
หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ 
ของกระทรวงยุติธรรม และความรู้ด้านกฎหมาย 

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

และความรู้ด้านกฎหมายที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน

พิมพ์ครั้งที่ 1 	 10,000	เล่ม

ปีที่พิมพ์ 	 เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2559

จัดท�าโดย 	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	กองกลาง

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

	 ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 โทรศัพท์	:	0	2141	5100

	 โทรสาร	:	0	2143	8289-90

	 www.moj.go.th

	 Facebook.com/Ministry	of	Justice,	Thailand

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย
บริษัท	ยูโทเปีย	มีเดีย	อินเตอร์เนชันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

เลขที	่374/3	ถนนลาดพร้าว	ซอย	71	แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์	เขตวงัทองหลาง	กรงุเทพฯ	10310

โทรศัพท์	:	0	2196	1056-8

โทรสาร	:	0	2196	1059
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วิสัยทัศน์

“หลักประกันความยุติธรรม	ตามมาตรฐานสากล”

ค่านิยมร่วมขององค์กร

ยุติธรรมถ้วนหน้า	ประชามีส่วนร่วม	(Justice	for	all,	All	for	justice)

พันธกิจ 

1.	พฒันาระบบการให้บรกิารประชาชนเพือ่ให้เข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมกัน	
2.	พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล	
3.		พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

ให้มีธรรมาภิบาล	
4.	พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

มาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	ซึ่งก�าหนด
อ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า	“ให้มีอ�ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรยุติธรรม เสริมสร้ำงและอ�ำนวยควำมยุติธรรมในสังคม และ
รำชกำรอ่ืนตำมท่ีมีกฎหมำยก�ำหนด ให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงยุติธรรม
หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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โครงสร้าง 
กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานอ�านวยการ 

	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2549

	 จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554

	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันโตตุลาการ	พ.ศ.	2550

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอ�านวยความยุติธรรม 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการพัฒนาการ 
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย 

 (องค์การมหาชน)

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 

4

Law P2-P19 iPong edit Final1.indd   4 12/16/16   1:41 PM



	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา	พ.ศ.	2507	
	 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

กรมบังคับคดี

กรมคุมประพฤติ
 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด

กลุ่มภารกิจ 
ด้านบริหารความยุติธรรม 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และขึ้นตรงต่อ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

เนติบัณฑิตยสภา

สภาทนายความ

ส�านักงานรัฐมนตรี

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ส�านักงานรัฐมนตรี : 
Office of The Minister

ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์	กลัน่กรองเรือ่งเพือ่เสนอรฐัมนตร	ีรวมทัง้เสนอความเหน็ 
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี	 สนับสนุนการท�างานของรัฐมนตรีในการด�าเนินงาน
ทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี	 รัฐสภา	และประชาชน	ประสานงานการตอบกระทู้	 ชี้แจงญัตติ	
ร่างพระราชบญัญตัแิละกจิการอืน่ทางการเมอืง	ด�าเนนิการพจิารณาเรือ่งร้องทกุข์	ร้องเรยีน	หรอื
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่
ของส�านักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	:	0	2141	6435 โทรสำร :	0	2141	9883		
เว็บไซต์	:	www.moj.go.th/th/home-om

ภารกิจส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม :
Office of The Permanent Secretary

ด�าเนินการด้านการพฒันายทุธศาสตร์ศกึษา	วเิคราะห์	จดัท�าข้อมลูเพือ่ใช้ในการก�าหนดนโยบาย 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง	 แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตร ี
เป็นแนวทางและแผนปฏบิติัการของกระทรวง	ก�ากบั	เร่งรดั	ตดิตามประเมนิผล	รวมทัง้ประสาน
การปฏบิตัริาชการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง	และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 
ใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน	 ดูแลงานประชาสัมพันธ์	 การต่างประเทศ	
พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องและเผยแพร่กจิกรรมข่าวของกระทรวง	สนบัสนนุการพฒันาบคุลากร
จัดสรรและบริหารทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า	

โทรศัพท์	:	0	2141	5100 โทรสำร	:	0	2143	8289-90,	0	2143	8242	
เว็บไซต์	:	www.moj.go.th/th/home-ops

หน่วยงานอ�านวยการ
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ส�านักงานกิจการยุติธรรม :  
Office of Justice Affairs
 

หน่วยงานมีหน้าที่
1)	รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

และด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2)	ศึกษา	วิเคราะห์นโยบาย	แผนยุทธศาสตร์	และแนวทางการบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรม	เพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
3)	สนับสนุนและด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
4)	ประสานและด�าเนินการวิจัยด้านกฎหมาย	ระบบงานยุติธรรมและทางด้านอาชญาวิทยา	

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

5)	พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6)	ด�าเนนิการและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
7)	บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	:	0	2141	3666	โทรสำร	:	0	2143	8933	
เว็บไซต์ :	www.oja.go.th

หน่วยงานอ�านวยการ
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ :  
Department of Special Investigation

มภีารกจิเกีย่วกบัการป้องกัน	การปราบปราม	การสบืสวนคดคีวามผดิทางอาญาทีต้่องด�าเนนิการ 
สืบสวนและสอบสวน	 โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	 โดยมี 
อ�านาจหน้าที่	ดังนี้

1)	 รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2)	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 สืบสวน	 และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ	 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก�าหนด	 หรือตามมติของ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ	 ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

3)	 ศึกษา	 รวบรวม	 จัดระบบ	 และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	และเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	สืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ

4)	 จัดให้มีการศึกษา	 อบรม	 และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
การพัฒนาความรูแ้ละการประเมนิสมรรถภาพการปฏิบติัหน้าทีข่องข้าราชการ	พนกังานราชการ
และลูกจ้างของกรม	 และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	 ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่

5)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรม	และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

6)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรม	หรือตามที่รัฐมนตรี	
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	:	0	2831	9888	ต่อ	1218 โทรสำร	:	0	2975	9888
สำยด่วน	:	1202	เว็บไซต์	:	www.dsi.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอ�านวยความยุติธรรม
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สถาบันนิติวิทยาศาตร์ : 
Central Institute of Forensic Science

มีภารกิจเกี่ยวกับให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์	 ประกอบ
การด�าเนินคดีอย่างมีมาตรฐาน	 ภายใต้คณะกรรมการก�ากับมาตรฐานการให้บริการด้าน
นิติวิทยาศาสตร์	โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1)	ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อประกอบการด�าเนินคดี 
ตามค�าร้องขอ	 ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 คุ้มครองและ 
อ�านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน	 และการให้บริการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง 
อย่างใดตามค�าร้องขอ

2)	ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เอกชน
3)	พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4)	 ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการท�าวิจัย	 เพ่ือพัฒนาก�าหนดค่าพื้นฐานทางด้าน

นิติวิทยาศาสตร์
5)	 เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการติดตามคนหาย	 และการพิสูจน ์

ศพนิรนาม	(ค.พ.ศ.)

