ัน 
  การรอการลงโทษและการรอการกําหนดโทษ มีบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56, 57 และ 58 
  1)  กรณีจะรอการลงโทษจําคุกหรือรอการกําหนดโทษจําคุก ตองประกอบดวย
หลักเกณฑ 4 ประการดังน้ี 
   (1)  ผูน้ันตองกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก 
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   (2)  ความผิดในคดีน้ันศาลจะลงโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 
   (3)  ไมปรากฏวาผูน้ันไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษ
จําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (4)  ศาลเห็นสมควรใหรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ โดย
กําหนดเวลาใหรอไวในคําพิพากษาน้ันดวย ซ่ึงตองไมเกิน 5 ปนับแตวันพิพากษาคดี 
 
   (1)  ผูน้ันตองกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก การรอการลงโทษหรือรอการ
กําหนดโทษนี้มีไดเฉพาะโทษจําคุกเทาน้ัน โทษอยางอื่นไมวาเปนโทษกักขัง โทษปรับ 
หรือโทษริบทรัพยสินจะรอไมได นัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 3818/2533 โทษที่จะรอการ
ลงโทษไดตองเปนโทษจําคุกเทาน้ัน เม่ือไดเปลี่ยนโทษจําคุกเปนกักขังไปแลว จึงจะรอการ
ลงโทษไมได 
   (2)  ความผิดในคดีน้ันศาลจะลงโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หมายความวา คดี
ท่ีศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก จะรอการลงโทษไดศาลตองพิพากษาใหลงโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป กลาวคือ เปนโทษท่ีลงจริง ๆ เชน คดีน้ันศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 6 ป จําเลย
รับสารภาพลดโทษใหกึ่งหน่ึง จําคุกจริง ๆ 3 ป อยูในเง่ือนไขท่ีรอการลงโทษได กรณี
จําเลยถูกฟองหลายสํานวน ศาลพิจารณาพิพากษารวมกัน การพิจารณารอการลงโทษ
ตองพิจารณาโทษเปนรายสํานวนไป นัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 1238-1239/2518 (ประชุม
ใหญ) โจทกฟองจําเลยเปน 2 สํานวน ศาลพิจารณาพิพากษารวมกัน ศาลพิพากษาจําคุก
จําเลยสํานวนหน่ึง 1 ป อีกสํานวนหน่ึง 1 ป 6 เดือน รวม 2 ป 6 เดือน ศาลรอการลงโทษ
ได    คําวา "ในคดีน้ัน” ใน ป.อ.มาตรา 56 หมายถึงคดีแตละสํานวนเปนรายคดีไป คดีท่ี
จําเลยถูกฟองหลายกระทงในฟองเดียวกัน กรณีอยางน้ีตองดูโทษเปนรายกระทงไป นัย
คําพิพากษาฎีกาท่ี 1989/2523 การกระทําความผิดหลายกระทงในคดีเดียวกัน การรอการ
ลงโทษตองพิจารณาถึงโทษจําคุกในความผิดแตละกระทง ศาลลงโทษจําคุก 3 กระทง 
โทษจําคุกแตละกระทงไมเกิน 2 ป ศาลรอการลงโทษได คําพิพากษาฎีกาท่ี 789/2524 
โจทกฟองจําเลยวากระทําผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน เม่ือโทษจําคุกท่ีศาลลงแก
จําเลยแตละกระทงไมเกินกระทงละ 2 ป จึงเทากับศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยเปน
คดี ๆ ไป ตามกระทงความผิดท่ีโจทกรวมฟองมาไมเกินคดีละ 2 ป ศาลยอมมีอํานาจใช
ดุลพินิจรอการลงโทษจําคุกแกจําเลยไดตาม ป.อ. มาตรา 56 อยางไรก็ตามหากโจทกฟอง
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   (3)  ไมปรากฏวาผูน้ันไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษ
จําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หมายความวาจําเลยไมเคยไดรับโทษจําคุกจริง ๆ มากอน นัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 
452/2523 คดีกอนจําเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก แตรอการลงโทษไวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไวน้ัน จําเลยกระทําผิดคดีน้ีอีก ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 
และใหรอการลงโทษไวอีกได เพราะการที่ศาลกําหนดโทษจําคุก แตใหรอการลงโทษไวใน
คดีกอนก็เทากับวาจําเลยยังมิไดรับโทษจําคุกมากอน แตถาจําเลยไดรับโทษจําคุกในคดี
กอนจริง แตคดียังไมถึงที่สุด จึงอาจถูกศาลสูงเปลี่ยนแปลงได  กรณีเชนน้ีถือไมไดวา
จําเลยไดส่ังโทษจําคุกมากอน ศาลจึงมีอํานาจรอการลงโทษจําคุกจําเลยในคดีน้ีได       
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 4215/2533) 
    (4)  ศาลเห็นสมควรใหรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ โดย
กําหนดเวลาใหรอไวในคําพิพากษาน้ันดวย ซ่ึงตองไมเกิน 5 ปนับแตวันพิพากษาคดี 
หมายความวา เม่ือเขาหลักเกณฑท้ัง 3 ประการแลว เม่ือศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และ
ส่ิงแวดลอมของผูน้ัน หรือสถานความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว เห็นเปนการ
สมควร ศาลจะพิพากษาวาผูน้ันมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว  หรือกําหนดโทษแต
รอการลงโทษไวไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา 
  2)  ผลของการรอโทษจําคุก 
   เม่ือศาลพิพากษาใหรอการกําหนดโทษจําคุกหรือรอการลงโทษจําคุกท่ีไม
เกิน 3 ป แกผูกระทําความผิดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไวซ่ึงไมเกิน 5 ป ศาลจะ
ปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูน้ันกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดใหรอตามมาตรา 56 
แตถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ศาลอาจ
ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษท่ียังไมไดกําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว
น้ันก็ได (ป.อ.มาตรา 57) 
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   ถาผูท่ีถูกรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษไดกระทําความผิดข้ึนอีกใน
ระหวางระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ และความผิดน้ันมิใชความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกสําหรับ
ความผิดน้ัน ใหศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอการกําหนดไวในคดีกอนบวกเขา
กับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษท่ีรอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง (ป.อ.
มาตรา 58 วรรคหน่ึง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การระงับของโทษหรือความผิด 

