
พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหม่เพราะตั้งแต่ได้ประกาศใช้กฎหมาย

ลักษณะอาญา ในพุทธศักราช ๒๔๕๑ เป็นต้นมา พฤติการณ์ของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
๒๔๙๙” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายอาญาท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาได้ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา 

  
มาตรา ๕  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาได้ใช้บังคับแล้ว ในกรณีท่ีกฎหมายใดได้ก าหนดโทษ

โดยอ้างถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว้ ให้ถือว่ากฎหมายนั้นได้อ้างถึงโทษ ดังต่อไปนี้ 
ถ้าอ้างถึงโทษชั้น ๑ หมายความว่า ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท 

ถ้าอ้างถึงโทษชั้น ๒ หมายความว่า ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
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ถ้าอ้างถึงโทษชั้น ๓ หมายความว่า จ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ถ้าอ้างถึงโทษชั้น ๔ หมายความว่า จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาได้ใช้บังคับแล้ว ในการจ าคุกแทนค่าปรับตาม

กฎหมายใด ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้ประการใด ให้น าประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ แต่ส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าก่อนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับ มิให้กักขังเกินกว่าหนึ่งปีส าหรับโทษปรับกระทง
เดียว และสองปีส าหรับโทษปรับหลายกระทง 

  
มาตรา ๗  ในกรณีวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา ๔๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้

น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับเสมือนเป็นความผิดอาญา แต่ห้ามมิให้
คุมขังชั้นสอบสวนเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ถูกจับมาศาลรวมเข้าในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย 

  
มาตรา ๘  เมื่อประมวลกฎหมายอาญาได้ใช้บังคับแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึง

กฎหมายลักษณะอาญา หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
อ้างถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน 
แล้วแต่กรณี 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ได้
ประกาศใช้มานานแล้วและได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่ จึงเป็นการสมควรที่จะได้
ช าระสะสาง และน าเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน 

อนึ่ง ปรากฏว่าหลักการบางอย่างและวิธีการลงโทษบางอย่างควรจะได้ปรับปรุงให้สมกับกาลสมัย
และแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัยปัจจุบันหลักเดิมบางประการจึงล้าสมัย สมควรจะได้ปรับปรุงเสียให้
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  



 
 

สารบาญ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

                   
  
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป                                                                           มาตรา 

ลักษณะ ๑  บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป 

หมวด ๑ บทนิยาม                                                               ๑ 

หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา                                            ๒-๑๗ 

หมวด ๓ โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

ส่วนที่ ๑ โทษ                                                  ๑๘-๓๘ 

ส่วนที่ ๒ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย                           ๓๙-๕๐ 

ส่วนที่ ๓ วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ         ๕๑-๕๘ 

หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา                                        ๕๙-๗๙ 

หมวด ๕ การพยายามกระท าความผิด                                   ๘๐-๘๒ 

หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน                                          ๘๓-๘๙ 

หมวด ๗ การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง                ๙๐-๙๑ 

หมวด ๘ การกระท าความผิดอีก                                         ๙๒-๙๔ 

หมวด ๙ อายุความ                                                      ๙๕-๑๐๑ 

ลักษณะ ๒  บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ                                     ๑๐๒-๑๐๖ 

  
ภาค ๒ ความผิด 

ลักษณะ ๑  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 

และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์                         ๑๐๗-๑๑๒ 

หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน 

ราชอาณาจักร                                              ๑๑๓-๑๑๘ 

หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอก 

ราชอาณาจักร                                              ๑๑๙-๑๒๙ 

หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ                   ๑๓๐-๑๓๕ 

ลักษณะ ๑/๑  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย[๒]                             ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔ 

ลักษณะ ๒  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
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หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน                                    ๑๓๖-๑๔๖ 

หมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ                         ๑๔๗-๑๖๖ 

ลักษณะ ๓  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 

หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม                      ๑๖๗-๑๙๙ 

หมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม                   ๒๐๐-๒๐๕ 

ลักษณะ ๔  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา                                                 ๒๐๖-๒๐๘ 

ลักษณะ ๕  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน                           ๒๐๙-๒๑๖ 

ลักษณะ ๖  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน                 ๒๑๗-๒๓๙ 

ลักษณะ ๗  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา                                     ๒๔๐-๒๔๙ 

หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว                    ๒๕๐-๒๖๓ 

หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร                                     ๒๖๔-๒๖๙ 

หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์[๓]                  ๒๖๙/๑-๒๖๙/๗ 

หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง[๔]                    ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕ 

ลักษณะ ๘  ความผิดเกี่ยวกับการค้า                                                 ๒๗๐-๒๗๕ 

ลักษณะ ๙  ความผิดเกี่ยวกับเพศ                                                    ๒๗๖-๒๘๗ 

ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต                                               ๒๘๘-๒๙๔ 

หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย                                           ๒๙๕-๓๐๐ 

หมวด ๓ ความผิดฐานท าให้แท้งลูก                                    ๓๐๑-๓๐๕ 

หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา            ๓๐๖-๓๐๘ 

ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ                                        ๓๐๙-๓๒๑/๑ 

หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ                                ๓๒๒-๓๒๕ 

หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท                                   ๓๒๖-๓๓๓ 

ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์                 ๓๓๔-๓๓๖ ทวิ 
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 

และปล้นทรัพย์                                          ๓๓๗-๓๔๐ ตรี 
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง                                           ๓๔๑-๓๔๘ 

หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้                                       ๓๔๙-๓๕๑ 

หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก                                          ๓๕๒-๓๕๖ 

หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร                                             ๓๕๗ 
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หมวด ๗ ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์                                 ๓๕๘-๓๖๑ 

หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก                                            ๓๖๒-๓๖๖ 

ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ[๕]                                             ๓๖๖/๑-๓๖๖/๔ 

  
ภาค ๓  ลหุโทษ                                                                                 ๓๖๗-๓๙๘ 

 
 

ประมวลกฎหมายอาญา 

                   
  

ภาค ๑ 

บทบัญญัติทั่วไป 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป 

                   
  

หมวด ๑ 

บทนิยาม 

                   
  

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

(๒) “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน้ าส าหรับประชาชนใช้ในการจราจร 
และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน ส าหรับประชาชนโดยสารด้วย 

(๓) “สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไป
ได้ 

(๔) “เคหสถาน” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่
อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๕) “อาวุธ” หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้
ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ 
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(๖) “ใช้ก าลังประทุษร้าย” หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่
ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอ่ืนใดอัน
คล้ายคลึงกัน 

(๗) “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วย
ตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่ง
ความหมายนั้น 

(๘) “เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าข้ึนหรือรับรองในหน้าที่ 
และให้หมายความรวมถึงส าเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย 

(๙) “เอกสารสิทธิ” หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ 

(๑๐) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทน
ลายมือชื่อของตน 

(๑๑) “กลางคืน” หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น 

(๑๒) “คุมขัง” หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจ าคุก 

(๑๓) “ค่าไถ่” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพ่ือแลกเปลี่ยน
เสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขัง 

(๑๔)[๖] “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 
(ก) เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ ซึ่งจะ

ระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทาง
แม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใด ทั้งท่ีสามารถ
มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

(ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทาง
ตัวเลขใด ๆ ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดให้ แต่มีวิธีการใช้ใน
ท านองเดียวกับ (ก) หรือ 

(ค) สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ 

(๑๕)[๗] “หนังสือเดินทาง” หมายความว่า เอกสารส าคัญประจ าตัวไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่
รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด เพ่ือใช้แสดงตนในการ
เดินทางระหว่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่ได้กรอกข้อความเก่ียวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย 
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(๑๖)[๘] “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน
หรือไม่ 

(๑๗)[๙] “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท า
ทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา 
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน 
และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ 

(๑๘)[๑๐] “กระท าช าเรา” หมายความว่า กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน  

  
หมวด ๒ 

การใช้กฎหมายอาญา 

                   
  

มาตรา ๒  บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป 
ให้ผู้ที่ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือ
ว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๓  ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการ

กระท าความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระท าความผิด ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว แต่
ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าผู้กระท าความผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือก าลังรับโทษอยู่ และโทษที่ก าหนดตามค า
พิพากษาหนักกว่าโทษที่ก าหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อส านวนความปรากฏแก่ศาลหรือเม่ือ
ผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลก าหนด
โทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะก าหนดโทษใหม่นี้ ถ้าปรากฏว่า ผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้ว เมื่อได้ค านึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง หากเห็นเป็นการสมควร 
ศาลจะก าหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ าที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังก าหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้ หรือถ้าเห็นว่า
โทษที่ผู้กระท าความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ ศาลจะปล่อยผู้กระท าความผิดไปก็ได้ 
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(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระท าความผิด และตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง 
โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไม่ถึงประหารชีวิต ให้งดการประหารชีวิตผู้กระท าความผิด และให้ถือว่าโทษ
ประหารชีวิตตามค าพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง 

  
มาตรา ๔  ผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตามกฎหมาย 

การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระท า
ความผิดในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๕  ความผิดใดที่การกระท าแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระท าในราชอาณาจักรก็ดี ผล

แห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักรโดยผู้กระท าประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่ง
การกระท า ผลที่เกิดข้ึนนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี 
ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระท าการใดซ่ึงกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้
การกระท านั้นจะได้กระท านอกราชอาณาจักร ถ้าหากการกระท านั้นจะได้กระท าตลอดไปจนถึงขั้นความผิด
ส าเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่า การตระเตรียมการหรือพยายามกระท าความผิดนั้นได้กระท าใน
ราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๖  ความผิดใดที่ได้กระท าในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระท า

ในราชอาณาจักร แม้การกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุน หรือของผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นจะ
ได้กระท านอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าได้กระท าในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๗  ผู้ใดกระท าความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักร คือ 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึง
มาตรา ๑๒๙ 

(๑/๑)[๑๑] ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๕/๑ มาตรา ๑๓๕/๒ 
มาตรา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา 
๒๔๙ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๖๖ (๓) และ (๔) 

(๒ ทวิ)[๑๒] ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ 

(๓) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๙ และความผิดฐานปล้นทรัพย์ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
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มาตรา ๘  ผู้ใดกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และ 

(ก) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(ข) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๗ 
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา 
๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๓ ถงึมาตรา ๒๓๖  ทั้งนี้ 
เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘ 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖(๑) 
และ (๒) มาตรา ๒๖๘  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๙ 

(๒/๑)[๑๓] ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑ ถึงมาตรา 
๒๖๙/๗ 

(๒/๒)[๑๔] ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา 
๒๖๙/๑๕ 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา 
๒๘๕  ทั้งนี้ เฉพาะที่เก่ียวกับมาตรา ๒๗๖ 

(๔) ความผิดต่อชีวิต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ 

(๕) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 

(๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๖ ถึง
มาตรา ๓๐๘ 

(๗) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๒ ถึง
มาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ 

(๘) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ 

(๙) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ 

(๑๐) ความผิดฐานฉ้อโกง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๔๔ มาตรา ๓๔๖ และ
มาตรา ๓๔๗ 

(๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ 

(๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๗ 

(๑๓) ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา ๓๖๐ 
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มาตรา ๙  เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ ถึง
มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระท าการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน

มาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก 
ถ้า 

(๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 

(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 

ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศ
มาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่
ลงโทษเลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว 

  
มาตรา ๑๑  ผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักร หรือกระท าความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้

ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร ถ้าผู้นั้นได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลใน
ต่างประเทศมาแล้วทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดในราชอาณาจักร หรือกระท าความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่า
ได้กระท าในราชอาณาจักร ได้ถูกฟ้องต่อศาลในต่างประเทศโดยรัฐบาลไทยร้องขอ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นใน
ราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก ถ้า 

(๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 

(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 

  
มาตรา ๑๒  วิธีการเพ่ือความปลอดภัยจะใช้บังคับแก่บุคคลใดได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายให้ใช้บังคับได้เท่านั้น และกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นให้ใช้กฎหมายในขณะที่ศาลพิพากษา 

  
มาตรา ๑๓  ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังได้มีการยกเลิกวิธีการเพื่อ

ความปลอดภัยใด และถ้าผู้ใดถูกใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้นอยู่ ก็ให้ศาลสั่งระงับการใช้บังคับวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยนั้นเสีย เมื่อส านวนความปรากฏแก่ศาล หรือเมื่อผู้นั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้
อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอ 

  
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีผู้ถูกใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยใดอยู่ และได้มีบทบัญญัติของ

กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีจะสั่งให้มีการใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้นไป ซึ่ง
เป็นผลอันไม่อาจน ามาใช้บังคับแก่กรณีของผู้นั้นได้ หรือน ามาใช้บังคับได้แต่การใช้บังคับวิธีการเพ่ือความ



ปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเป็นคุณแก่ผู้นั้นยิ่งกว่า เมื่อส านวนความปรากฏแก่
ศาล หรือเมื่อผู้นั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้
ยกเลิกการใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย หรือร้องขอรับผลตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น แล้วแต่กรณี 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๕  ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษใดได้เปลี่ยนลักษณะมา

เป็นวิธีการเพ่ือความปลอดภัย และได้มีค าพิพากษาลงโทษนั้นแก่บุคคลใดไว้ ก็ให้ถือว่าโทษที่ลงนั้นเป็นวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยด้วย 

ในกรณีดังกล่าวในวรรคแรก ถ้ายังไม่ได้ลงโทษผู้นั้น หรือผู้นั้นยังรับโทษอยู่ ก็ให้ใช้บังคับ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้นั้นต่อไป และถ้าหากว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมี
เงื่อนไขท่ีจะสั่งให้มีการใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย อันไม่อาจน ามาใช้บังคับแก่กรณีของผู้นั้น หรือ
น ามาใช้บังคับได้ แต่การใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
เป็นคุณแก่ผู้นั้นยิ่งกว่า เมื่อส านวนความปรากฏแก่ศาล หรือเมื่อผู้นั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาล
ของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกการใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย หรือร้องขอรับผล
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น แล้วแต่กรณี ให้ศาลมีอ านาจสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๖  เมื่อศาลได้พิพากษาให้ใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใดแล้ว ถ้าภายหลัง

ความปรากฏแก่ศาลตามค าเสนอของผู้นั้นเอง ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงาน
อัยการว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับการใช้บังคับนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศาลจะสั่งเพิกถอนหรืองดการใช้บังคับ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้นั้นไว้ชั่วคราวตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในภาค ๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตาม

กฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้น ๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
หมวด ๓ 

โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

โทษ 

                   
  
มาตรา ๑๘  โทษส าหรับลงแก่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 



(๑) ประหารชีวิต 

(๒) จ าคุก 

(๓) กักขัง 

(๔) ปรับ 

(๕) ริบทรัพย์สิน 

โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิตมิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่
มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี[๑๕]