โทรศัพท์	:	0	2142	3491-2	โทรสำร	:	0	2143	9068	
เว็บไซต์	:	www.cifs.moj.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอ�านวยความยุติธรรม

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน

9

Law P2-P19 iPong edit Final1.indd   9 12/16/16   1:41 PM



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : 
Rights and Liberties Protection Department

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม	คุ ้มครอง	และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามหลัก 
สทิธมินษุยชน	และให้ประชาชนได้รบัความช่วยเหลอืทางกฎหมาย	โดยประชาชนสามารถขอรบั 
ความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง	ๆ	อาทิ	กรณีตกเป็นผู้เสียหาย 
หรือจ�าเลยในคดีอาญา	ถูกยิง	ถูกแทง	ถูกฆ่า	ถูกระเบิด	ถูกข่มขืน	หรือถูกท�าร้ายร่างกาย	โดยที่
ตัวเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการกระท�าความผิด	ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	
พ.ศ.	2559	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา	มาตรา	134/1	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	การคุ้มครองพยานในคดีอาญา	
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	2546	และการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน

โทรศัพท์	:	0	2141	2743	และ	0	2141	2787	โทรสำร	:	0	2143	9681	
สำยด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	:	1111	กด	77 เว็บไซต์	:	www.rlpd.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านบริหารความยุติธรรม
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กรมบังคับคดี :  
Legal Execution Department

มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง	คดีล้มละลาย	และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล
การช�าระบญัชีตามค�าสัง่ศาล	การวางทรพัย์	การไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้บงัคบัคด	ีและการประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน	 โดยด�าเนินการยึด	 อายัด	 จ�าหน่ายทรัพย์สิน	 รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี ้
ในคดีล้มละลาย	 ตลอดจนก�ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1)	ด�าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค�าสั่งศาล
2)	ด�าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค�าสั่งศาล
3)	ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล
4)	ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี	ตรวจสอบ

ค่าใช้จ่าย	และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
5)	ช�าระบัญชีห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช�าระบัญชีตามค�าสั่งศาล
6)	รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
7)	ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์
8)	 ด�าเนนิการเก่ียวกบัการเดนิหมาย	ค�าคูค่วามหนงัสอื	หรอืประกาศของศาล	หรอืหน่วยงาน 

ในสงักัดกรม
9)	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรม	หรอืตามทีก่ระทรวง	

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	หรือตามค�าสั่งศาล

โทรศัพท์	:	0	2881	1999 โทรสำร	:	0	2433	0801
สำยด่วน	:	1111	กด	79 เว็บไซต์	:	www.led.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านบริหารความยุติธรรม

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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กรมคุมประพฤติ : 
Department of Probation

ด�าเนนิการเกีย่วกบัการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิในชุมชน	ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบ
บังคับบ�าบัด	 และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม	 รวมทั้ง
เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของครอบครัว	ชมุชน	และภาคเครอืข่ายในการดแูล	แก้ไข	บ�าบดั	ฟ้ืนฟู
ผูก้ระท�าผดิ

โทรศัพท์	:	0	2141	4749	โทรสำร	:	0	2143	8826
สำยด่วนกรมคุมประพฤติ :	1111	กด	78	เว็บไซต์ www.probation.go.th

กรมราชทัณฑ์ :  
Department of Corrections

มภีารกจิเกีย่วกบัการควบคมุและแก้ไขพฒันาพฤตนิสิยัผูต้้องขงั	โดยมุง่พฒันาเป็นองค์กรพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อแก้ไข	 ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี	 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี	 
ไม่หวนกลับมากระท�าผิดซ�้า	 ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต	 และ
สามารถด�ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ	

โทรศัพท์	:	0	2967	2222	โทรสำร	:	0	2967	3302
เว็บไซต์ :	www.correct.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :  
Department of Juvenile Observation and Protection

เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานด้วยการบริหารงานยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในสังกัด
กระทรวงยตุธิรรม	ทีส่่งเสรมิการพทิกัษ์	คุม้ครองสทิธแิละสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน	เสรมิสร้าง
ความม่ันคงของสถาบนัครอบครวัและชมุชน	โดยใช้กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์	การหนัเห
คดีออกจากกระบวนการยุติธรรม	ศึกษาและด�าเนินการป้องกัน	แก้ไข	บ�าบัด	ฟื้นฟู	พฤติกรรม
เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับ
ครอบครวัและอยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุ	สามารถรบัผิดชอบต่อตนเอง	รบัผิดชอบต่อครอบครวั	
และสร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้

โทรศัพท์	:	0	2141	6473-4	โทรสำร	:	0	2143	8471
เว็บไซต์	:	www.djop.go.th

กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) : Office of The Narcotics Control Board

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	2558	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของประเทศ	 โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 ก�าหนดและปรับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ	์ บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ	ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล
การด�าเนนิงานให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด	อ�านวยการให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบั
ยาเสพตดิ	การตรวจสอบทรัพย์สนิคดยีาเสพตดิ	เป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ต่อต้านยาเสพติด	การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	การพัฒนาบุคลากรข้อมูลวิชาการ	
เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมทัง้การเสรมิสร้างความเข้มแขง็และสนบัสนนุชมุชน	องค์กรภาคเอกชน	
และองค์กรภาคประชาชนในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทรศัพท์	:	0	2247	0901-19	โทรสำร	:	0	2246	8526,	0	2247	7217
แจ้งเบำะแสยำเสพติด สำยด่วน	:	1386	เว็บไซต์	:	www.oncb.go.th
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กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เรื่องไกลตัว
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คนไทยเป ็นคนใจดีชอบช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในสังคมชนบท 
ซึ่งเรื่องหนึ่งที่คนไทยชอบหยิบยื่นความ
ช ่วยเหลือให ้แก ่กันในยามที่อีกฝ ่าย 
เดือดร้อนคือ “เงิน” คนใจดีที่ให้ยืมเงิน
เรียกว่า “เจ้าหนี้” ส่วนผู ้ที่เดือดร้อน 
มาหยิบยืมเรียกว่า “ลูกหนี้” แต่ปัญหามัก
เกิดขึ้นเมื่อถึงก�าหนดเวลาช�าระหนี้แล้ว 
ลูกหน้ีไม่ยอมจ่ายเงินคืน ถ้าท่านให้เงิน 
ลูกหนี้ไปเฉย ๆ ท่านย่อมเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ดี
เพราะหากทวงหนี้ไม่ส�าเร็จ จะไม่สามารถ
ฟ้องร้องด�าเนินคดีใด ๆ ได้ 