 
 เหตุท่ีทําใหโทษหรือความผิดระงับตามประมวลกฎหมายอาญา มีอยู 5 ประการ
ดวยกัน คือ 
 1.  เม่ือมีกฎหมายบัญญัติในภายหลังการกระทําความผิดวาการกระทําเชนน้ันไม
เปนความผิดตอไป (ป.อ.มาตรา 2 วรรคสอง) 
 2.  เม่ือผูกระทําความผิดตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 บัญญัติวา 
“โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด” 
 3.  เม่ือชําระคาปรับอยางสูงในคดีมีโทษปรับอยางเดียว ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 79 บัญญัติวา “ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูท่ีตองหาวากระทําความผิด
นําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดน้ันมาชําระกอนท่ีศาลเริ่มตนสืบพยาน ใหคดี
น้ันเปนอันระงับไป” 
 4.  เม่ือคดีขาดอายุความฟองรอง 
  การฟองคดีอาญาตอศาลน้ัน จะตองฟองและไดตัวผูกระทําความผิดยังศาล
ภายในกําหนดเวลาท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 กําหนดไวนับแตวันกระทํา
ความผิด มิฉะน้ันเปนอันขาดอายุความ จะฟองผูกระทําความผิดไมได และถาเปน
ความผิดอันยอมความได ผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันท่ีรูเร่ือง
ความผิดและรูตัวผูกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ (ป.อ.มาตรา 96) 

5. คดีขาดอายุความลวงเลยการลงโทษ 
เม่ือไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษผูใด ผูน้ันยังไมไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษ

แตยังไมครบถวนโดยหลบหนีคดี ถายังมิไดตัวผู น้ันมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด หรือนับแตวันท่ีผูกระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลา
ดังตอไปน้ีเปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูน้ันมิได 

ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป (1)  
(2)  สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตไมถึงยี่สิบป 
(3)  สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหน่ึงปถึงเจ็ดป 
(4)  หาป สําหรับโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปลงมา หรือโทษอยางอื่น (ป.อ. 98) 
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อายุความลวงเลยการลงโทษตามมาตรา 98 น้ี ใชสําหรับโทษสุทธิท่ีศาลลงแก
จําเลยตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
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