 

ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี [๑๖]

 

  
มาตรา ๑๙[๑๗]  ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ด าเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย  

หลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๐  บรรดาความผิดที่กฎหมายก าหนดให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาล

เห็นสมควรจะลงแต่โทษจ าคุกก็ได้ 
  
มาตรา ๒๑  ในการค านวณระยะเวลาจ าคุก ให้นับวันเริ่มจ าคุกรวมค านวณเข้าด้วย และให้

นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนชั่วโมง 

ถ้าระยะเวลาที่ค านวณนั้นก าหนดเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน ถ้าก าหนดเป็นปี ให้
ค านวณตามปีปฏิทินในราชการ 

เมื่อผู้ต้องค าพิพากษาถูกจ าคุกครบก าหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบก าหนด 

  
มาตรา ๒๒  โทษจ าคุก ให้เริ่มแต่วันมีค าพิพากษา แต่ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาล

พิพากษา ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษา เว้นแต่ค า พิพากษานั้นจะ
กล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ค าพิพากษากล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน โทษจ าคุกตามค าพิพากษาเม่ือรวมจ านวนวันที่ถูก
คุมขังก่อนศาลพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเข้าด้วยแล้ว ต้องไม่เกินอัตราโทษข้ันสูงของกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าลงนั้น  ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา ๙๑ 

  
มาตรา ๒๓  ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสาม

เดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับ
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ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทน
โทษจ าคุกนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๒๔  ผู้ใดต้องโทษกักขัง ให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งก าหนดไว้อันมิใช่เรือนจ า สถานี

ต ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน[๑๘]
 

ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควร จะสั่งในค าพิพากษาให้กักขังผู้กระท าความผิดไว้ในที่อาศัยของผู้
นั้นเอง หรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือสถานที่อ่ืนที่อาจกักขังได้ เพ่ือให้เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพ
ของผู้ถูกกักขังก็ได้ 

ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่า การกักขังผู้ต้องโทษกักขังไว้ในสถานที่กักขังตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นั้น หรือท าให้ผู้ซึ่งต้องพ่ึงพาผู้ต้องโทษกักขังในการด ารงชีพได้รับความ
เดือดร้อนเกินสมควร หรือมีพฤติการณ์พิเศษประการอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าไม่สมควรกักขังผู้ ต้องโทษกักขังใน
สถานที่ดังกล่าว ศาลจะมีค าสั่งให้กักขังผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของผู้นั้นเองโดยได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษกักขังปฏิบัติ และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวยินยอม ศาลอาจมี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ถือว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายนี้[๑๙]

 

  
มาตรา ๒๕  ผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่ซึ่งก าหนด จะได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้น แต่

ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่ ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ใช้
เสื้อผ้าของตนเอง ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง และรับและส่งจดหมายได้ 

ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องท างานตามระเบียบ ข้อบังคับและวินัย ถ้าผู้ต้องโทษกักขังประสงค์จะ
ท างานอย่างอ่ืนก็ให้อนุญาตให้เลือกท าได้ตามประเภทงานที่ตนสมัคร แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ วินัย 
หรือความปลอดภัยของสถานที่นั้น 

  
มาตรา ๒๖  ถ้าผู้ต้องโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผู้นั้นเอง หรือของผู้อ่ืนที่ยินยอมรับผู้

นั้นไว้ ผู้ต้องโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะด าเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกล่าวได้ ในการนี้ ศาล
จะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องโทษกักขังปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๒๗[๒๐]  ถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังตามมาตรา ๒๓ ได้รับโทษกักขังอยู่ความ

ปรากฏแก่ศาลเอง หรือปรากฏแก่ศาลตามค าแถลงของพนักงานอัยการหรือผู้ควบคุมดูแลสถานที่กักขังว่า 

(๑) ผู้ต้องโทษกักขังฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินัยของสถานที่กักขัง 

(๒) ผู้ต้องโทษกักขังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด หรือ 

(๓) ผู้ต้องโทษกักขังต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก 
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ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจ าคุกมีก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน
ก าหนดเวลาของโทษกักขังที่ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องได้รับต่อไป 

  
มาตรา ๒๘  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาต่อ

ศาล 

  
มาตรา ๒๙[๒๑]  ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาล

พิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือมิฉะนั้นจะต้องถูก
กักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกัน
หรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ 

ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิให้น ามาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ 

  
มาตรา ๒๙/๑[๒๒]  ในกรณีท่ีผู้ต้องโทษปรับไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ 

วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจออกหมายบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้นั้น
เพ่ือใช้ค่าปรับ 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบังคับ
คดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจหน้าที่ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ
ปรับและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาลหรือพนักงานอัยการ  ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชา
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ด าเนินการบังคับคดี 

การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับโดยพนักงานอัยการเพ่ือการบังคับคดีตามวรรค
สอง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของอัยการสูงสุด 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบต่อการที่ศาลจะมีค าสั่งตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๐[๒๓]  ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวัน และไม่ว่าในกรณี

ความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินก าหนดหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่
สองแสนบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ 

ในการค านวณระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วยและให้นับเป็นหนึ่ง
วันเต็มโดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนชั่วโมง 

ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจาก
จ านวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตราห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู้นั้นต้องค าพิพากษาให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับ 
ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจ านวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจ าคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ให้หักออกเสียก่อนเหลือ
เท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับ 
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เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบก าหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนด ถ้าน าเงินค่าปรับมาช าระครบแล้ว ให้ปล่อยตัวไปทันที 

  
มาตรา ๓๐/๑  ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับ ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระ

ค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับ หรือถ้าความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาคดีว่าผู้ต้องโทษปรับรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะท างานบริการ
สังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ตามมาตรานี้ได้ และถ้าผู้ต้องโทษปรับยินยอม ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างาน
บริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้[๒๔]

 

การพิจารณาค าร้องตามวรรคแรก เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและสภาพ
ความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้  ทั้งนี้ ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแล 

กรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับ ให้ศาลก าหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผู้ดูแลการท างาน วันเริ่มท างาน ระยะเวลาท างาน และ
จ านวนชั่วโมงท่ีถือเป็นการท างานหนึ่งวัน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมหรือสภาพความผิดของผู้
ต้องโทษปรับประกอบด้วย และศาลจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษปรับปฏิบัติเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
หรือป้องกันมิให้ผู้นั้นกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เก่ียวกับการท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ก าหนดไว้นั้นก็ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการก าหนดระยะเวลาท างานแทนค่าปรับตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ีศาลมิได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป การท างานดังกล่าวต้อง
อยู่ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันเริ่มท างานตามที่ศาลก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจ
ออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีถือเป็นการท างานหนึ่งวัน ส าหรับงาน
บริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๓๐/๒[๒๕]  ถ้าภายหลังศาลมีค าสั่งอนุญาตตามมาตรา ๓๐/๑ แล้ว ความปรากฏแก่

ศาลเองหรือความปรากฏตามค าแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่าผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอช าระค่าปรับได้ใน
เวลาที่ยื่นค าร้องตามมาตรา ๓๐/๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเงื่อนไขท่ีศาลก าหนด ศาลจะเพิก
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ถอนค าสั่งอนุญาตดังกล่าวและปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ โดยให้หักจ านวนวันที่ท างานมาแล้วออกจาก
จ านวนเงินค่าปรับก็ได้ 

ในระหว่างการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหากผู้ต้องโทษ
ปรับไม่ประสงค์จะท างานดังกล่าวต่อไป อาจขอเปลี่ยนเป็นรับโทษปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับก็ได้ ในกรณีนี้ให้
ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้อง โดยให้หักจ านวนวันที่ท างานมาแล้วออกจากจ านวนเงินค่าปรับ 

  
มาตรา ๓๐/๓[๒๖]  ค าสั่งศาลตามมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระท าความผิดหลายคน ในความผิดอัน

เดียวกัน ในกรณีเดียวกัน ให้ศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล 

  
มาตรา ๓๒  ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

ไม่ว่าเป็นของผู้กระท าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
  
มาตรา ๓๓  ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือ 

(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิด 

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 

  
มาตรา ๓๔  บรรดาทรัพย์สิน 

(๑) ซึ่งได้ให้ตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๖๗ 
มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ 

(๒) ซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระท าความผิด หรือเพ่ือเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท า
ความผิด 

ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า
ความผิด 

  
มาตรา ๓๕  ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ท า

ให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ ไปแล้ว หาก

ปรากฏในภายหลังโดยค าเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า
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ความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่ค าเสนอ
ของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระท าต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันค าพิพากษาถึงที่สุด 

  
มาตรา ๓๗  ถ้าผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบไม่ส่งภายในเวลาที่ศาลก าหนด ให้ศาลมีอ านาจ

สั่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยึดทรัพย์สินนั้น 

(๒) ให้ช าระราคาหรือสั่งยึดทรัพย์สินอื่นของผู้นั้นชดใช้ราคาจนเต็ม หรือ 

(๓) ในกรณีท่ีศาลเห็นว่า ผู้นั้นจะส่งทรัพย์สินที่สั่งให้ส่งได้ แต่ไม่ส่ง หรือช าระราคาทรัพย์สิน
นั้นได้ แต่ไม่ช าระ ให้ศาลมีอ านาจกักขังผู้นั้นไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่ง แต่ไม่เกินหนึ่งปี แต่ถ้าภายหลัง
ปรากฏแก่ศาลเอง หรือโดยค าเสนอของผู้นั้นว่า ผู้นั้นไม่สามารถส่งทรัพย์สินหรือช าระราคาได้ ศาลจะสั่งให้
ปล่อยตัวผู้นั้นไปก่อนครบก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา ๓๘  โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระท าความผิด 

  
ส่วนที่ ๒ 

วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

                   
  
มาตรา ๓๙  วิธีการเพ่ือความปลอดภัย มีดังนี้ 
(๑) กักกัน 

(๒) ห้ามเข้าเขตก าหนด 

(๓) เรียกประกันทัณฑ์บน 

(๔) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 

(๕) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง 

  
มาตรา ๔๐  กักกัน คือการควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด เพ่ือป้องกัน

การกระท าความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพ่ือฝึกหัดอาชีพ 

  
มาตรา ๔๑  ผู้ใดเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันมาแล้ว หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษ

จ าคุกไม่ต่ ากว่าหกเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งในความผิดดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 



(๒) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๖ 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๖ 

(๕) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ ถึงมาตรา 
๒๙๔ 

(๖) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ 

(๗) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๒๐ 

(๘) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๕๔ 
และมาตรา ๓๕๗ 

และภายในเวลาสิบปีนับแต่วันที่ผู้นั้นได้พ้นจากการกักกัน หรือพ้นโทษ แล้วแต่กรณี ผู้นั้นได้
กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาที่ระบุไว้นั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่าหกเดือน
ส าหรับการกระท าความผิดนั้น ศาลอาจถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดติดนิสัย และจะพิพากษาให้กักกันมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและไม่เกินสิบปีก็ได้ 

ความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีนั้น มิให้ถือเป็นความผิดที่จะ
น ามาพิจารณากักกันตามมาตรานี้[๒๗]

 

  
มาตรา ๔๒  ในการค านวณระยะเวลากักกัน ให้นับวันที่ศาลพิพากษาเป็นวันเริ่มกักกัน แต่ถ้า

ยังมีโทษจ าคุกหรือกักขังที่ผู้ต้องกักกันนั้นจะต้องรับอยู่ก็ให้จ าคุกหรือกักขังเสียก่อน และให้นับวันถัดจากวันที่
พ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากกักขังเป็นวันเริ่มกักกัน 

ระยะเวลากักกัน และการปล่อยตัวผู้ถูกกักกัน ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๔๓  การฟ้องขอให้กักกันเป็นอ านาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ และจะขอรวมกัน

ไปในฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ านาจฟ้องขอให้กักกันหรือจะฟ้องภายหลังก็ได้ 
  
มาตรา ๔๔  ห้ามเข้าเขตก าหนด คือการห้ามมิให้เข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในค า

พิพากษา 

  
มาตรา ๔๕  เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด และศาลเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชน ไม่ว่าจะมีค าขอหรือไม่ ศาลอาจสั่งในค าพิพากษาว่าเมื่อผู้นั้นพ้นโทษตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้ผู้
นั้นเข้าในเขตก าหนดเป็นเวลาไม่เกินห้าปี 

  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn27


มาตรา ๔๖[๒๘]  ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่าผู้ใดจะก่อเหตุร้าย
ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือจะกระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดีความผิดใด 
ไม่ว่าศาลจะลงโทษผู้ถูกฟ้องหรือไม่ก็ตาม เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท าความผิดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งผู้นั้นให้
ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินไม่เกินกว่าห้าหมื่นบาทว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือจะไม่กระท าความผิด
ดังกล่าวแล้วตลอดเวลาที่ศาลก าหนด แต่ไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าผู้นั้นไม่ยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งกักขังผู้นั้นจนกว่าจะท า
ทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ แต่ไม่ให้กักขังเกินกว่าหกเดือน หรือจะสั่งห้ามผู้นั้นเข้าในเขตก าหนดตามมาตรา 
๔๕ ก็ได้ 

การกระท าของผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีมิให้อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติตามมาตรานี้ 
  
มาตรา ๔๗  ถ้าผู้ท าทัณฑ์บนตามความในมาตรา ๔๖ กระท าผิดทัณฑ์บน ให้ศาลมีอ านาจสั่ง

ให้ผู้นั้นช าระเงินไม่เกินจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในทัณฑ์บน ถ้าผู้นั้นไม่ช าระให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๘  ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับ

โทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 

  
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการก าหนด

โทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพย์สุราเป็น
อาจิณ หรือการเป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ ศาลจะก าหนดในค าพิพากษาว่า บุคคลนั้นจะต้องไม่เสพย์สุรา 
ยาเสพย์ติดให้โทษอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่าง ภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันพ้นโทษ หรือวัน
ปล่อยตัวเพราะรอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวในวรรคแรกไม่ปฏิบัติตามที่ศาลก าหนด ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ 

  
มาตรา ๕๐  เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท าความผิดโดยอาศัย

โอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้น
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะกระท าความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค าพิพากษาห้ามการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้ 
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ส่วนที่ ๓ 

วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ 

                   
  
มาตรา ๕๑[๒๙]  ในการเพ่ิมโทษ มิให้เพ่ิมขึ้นถึงประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกเกิน

ห้าสิบปี 
  
มาตรา ๕๒[๓๐]  ในการลดโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่

จะลง ให้ลดดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าจะลดหนึ่งในสามให้ลดเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถ้าจะลดกึ่งหนึ่ง ให้ลดเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือโทษจ าคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี 
  
มาตรา ๕๓[๓๑]  ในการลดโทษจ าคุกตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษ

ที่จะลง ให้เปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกห้าสิบปี 
  
มาตรา ๕๔  ในการค านวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง ให้ศาลตั้งก าหนดโทษที่จะลงแก่

จ าเลยเสียก่อนแล้วจึงเพิ่มหรือลด ถ้ามีทั้งการเพ่ิมและการลดโทษที่จะลง ให้เพ่ิมก่อนแล้วจึงลดจากผลที่เพ่ิม
แล้วนั้น ถ้าส่วนของการเพ่ิมเท่ากับหรือมากกว่าส่วนของการลด และศาลเห็นสมควรจะไม่เพ่ิมไม่ลดก็ได้ 

  
มาตรา ๕๕  ถ้าโทษจ าคุกที่ผู้กระท าความผิดจะต้องรับมีก าหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือน้อย

กว่า ศาลจะก าหนดโทษจ าคุกให้น้อยลงอีกก็ได้ หรือถ้าโทษจ าคุกท่ีผู้กระท าความผิดจะต้องรับมีก าหนดเวลา
เพียงสามเดือนหรือน้อยกว่าและมีโทษปรับด้วย ศาลจะก าหนดโทษจ าคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ าคุกเสีย 
คงให้ปรับแต่อย่างเดียวก็ได้ 

  
มาตรา ๕๖ [๓๒]  ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 

(๑) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 

(๒) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 

(๓) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก 
โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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และเม่ือศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายาม
บรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษ
หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพ่ือให้
โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก าหนด
เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดข้อเดียว
หรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้
สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือ
จัดให้กระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

(๒) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 

(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดใน
ท านองเดียวกันอีก 

(๔) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ 
หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

(๖) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาล
ก าหนด  ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางด้วย
ก็ได้ 

(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามท่ี
ผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 

(๘) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือ
ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 

(๙) ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือ
ก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน 

(๑๐) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท า
ความผิดกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามท่ีเห็นสมควร 

เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก าหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค า
ขอของผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร
ศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่



ศาลยังมิได้ก าหนดไว้เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระท าผิดทัณฑ์บนให้น าบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๗  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค าแถลงของพนักงานอัยการ

หรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลก าหนดตามมาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือน
ผู้กระท าความผิด หรือจะก าหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้ก าหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๕๘  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค าแถลงของโจทก์หรือเจ้า

พนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลก าหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระท าความผิดอันมิใช่ความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่
พิพากษาคดีหลังก าหนดโทษที่รอการก าหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการ
ลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี[๓๓]

 

แต่ถ้าภายในเวลาที่ศาลได้ก าหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้นั้นมิได้กระท าความผิดดังกล่าวมาใน
วรรคแรก ให้ผู้นั้นพ้นจากการที่จะถูกก าหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๔ 

ความรับผิดในทางอาญา 

                   
  
มาตรา ๕๙  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้

กระท าโดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 

กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล 
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้ 

กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่น
ว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท า
เพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 
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มาตรา ๖๐  ผู้ใดเจตนาที่จะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระท าเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่ง
โดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น แต่ในกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้ลงโทษหนักข้ึน เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท ากับบุคคลที่ได้รับ
ผลร้าย มิให้น ากฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพ่ือลงโทษผู้กระท าให้หนักขึ้น 

  
มาตรา ๖๑  ผู้ใดเจตนาจะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระท าต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยส าคัญผิด ผู้

นั้นจะยกเอาความส าคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระท าโดยเจตนาหาได้ไม่ 
  
มาตรา ๖๒  ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะท าให้การกระท าไม่เป็นความผิด หรือท าให้ผู้กระท า

ไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท า
ย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี 

ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่งมาตรา ๕๙ หรือความส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง
ตามความในวรรคแรก ได้เกิดข้ึนด้วยความประมาทของผู้กระท าความผิด ให้ผู้กระท ารับผิดฐานกระท าโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า การกระท านั้นผู้กระท าจะต้องรับโทษแม้กระท าโดย
ประมาท 

บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น 

  
มาตรา ๖๓  ถ้าผลของการกระท าความผิดใดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการ

กระท าความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ 
  
มาตรา ๖๔  บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่

ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็น
ความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระท าไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้
เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๖๕  ผู้ใดกระท าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้

เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้น
ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๖๖  ความมึนเมาเพราะเสพย์สุราหรือสิ่งเมาอย่างอ่ืนจะยกข้ึนเป็นข้อแก้ตัวตาม

มาตรา ๖๕ ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา หรือได้เสพย์โดยถูก
ขืนใจให้เสพย์ และได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระท า



ความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับ
ตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๖๗  ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 

(๑) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ 

(๒) เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้น
โดยวิธีอ่ืนใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 

ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ใดจ าต้องกระท าการใดเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้พ้นภยันตรายซึ่ง

เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 
การกระท านั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด 

  
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ถ้าผู้กระท าได้กระท าไป

เกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจ าเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกัน ศาล
จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระท านั้นเกิดขึ้นจากความ
ตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้ 

  
มาตรา ๗๐  ผู้ใดกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน แม้ค าสั่งนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้า

ผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าค าสั่งนั้นเป็น
ค าสั่งซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๗๑  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ วรรคแรก และมาตรา 

๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๖๔ นั้น ถ้าเป็นการกระท าที่สามีกระท าต่อภริยา หรือภริยากระท าต่อสามี ผู้กระท าไม่ต้อง
รับโทษ 

ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระท าที่ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระท า
ต่อผู้บุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอัน
ยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๗๒  ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระท า

ความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็
ได้ 



  
มาตรา ๗๓[๓๔]  เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่

ต้องรับโทษ 

ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็ก เพ่ือด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๗๔  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา 

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
(๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค าสั่งให้มอบ

ตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้น
ไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่
สมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัยอยู่มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อก าหนดท านองที่บัญญัติไว้ส าหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมา
ข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนดเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่
บุคคลนั้นไปโดยวางข้อก าหนดดังกล่าว 

(๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม 
(๒) ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ด้วยก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้น 

(๔) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้
หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก าหนด
ดังกล่าวใน (๒) ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม 
และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือ
องค์การนั้นมีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัด
ให้เด็กมีงานท าตามสมควร หรือให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 

(๕) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี[๓๕]

 

ค าสั่งของศาลดังกล่าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนดไว้ ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคล
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หรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เก่ียวกับค าสั่งนั้นได้
เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งนั้น หรือมีค าสั่งใหม่ตามอ านาจในมาตรานี้ 

  
มาตรา ๗๕[๓๖]  ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเก่ียวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควร
พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา ๗๔ หรือถ้าศาล
เห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง 

  
มาตรา ๗๖[๓๗]  ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือก่ึงหนึ่งก็ได้ 
  
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีศาลวางข้อก าหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ 

ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตามความในมาตรา ๗๔ (๒) ถ้าเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นภายในเวลาในข้อก าหนด 
ศาลมีอ านาจบังคับบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ให้ช าระเงินไม่เกินจ านวนในข้อก าหนด
นั้น ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร ถ้าบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ไม่ช าระเงิน ศาลจะสั่ง
ให้ยึดทรัพย์สินของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ เพื่อใช้เงินที่จะต้องช าระก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลได้บังคับให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ช าระเงินตาม
ข้อก าหนดแล้วนั้น ถ้าศาลมิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งที่ได้วางข้อก าหนดนั้นเป็นอย่างอ่ืนตามความในมาตรา 
๗๔ วรรคท้าย ก็ให้ข้อก าหนดนั้นคงใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนั้น 

  
มาตรา ๗๘  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิมหรือการลดโทษตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้ 

เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่าง
สาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้า
พนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะท านอง
เดียวกัน 

  
มาตรา ๗๙  ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้ที่ต้องหาว่ากระท าความผิด น าค่าปรับในอัตรา

อย่างสูงส าหรับความผิดนั้นมาช าระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน ให้คดีนั้นเป็นอันระงับไป 

  
หมวด ๕ 

การพยายามกระท าความผิด 
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มาตรา ๘๐  ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การ

กระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท าความผิด 

ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา ๘๑  ผู้ใดกระท าการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระท านั้นไม่

สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท าหรือเหตุแห่งวัตถุท่ีมุ่งหมายกระท าต่อ 
ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระท าความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้น 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท าไปโดยความเชื่ออย่างงมงาย ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 
  
มาตรา ๘๒  ผู้ใดพยายามกระท าความผิด หากยับยั้งเสียเองไม่กระท าการให้ตลอด หรือกลับ

ใจแก้ไขไม่ให้การกระท านั้นบรรลุผล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับการพยายามกระท าความผิดนั้น แต่ถ้าการที่ได้
กระท าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ 

  
หมวด ๖ 

ตัวการและผู้สนับสนุน 

                   
  

มาตรา ๘๓  ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ผู้ที่ได้
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา ๘๔[๓๘]  ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุ

ยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด 

ถ้าความผิดมิได้กระท าลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้กระท า หรือเหตุอื่น
ใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ และถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคล
อายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้
ต้องพ่ึงพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนด
ส าหรับผู้นั้น 
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มาตรา ๘๕  ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด และความผิดนั้นมี
ก าหนดโทษไม่ต่ ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถ้าได้มีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรคแรก ผู้
โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ 

  
มาตรา ๘๕/๑[๓๙]  ถ้าผู้ถูกใช้ตามมาตรา ๘๔ หรือผู้กระท าตามค าโฆษณา หรือประกาศแก่บุคคล

ทั่วไปให้กระท าความผิดตามมาตรา ๘๕ ได้ให้ข้อมูลส าคัญอันเป็นการเปิดเผยถึงการกระท าความผิดของผู้ใช้
ให้กระท าความผิดหรือผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๘๖  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่

ผู้อื่นกระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

  
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเพราะมีผู้ใช้ให้กระท าตามมาตรา ๘๔ เพราะมีผู้

โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิดตามมาตรา ๘๕ หรือโดยมีผู้สนับสนุนตามมาตรา ๘๖ ถ้า
ความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผู้กระท าได้กระท าไปเกินขอบเขตที่ใช้หรือท่ีโฆษณาหรือประกาศ หรือเกินไปจากเจตนา
ของผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท าความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด หรือ
ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญาเพียงส าหรับความผิดเท่าท่ีอยู่ในขอบเขตที่ใช้ 
หรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรืออยู่ในขอบเขตแห่งเจตนาของผู้สนับสนุนการกระท าความผิดเท่านั้น แต่ถ้าโดย
พฤติการณ์อาจเล็งเห็นได้ว่า อาจเกิดการกระท าความผิดเช่นที่เกิดข้ึนนั้นได้จากการใช้ การโฆษณา หรือ
ประกาศ หรือการสนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท าความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด 
หรือผู้สนับสนุนการกระท าความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น 

ในกรณีที่ผู้ถูกใช้ ผู้กระท าตามค าโฆษณา หรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด หรือ
ตัวการในความผิด จะต้องรับผิดทางอาญามีก าหนดโทษสูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิดจากการกระท าความผิด 
ผู้ใช้ให้กระท าความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด หรือผู้สนับสนุนการกระท า
ความผิด แล้วแต่กรณี ต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีก าหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย แต่ถ้าโดยลักษณะของ
ความผิด ผู้กระท าจะต้องรับผิดทางอาญามีก าหนดโทษสูงขึ้นเฉพาะเมื่อผู้กระท าต้องรู้ หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะ
เกิดผลเช่นนั้นขึ้น ผู้ใช้ให้กระท าความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด หรือ
ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด จะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีก าหนดโทษสูงขึ้นก็เฉพาะเมื่อตนได้รู้ 
หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดข้ึนนั้น 
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มาตรา ๘๘  ถ้าความผิดที่ได้ใช้ ที่ได้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท า หรือที่ได้

สนับสนุนให้กระท า ได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือ
ประกาศ หรือผู้สนับสนุน ผู้กระท าได้กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล 
ผู้ใช้หรือผู้โฆษณาหรือประกาศ คงรับผิดเพียงที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕ วรรคแรก 
แล้วแต่กรณี ส่วนผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา ๘๙  ถ้ามีเหตุส่วนตัวอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าความผิดคน

ใด จะน าเหตุนั้นไปใช้แก่ผู้กระท าความผิดคนอ่ืนในการกระท าความผิดนั้นด้วยไม่ได้ แต่ถ้าเหตุอันควรยกเว้น
โทษ ลดโทษหรือเพ่ิมโทษเป็นเหตุในลักษณะคดี จึงให้ใช้แก่ผู้กระท าความผิดในการกระท าความผิดนั้นด้วยกัน
ทุกคน 

  
หมวด ๗ 

การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 

                   
  
มาตรา ๙๐  เมื่อการกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้

กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด 

  
มาตรา ๙๑[๔๐]  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาล

ลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วย
หรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจ าคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี 
(๒) ยี่สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกิน

สิบปี 
(๓) ห้าสิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป 

เว้นแต่กรณทีี่ศาลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

  
หมวด ๘ 

การกระท าความผิดอีก 
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มาตรา ๙๒  ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก ถ้าและได้กระท าความผิดใด ๆ อีกใน
ระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึง
จ าคุก ก็ให้เพ่ิมโทษท่ีจะลงแก่ผู้นั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

  
มาตรา ๙๓  ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก ถ้าและได้กระท าความผิดอย่างหนึ่ง

อย่างใดที่จ าแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายใน
เวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหก
เดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนด
ส าหรับความผิดครั้งหลัง 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึง
มาตรา ๑๓๕ 

(๒) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖ 

(๓) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ 

(๔) ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๑๙๒ 
และมาตรา ๑๙๔ 

(๕) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา 
๒๐๔ 

(๖) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘ 

(๘) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ ความผิด
เกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๖๑ และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๔ ถึงมาตรา ๒๖๙ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับการค้า ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ 

(๑๑) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และมาตรา ๒๙๔ 
ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย เจ็บหรือคนชรา ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 

(๑๒) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และมาตรา ๓๑๒ ถึง
มาตรา ๓๒๐ 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕ 



  
มาตรา ๙๔[๔๑]  ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่ง

ผู้กระท าได้กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลัง ไม่ถือว่ า
เป็นความผิดเพ่ือการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้ 

  
หมวด ๙ 

อายุความ 

                   
  
มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลภายในก าหนด

ดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

(๑) ยี่สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกยี่สิบปี 
(๒) สิบห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
(๓) สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
(๔) ห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี 
(๕) หนึ่งปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษ

อย่างอ่ืน 

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต 
และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินก าหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็
ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา ๙๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้อง

ทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

  
มาตรา ๙๗  ในการฟ้องขอให้กักกัน ถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ านาจ

ฟ้องขอให้กักกัน ต้องฟ้องภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้น มิฉะนั้น เป็นอันขาดอายุความ 