แต่หากท่านให้กู้ยมืเงนิเกนิ 2,000 บาท 
และมีการบันทึกหลักฐานไว้เป็นหนังสือ  

ซึง่อาจเป็นจดหมายหรอืหนงัสอืรับสภาพหนี ้
ที่ลงลายมือช่ือท่าน ลูกหนี้ วนัเวลาท่ียมื 
ก�าหนดเวลาช�าระหนี ้ จ�านวนเงนิดอกเบีย้ 
ลงลายมือชื่อท่าน ลูกหนี้  และพยาน 
ท่านจะกลายเป็นเจ้าหนี้ชั้นดี สามารถน�า 
หนังสือสัญญาท่ีว่าไปฟ้องร้องด�าเนินคดี
ในศาลได้

ท้ังนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 653 บัญญัติว่า “การ
กูย้มืเงนิกว่าสองพนับาทข้ึนไปนัน้ ถ้ามไิด้มี
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใด
อย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ยืมเป็นส�าคัญจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”

ท่ีส�าคัญควรถ่ายส�าเนาบัตรประชาชน
ลูกหนี้ไว้ด้วยเพราะเลขท่ีบัตรประชาชน
จะช่วยให้ทนายตามสืบทะเบียนบ้าน 
ในกรณีลูกหนี้เปล่ียนชื่อหนีจะท�าให้ตาม
ลูกหนี้จนเจอ

1

ขอส�ำเนำ 
บัตรประชำชน 

ด้วยนะ
ครับ

เจ้าหน้ี 
ชั้นดี 
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ทรัพย์สิน 
ค�้าประกันหน้ี

หลังจากท่ีท่านให้ลูกหนี้หยิบยืมเงิน 
และท�าสัญญาเป็นหนังสือพร้อมกับส�าเนา
บัตรประชาชนของลูกหนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว 
แต่ต่อมาลูกหน้ีไม่มีเงินช�าระหน้ีจะท�า 
อย่างไร ถ้าให้ทนายฟ้องชนะคดีแล้วลกูหนี ้
จะมีทรัพย์ให้ยึดหรือไม่ กรณีน้ี ในเวลา
ที่ลูกหนี้มายืมเงิน นอกจากมีสัญญาเป็น
หนังสือและมีส�าเนาบัตรประชาชนแล้ว  
ถ้าลูกหน้ีมีทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไปไหน 
มาไหนได้ เช่น สร้อย แหวน เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
นาฬิกาข้อมอื ไปจนถงึรถยนต์ ท่านสามารถ
น�าทรัพย์สินนั้นมาประกันการช�าระหนี้ได้ 
โดยต้องตกลงกันเองต่างหากจากการ 
กู้ยืมเงิน ที่ส�าคัญที่สุดลูกหน้ีต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินนั้นให้ท่านรักษาไว้หรือท่ีเรียกว่า 
“จ�ำน�ำ” จะสัญญากันแต่เพียงวาจาไม่ได้ 
เท่าน้ีท่านก็อุ ่นใจได้ว ่าหนี้ของท่านจะ
ไม ่สูญหรือต ้อง ไปไล ่ตามยึดทรัพย ์ 
มาช�าระหนี้ในภายหลังให้เหนื่อย เพราะ
ท่านมีสถานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ซ่ึงจะ 
มีสิทธิได้รับช�าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ทั่วไป

ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 747 บัญญัติว่า อันว่า 
จ� าน� านั้นคือสัญญาซึ่ งบุคคลคนหนึ่ ง 
เรียกว่าผู ้จ�าน�า ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ 
สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า 
ผู้รับจ�าน�า เพื่อเป็นประกันการช�าระหนี้

2 เอำ
มอเตอร์ไซค์
มำค�้ำประกัน

ครับ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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จ�านองท่ีดิน
เป็นหลัก
ประกันหน้ี

ในกรณทีีม่กีารให้ยมืเงนิเป็นจ�านวนมาก 
ในระดับร้อยล้านหรือพันล้าน การจะน�า
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น แหวน นาฬิกา
คงมีมูลค่าไม่พอช�าระหนี้ ทั้งนี้ในการให ้
กู ้ยืมเงินในจ�านวนมากนั้น นอกจากจะ
ต้องมีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ยังต้อง
ให้ลูกหน้ีน�าเอาอสังหาริมทรัพย์ เช ่น  
ที่ดินมาจ�านองประกันหนี้ โดยต้องน�า
โฉนดไปจดทะเบียนจ�านองต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่อ�าเภอ หรือส�านักงานที่ดิน 
เมือ่มทีีด่นิของลกูหนีม้าเป็นหลกัประกนัแล้ว 
เจ้าหนีก้ส็ามารถเบาใจได้ว่าหนีจ้ะไม่สญูเปล่า 

การจ�านองคือหลักประกันหนี้ ช้ันเยี่ยม  
ต่อให้ลูกหนี้ขายท่ีดินท่ีจ�านอง เจ้าหนี้
ก็ตามไปบังคับยึดมาช�าระหนี้ได้และท่ีดิน
คือทรัพย์สินท่ีมีแต่ราคาจะเพิ่มข้ึน เหตุนี้
ท่านจึงกลายเป็นเจ้าหนี้ชั้นเยี่ยม มั่นคง 
ปลอดภัยที่สุด

ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 702 ท่ีบัญญัติไว้ว่า  
การจ�านองนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง 
เรยีกว่าผูจ้�านองเอาทรพัย์สนิตราไว้แก่บคุคล 
อีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ�านองเป็นประกัน 
การช�าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้น 
ให ้แก ่ผู ้รับจ�านอง และตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714  
ที่บัญญัติให้การจ�านองอสังหาริมทรัพย ์
ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3
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เจ้าหนี ้
ยึดโฉนด

การท�าสัญญากู ้ยืมเงินที่มีการท�า
หนังสือสัญญาลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย 
ทั้งผู ้ให้ยืมและผู ้ยืมซึ่งหนังสือสัญญาน้ี
จะเขียนใส่กระดาษธรรมดาก็ไม่มีปัญหา
ประการใด และหากเจ้าหนีน้�าเอาทีดิ่นของ 
ลกูหน้ีมาจดจ�านอง ซึง่ถ้าลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ี 
ตามก�าหนด ก็สามารถยึดที่ดินแทนการ
ช�าระหนี้ได้ แต่หากลูกหนี้น�าเอาแต่โฉนด
ที่ดินมาให้เจ้าหนี้ยึดไว้เท่านั้น กรณีนี้หาก
เจ้าหนี้ท�าเพียงหนังสือสัญญากู ้ยืมเงิน 
และรับโฉนดที่ดินไว้แต่ไม่ได้จดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีผลเท่ากับ
การ “จ�าน�าโฉนด” ซ่ึงเป็นเพียงเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลูกหนี้เท่านั้น  