  
มาตรา ๙๘  เมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยัง

ไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพ่ือรับโทษนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่
ผู้กระท าความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้น
มิได้ 

(๑) ยี่สิบปี ส าหรับโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกยี่สิบปี 
(๒) สิบห้าปี ส าหรับโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
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(๓) สิบปี ส าหรับโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
(๔) ห้าปี ส าหรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๙๙[๔๒]  การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับหรือการ

กักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ท าภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด จะยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งท าต่อเนื่องกับการลงโทษ
จ าคุก 

  
มาตรา ๑๐๐  เมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้กักกันผู้ใด ถ้าผู้นั้นยังมิได้รับการกักกันก็ดี ได้รับ

การกักกันแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้าพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันที่พ้นโทษ โดยได้รับโทษตามค า
พิพากษาแล้วหรือโดยล่วงเลยการลงโทษ หรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องกักกัน เป็นอัน
ล่วงเลยการกักกัน จะกักกันผู้นั้นไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๐๑  การบังคับตามค าสั่งของศาลตามความในมาตรา ๔๖ หรือการร้องขอให้ศาลสั่ง

ให้ใช้เงินเมื่อผู้ท าทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บนตามความในมาตรา ๔๗ นั้น ถ้ามิได้บังคับหรือร้องขอภายใน
ก าหนดสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง หรือนับแต่วันที่ผู้ท าทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บน จะบังคับหรือร้องขอ
มิได้ 

  
ลักษณะ ๒ 

บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 

                   
  
มาตรา ๑๐๒[๔๓]  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๓  บทบัญญัติในลักษณะ ๑ ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษด้วย เว้นแต่ที่

บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑๐๔  การกระท าความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระท าโดยไม่ มี

เจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
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มาตรา ๑๐๖  ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ 

  
ภาค ๒ 

ความผิด 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

                   
  

หมวด ๑ 

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 

และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
                   

  
มาตรา ๑๐๗  ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลง
พระชนม์พระมหากษัตริย์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๐๘  ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ต้อง

ระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์ ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต 

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ กระท า
การใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทน

พระองค์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 



ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือเพ่ือ
ฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือจะฆ่าผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๑๑๐  ผู้ใดกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัช

ทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

ถ้าการกระท านั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต ผู้กระท าต้องระวาง
โทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระ
ราชินีหรือรัชทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้าย
ต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๑๑๑  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๐ 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

  
มาตรา ๑๑๒[๔๔]  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ 

พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
  

หมวด ๒ 

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 

                   
  
มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพ่ือ 

(๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

(๒) ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้
อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ 

(๓) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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มาตรา ๑๑๔  ผู้ใดสะสมก าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพ่ือเป็นกบฏ 
หรือกระท าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะ
เป็นกบฏ แล้วกระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 

  
มาตรา ๑๑๕  ผู้ใดยุยงทหารหรือต ารวจให้หนีราชการ ให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่ หรือ

ให้ก่อการก าเริบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือ

ต ารวจเสื่อมทรามลง ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
  
มาตรา ๑๑๖  ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใดอันมิใช่เป็น

การกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

(๑) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้
ก าลังประทุษร้าย 

(๒) เพ่ือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่
สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ 

(๓) เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี 
  
มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้าง หรือการ

ร่วมกันไม่ยอมค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือ
บังคับรัฐบาลหรือเพ่ือข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกัน
ปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายหรือ
ท าให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้บุคคลเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงาน
งดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๑๘[๔๕]  ผู้ใดกระท าการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพ่ือ

เหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๓ 

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 

                   
  
มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

ราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพ่ือให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ต้องระวาง
โทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระท าการเพ่ือประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ ด้วยความ

ประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการด าเนินการรบต่อรัฐ หรือในทางอ่ืนที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๑๒๑  คนไทยคนใดกระท าการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ ต้อง

ระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ืออุปการะแก่การด าเนินการรบหรือการตระเตรียมการ

รบของข้าศึก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี 
ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ 

(๑) ท าให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร 
ยุทธภัณฑ์ เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดส าหรับใช้เพ่ือการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ในเงื้อม
มือของข้าศึก 

(๒) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่ ก่อการก าเริบ หนีราชการหรือละเมิดวินัย 

(๓) กระท าจารกรรม น าหรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ 

(๔) กระท าโดยประการอ่ืนใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใด ๆ อันปกปิดไว้

เป็นความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
  



มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ผู้อื่นล่วงรู้ หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใด 
ๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

ถ้าความผิดนั้นได้กระท าในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงคราม ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี 

ถ้าความผิดดังกล่าวมาในสองวรรคก่อน ได้กระท าเพ่ือให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดปลอม ท าเทียมข้ึน กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย 

หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือแบบใด ๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่าง
ประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

  
มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้กระท ากิจการของรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศ 

ถ้าและโดยทุจริตไม่ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
  
มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี 
ถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่

สองปีถึงยี่สิบปี 
  
มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้อง

ระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

  
หมวด ๔ 

ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 

                   
  
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี ราชสามี 

รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี 
ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  



มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

ผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา ๑๓๐ หรือ

มาตรา ๑๓๑ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๑๓๓[๔๖]  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชิน ี

ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๓๔[๔๗]  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐ

ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๓๕[๔๘]  ผู้ใดกระท าการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอ่ืนใด อันมีความหมายถึงรัฐ

ต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี เพ่ือเหยียดหยามรัฐนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๑/๑ 

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย[๔๙]
 

                   
  

มาตรา ๑๓๕/๑[๕๐]  ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่าง

ร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 
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(๒) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ 
ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(๓) กระท าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด 
หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างส าคัญ 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าหรือไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง หรือเพ่ือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระท าความผิดฐานก่อ
การร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐ
ช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระท าความผิดฐานก่อ
การร้าย 

  
มาตรา ๑๓๕/๒[๕๑]  ผู้ใด 

(๑) ขู่เข็ญว่าจะกระท าการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระท า
การตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ 

(๒) สะสมก าลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย 
ตระเตรียมการอ่ืนใด หรือสมคบกัน เพ่ือก่อการร้าย หรือกระท าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อ
การร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระท าการใดอันเป็น
การช่วยปกปิดไว้ 

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา ๑๓๕/๓[๕๒]  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๑ หรือ

มาตรา ๑๓๕/๒ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ 

  
มาตรา ๑๓๕/๔[๕๓]  ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาล
ไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีและ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

  
ลักษณะ ๒ 

ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
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หมวด ๑ 

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 

                   
  
มาตรา ๑๓๖[๕๔]  ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตาม

หน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชน

เสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๓๘[๕๕]  ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตาม

กฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๓๙  ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการ

ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่
ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๐[๕๖]  ถ้าความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๙ ได้กระท าโดยมี

หรือใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย

อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึด อายัด
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย หรือไร้

ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐาน 
หรือเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้
นั้นหรือผู้อ่ืน ส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา
จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระท าการ หรือไม่
กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้

เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระท าการ
ใด ๆ ในต าแหน่งหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิใช้ยศ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระท าการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมี
สิทธิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๒ 

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

                   
  
มาตรา ๑๔๗[๕๗]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง

ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๔๘[๕๘]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ

เพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๑๔๙[๕๙]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ

สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๐[๖๐]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดย

เห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๑[๖๑]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ

ในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๒[๖๒]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ

ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๓[๖๓]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย

เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๑๕๔[๖๔]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือ
ตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๕[๖๕]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพ่ือ

เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพ่ือให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๖[๖๖]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต 

แนะน า หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จใน
บัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๗[๖๗]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญ

หายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอม
ให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn64
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn65
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn66
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn67


[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระท าการอันมิ

ชอบด้วยหน้าที่ โดยถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น 
ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตาม
หน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการ

หรือของผู้อื่น กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
เช่นนั้น ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๑  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแล

รักษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๒  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงใน

เอกสาร กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
(๑) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดข้ึน หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อหน้า

ตนอันเปน็ความเท็จ 

(๒) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 

(๓) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น 
หรือ 

(๔) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์ กระท า

การอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เปิด หรือยอมให้ผู้อ่ืนเปิด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

(๒) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้สูญ
หาย ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 

(๓) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมาย หรือสิ่งอื่นที่ส่ง
ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 

(๔) เปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระท าโดยประการใด ๆ 

อันมิชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือค าสั่ง ซึ่ง

ได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๖  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือให้งาน

หยุดชะงักหรือเสียหาย โดยร่วมกระท าการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือบังคับรัฐบาล
หรือเพ่ือข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๓ 

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 

                   
  

หมวด ๑ 

ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 

                   
  
มาตรา ๑๖๗  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าพนักงานใน

ต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือ
ประวิงการกระท าใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๘  ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงาน

สอบสวน ซึ่งให้มาเพ่ือให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๖๙  ผู้ใดขัดขืนค าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงาน

สอบสวน ซึ่งให้ส่งหรือจัดการส่งทรัพย์หรือเอกสารใด ให้สาบาน ให้ปฏิญาณ หรือให้ถ้อยค า ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๐  ผู้ใดขัดขืนหมายหรือค าสั่งของศาลให้มาให้ถ้อยค า ให้มาเบิกความหรือให้ส่ง

ทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๑  ผู้ใดขัดขืนค าสั่งของศาลให้สาบาน ปฏิญาณ ให้ถ้อยค าหรือเบิกความ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๒  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี 

พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๓  ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน 

หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาว่า ได้มีการกระท าความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๔  ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เป็นการเพ่ือจะแกล้ง

ให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท 

ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรก เป็นการเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษ
หนักขึ้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๕  ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระท าความผิดอาญา หรือว่า

กระท าความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๑๗๖  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗๕ แล้วลุแก่โทษต่อศาล และขอถอนฟ้อง
หรือแก้ฟ้องก่อนมีค าพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๗๗  ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อ

ส าคัญในคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๘  ผู้ใดซึ่งเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน

สอบสวน ให้แปลข้อความหรือความหมายใด แปลข้อความหรือความหมายนั้นให้ผิดไปในข้อส าคัญ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๗๙  ผู้ใดท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เพ่ือให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มี

อ านาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใดเกิดข้ึน หรือเชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นร้ายแรง
กว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๐  ผู้ใดน าสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็น

พยานหลักฐานในข้อส าคัญในคดีนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระท าในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๑  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๗ มาตรา 

๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐ 



(๑) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี
ขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

(๒) เป็นการกระท าในกรณีแห่งข้อหาว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๒  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗๗ หรือมาตรา ๑๗๘ แล้วลุแก่โทษ และ

กลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนจบค าเบิกความหรือการแปล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา ๑๘๓  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐ แล้วลุ

แก่โทษ และกลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีค าพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดที่ได้
กระท า ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘๔  ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อ่ืนมิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ท าให้เสียหาย 

ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระท าความผิด ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๕  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้

ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดที่ได้ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๖  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้

ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มีค าพิพากษาให้ริบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๑๘๗  ผู้ใดเพื่อจะมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ท าให้เสียหาย 
ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด หรือที่ตนรู้ว่าน่าจะ
ถูกยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๘  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้

ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อ่ืน ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๘๙  ผู้ใดช่วยผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้กระท าความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด อัน

มิใช่ความผิดลหุโทษ เพ่ือไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พ านักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพ่ือ
ไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๐[๖๘]  ผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงานอัยการ 

ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระท าโดยแหกท่ีคุมขัง โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดย
ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๑[๖๙]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอ านาจของศาล ของพนักงาน

อัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๒  ผู้ใดให้พ านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขัง

ตามอ านาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา เพ่ือไม่ให้ถูก
จับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๓  ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวมาในมาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา 

๑๙๒ เป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 
  
มาตรา ๑๙๔  ผู้ใดต้องค าพิพากษาห้ามเข้าเขตก าหนดตามมาตรา ๔๕ เข้าไปในเขตก าหนด

นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๕  ผู้ใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งให้คุมตัวไว้ ตามความในมาตรา 

๔๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๖  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามของศาลซึ่งได้สั่งไว้ในค าพิพากษา ตามมาตรา ๕๐ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๑๙๗  ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ให้ประโยชน์ หรอืรับ
ว่าจะให้ประโยชน์ เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานเนื่องจากค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๘[๗๐]  ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระท า

การขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๙๙  ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือท าลายศพหรือส่วนของศพเพ่ือปิดบังการเกิด 

การตายหรือเหตุแห่งการตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๒ 

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

                   
  
มาตรา ๒๐๐  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน

หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระท าการหรือไม่กระท า
การอย่างใด ๆ ในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพ่ือจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษ หรือให้รับโทษ
น้อยลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าหรือไม่กระท านั้น เป็นการเพ่ือจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ รับ
โทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๒๐๑[๗๑]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือ
พนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพ่ือ
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๒[๗๒]  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือ

พนักงานสอบสวน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ๆ ในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๓  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ของศาล ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๔  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีต าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ านาจของ

ศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ที่
อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๕  ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา ๒๐๔ เป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท า

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระท าโดยประมาทนั้น เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษา
ของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือมีจ านวนตั้งแต่
สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิด จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ให้ งดการ
ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดนั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๔ 

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 

                   
  
มาตรา ๒๐๖[๗๓]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทาง

ศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๗  ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ 

หรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๐๘  ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือ

นักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๕ 

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
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มาตรา ๒๐๙  ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพ่ือการ

อันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๑๐  ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพ่ือกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี

บัญญัติไว้ในภาค ๒ นี้ และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
เป็นซ่องโจร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าเป็นการสมคบเพ่ือกระท าความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๑๑  ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอ้ังยี่หรือซ่องโจร ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือ

ซ่องโจร เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่า ได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอ้ังยี่หรือซ่องโจร 

  
มาตรา ๒๑๒  ผู้ใด 

(๑) จัดหาที่ประชุมหรือที่พ านักให้แก่อ้ังยี่หรือซ่องโจร 

(๒) ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจร 

(๓) อุปการะอ้ังยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอ่ืน หรือ 

(๔) ช่วยจ าหน่ายทรัพย์ที่อ้ังยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจรแล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๒๑๓  ถ้าสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระท าความผิดตามความ

มุ่งหมายของอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้น สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยในขณะกระท าความผิด หรืออยู่
ด้วยในที่ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท าความผิดนั้น และบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มี
ต าแหน่งหน้าที่ในอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้น ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นทุกคน 

  



มาตรา ๒๑๔  ผู้ใดประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหาที่พ านัก ที่ซ่อนเร้นหรือที่ประชุมให้
บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค ๒ นี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดนั้น เป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของ
ผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๑๕  ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระท าความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท าความผิดนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๑๖  เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา ๒๑๕ ให้เลิกไป 

ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๖ 

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 

                   
  
มาตรา ๒๑๗  ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี 

และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๑๘[๗๔]  ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย 

(๒) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท าสินค้า 

(๓) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 

(๔) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 

(๕) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 

(๖) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการ
ขนส่งสาธารณะ 

ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
  
มาตรา ๒๑๙  ผู้ใดตระเตรียมเพ่ือกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘ 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระท าความผิดนั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๒๐  ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็น

อันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาท 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรา ๒๑๘ ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๘ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๒๑  ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืน หรือทรัพย์ของ

ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๒  ผู้ใดกระท าให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวในมาตรา 
๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘ ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๒๓  ความผิดดังกล่าวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ 

หรือมาตรา ๒๒๒ นั้น ถ้าทรัพย์ที่เป็นอันตราย หรือที่น่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อย และการ
กระท านั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๔[๗๕]  ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ 
หรือมาตรา ๒๒๒ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต 

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๒๒๕  ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่น

เสียหาย หรือการกระท าโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๖  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะ 
ทุ่นทอดจอดเรือ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟ้าหรือสิ่งที่ท าไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์ จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๗  ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือ
รื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้น ๆ โดยประการ
ที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๘  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้เกิดอุทกภัย หรือเพ่ือให้เกิดขัดข้องแก่การ
ใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn75


ถ้าการกระท าผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อื่น 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๒๙  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็น
ส่วนของทางสาธารณะ หรือที่ข้ึนลงของอากาศยาน อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
การจราจร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๓๐  ผู้ใดเอาสิ่งใด ๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ท าให้รางรถไฟหรือรางรถราง
หลุด หลวมหรือเคลื่อนจากที่ หรือกระท าแก่เครื่องสัญญาณจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟ
หรือรถราง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๓๑  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งจัดไว้
เป็นสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ อยู่ในลักษณะอันน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๓๒  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้ อยู่ในลักษณะอันน่าจะ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 

(๑) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง 

(๒) รถยนต์ที่ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ หรือ 

(๓) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ที่ใช้ส าหรับการขนส่งสาธารณะ 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่
หมื่นบาท 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๓๓  ผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมี
การบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมืน่บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๓๔  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่สิ่งที่ใช้ในการผลิต ในการส่งพลังงานไฟฟ้า

หรือในการส่งน้ า จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๓๕  ผู้ใดกระท าการด้วยประการใด ๆ ให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ ทาง

โทรเลข ทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุขัดข้อง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๓๖  ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพ่ือบุคคลอ่ืนเสพย์

หรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ าหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้น
เพ่ือบุคคลเสพย์หรือใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๓๗  ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร 

หรือในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ าใด ๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๒๓๘  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๓๙  ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เป็นการกระท าโดย

ประมาท และใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
ลักษณะ ๗ 

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

                   
  

หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา 

                   
  
มาตรา ๒๔๐  ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมข้ึนเพ่ือให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ 

ธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอมข้ึนซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือ
ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๔๑  ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่ง

รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตร
นั้น ๆ ให้ผิดไปจากเดิม เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวาง
โทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๔๒  ผู้ใดกระท าโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ าหนักลดลง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร น าออกใช้หรือมีไว้เพ่ือน าออกใช้ ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ที่มี
ผู้กระท าโดยทุจริตให้น้ าหนักลดลงตามความในวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๔๓  ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือ

ของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๔๔  ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 

๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๔๕  ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลง

ตามมาตรา ๒๔๑ ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนน าออกใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๔๖  ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญ

กระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือส าหรับปลอมหรือแปลง
พันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพ่ือใช้ใน
การปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๒๔๗  ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระท าเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็น
เหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือเก่ียวกับ
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๔๘  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ ได้

กระท าความผิดตามมาตราอ่ืนที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้น
ตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ แต่กระทงเดียว 

  
มาตรา ๒๔๙  ผู้ใดท าบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับ

เงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือ
พันธบัตรรัฐบาล หรือใบส าคัญส าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจ าหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่า
นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการจ าหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุดังกล่าวในวรรคแรก เป็นการจ าหน่ายโดยการน าออกใช้
ดังเช่นสิ่งใด ๆ ที่กล่าวในวรรคแรก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

หมวด ๒ 

ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว 

                   
  

มาตรา ๒๕๐  ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๕๑  ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การ

สาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



  
มาตรา ๒๕๒  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวมาในมาตรา ๒๕๐ หรือ

มาตรา ๒๕๑ อันเป็นดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยที่ท าปลอมข้ึน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๕๓  ผู้ใดได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ ซ่ึง

เป็นดวงตราหรือรอยตราอันแท้จริง และใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นหรือ
ประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ นั้น 

  
มาตรา ๒๕๔  ผู้ใดท าปลอมขึ้นซึ่งแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากร

หรือการเก็บค่าธรรมเนียม หรือแปลงแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ในการเช่นว่านั้นให้ผิดไปจากเดิม เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามี
มูลค่าสูงกว่าจริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๕๕  ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระ

ปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเป็นของปลอม หรือของแปลง ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๕๖  ผู้ใดลบ ถอนหรือกระท าด้วยประการใด ๆ แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ใน

มาตรา ๒๕๔ และมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพ่ือให้ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๕๗  ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งแสตมป์อันเกิดจาก

การกระท าดังกล่าวในมาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๖ ไม่ว่าการกระท าตามมาตรานั้น ๆ จะได้กระท าภายใน
หรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



  
มาตรา ๒๕๘  ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือแปลงตั๋ว

โดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะให้ผิดไปจากเดิม เพ่ือให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หรือลบ ถอน หรือ
กระท าด้วยประการใด ๆ แก่ตั๋วเช่นว่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใด แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเพ่ือให้
ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๕๙  ถ้าการกระท าตามมาตรา ๒๕๘ เป็นการกระท าเกี่ยวกับตั๋วที่จ าหน่ายแก่

ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใด ๆ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๐  ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากการ

กระท าดังกล่าวในมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๑  ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 

๒๕๔ มาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๒  ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ หรือมาตรา 

๒๖๑ เป็นการกระท าเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๒๖๓  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ 

มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ได้กระท าความผิดตามมาตราอ่ืนที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อัน



เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระท าความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ 
มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ แต่กระทงเดียว 

  
หมวด ๓ 

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

                   
  

มาตรา ๒๖๔  ผู้ใดท าเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอน
ข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมใน
เอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า
เป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท าเพ่ือน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๕  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน

ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๖[๗๖]  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ 

(๒) พินัยกรรม 

(๓) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ 
(๔) ตั๋วเงิน หรือ 

(๕) บัตรเงินฝาก 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา ๒๖๗  ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงใน

เอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิด
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ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๖๘  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา 

๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวาง
โทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

  
มาตรา ๒๖๙  ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอ่ืนใด ท า

ค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคแรก ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๔ 

ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์[๗๗]
 

                   
  

มาตรา ๒๖๙/๑[๗๘]  ผู้ใดท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม
หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือ
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา ๒๖๙/๒[๗๙]  ผู้ใดท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลง หรือส าหรับให้ได้ข้อมูล

ในการปลอมหรือแปลงสิ่งใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพ่ือใช้หรือให้
ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท 
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มาตรา ๒๖๙/๓[๘๐]  ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ ตามมาตรา 

๒๖๙/๑ หรือมาตรา ๒๖๙/๒ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท 

  
มาตรา ๒๖๙/๔[๘๑]  ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๖๙/๑ อันได้มาโดยรู้ว่า

เป็นของที่ท าปลอมหรือแปลงขึ้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสิ่งใด ๆ ที่ท าปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา ๒๖๙/๑ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 
๒๖๙/๑ ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

  
มาตรา ๒๖๙/๕[๘๒]  ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๒๖๙/๖[๘๓]  ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบตาม

มาตรา ๒๖๙/๕ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๒๖๙/๗[๘๔]  ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระท าเกี่ยวกับบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการช าระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อ่ืนแทน
การช าระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่ง
หนึ่ง 

  
หมวด ๕ 

ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง[๘๕]
 

                   
  

มาตรา ๒๖๙/๘[๘๖]  ผู้ใดท าหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือ
ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในหนังสือเดินทางที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือ
ชื่อปลอมในหนังสือเดินทาง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้
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หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นหนังสือเดินทางที่แท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา ๒๖๙/๙[๘๗]  ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ จ านวนตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพ่ือจ าหน่าย 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นผู้ปลอมซึ่งหนังสือเดินทาง ตาม
มาตรา ๒๖๙/๘ ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

  
มาตรา ๒๖๙/๑๐[๘๘]  ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอม

ตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าไปเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

  
มาตรา ๒๖๙/๑๑[๘๙]  ผู้ใดใช้หนังสือเดินทางของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ผู้ใดจัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา ๒๖๙/๑๒[๙๐]  ผู้ใดท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ใน

การตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมืน่บาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา ๒๖๙/๑๓[๙๑]  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราที่ท าปลอมขึ้นตาม

มาตรา ๒๖๙/๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ปลอมซ่ึงดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา
ตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 

  
มาตรา ๒๖๙/๑๔[๙๒]  ผู้ใดน าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือ

แผ่นปะตรวจลงตราซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑๒ อันเป็นของปลอม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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มาตรา ๒๖๙/๑๕[๙๓]  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันแท้จริงที่ใช้ในการ

ตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
หรือประชาชน ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑๓ 

  
ลักษณะ ๘ 

ความผิดเกี่ยวกับการค้า 

                   
  

มาตรา ๒๗๐  ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอา
เปรียบในการค้า หรือมีเครื่องเช่นว่านั้นไว้เพื่อขาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๗๑[๙๔]  ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด 

สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๗๒  ผู้ใด 

(๑) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือท า
ให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่น
ท านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อ่ืนนั้น 

(๒) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นท านองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตน
เป็นสถานที่การค้าของผู้อ่ืนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 

(๓) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า 
อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๒๗๓  ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จด

ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๗๔  ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จด

ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๗๕  ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจักร จ าหน่ายหรือเสนอจ าหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้า

ที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๒ (๑) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนตามความในมาตรา ๒๗๓ หรือมาตรา ๒๗๔ 
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  
ลักษณะ ๙ 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

                   
  

มาตรา ๒๗๖[๙๕]  ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตน เป็นบุคคล
อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธ
ปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยใช้
อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรส  และคู่สมรส
นั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกและคู่สมรส
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ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาล
ทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด าเนินการฟ้องหย่าให้ 

  
มาตรา ๒๗๗[๙๖]  ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน 

โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่า
ผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระท าต่อ
เด็กซ่ึงมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษก็ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็ก
ผู้ถูกกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท า หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อประโยชน์ของ
เด็กผู้ถูกกระท าด้วย 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็กแล้ว ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าการคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวไม่
ส าเร็จ ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในการ
พิจารณาของศาล ให้ค านึงถึงเหตุตามวรรคห้าด้วย 

  
มาตรา ๒๗๗ ทวิ[๙๗]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 

๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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มาตรา ๒๗๗ ตรี[๙๘]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗๗ 
วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา ๒๗๘[๙๙]  ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตน
เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่
อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท[๑๐๐]

 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธ
ปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
[๑๐๑]

 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้
อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต[๑๐๒]

 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๗๙[๑๐๓]  ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรอืไม่ก็

ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วย
ประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจ
ผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสน
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะ
อ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท า
มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดย
ใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๒๘๐[๑๐๔]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้

ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๒๘๐/๑ [๑๐๕]  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ หรือ

มาตรา ๒๗๙ ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารนั้นไว้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระท าช าเราหรือ
การกระท าอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

  
มาตรา ๒๘๑[๑๐๖]  ความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
(๑) มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระท าระหว่างคู่สมรส 

ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๒) มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท าแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ และมาตรา 
๒๘๕/๒ 

  
มาตรา ๒๘๒[๑๐๗]  ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อ่ืน เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการ

อนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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ผู้ใดเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๘๓[๑๐๘]  ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อ่ืน เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการ

อนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม 
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิต 

ผู้ใดเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรค
สอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๘๓ ทวิ[๑๐๙]  ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพ่ือการอนาจาร 

แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติใน
วรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีท่ีกระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี เป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๒๘๔[๑๑๐]  ผู้ใดพาผู้อ่ืนไปเพ่ือการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น 

ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  
มาตรา ๒๘๕ [๑๑๑]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ 

ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตร ีมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เป็นการกระท าแก่
บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องรว่มบิดามารดาหรือรว่มแต่บิดาหรือมารดา ญาติสืบสายโลหิต ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล 
ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล หรือผู้อยู่
ภายใต้อ านาจด้วยประการอ่ืนใด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม 

  
มาตรา ๒๘๕/๑[๑๑๒]  การกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๒ วรรค

สาม มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง หากเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี 
ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพ่ือให้พ้นจากความผิดนั้น 

  
มาตรา ๒๘๕/๒[๑๑๓]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ 

ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นการกระท าแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองอัน
เนื่องมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน คนป่วยเจ็บ คนชรา สตรีมีครรภ์ หรือผู้
ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม 

  
มาตรา ๒๘๖[๑๑๔]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

ยี่สิบปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(๑) ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น 

(๒) รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี 
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือใช้อ านาจครอบง าผู้อ่ืน หรือรับผู้อ่ืนเข้าท างานเพ่ือการค้า

ประเวณี 
(๔) จัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ซึ่งค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ 

(๕) ปกปิดหรืออ าพรางแหล่งที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการค้าประเวณี 
(๖) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ 

และไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้ในการด ารงชีพของตน 
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(๗) ขัดขวางการด าเนินการของหน่วยงานที่ดูแลในการป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ หรือให้
การศึกษาแก่ผู้ซึ่งค้าประเวณี ผู้ซึ่งจะเข้าร่วมในการค้าประเวณี หรือผู้ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการค้า
ประเวณี 

ความในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๖) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดซึ่งพึงได้รับ
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา 

  
มาตรา ๒๘๗[๑๑๕]  ผู้ใด 

(๑) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่ายหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 
ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
หรือสิ่งอื่นใดอันลามก 

(๒) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเก่ียวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก
ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 

(๓) เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณา
หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ 
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

มาตรา ๒๘๗/๑[๑๑๖] ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๒๘๗/๒[๑๑๗] ผู้ใด 

(๑) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่ายหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(๒) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเก่ียวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่าย
แจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก 
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(๓) เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าว
โดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามก
อนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  
ลักษณะ ๑๐ 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

                   
  

หมวด ๑ 

ความผิดต่อชีวิต 

                   
  

มาตรา ๒๘๘  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๒๘๙  ผู้ใด 

(๑) ฆ่าบุพการี 
(๒) ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระท า หรือได้กระท าการ

ตามหน้าที่ 
(๓) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท าตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่

บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 

(๔) ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

(๕) ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย 

(๖) ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อตระเตรียมการ หรือเพ่ือความสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอย่างอ่ืน 
หรือ 