ไม่ได้มีผลเป็นการ “จ�านอง” ซึ่งลูกหน้ี 
อาจไปขอออกโฉนดใหม่ได้ และโฉนดทีด่นิ
ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใด ๆ ที่จะยึด 
มาช�าระหน้ีได้ ดังนั้นอย่าลืมน�าโฉนด
ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ ้าหน้าท่ี  
มิเช ่นนั้นจะเป็นเพียง “จ�าน�าโฉนด” 
นั่นเอง เพราะโฉนดที่ดินคือกระดาษ  
ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อันจะจ�านองได้

ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 139 บัญญัติว ่า
อสังหาริมทรัพย ์หมายความว ่า ท่ี ดิน 
และทรัพย์อันติดอยู ่กับท่ีดิน มีลักษณะ
เป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียว
กับ ท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึง 
ทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพย ์
อันติดอยู ่ กับที่ ดินหรือประกอบเป ็น 
อันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

4
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เม่ือบุพการี
เสียชีวิต 

เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ 
ที่ทุกคนต้องเจอ ซ่ึงเมื่อตายลงผู้วายชนม์
ที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต 
จะกลายเป็นเจ้ามรดก โดยกระบวนการ
จากน้ี หากเจ้ามรดกไม่ได้ท�าพินัยกรรม 
หรือท�าพินัยกรรมแต่ไม่ได้ระบุผู ้จัดการ
มรดกไว้ นอกจากลูกเมียจะต้องขอออก
ใบมรณบัตรแล้วยังต้องจัดการมรดกของ
เจ้ามรดกอีกด้วย ซึ่งล�าดับแรกของการ
จัดการมรดกคือ การตั้งผู ้จัดการมรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1711 กระท�าโดยพินัยกรรมหรือ 
ค�าสั่งศาล โดยปกติผู้จัดการมรดกมักเป็น
สามีหรือภรรยาของผู ้ตาย หรือพี่คนโต 
ที่น ้อง ๆ เช่ือถือ เมื่อจัดงานศพเสร็จ
เรียบร้อย ก็ถึงเวลาท่ีทรัพย์สินจะถูกแบ่ง 
การมผีูจ้ดัการมรดกจงึส�าคญัเพราะประกนั
ได้ว่า จะไม่เกิดความวุ่นวายขยายผลเป็น
คดีฆาตกรรม ส่วนการตั้งผู้จัดการมรดก 
จะท�าอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

อย่ำลืมขอ 
ใบมรณบัตร

และจัดกำรเรื่อง
มรดกด้วยนะ

5
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การเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะกระท�า
โดยพินัยกรรม แต่ถ้าพินัยกรรมไม่ระบุไว ้
กท็�าโดยค�าสัง่ศาล ท้ังน้ีเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713

ในทางปฎิบัติทายาทจะต้องยื่นค�าร้อง
ต่อศาล โดยอาจยื่นเองหรือให้ทนายยื่นให้ 
โดยมีเอกสารใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน 
ของท่านและเจ้ามรดก ส�าเนาบตัรประชาชน 

ของท่านและเจ้ามรดก ใบสูติบัตร หรือ
ทะเบียนสมรสท่ีแสดงความเก่ียวพัน 
ของท่านกับเจ้ามรดก

นอกจากนีย้งัต้องเตรยีมหลกัฐานแสดง
ทรัพย์สินของเจ้ามรดก เช่น บัญชีเงินฝาก 
โฉนดท่ีดนิ รายช่ือวงศ์วานว่านเครอืท่ีมีสทิธ ิ
ในมรดก และหนังสือยินยอมของทายาท
คนอื่น ๆ เช่น พี่น้องของผู้ยื่นค�าร้องเป็น 
ผู้จัดการมรดก ในกรณีไม่ให้ความยินยอม 
ศาลจะเรียกทายาทมาตกลงกันอีกครั้ง 
ซึง่กระบวนการกว่าศาลจะสัง่ใช้ระยะเวลา
ราว 1 เดือน 

การตั้ง 
ผู้จัดการมรดก

ขอต้ัง 
ผู้จัดการ
มรดกครับ

6
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ผู้จัดการมรดก 
ฮุบมรดก

ในบางกรณีอาจพบว่า ผู้จัดการมรดก
ไม่แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท บางที
อาจฮุบมรดกเป็นของตัวเอง บางทีก็สมรู้
ร่วมคิดโอนมรดกไปให้คนอ่ืน การกระท�า
ดังกล่าวไม่ใช่แค่เร่ืองทางแพ่งอย่างเดียว 
แต่ยังเป็นการกระท�าผิดทางอาญาอีกด้วย 
โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 
บัญญัติไว ้ว ่า ผู ้ ใดได ้ รับมอบหมายให้

จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สิน
ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท�าผิด
หน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต 
จนเป ็นเหตุ ให ้ เกิดความเสียหายแก ่
ประโยชน์ ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน 
ของผู ้นั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

7
ติดคุก
เพรำะ

ฮุบมรดก
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เปิดขุมสมบัต ิ
เจ้าคุณปู่

เจ ้าคุณปู ่ผู ้ล ่วงลับเป ็นคหบดีซึ่ งมี
ทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก ผู้จัดการมรดก
ที่ตั้ งขึ้นมีหน ้าที่แบ ่งทรัพย ์สินเหล ่านี้ 
ให้แก่ทายาททุกคน แต่ต่อมาปรากฏว่า 
นายอ�าเภอได้น�าพินัยกรรมของเจ้าคุณปู่ 
ซึง่ระบใุห้บคุคลนอกวงศ์วานทายาทร่วมรับ 
มรดกด้วย นอกจากนี้เจ้าคุณปู่ยังยกที่ดิน
หลายสิบไร่ถวายวัดอีกด้วย ส่งผลให้
เครือญาติต่างไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่ขัดความ
ประสงค์ของเจ้าคุณปู่ จึงได้ให้ผู ้จัดการ
มรดกด�าเนินการ ทั้งนี้ในกรณีที่เจ้ามรดก
ท�าพินัยกรรมไว้ ผู ้จัดการมรดกจะต้อง

ยึดเนื้อความตามพินัยกรรมเป ็นหลัก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1651 ซึง่พนิยักรรมเขยีนไว้อย่างไร
ต้องจัดการไปตามนั้น แม้บางคร้ังทายาท
อาจไม่ได้รบัอะไรเลยกไ็ด้ โดยเฉพาะทายาท 
อกตัญญูที่อาจถูกตัดออกจากกองมรดก
ด้วยพินัยกรรม ซึ่งเรียกว่าพินัยกรรม 
ตัดมรดก หมายความว่า ถ้าเจ้ามรดก 
ท�าพินัยกรรมจึงไม่ต้องไปดูเรื่องทายาท 
ให้ด�าเนินการตามเนื้อความที่ปรากฏ 
ในพินัยกรรม ส่วนพินัยกรรมท�าอย่างไร  
มีกี่แบบนั้น ติดตามได้ในตอนต่อไป

ตรวจสอบ
เอกสำร 
ได้ครับ

ผมท�ำตำม
พินัยกรรม 

นะครับ

8
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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การท�า
พินัยกรรม

หลังจากท ่านเจ ้า คุณถึงแก ่กรรม  
ทรัพย์ศฤงคารของท่านถูกแบ่งสรรอย่าง 
เป็นธรรม ไร้ข้อโต้แย้ง ทั้งเรื่องลายมือ 
ชือ่ปลอม และสติสมัปชญัญะ ปกติแม้จะท�า 
พินัยกรรมแล้ว แต่ในพินัยกรรมบางอย่าง
มีช่องโหว่ในภายหลังให้โต้แย้งได้ เช่น 
พินัยกรรมแบบธรรมดา ที่ท�ากันเองเป็น
หนังสือกับพยานสองคน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1656 
และพินัยกรรมแบบเขยีนเอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1657

สองแบบน้ีฝ่ายผูไ้ม่หวงัดีจะสูว่้าลายมอื
ชื่อปลอมบ้าง หรือเจ ้ามรดกขาดสต ิ

เพราะอายมุาก ไปจบัมอืเขียนบ้าง ซึง่เจ้ามรดก 
อาจป้องกันข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยการ
ท�าพินัยกรรมเป ็นเอกสารฝ ่ายเมือง  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1658 โดยท�าพินัยกรรมต่อหน้า
นายอ�าเภอและลงลายมือชื่อนายอ�าเภอ 
หรือพินัยกรรมท�าเป็นเอกสารลับ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1660 โดยจะต้องเขียนพินัยกรรมเอง  
หรืออาจไม่จ�าเป็นต้องเขียนพินัยกรรมเอง 
แต่ให้ผู ้อื่นเขียนให้แล้วผู ้ท�าพินัยกรรม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อ พร้อมใส่ซองปิดผนึก
มีการลงตราประทับ และลายมือช่ือ 
นายอ�าเภอท่ีซอง เพื่อป้องกันความลับ 
รั่วไหล ซ่ึงพินัยกรรมแบบเอกสารลับจะมี 
ช่องโหว่น้อยที่สุด แต่ในความเป็นจริง
พินัยกรรมแบบฝ่ายเมืองเป็นท่ีนิยมท�ากัน
มากทีส่ดุ (อ้างองิ www.vicharkarn.com) 

9
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ทรัพย์มรดก
ต้องแบ่งให้
ใครบ้าง

ตามีเป็นชาวบ้านมีเรือกสวนไร่นา
มากมาย ต่อมาเมื่อตามีเสียชีวิต แต่ไม่ได ้
ท�าพนิยักรรมแบ่งทรพัย์สมบตัทิีม่อียูอ่ย่าง
มากมายไว้ จนเกิดเป็นปัญหาการแย่งชิง
มรดก บตุรสาวของตามีจึงหาทนายมาช่วย
จัดการมรดก ซึ่งในการแบ่งทรัพย์มรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1632-1638 มีหลักการ ดังนี้ 

1) ต้องดูว่าเจ้ามรดกมีภรรยาที่จด
ทะเบียนสมรสหรือไม่ ถ้ามีต้องแบ่งให้  
ส่วนภรรยานอกสมรสหรอืเมียน้อยไม่มสีทิธิ

2) นอกจากภรรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรส 
บุคคลต ่อไปน้ีอาจมีสิทธิ ได ้รับมรดก 
เราเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า ทายาทโดยธรรม
ซ่ึงมี 6 ล�าดบั ดังนี ้1. บตุรธดิาโดยชอบด้วย

กฎหมายและบุตรนอกกฎหมายท่ีเจ้ามรดก
จดทะเบียนรับรองบุตร 2. บิดามารดา  
3. พีน้่องพ่อแม่เดยีวกนั 4. พีน้่องพ่อหรอืแม่ 
เดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอา 

3) อย่างไรก็ตาม ทายาทท้ัง 6 กลุ่ม 
ไม่มีสิทธิรับมรดกทุกคน โดยล�าดับการรับ
มรดกนั้นญาติสนิทคือบุตรธิดาหรือบิดา 
มารดาในกลุม่ที ่1 และ 2 จะได้รบัมรดกก่อน 
และญาติล�าดับอื่นจะถูกตัดไม่ให้รับมรดก 
เรียกหลักการนี้ว่า ญาติสนิทตัดญาติห่าง 
หากตามีไม่มีบุตรธิดา ไม่มีบิดามารดา  
พี่น ้องพ ่อแม ่ เ ดียวกันจะได ้ รับมรดก  
แต่ญาติในล�าดับถัดไปก็หมดสิทธิ โดยจะ
เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

มรดก 
แบ่งตำม

กฎหมำยครับ

10
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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บุตร 
นอกสมรส

โดยทั่วไปหากสามีภรรยาจดทะเบียน
สมรสกัน บุตรที่เกิดมาจะเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของคนทั้งสอง แต่ถ้าไม่ได้ 
จดทะเบยีนสมรสกนั จะเป็นบตุรนอกสมรส 
ซึ่งหมายถึงบุตรที่ เกิดจากสามีภรรยา 
ที่อยู ่กินด ้วยกันโดยไม ่ได ้จดทะเบียน
สมรส เด็กที่เกิดมาตามกฎหมายถือว่า
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง
ซึ่งเป็นมารดาเท่านั้น แต่เป็นบุตรที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายของบิดา ถ ้าหากบิดาที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นให้การอุปการะ
เลี้ยงดู แสดงออกโดยเปิดเผยว่าเด็กที่เกิด

จากหญงิทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนสมรสเป็นบตุร
ของตน หรือบิดาให้ใช้นามสกุล ส่งเสีย 
ให้เรียนหนังสือ ซ่ึงต่อมาบิดาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายถึงแก่ความตาย เด็กก็จะมี
สิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
ของบิดาได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติว่า 
บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว 
และบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู ้สืบ
สนัดานเหมอืนกบับตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย
ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี ้
จึงมีสิทธิรับมรดกได้นั่นเอง

11
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ผู้จัดการ 
มรดกต่างด้าว

มีหลายคู ่ที่แต ่งงานกับคนต่างชาติ 
เมื่อผู ้ น้ันตายลงสามีหรือภรรยาที่เป ็น
คนต่างด้าวสามารถยื่นขอจัดการมรดก
ได้หรือไม่ ? ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1718 บัญญัติไว้ว่า 
บุคคลต่อไปน้ีจะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ 
1) ผู้ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2) บุคคล
วิกลจริตหรือบุคคลซึ่ งศาลสั่ งให ้ เป ็น 
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ 3) บุคคลซึ่งศาล
สัง่ให้เป็นคนล้มละลาย ดังนัน้ตามหลกัการ
ดังกล่าวไม่ได้ห้ามคนต่างด้าวเป็นผู้จัดการ
มรดก นอกจากน้ีในค�าพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 626/2541 ยังเคยตัดสินว่าแม้จะเป็น
บุคคลต่างด้าวแต่ก็ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1718 ที่จะจัดการมรดกของผู้ตาย  
การเป็นบุคคลต่างด้าวหาเป็นอุปสรรค 
ในการจัดการมรดกของผูต้ายแต่อย่างใดไม่ 
เมื่อผู้ร้องเป็นภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย
ของผู ้ตายจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็น 
ผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้คัดค้าน
ซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายได้