(๗) ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอื่น 
เพ่ือปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระท าไว้ 

ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา ๒๙๐  ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 



ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา ๒๙๑  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ

ตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๒  ผู้ใดกระท าด้วยการปฏิบัติอันทารุณ หรือด้วยปัจจัยคล้ายคลึงกันแก่บุคคลซึ่ง

ต้องพ่ึงตน ในการด ารงชีพหรือในการอ่ืนใด เพ่ือให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มี
การพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๓  ผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการ

กระท าของตนมีสภาพหรือสาระส าคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระท าของตนได้ ให้ฆ่าตนเอง ถ้าการ
ฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๔  ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ
เพ่ือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

หมวด ๒ 

ความผิดต่อร่างกาย 

                   
  



มาตรา ๒๙๕  ผู้ใดท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๖  ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่ง

ประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๗  ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับ

อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

อันตรายสาหัสนั้น คือ 

(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท 

(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
(๓) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด 

(๔) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 

(๕) แท้งลูก 

(๖) จิตพิการอย่างติดตัว 

(๗) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

(๘) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๒๙๘  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่ง

ประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๒๙๙  ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัส โดยการกระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือ
เพ่ือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐๐  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย

สาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  

หมวด ๓ 

ความผิดฐานท าให้แท้งลูก 

                   
  

มาตรา ๓๐๑  หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐๒  ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐๓  ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐๔  ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท าความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ วรรค

แรก ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา ๓๐๕  ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นั้น เป็นการ

กระท าของนายแพทย์ และ 

(๑) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 

(๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา 
๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ 

ผู้กระท าไม่มีความผิด 

  
หมวด ๔ 

ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา 

                   
  

มาตรา ๓๐๖  ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใด เพ่ือให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน 
โดยประการที่ท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐๗  ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้ เพราะ

อายุ ความป่วยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพ่ึงตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่ชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๓๐๘  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือมาตรา ๓๐๗ เป็นเหตุให้ผู้ถูก
ทอดทิ้งถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา 
๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 

  
ลักษณะ ๑๑ 

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

                   
  

หมวด ๑ 

ความผิดต่อเสรีภาพ 

                   
  

มาตรา ๓๐๙  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท า
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น 
หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้นหรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้า
คนข้ึนไป หรือได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๐  ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจาก

เสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๓๑๐ ทวิ[๑๑๘]  ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่น
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อ่ืนนั้นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๑  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วง

เหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขัง หรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๒  ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส น าเข้าในหรือส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๒ ทวิ[๑๑๙]  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เปน็การ

กระท าต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองแสน
บาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า 

(๑) รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท 

(๒) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี 
(๓) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่

สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๑๒ ตรี[๑๒๐]  ผู้ใดโดยทุจริตรับไว้ จ าหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคล

อายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๓[๑๒๑]  ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ 
(๑) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 

(๒) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้
อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หรือ 

(๓) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูก
กักขังนั้นรับอันตรายสาหัส หรือเป็นการกระท าโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า
นั้นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่
ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๔  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

  
มาตรา ๓๑๕[๑๒๒]  ผู้ใดกระท าการเป็นคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อย่างใดที่มิควรได้จากผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๑๖  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา ๓๑๕ จัดให้ผู้
ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตราย
สาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๑๗[๑๒๓]  ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจาก

บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็กซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๘[๑๒๔]  ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดา

มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๑๙[๑๒๕]  ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา

มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พรากนั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๒๐[๑๒๖]  ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิด
คลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าเพ่ือให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ านาจของ
ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือละทิ้งให้เป็นคนอนาถา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบ
ห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๒๑  ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และมาตรา 

๓๑๑ วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้ 
  
มาตรา ๓๒๑/๑[๑๒๗]  การกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗ 

หากเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพ่ือให้พ้นจากความผิดนั้น 

  
หมวด ๒ 

ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 

                   
  

มาตรา ๓๒๒  ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่น
ไป เพ่ือล่วงรู้ข้อความก็ดี เพ่ือน าข้อความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการ
กระท านั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๒๓  ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ 

โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ 
ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้นใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อ่ืน อันตนได้ล่วงรู้
หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 
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[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๒๔  ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ ล่วงรู้

หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้
ความลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๒๕  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

  
หมวด ๓ 

ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

                   
  

มาตรา ๓๒๖[๑๒๘]  ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๓๒๗  ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา 

มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๖ นั้น 

  
มาตรา ๓๒๘[๑๒๙]  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร 

ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่ง
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท า
การป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

  
มาตรา ๓๒๙  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต 

(๑) เพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 

(๒) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 
(๓) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า หรือ 
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(๔) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ
ประชุม 

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

  
มาตรา ๓๓๐  ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท าความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็น

หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และ
การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

  
มาตรา ๓๓๑  คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือข้อความใน

กระบวนพิจารณาคดีในศาล เพ่ือประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

  
มาตรา ๓๓๒  ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ยึด และท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท 

(๒) ให้โฆษณาค าพิพากษาท้ังหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา 

  
มาตรา ๓๓๓  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

  
ลักษณะ ๑๒ 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
                   

  
หมวด ๑ 

ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 
                   

  
มาตรา ๓๓๔  ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้น

กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



  
มาตรา ๓๓๕[๑๓๐]  ผู้ใดลักทรัพย์ 
(๑) ในเวลากลางคืน 

(๒) ในที่หรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณท่ีมีอุบัติเหตุ 
เหตุทุกขภัยแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอ่ืนที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นท านองเดียวกันหรืออาศัยโอกาส
ที่มีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังตื่นกลัวภยันตรายใด ๆ 

(๓) โดยท าอันตรายสิ่งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้า
ไปด้วยประการใด ๆ 

(๔) โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าข้ึนโดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้
เป็นใจเปิดไว้ให้ 

(๕) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน มอมหน้าหรือท าด้วยประการอื่นเพ่ือไม่ให้เห็นหรือจ า
หน้าได้ 

(๖) โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน 

(๗) โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

(๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้น ๆ 

(๙) ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 
สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณะ 

(๑๐) ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๑๑) ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง 

(๑๒) ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้
ส าหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าท่ีประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา
ดังกล่าวแล้วตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่
ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท[๑๓๑]

 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรานี้ เป็นการกระท าโดยความจ าใจหรือความยากจน
เหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ก็ได้ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๓๕ ทวิ[๑๓๒]  ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่

สักการะบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป หรือวัตถุ
ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ได้กระท าในวัด ส านักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทาง
ศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓๖  ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท าความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สาม
ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
สิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓๖ ทวิ[๑๓๓]  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๓๕ ทวิ 

หรือมาตรา ๓๓๖ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือโดยมี
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพ่ือสะดวกแก่การกระท าผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป 
หรือเพ่ือให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

  
หมวด ๒ 

ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 
                   

  
มาตรา ๓๓๗  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่

เป็นทรัพย์สิน โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือ
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ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
กรรโชก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระท าโดย 

(๑) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่
ว่าจะท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อ่ืน หรือ 

(๒) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่
หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓๘  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะ

ที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย 
จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓๙[๑๓๔]  ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพ่ือ 

(๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 

(๒) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 

(๓) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 
(๔) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 

(๕) ให้พ้นจากการจับกุม 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระท าที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดแห่งมาตรา ๓๓๕ หรือเป็นการกระท าต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มี
อาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสามแสนบาท[๑๓๕]

 

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓๙ ทวิ[๑๓๖]  ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท[๑๓๗]
 

ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระท าในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสองด้วย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๐[๑๓๘]  ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผู้นั้น

กระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสาม
แสนบาท 

ถ้าในการปล้นทรัพย์ ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๔๐ ทวิ[๑๓๙]  ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระท าต่อทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคแรก 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็นการกระท าในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๕ ทว ิ วรรคสอง
ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ผู้กระท าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไป
ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองได้กระท าโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้
ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิดหรือกระท าทรมาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๐ ตรี[๑๔๐]  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๓๙ ทว ิมาตรา ๓๔๐ 

หรือมาตรา ๓๔๐ ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต ารวจ หรือ
โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพ่ือกระท าผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพ่ือให้พ้น
การจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

  
หมวด ๓ 

ความผิดฐานฉ้อโกง 

                   
  

มาตรา ๓๔๑  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคล
ที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
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มาตรา ๓๔๒  ถ้าในการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท า 

(๑) แสดงตนเป็นคนอ่ืน หรือ 

(๒) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้
ถูกหลอกลวง 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๓  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอัน

เป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ 
อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๔  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใด 

ๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้
ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ ากว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๕  ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่

สามารถช าระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๖  ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใด

ให้จ าหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่



สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสาระส าคัญแห่งการกระท าของตน จนผู้ถูกชักจูงจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๗  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งท าให้

เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๔๘  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๔๓ เป็นความผิดอันยอม

ความได้ 
  

หมวด ๔ 

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๔๙  ผู้ใดเอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง

ทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อ่ืน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๐  ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ช าระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี 
แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๑  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

  



หมวด ๕ 

ความผิดฐานยักยอก 

                   
  

มาตรา ๓๕๒  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบัง
เอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะผู้อ่ืนส่งมอบให้โดย
ส าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียง
กึ่งหนึ่ง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๓  ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็น

เจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๔  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ ได้กระท าในฐานที่

ผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามค าสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มี
อาชีพหรือธุรกิจ อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๕  ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มี

ผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๓๕๖  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
  

หมวด ๖ 

ความผิดฐานรับของโจร 

                   
  

มาตรา ๓๕๗  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ชว่ยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน าหรือรับไว้โดย
ประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท าความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย ์
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าเพ่ือค้าก าไรหรือได้กระท าต่อทรัพย์อัน
ได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระท าต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตาม
มาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท [๑๔๑]

 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๗ 

ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 
                   

  
มาตรา ๓๕๘  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น

หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๕๙  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๕๘ ได้กระท าต่อ 

(๑) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 

(๒) ปศุสัตว์ 
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(๓) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรือ
อุตสาหกรรม หรือ 

(๔) พืชหรือพืชผลของกสิกร 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๐  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือ

มีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๐ ทวิ[๑๔๒]  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่ง

ทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๑  ความผิดตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙ เป็นความผิดอันยอมความได้ 
  

หมวด ๘ 

ความผิดฐานบุกรุก 

                   
  

มาตรา ๓๖๒  ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๓  ผู้ใดเพ่ือถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ยักย้าย

หรือท าลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๔  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษา

ทรัพย์หรือส านักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะ
ห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๕  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรือมาตรา ๓๖๔ ได้

กระท า 

(๑) โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 

(๒) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ 

(๓) ในเวลากลางคืน 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖๖  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เป็นความผิดอันยอม

ความได้ 
  

ลักษณะ ๑๓ 

ความผิดเกี่ยวกับศพ[๑๔๓]
 

                   
  

มาตรา ๓๖๖/๑[๑๔๔]  ผู้ใดกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตน
ล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๖๖/๒[๑๔๕]  ผู้ใดกระท าอนาจารแก่ศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ

ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๓๖๖/๓[๑๔๖]  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท าให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ท าลาย ท าให้
เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๖๖/๔[๑๔๗]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
ภาค ๓ 

ลหุโทษ 

                   
  

มาตรา ๓๖๗  ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายไม่ยอมบอก 
หรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๖๘  ผู้ใดทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่

ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการสั่งเช่นว่านั้น เป็นค าสั่งให้ช่วยท ากิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๖๙  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใดที่เจ้า

พนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่ปิดหรือแสดงไว้ หรือสั่งให้ปิด หรือแสดงไว้ หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๐  ผู้ใดส่งเสียง ท าให้เกิดเสียงหรือกระท าความอ้ืออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนท า

ให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn146
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn147


[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๑  ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุ

สมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด  ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๒  ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอ้ืออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระท าโดย

ประการอ่ืนใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๓  ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตนั้นออก

เที่ยวไปโดยล าพัง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๔  ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัว

อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืนแต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๕  ผู้ใดท าให้รางระบายน้ า ร่องน้ าหรือท่อระบายของโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะ

เกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๖  ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๗  ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยล าพัง 

ในประการที่อาจท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๘  ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือ

ครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๗๙  ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๐  ผู้ใดท าให้เกดิปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าอันมีไว้ส าหรับประชาชนใช้

สอย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๑  ผู้ใดกระท าการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่

จ าเป็น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๒  ผู้ใดใช้ให้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่

สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๓  ผู้ใดเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่น และเจ้าพนักงานเรียกให้ช่วยระงับ 

ถ้าผู้นั้นสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๔  ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๕  ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจ

เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระท าด้วย
ประการอ่ืนใด ถ้าการกระท านั้นเป็นการกระท าโดยไม่จ าเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๖  ผู้ใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ โดย

ไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมาย หรือท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณตามสมควร 
เพ่ือป้องกันอุปัทวเหตุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๗  ผู้ใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลง ซึ่งจะเป็น

เหตุอันตราย เปรอะเปื้อนหรือเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๘  ผู้ใดกระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผย

ร่างกาย หรือกระท าการลามกอย่างอ่ืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 



[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๘๙  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่น่าจะ

เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคล หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ของ
โสโครกเปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อน ตัวบุคคล หรือทรัพย์ หรือแกล้งท าให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อน
ร าคาญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๐  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๑  ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ

จิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๒  ผู้ใดท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๓[๑๔๘]  ผู้ใดดูหมิ่นผู้อ่ืนซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๔  ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้ 

เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๕  ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนาของผู้อ่ืนที่

ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๖  ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 

  
มาตรา ๓๙๗[๑๔๙]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม 

หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล
หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือ
ผู้ถูกกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๓๙๘[๑๕๐]  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า

ปี คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ซึ่งต้องพ่ึงผู้นั้นในการด ารงชีพหรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
  
 
 

                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒[๑๕๑]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการและความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ย่อมส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่รัฐและประชาชน โทษ
ส าหรับการกระท าความผิดเหล่านี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายปัจจุบันยังมีอัตราต่ ากว่าควร สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมให้สูงขึ้นและก าหนดโทษขั้นต่ าไว้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดังกล่าวนี้
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒[๑๕๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ร้ายลอบลักเอา
พระพุทธรูปอันล้ าค่าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนและมีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ตามวัดวาอาราม
และพิพิธภัณฑสถานไปเป็นจ านวนมาก บางแห่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัดซึ่งท าให้
ประชาชนในถิ่นนั้นเศร้าสลดใจในต่อการขาดวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชาในทางพุทธศาสนาไปอย่างมาก 
ยิ่งกว่านั้นบางแห่งการลอบลักพระพุทธรูปนั้นได้กระท าการแสดงถึงความโหดร้ายทารุณไร้ศีลธรรมอย่างหนัก 
เช่น ตัดเอาเศียรพระพุทธรูปไปคงเหลือแต่องค์พระ นับว่าเป็นการเสื่อมเสียแก่ชาติบ้านเมืองและเป็นผล
เสียหายแก่พุทธศาสนาโดยไม่นึกถึงศาสนสมบัติของชาติ บุคคลประเภทนี้สมควรจะได้รับโทษหนักกว่าการ
กระท าต่อทรัพย์สินธรรมดาของส่วนบุคคล รวมทั้งผู้รับของโจร และผู้ส่งออกต่างประเทศด้วย จะอาศัย
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมโทษก็เบามาก ไม่เป็นการป้องกันได้เพียงพอ โดยเหตุนี้จึงเป็นการ
สมควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันและรักษาไว้ซึ่งทรัพย์อันล้ า
ค่าของชาตินี้มิให้มีการลอบลักเอาไปต่างประเทศเสียหมดก่อนที่จะสายเกินไป 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ [๑๕๓]