สรุปได้ว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้จัดการ
มรดกได้

12
คนต่างด้าว 
ก็เป็นผู้จัดการ 
มรดกได้ครับ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ปิดทุก 
ปัญหา 
แย่งมรดก 

การแย่งมรดกเป็นปัญหาที่สร้างความ
แตกแยกในครอบครัวได้มากที่สุด ซึ่งวิธี
ป้องกันปัญหาให้เกิดน้อยที่สุด สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1) เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตต้องมีการต้ัง 
ผู ้จัดการมรดกต่อศาล ซึ่งมีระยะเวลารอ 
ค�าสั่งศาลประมาณ 1 เดือน

2) เจ้ามรดกควรท�าพนิยักรรมเพือ่ความ
ชัดเจน หากมีปัญหาฟ้องร้องกันในภายหลัง
โดยเฉพาะพนิยักรรมฝ่ายเมอืงซึง่เป็นทีน่ยิม
ที่สุด

3)  การบันทึกภาพและเสียงของ 
เจ ้ามรดกว ่าท�าพินัยกรรมไว ้จริงและมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ จะช่วยให้การน�าสืบ
ง่ายมากยิ่งขึ้น

4) หากไม่มพีนิยักรรม การรบัมรดกเป็น
ไปตามหลักการ “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” 
และภรรยาที่จดทะเบียนมีสิทธิได้รับมรดก 
ภรรยานอกสมรสไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดก 
นอกจากจะขอให้เจ้ามรดกยกให้ก่อนเสยีชวิีต 
บตุรของภรรยานอกสมรสกไ็ม่มสีทิธริบัมรดก 
เว้นแต่เจ้ามรดกจะจดทะเบียนรับรองบุตร 
หรือเป็นบุตรที่เจ้ามรดกให้การรับรองโดย
พฤติการณ์และบุตรบุญธรรมก็เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับมรดกเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1627

ต้ังผู้จัดกำรมรดกต่อศำล

ท�ำพินัยกรรมเพื่อควำมชัดเจน

บันทึกภำพและเสียง

หำกไม่มีพินัยกรรม 
ภรรยำท่ีจดทะเบียนมีสิทธิได้รับมรดก

13
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มรดก 
บ้านเช่า

หลายครอบครัวพักอาศัยในบ้านเช่า  
ซ่ึงอยูกั่นมายาวนานหลายรุ่น หากเจ้าของบ้าน 
ใจดีให้ต่อสัญญาเช่า ยามที่ผู้เช่าเสียชีวิต
ลูกหลานก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ต่อสัญญา
เช่าให้ ลูกหลานต้องย้ายออกหรือไม่น้ัน 
กรณีนี้จะต้องมาดูว่า สัญญาเช่าเป็นมรดก
ตกทอดได้หรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 537 บัญญัติไว้ว่า อันว่า
เช ่ าทรัพย ์ สินนั้นคือ สัญญาซึ่ งบุคคล 
คนหน่ึงเรียกว่าผู ้ให้เช่าตกลงให้บุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกว่าผู ้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึง
ชั่วระยะเวลาอันมีจ�ากัด และผู้เช่าตกลง

จะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น และมาตรา 544 
ทรัพย์สินซ่ึงเช่านั้นผู ้เช่าจะให้เช่าช่วง 
หรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้น
ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล
ภายนอก ท่านว่าหาอาจท�าได้ไม่ เว้นแต่
จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ในสญัญาเช่า

จากตัวบททั้งสองมาตรา อาจสรุปได้
ว่าสัญญาเช่าเป็นการตกลงกันเฉพาะตัว
ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าตายไป
สิทธิดังกล่าวจึงไม่ใช่สิทธิของบุคคลอื่น
นอกสัญญา เช่น ลูกหลาน เป็นต้น

ดงันัน้เมือ่สญัญาเช่าเป็นสทิธิเฉพาะตวั 
ของผู้เช่า หากผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อม
ระงับไปไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท

14
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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จดทะเบียน
สมรสซ้อน

กรณีบุคคลเจ้าชู ้บางท่านอาจนิยม
การจดทะเบียนสมรสซ้อน ซึ่งการตีตรา
ซ�้าซ้อนนี้ไม่ใช่เพียงท�าให้การตีตราเป็น
โมฆะเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานและอาจท�าให้
ผู้อื่นเสียหาย ซึ่งอาจมีความผิดฐานแจ้ง

ข้อความอนัเป็นเทจ็ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ใด
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ซึ่งอาจท�าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

15
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สามี-ภรรยา 
ท�าร้ายร่างกาย

การท�าร ้ายร่างกายของกันและกัน
ระหว่างสามีและภรรยา ถือเป็น “ความ
รุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติ 
คุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3 
หมายความว่า การกระท�าใด ๆ โดยมุ่ง
ประสงค์เกดิอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรอื
สุขภาพ หรือกระท�าโดยเจตนาในลักษณะ
ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ 
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือ
บงัคบั หรอืใช้อ�านาจครอบง�าผดิคลองธรรม 
ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ
ไม่กระท�าการ หรือยอมรับการกระท�า
อย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวม
ถึงการกระท�าโดยประมาท ส่วน “บุคคล
ในครอบครัว” หมายความว่า คู ่สมรส  
คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉัน
สามีภรรยาโดยมิได ้จดทะเบียนสมรส 
บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว  
รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและ
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และในมาตรา 4 
ยังบัญญัติว่าผู้ใดกระท�าการอันเป็นความ
รุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระท�าความผิด

ฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

โดยสรุป คือ กฎหมายห้ามบุคคลใด
ใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งจะมีความผิดฐานกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
โดยความผิดข้อหานี้สามารถยอมความ
กันได้และมีอายุความ 3 เดือน นับแต่ผู้ถูก
กระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัอยูใ่น 
วิสัยและมีโอกาสท่ีจะแจ ้งความหรือ 
ร้องทุกข์ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว

16
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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หย่อน
สมรรถภาพ

สภาพสงัคมในปัจจุบนั ส่งผลให้หลาย ๆ  
ท่านมีภาวะเครียด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และ
ไม่ออกก�าลังกาย โดยเฉพาะผู้ชาย อันจะ
น�าไปสู่การมีสุขภาพย�่าแย่ ทั้งสุขภาพกาย 
ใจ และอาจลามไปถึงปัญหาครอบครัว 
เพราะหากคุณผู ้ชายหย่อนสมรรถภาพ
อาจน�าไปสูก่ารหย่าร้างได้ ซึง่ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 
(10) บัญญัติไว้ว่าสามีหรือภรรยามีสภาพ
แห่งกายท�าให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจ
ร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่ง
ฟ้องหย่าได้ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพเพื่อ
พลานามัยที่สมบูรณ์

17
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สามีขโมยเงิน
ภรรยา

ปัญหาสามีขโมยเงินภรรยา ถือเป็น 
เรือ่งปกตขิองบางครอบครวั แต่ทราบหรอืไม่ 
ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 
บัญญัติความผิดฐานลักทรัพย์ไว้ว่า ผู้ใด
เอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือท่ีผู้อื่นเป็นเจ้าของ 
รวมอยู ่ด ้วยไปโดยทุจริต ผู ้ น้ันกระท�า 
ความผดิฐานลักทรพัย์ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท 

แต่ในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ระบุว่า 
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 334 
ถ้าเป็นการกระท�าที่สามีกระท�าต่อภรรยา 
หรือภรรยากระท�าต ่อสามี ผู ้กระท�า 
ไม่ต้องรับโทษ

จากข้อกฎหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น
ความผิดทีไ่ด้รบัการยกเว้นโทษตามมาตรา 

71 วรรคหนึ่ง นั้น ต้องเป็นลักษณะดังนี้
1) ต้องเป็นสามหีรอืภรรยาท่ีจดทะเบียน 

สมรสกัน
2) ทรพัย์ทีถ่กูขโมยต้องเป็นทรพัย์ระหว่าง 

สามีหรือภรรยาเท่านั้น ไม่มีบุคคลอื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย

3) การยกเว้นโทษต้องเป็นกรณคีวามผดิ 
เ ก่ียวกับทรัพย ์ เฉพาะที่ ไม ่มีการข ่มขู  ่
หรือใช้ก�าลังประทุษร้ายและต้องไม่เกิด
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

สรปุง่าย ๆ  คือ สามภีรรยาท่ีจดทะเบียน
สมรสกนั เมือ่กระท�าความผดิฐานลกัทรพัย์ 
ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ ระหว่างกันเอง 
มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ดังที่กล่าวไปข้างต้น 

18
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รับหนี ้
กิ๊ก

หากภรรยาพบว่า สามีตามกฎหมาย
ของตนได้แอบไปกู้เงินเพื่อน�าไปให้ “กิ๊ก” 
กรณีนี้ท ่ านสามารถปฏิเสธการร ่วม 
รับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวได้ เน่ืองจาก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1490 บญัญัติไว้ว่า หนีที้ส่ามภีรรยา
เป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้น ให้รวมถึงหนี้ท่ีสามี
หรือภรรยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส
ดังต่อไปนี้

1) หนี้เก่ียวแก่การจัดการบ้านเรือน
และจัดหาส่ิงจ�าเป็นส�าหรับครอบครัว  
การอุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษา
พยาบาลบคุคลในครอบครวัและการศกึษา

ของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
2) หนี้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินสมรส
3) หนี้ที่ เกิดขึ้นเ น่ืองจากการงาน 

ซึ่งสามีภรรยาท�าด้วยกัน
4) หนี้ ท่ีสามีหรือภรรยาก่อข้ึนเพื่อ

ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึง่ได้ให้ 
สัตยาบัน

ดังนั้นหนี้ ท่ีเกิดจากสามีกู ้ เงินไปให้ 
หญิงอื่น ภรรยาหลวงไม่ต้องรับผิดชอบ
เพราะเป็นหนีท่ี้ก่อเกดิข้ึนเพือ่ประโยชน์ตน
ฝ่ายเดียว โดยที่ภรรยาไม่ได้รับรู้และไม่ใช่
หนี้ตามมาตรา 1490

19
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นางสาว 
เสมอ

ในโลกยุคป ัจจุบันที่หญิงและชาย 
เท่าเทียมกัน ดังนั้น ค�าน�าหน้าชื่อย่อม
เป็นไปด้วยความสมัครใจ เช่น ฝ่ายหญิง 
เมื่ อแต ่ ง งานจดทะเบียนสมรสแล ้ ว  
จะใช้ค�าน�าหน้าว่านางสาวหรือนางก็ได้  
ส่วนหญิงที่หย่าร้าง หากเดิมใช้ค�าน�าหน้า
ว่า “นาง” กส็ามารถกลบัมาใช้ “นางสาว” 
ได้เช่นกัน ส่วนชายไทย ไม่ว่าแต่งหรือ 
ไม่แต่ง หรือหย่าร้าง ก็ยังคงใช้ค�าน�าหน้า
ว่า “นาย” เท่านั้น

ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติค�าน�าหน้า
นามหญงิ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ทีก่�าหนดให้
หญิงที่อายุ 15 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้สมรส 

ให้ใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นางสาว”
มาตรา 5 หญงิซึง่จดทะเบียนสมรสแล้ว 

จะใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นาง” หรือ 
“นางสาว” ก็ได้ตามความสมัครใจ โดยให้
แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัว

มาตรา 6 หญงิซึง่จดทะเบียนสมรสแล้ว 
ต่อมาการสมรสสิน้สดุลงจะใช้ค�าน�าหน้านาม 
ว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได้ตามความ 
สมัครใจโดยให ้แจ ้งต ่อนายทะเบียน 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยการจดทะเบียน
ครอบครัว

20
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ริบสมบัติ 
ลูกเนรคุณ

พ่อแม่หลายท่านใจดีจึงยกทรัพย์สิน 
ให ้ลูกหลานเสียก ่อนที่ตนจะวายชีวา  
แต่ภายหลังยกทรัพย์สินให้ทั้งหมดแล้ว 
ผู ้สูงอายุเหล่านี้กลับถูกทอดทิ้งไม่ได้รับ
การเหลียวแลจากลูกหลาน ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531  
ได้ระบวุ่า ผูใ้ห้จะถอนคนืการให้ได้ด้วยเหตุ
ที่ผู้รับประพฤติเนรคุณ ซึ่งอาจจะเรียกได ้
ในกรณดีงัต่อไปนี้

1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็น 
ความผิดฐานอาญาอย่างร ้ายแรงตาม
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ

2) ถ้าผู้รับได้ท�าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง 
หรอืหมิน่ประมาทผูใ้ห้อย่างร้ายแรง หรือ

3) ถ้าผู ้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้
สิ่งของจ�าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลา
ท่ีผูใ้ห้ยากไร้และผูร้บัยงัสามารถจะให้ได้

ดังนั้นลูกเนรคุณที่ได้ทรัพย์สมบัติ
แล้วไม่ดูแลพ่อแม่อาจถูกยึดทรัพย์สิน
กลับคืนได้
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ลูกทิ้ง 
แม่

แม่คนเดียวสามารถเลี้ยงลูกสิบคนได้ 
แต่ลูกสิบคนไม่อาจเลี้ยงแม่ได้ เป็นค�า
เปรยีบเทยีบความรกัของแม่ทีม่ต่ีอลกู ทัง้นี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1563 ระบไุว้ว่า บตุรจ�าต้องอปุการะเลีย้งดู 
บิดามารดา