 

  
ข้อ ๑๖  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
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โดยที่คณะปฏิวัติมีความปรารถนาจะให้ประชาชนได้รับความสงบสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรม ในการนี้
คณะปฏิวัติเห็นว่า อัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญายังไม่
เพียงพอแก่การป้องกันและปราบปราม สมควรแก้ไขให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘[๑๕๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงจ านวนเงินที่ถือ
เป็นอัตราในการกักขังแทนค่าปรับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙[๑๕๕]

 

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
โดยที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พิจารณาเห็นว่า อัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ราชาธิบดี ราชิน ี
ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ศาลหรือผู้พิพากษา 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการกระท าอ่ืนเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี 
หรือการกระท าอันเป็นการเหยียดหยามศาสนา และความผิดเกี่ยวกับต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือขัดขวางการพิจารณา หรือพิพากษาของศาล ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
สมควรแก้ไขอัตราโทษเหล่านั้นให้สูงขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒[๑๕๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการขายของโดย
หลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จเพิ่มมากขึ้น และ
ความผิดฐานนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความได้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่อาจด าเนินการฟ้องร้องผู้กระท าความผิดโดยไม่มีค าร้องทุกข์ของผู้เสียหายได้ 
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แม้จะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการเสนอขายของดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไปในร้านค้าหรือที่สาธารณะ แต่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะจับกุมผู้เสนอขายโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดร้องทุกข์เสียก่อน การปราบปรามการ
กระท าผิดฐานนี้จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๑ เสียใหม่โดยให้ความผิดตามมาตรา
ดังกล่าวไม่เป็นความผิดอันยอมความได้ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีค าร้องทุกข์ของผู้เสียหาย และสมควรเพิ่มโทษส าหรับความผิดฐานนี้ให้สูงขึ้นเพ่ือให้
ผู้กระท าความผิดเกรงกลัว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕[๑๕๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันอาชญากรรมบางประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพได้ทวีความรุนแรง และ
ความผิดฐานลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป และโคหรือกระบือของผู้มีอาชีพกสิกรรมมี
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งความผิดเหล่านี้ในบางกรณีได้มีการเพ่ิมอัตราโทษมาครั้งหนึ่งแล้วตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ในการนี้สมควรเพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดให้
สูงขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖[๑๕๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๙๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๔ มิได้ก าหนดโทษจ าคุกข้ันสูงในกรณีท่ีมีการเพ่ิมโทษและเรียงกระทงลงโทษไว้ ทั้งในกรณีความผิดที่มี
โทษจ าคุกตลอดชีวิตยังก าหนดให้เปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกห้าสิบปีเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิม
โทษหรือเรียงกระทงลงโทษ แล้วแต่กรณี อีกด้วย ในบางคดีโทษจ าคุกท่ีมีการเพ่ิมโทษหรือโทษจ าคุกรวมของ
การเรียงกระทงลงโทษจึงสูงเกินสมควรหรือไม่ได้สัดส่วนกับความผิดที่มีลักษณะและผลร้ายแรงต่างกัน ท าให้
การลงโทษเป็นไปโดยไม่เป็นธรรมและไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว
โดยก าหนดขั้นสูงของโทษจ าคุกในกรณีท่ีมีการเพ่ิมโทษ และโทษจ าคุกรวมในกรณีเรียงกระทงลงโทษ เพ่ือให้
การลงโทษเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและได้ผลดียิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐[๑๕๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าในปัจจุบัน อาชญากรรม
บางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เกี่ยวกับโค กระบือ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลของเกษตรกรได้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ่
ชาวสวน เดือดร้อนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลท านาหรือเพาะปลูกเกษตรกรไม่สามารถหาโค กระบือ หรือ
จักรกลต่าง ๆ มาท าการเพาะปลูกได้ทันตามฤดูกาล แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้คอยสอดส่องดูแลอยู่
ตลอดเวลาและจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษเป็นจ านวนมากรายแล้วก็ตาม แต่ไม่ท าให้ผู้กระท าความผิด
หลาบจ าหรือเกรงกลัวอาญาแผ่นดิน  ทั้งนี้ เพราะกฎหมายก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ต่ า 
สมควรเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดให้สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นที่หลาบจ าและเกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดิน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐[๑๖๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ มาตรา ๓๑๙ 
และมาตรา ๓๙๘ ก าหนดอายุเด็กที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย จากการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ การกระท าความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และการกระท าทารุณต่อเด็กไว้เพียงอายุไม่เกินสิบสามปี
เท่านั้น ผู้กระท าผิดตามบทมาตราดังกล่าวจึงสามารถอ้างความยินยอมของเด็กอายุกว่าสิบสามปีข้ึนเป็นเหตุ
ยกเว้นความผิดหรือบรรเทาโทษตามกฎหมายได้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสวงประโยชน์ในทางมิชอบ
จากเด็กอายุระหว่างสิบสามปีถึงสิบห้าปี ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เช่น 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การศึกษาอบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอได้ นอกจากนี้บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งหญิงเพ่ือส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืนในกฎหมายปัจจุบันนั้น มาตรา ๒๘๒ 
จะเป็นความผิดต่อเมื่อได้กระท าต่อหญิงอายุไม่เกินสิบแปดปี ท าให้หญิงได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีกฎหมาย
คุ้มครอง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดไม่ว่าหญิงจะมีอายุเท่าใดก็ตาม   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn159
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn160


  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐[๑๖๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราการกักขังแทนค่าปรับต่อวัน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังแออัดห้องขัง อันเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุม 
ตลอดจนเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐเป็นจ านวนมากในการเลี้ยงดูผู้ต้องขัง สมควรปรับปรุงอัตราการ
กักขังแทนค่าปรับต่อวันเสียใหม่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ [๑๖๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความ
ประพฤติของผู้กระท าความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการก าหนดโทษไว้หรือรอการลงโทษไว้ตามประมวล
กฎหมายอาญาในปัจจุบันนั้น ยังไม่เหมาะสมแก่การแก้ไขให้ผู้กระท าความผิดนั้นกลับตัวได้อย่างได้ผลดี 
สมควรปรับปรุงเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดในกรณีดังกล่าวให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น 
เพ่ือที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยเหมาะสมแก่กรณี นอกจากนี้เพ่ือให้บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
อาญาที่ก าหนดให้น าโทษของผู้กระท าความผิดที่ถูกคุมความประพฤติในคดีท่ีรอการก าหนดโทษไว้ หรือรอการ
ลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังของผู้กระท าความผิดผู้นั้นด้วย บังเกิดผลในการใช้บังคับตาม
ความประสงค์อย่างแท้จริง สมควรก าหนดให้ศาลน าโทษที่รอไว้ดังกล่าวมาบวกกับโทษในคดีหลัง โดยให้ศาล
กระท าได้ไม่ว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค าแถลงของพนักงานอัยการหรือพนักงาน
ควบคุมความประพฤติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕[๑๖๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันมีผู้กระท าความผิด
ฐานหมิ่นประมาทมากข้ึน ขณะเดียวกันบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษที่ใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์จึงท าให้ผู้กระท าความผิดดังกล่าวไม่เกรงกลัว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให้
สูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕[๑๖๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการรับฝากเงินโดยวิธี
ออกบัตรเงินฝากโดยธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ รวมตลอดถึงบริษัทเงินทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบัตรเงินฝาก
ดังกล่าวเป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ สมควรก าหนดมาตรการป้องกันการปลอมตราสารดังกล่าวเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจเกิดความเสียหายจากการใช้บัตรเงินฝากปลอม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ได้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗[๑๖๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยปรากฏว่าได้มีการล่อลวงเด็กไปท างานใน
โรงงานและเจ้าของโรงงานได้หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังเด็กเหล่านั้นโดยให้ท างานอย่างไร้มนุษยธรรม และฝ่าฝืน
มาตรฐานขั้นต่ าในการใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน อีกท้ังเป็นการกระท าที่
กระทบกระเทือนความสงบสุขในสังคม สมควรก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดฐานใหม่ขึ้นเป็น
พิเศษ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐[๑๖๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดต่อ
หญิงและเด็กโดยการซื้อ ขาย จ าหน่าย พา หรือจัดหาหญิงหรือเด็กนั้นไปด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือส าเร็จความใคร่
ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน เพ่ือการอนาจาร หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิชอบ ไม่ว่าโดยการขายเด็กให้เด็กเป็น
ขอทาน หรือท างานในสภาพที่ใช้แรงงานโดยทารุณโหดร้าย สมควรก าหนดบทก าหนดความผิดใหม่ให้
ครอบคลุมการกระท าดังกล่าว นอกจากนั้นในปัจจุบันการกระท าดังกล่าวไม่จ ากัดเฉพาะการกระท าต่อหญิง
หรือเด็กหญิงเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังเด็กชาย และมีแนวโน้มเป็นการกระท าต่อบุคคลโดยไม่จ ากัดเพศ สมควร
แก้ไขฐานความผิดในบทบัญญัติที่เก่ียวข้องให้กว้างขวางขึ้น และสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๒ และมาตรา 
๒๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติให้ศาลไทยมีอ านาจลงโทษการกระท าความผิดดังกล่าว แม้จะ
กระท าในต่างประเทศ โดยแยกไว้เป็นเอกเทศให้เห็นเด่นชัดในมาตรา ๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของ
ศาลไทยในการลงโทษการกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๖๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้

ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔  ผู้ใดต้องโทษกักขัง ให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซ่ึงก าหนดไว้อันมิใช่เรือนจ า 
สถานีต ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในการลงโทษผู้กระท าความผิดทาง
อาญามีหลักการส าคัญประการหนึ่งคือ เพ่ือแก้ไขให้ผู้นั้นสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี  ดังนั้น โทษที่ผู้กระท า
ความผิดควรจะได้รับจึงต้องมีความเหมาะสมกับสภาพความผิด  อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในปัจจุบันมีผู้ได้รับ
โทษปรับต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเป็นจ านวนมากขึ้น ซึ่งผู้รับโทษนั้น ๆ ต้องสูญเสียอิสรภาพโดยไม่สมควรท า
ให้บุคคลในครอบครัวต้องเดือดร้อนและรัฐต้องรับภาระในการดูแลเพิ่มมากขึ้น สมควรปรับเปลี่ยนมาตรการ
ลงโทษเสียใหม่ โดยก าหนดมาตรการให้ผู้ต้องโทษปรับท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับได้อีกทางหนึ่ง และในกรณีท่ีอาจต้องถูกกักขังอยู่นั้นบุคคลดังกล่าวสมควรได้รับความคุ้มครองมิให้ต้อง
ถูกเปลี่ยนโทษจากกักขังเป็นจ าคุกอันเป็นโทษที่หนักยิ่งกว่า รวมทั้งมิให้ต้องถูกคุมขังรวมกับผู้ต้องหาใน
คดีอาญาที่มีอัตราโทษสูง ประกอบกับสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับให้
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สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้สมควรเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการรอ
การก าหนดโทษหรือรอการลงโทษได้มากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖[๑๖๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ลงโทษประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิตแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีตามประมวล
กฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับข้อ ๖ วรรคห้า แหง่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ที่ก าหนดว่า บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีที่กระท าความผิดจะถูกพิพากษาประหาร
ชีวิตมิได้ และข้อ ๓๗ ก) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ที่ก าหนดว่า จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการ
ทรมาน หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือ
จ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี นอกจากนั้น บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิต
โดยการเอาไปยิงเสียให้ตายยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการที่
ทารุณโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมที่รัฐไม่พึงปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญาเพ่ือก าหนดมิให้น าโทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิตมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มี
อายุต่ ากว่าสิบแปดปี และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอด
ชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปีและเพ่ือเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจาก
การเอาไปยิงเสียให้ตายเป็นด าเนินการฉีดสารพิษให้ตายแทน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖[๑๖๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่ามี
ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายโดยมุ่งประสงค์ต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือท าลายทรัพย์สินให้เกิดความ
เสียหายเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนและท าให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ 
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หรือเพ่ือบังคับขู่เข็ญให้รัฐบาลไทย รัฐบาลของรัฐใด หรือองค์การระหว่างประเทศ จ ายอมต้องกระท าหรือละ
เว้นการกระท าตามที่มีการเรียกร้องของผู้ก่อการร้าย ซึ่งการกระท าเช่นนั้นได้เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงและมี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศอันจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ การ
กระท าดังกล่าวยังเป็นการกระท าในลักษณะการร่วมมือกระท าความผิดระหว่างประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ ๑๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ขอให้ทุกประเทศร่วมมือ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าใดที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือ
กรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์จะน าไปใช้ด าเนินการก่อการร้ายหรือเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย โดยเหตุที่
การก่อการร้ายเป็นการกระท าที่เป็นภัยร้ายแรงต้องแก้ไขปัญหาให้ยุติลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัย
สาธารณะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๗๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการใช้เอกสาร วัตถุอ่ืนใด
หรือข้อมูล ที่จัดท าขึ้นในลักษณะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมาร์ทการ์ด หรือบัตรอื่น
ใดในลักษณะคล้ายกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่น หรือ
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ก าลังเพ่ิมปริมาณและประเภทการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย และปรากฏว่าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับบัตรและลักลอบน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นมา
ใช้อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคในวงกว้าง สมควรก าหนดความผิดอาญาส าหรับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับบัตรและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมการกระท าความผิดในรูปแบบต่าง 
ๆ และให้มีอัตราโทษเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๗๑]

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติได้ทวีความรุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และได้มีการใช้หนังสือเดินทางเป็น
เครื่องมือในการกระท าดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ สมควรขยายขอบเขตของการกระท าความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางให้กว้างขึ้น และสมควรก าหนด
อัตราโทษให้เหมาะสมกับความผิด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn170
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=443287&ext=htm#_ftn171


พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๗๒]
 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และ
มาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง และหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องเพศท่ีเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๗๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๖ และ
มาตรา ๒๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ท าให้การอ้างถึงบทบัญญัติดังกล่าวในมาตรา ๒๗๗ ทวิ และมาตรา 
๒๗๗ ตรี เปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการอ้างถึงบทบัญญัติดังกล่าวในมาตรา ๒๗๗ ทว ิ
และมาตรา ๒๗๗ ตรี ให้สอดคล้องกัน จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๗๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการก าหนดเกณฑ์อายุของ
เด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิดทางอาญายังไม่เหมาะสม และยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์อายุของเด็กท่ีก าหนด
ในกฎหมายหลายฉบับของไทย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
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สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดย
การศึกษาทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า เด็กท่ีมีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีพัฒนาการด้านความคิด
สติปัญญาและจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระท าของตนได้ ประกอบกับได้มีการศึกษาสถิติในการกระท าความผิดของเด็กช่วงวัยต่าง ๆ ปรากฏว่า 
เด็กท่ีมีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีสถิติการกระท าความผิดน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ กฎหมายของไทย
หลายฉบับก าหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่อายุสิบห้าปี เช่น มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ก าหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ มาตรา 
๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็น
ลูกจ้าง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ
จ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่ างเข้าปีที่สิบหก 
แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุสิบห้าปีกฎหมายยอมรับว่าเริ่มก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถรับผิดชอบ
ได้ ประกอบกับเด็กช่วงอายุดังกล่าวยังอยู่ในวัยเรียน สมควรได้รับโอกาสเพ่ือบ าบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากกว่าจะมารับโทษทางอาญา ในขณะเดียวกันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได้ก าหนดเกณฑ์อายุ
เด็กไว้ที่อายุต่ ากว่าสิบแปดปี สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กใน
กรณีท่ีเด็กกระท าความผิดอาญาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๗๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการพิจารณาคดีในปัจจุบันมีข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับความหมายของค าว่า “เจ้าพนักงาน” สมควรก าหนดบทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงาน” ไว้ให้
ชัดเจน นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายอาญายังมิได้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับศพ ได้แก่ การกระท าช าเราศพ 
การกระท าอนาจารแก่ศพ การกระท าให้ศพเสียหาย และการดูหมิ่นเหยียดหยามศพอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ และชื่อเสียง สมควรให้มีบทบัญญัติความผิดดังกล่าวประกอบกับมาตรา 
๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเฉพาะกรณีกระท าการอันเป็นการรังแก ข่มเหง หรือกระท าให้ได้รับ
ความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการกระท าในที่
รโหฐาน การคุกคาม การกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ และการกระท าโดยอาศัยเหตุที่
ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท า สมควรก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคล
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ในความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วย อีกท้ังอัตราโทษปรับส าหรับความผิดลหุโทษยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ สมควรปรับปรุงอัตราโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๗๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ผู้กระท าความผิด
ฐานกระท าช าเราเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีไม่ต้องรับโทษ หากศาลอนุญาตให้ผู้กระท าความผิด
สมรสกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กนั้น ท าให้เกิดปัญหากรณีเด็กถูกบังคับให้ยินยอมสมรสกับผู้กระท าความผิดโดย
ศาลไม่อาจตรวจสอบได้ สมควรก าหนดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีในลักษณะนี้ น ามาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาใช้ หรือ
พิจารณาอนุญาตให้สมรสโดยก าหนดเงื่อนไขที่จะด าเนินการภายหลังการสมรสด้วย เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
ความยินยอมของเด็กในการสมรสได้อย่างละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเด็กอย่างแท้จริง 
และในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดใช้การสมรสเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษ และโดยที่
บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่กระท าต่อเด็กได้ก าหนดให้อายุเด็กเป็นองค์ประกอบ
ความผิด ท าให้ผู้กระท าความผิดอ้างความส าคัญผิดหรือความไม่รู้ในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด
เพ่ือไม่ต้องรับผิดหรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงได้ สมควรก าหนดให้ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือความผิดต่อเสรีภาพซึ่งได้กระท าต่อเด็กท่ีมีอายุไม่เกินสิบสามปี ไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพ่ือให้พ้น
จากความรับผิดทางอาญา  ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น อีกท้ังสมควรปรับปรุง
อัตราโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๗๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็กและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก ประกอบกับความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือท าให้
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แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกไม่ได้แยกประเภทระหว่างสื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่กับสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ทั้ง
ที่ลักษณะความผิดมีความร้ายแรงแตกต่างกัน  ดังนั้น เพ่ือให้เด็กได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศมากข้ึน สมควรก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือท าให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกท่ีเป็น
สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้น รวมทั้งก าหนดให้การครอบครองและส่งต่อ
ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙[๑๗๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยและเมื่อ
ค านวณระยะเวลาการกักขังแทนค่าปรับตามอัตราใหม่แล้ว หากปรากฏว่าผู้นั้นถูกกักขังมาจนครบหรือเกิน
ระยะเวลาที่ค านวณได้ดังกล่าว หรือในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับไม่ถึงสองแสนบาทและผู้ นั้นถูกกักขังมา
เกินก าหนดหนึ่งปีแล้ว ให้ปล่อยตัวไปทันที 

  
มาตรา ๑๑  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับโทษปรับใน
เรื่องการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับยังไม่ได้ก าหนดไว้ และการก าหนดอัตรา
เงินในการกักขังแทนค่าปรับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ รวมทั้ง
ก าหนดอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ าและภาวะเศรษฐกิจ ส่วนบทบัญญัติว่า
ด้วยการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่ไม่ควรถูกส่งเข้าสู่
ระบบเรือนจ า ยังไม่มีการน ามาใช้กับผู้ที่จะถูกลงโทษปรับรวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกแม้เพียง
เล็กน้อยหรือมิใช่ผู้กระท าผิดติดนิสัยได้รับโอกาสในการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ท าให้มีผู้ต้องถูก
จ าคุกระยะสั้นอยู่ในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการใช้ผู้ที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะจ ายอมให้กระท า
ความผิดมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรม ยังท าให้ผู้ที่ถูกใช้ซึ่งไม่มี
มูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิดมาก่อนต้องกระท าความผิดและได้รับโทษ ทั้งอาจต้องตกอยู่ในภยันตราย
และได้รับความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัว สมควรก าหนดให้ผู้ใช้ในกรณีดังกล่าวต้องรับโทษหนักขึ้น และ
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ให้มีมาตรการลดโทษแก่ผู้ถูกใช้หรือผู้กระท าตามค าโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิดที่ได้
เปิดเผยข้อมูลส าคัญจนสามารถด าเนินคดีกับผู้ใช้หรือผู้โฆษณาหรือประกาศดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๗๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรก าหนดกรอบระยะเวลาการ
บังคับโทษปรับให้รวมถึงเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับด้วยเพ่ือความชัดเจนและ
เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งสมควรปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับ ให้มีโทษปรับด้วย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒[๑๘๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทนิยามค า
ว่า “กระท าช าเรา” ในบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพในประมวลกฎหมาย
อาญาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระท าช าเราตามธรรมชาติ  และปรับปรุงบทบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับเพศบางประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูก
กระท าทางเพศกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น เด็ก ผู้อยู่ภายใต้อ านาจของผู้กระท า และผู้ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเอง
ได้ อีกทั้งเพ่ือป้องปรามมิให้มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบหรือรับประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือจากการค้า
ประเวณี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
 

  
วริญา/เพิ่มเติม 
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๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

  
วริญา/เพิ่มเติม 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  
ปริญสินีย์/ตรวจ 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  
ปุณิกา/พิไลภรณ์/เพ่ิมเติม 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
พิวัฒน์/ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๗๓/ตอนท่ี ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ 

[๒] ภาค ๒ ลักษณะ ๑/๑ ความผดิเกี่ยวกับการก่อการร้าย เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๓] ภาค ๒ ลักษณะ ๗ หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ์เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔] ภาค ๒ ลักษณะ ๗ หมวด ๕ ความผิดเกีย่วกับหนังสือเดินทาง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕] ภาค ๒ ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖] มาตรา ๑ (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๗] มาตรา ๑ (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๘] มาตรา ๑ (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
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[๙] มาตรา ๑ (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๐] มาตรา ๑ (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๑๑] มาตรา ๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๑๒] มาตรา ๗ (๒ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

[๑๓] มาตรา ๘ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๔] มาตรา ๘ (๒/๒) เพิม่โดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๑๕] มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๑๖] มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๑๗] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๑๘] มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๑๙] มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๒๐] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๒๑] มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๒๒] มาตรา ๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๒๓] มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๒๔] มาตรา ๓๐/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๕] มาตรา ๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

[๒๖] มาตรา ๓๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

[๒๗] มาตรา ๔๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๒๘] มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๒๙] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

[๓๐] มาตรา ๕๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๓๑] มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๓๒] มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
[๓๓] มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๓๔] มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๓๕] มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๖] มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๓๗] มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๓๘] มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๓๙] มาตรา ๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๔๐] มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

[๔๑] มาตรา ๙๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๔๒] มาตรา ๙๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

[๔๓] มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

  
[๔๔] มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๔๕] มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๔๖] มาตรา ๑๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 
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[๔๗] มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๔๘] มาตรา ๑๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๔๙] ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา ๑๓๕/๑ ถึงมาตรา ๑๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราช
ก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๕๐] มาตรา ๑๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๕๑] มาตรา ๑๓๕/๒ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๕๒] มาตรา ๑๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๕๓] มาตรา ๑๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๕๔] มาตรา ๑๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๕๕] มาตรา ๑๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๕๖] มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

[๕๗] มาตรา ๑๔๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๕๘] มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๕๙] มาตรา ๑๔๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๐] มาตรา ๑๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๑] มาตรา ๑๕๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๒] มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๓] มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๔] มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๕] มาตรา ๑๕๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๖] มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๗] มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๘] มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๖๙] มาตรา ๑๙๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๗๐] มาตรา ๑๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๗๑] มาตรา ๒๐๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๒] มาตรา ๒๐๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๓] มาตรา ๒๐๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๗๔] มาตรา ๒๑๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๗๕] มาตรา ๒๒๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
[๗๖] มาตรา ๒๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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[๗๗] หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๑ ถึงมาตรา ๒๖๙/๗ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๗๘] มาตรา ๒๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๗๙] มาตรา ๒๖๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๐] มาตรา ๒๖๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๑] มาตรา ๒๖๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๒] มาตรา ๒๖๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๓] มาตรา ๒๖๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๔] มาตรา ๒๖๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๕] หมวด ๕ ความผดิเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา ๒๖๙/๑๕ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๖] มาตรา ๒๖๙/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๘๗] มาตรา ๒๖๙/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๘๘] มาตรา ๒๖๙/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๘๙] มาตรา ๒๖๙/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๙๐] มาตรา ๒๖๙/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๙๑] มาตรา ๒๖๙/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๙๒] มาตรา ๒๖๙/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๙๓] มาตรา ๒๖๙/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๙๔] มาตรา ๒๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

[๙๕] มาตรา ๒๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
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[๙๖] มาตรา ๒๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๙๗] มาตรา ๒๗๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๙๘] มาตรา ๒๗๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๙๙] มาตรา ๒๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

[๑๐๐] มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๑] มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๒] มาตรา ๒๗๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๓] มาตรา ๒๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๔] มาตรา ๒๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๕] มาตรา ๒๘๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๑๐๖] มาตรา ๒๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๗] มาตรา ๒๘๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๐๘] มาตรา ๒๘๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๐๙] มาตรา ๒๘๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

[๑๑๐] มาตรา ๒๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๑๑] มาตรา ๒๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๑๒] มาตรา ๒๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๑๓] มาตรา ๒๘๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๑๑๔] มาตรา ๒๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๑๑๕] มาตรา ๒๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๑๖] มาตรา ๒๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๑๗] มาตรา ๒๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๑๘] มาตรา ๓๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

[๑๑๙] มาตรา ๓๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

[๑๒๐] มาตรา ๓๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

[๑๒๑] มาตรา ๓๑๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๒๒] มาตรา ๓๑๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๒๓] มาตรา ๓๑๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๒๔] มาตรา ๓๑๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๒๕] มาตรา ๓๑๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๒๖] มาตรา ๓๒๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๒๗] มาตรา ๓๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๒๘] มาตรา ๓๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๒๙] มาตรา ๓๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๓๐] มาตรา ๓๓๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๓๑] มาตรา ๓๓๕ วรรคสี่ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๓๒] มาตรา ๓๓๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๓๓] มาตรา ๓๓๖ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
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[๑๓๔] มาตรา ๓๓๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๔ 

[๑๓๕] มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๓๖] มาตรา ๓๓๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

[๑๓๗] มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๑๓๘] มาตรา ๓๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๔ 

[๑๓๙] มาตรา ๓๔๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

[๑๔๐] มาตรา ๓๔๐ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

  
[๑๔๑] มาตรา ๓๕๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 
[๑๔๒] มาตรา ๓๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๒ 
[๑๔๓] ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา ๓๖๖/๑ ถึงมาตรา ๓๖๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔๔] มาตรา ๓๖๖/๑ แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๔๕] มาตรา ๓๖๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๔๖] มาตรา ๓๖๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๔๗] มาตรา ๓๖๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๑๔๘] มาตรา ๓๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๑๔๙] มาตรา ๓๙๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕๐] มาตรา ๓๙๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๕๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๗๓/หน้า ๒๔๒/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒ 
[๑๕๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนท่ี ๑๑๓/หนา้ ๑๐๑๓/๑๖ ธนัวาคม ๒๕๑๒ 
[๑๕๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

[๑๕๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนท่ี ๓๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 
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[๑๕๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

[๑๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๔๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ 
[๑๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
[๑๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๕๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๕ เมษายน ๒๕๒๖ 
[๑๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 
[๑๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 

[๑๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๑ กันยายน ๒๕๓๐ 
[๑๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
[๑๖๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๓/หน้า ๑/๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ 
[๑๖๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๔/หน้า ๑๔/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๑๖๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้า ๑/๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 

[๑๖๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๗๒ ก/หน้า ๔๒/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

[๑๖๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๔ ก/หนา้ ๑/๘ มกราคม ๒๕๔๖ 

[๑๖๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๘ ก/หน้า ๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

[๑๖๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

[๑๗๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๕ ก/หนา้ ๒๒/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

[๑๗๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๒ ก/หนา้ ๑/๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

[๑๗๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/๕๖ ก/หน้า ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 

[๑๗๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/๕๖ ก/หน้า ๕/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 

[๑๗๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/๓๐ ก/หน้า ๑๙/๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๑๗๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน้า ๔๓/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

[๑๗๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน้า ๔๘/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

[๑๗๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๘๔/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

[๑๗๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน้า ๑/๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

[๑๗๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๓๒ ก/หน้า ๕๑/๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

[๑๘๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๑๒๗/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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