นอกจากนีต้ามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 307 ยงับญัญตัถิงึกรณลีกูทิง้พ่อแม่ 
ทีพ่ึง่ตนเองไม่ได้ให้เป็นความผดิและมโีทษ 
ดังนี้  ผู ้ ใดมีหน ้าที่ตามกฎหมายหรือ 
ตามสัญญาต้องดูแลผู ้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้
เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ กายพิการ หรือ
จิตพิการ ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสีย
โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกดิอันตราย

แก่ชีวิต ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจ�า 
ทัง้ปรบั และถ้าการทอดทิง้ดงักล่าวเป็นเหตุ 
ให้บิดามารดาถึงแก่ความตาย หรือรับ
อันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 308 ผูก้ระท�าต้องระวางโทษ 
ดังที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานฆ่าคนตาย
โดยไม่เจตนา หรือฐานท�าร้ายร่างกาย 
บาดเจ็บสาหัส (มาตรา 290 มาตรา 297 
หรือ มาตรา 298) อีกด้วย

22
กฎหมาย
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โทษเด็ก

ปัญหาการกระท�าผิดกฎหมาย โดย 
ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี นับวัน
จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
คดีที่มีโทษหนักถึงประหารชีวิตและจ�าคุก 
ตลอดชวีติ เช่น คดีฆ่าคนตาย อย่างไรกต็าม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ก�าหนด
ไว ้ว ่าโทษประหารชีวิตและโทษจ�าคุก 
ตลอดชีวิตมิให ้น�ามาใช ้บังคับแก่ผู ้ซึ่ ง
กระท�าความผิดในขณะที่มีอายุต�่ากว่า  
18 ปี ในกรณีผู้ซึ่งกระท�าความผิดในขณะ

ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ได้กระท�าความผิด 
ที่ มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ�าคุก
ตลอดชีวิตให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ�าคุก 50 ปี

โดยสรุปคือ โทษประหารชีวิตและ 
จ�าคุกตลอดชีวิตไม่น�ามาใช้กับเยาวชน 
ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี รวมทั้งให้ถือว่า 
โทษประหารชีวิตหรือจ�าคุกตลอดชีวิต
เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ�าคุก 50 ปี
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งานวัด
วัดทุง่แมวเหมยีวได้จดังานผกูพทัธสมีา

ปิดทองฝังลูกนิมิต 10 วัน 10 คืน ซึ่งเป็น
งานใหญ่ประจ�าอ�าเภอ มผีูค้นมาร่วมท�าบญุ 
แต่ละคืนได้เงินท�าบุญหลายแสน โดยได้
ฝากเงินท�าบุญเหล่านั้นไว้ที่ท่านพระครู
สมภารวัดทุ่งแมวเหมียว อีกทั้ง คุณสมคิด
เศรษฐีประจ�าอ�าเภอ ได้น�าพระพุทธรูป
ทองค�าหนกั 500 บาท ไปถวายวดัดงักล่าว 

ร่วมด้วย ต่อมาพบว่า พระพุทธรูปทองค�า
หายไปเสียแล้ว รวมทั้งท ่านพระครูก็
หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเงินท�าบุญ
กว่า 6 ล้านบาท ดังนั้นตาชุมมัคนายกวัด 
จึงไปแจ้งความ ซึ่งสิบเวรได้ลงบันทึก
ประจ�าวันว่ามีการลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334 ซึ่งระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกิน 3 ปี และปรบัไม่เกิน 6,000 บาท 

24
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ลักทรัพย ์
-ยักยอก

เวลาเกิดความผิดเกี่ยวกับการลักเล็ก
ขโมยน้อย มกัปรากฎค�าว่า “ยกัยอกทรพัย์” 
ขึ้นมาพร้อม ๆ กับการ “ลักทรัพย์” เสมอ 
สองความผิดนี้จะแยกอย่างไร ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สมมติวัดทุ่งแมวเหมียว ซึ่งท่าน
พระครูได้หายตัวไปพร้อมกับเงินท�าบุญ 
จ�านวน 6 ล้านบาท และพระพุทธรูปทองค�า 
กห็ายไปด้วย แต่ทรัพย์สนิของวดัมีความต่าง 
ตรงที่ เงินสด 6 ล ้านบาทอยู ่ในความ
ครอบครองของสมภารแต่พระพุทธรูป 
ทางวัดไม่ได้ฝากสมภารไว้ สมภารไม่ได้ 
ครอบครองพระพุทธรูป ในตอนต ้น  
ความแตกต่างของลักทรพัยก์ับยกัยอก คือ  
กำรลักทรัพย์ เป็นการพรากทั้งกรรมสิทธิ์

และสทิธิครอบครอง ส่วนกำรยกัยอกทรพัย์ 
เป็นการพรากแต่กรรมสิทธิ์อย่างเดียว 
ดังนั้นสมภารจึงมีความผิดฐานยักยอก
เงินท�าบุญตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 352 เพราะสมภารไม่ได ้เป ็น
เจ้าของเงินท�าบุญ การเอาไปจึงพราก
เพียงกรรมสิทธิ์ ส่วนสิทธิครอบครองนั้น
ไม่ถูกพรากเพราะสมภารครอบครองเงิน
ท�าบุญอยู่แล้ว และสมภารยังมีความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 334 ประกอบ มาตรา 335 ทวิ  
คือลักพระพุทธรูป เพราะสมภารไม่ได้ 
ครอบครองพระพุทธรูปและไม่ได ้เป ็น 
เจ้าของอกีด้วย นอกจากน้ีการลกัพระพทุธรปู 
ถอืเป็นการลกัทรพัย์ทางศาสนา มโีทษจ�าคกุ 
ตัง้แต่ 3 ปีถึง 10 ปี และปรับตัง้แต่ 6,000 บาท 
ถึง 20,000 บาท 
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เจ้าหนี ้
ปากเสีย

เร่ืองเงิน-ทองไม่เข้าใครออกใคร โดย
เฉพาะกรณีให้คนใกล้ชิดยืมเงินโดยไม่ท�า
เป็นหนงัสอืกูย้มื แต่เมือ่ถงึก�าหนดช�าระคืน 
กลับไม่ช�าระหนี้ตามที่แจ้งไว้ หากเกิด
กรณีดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้จะใช้วาจาด่า
ลูกหนี้เพื่อให้ช�าระหนี้จะกระท�าได้หรือไม่ 
กฎหมายสามัญประจ�าบ้านมีค�าตอบ 

ซ่ึงตามพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี 
พ.ศ. 2558 มาตรา 11 (2) ห้ามผูท้วงถามหน้ี 

โดยใช้วาจาหรือภาษาท่ีเป็นการดูหมิ่น
ลูกหนี้หรือผู้อื่น ประกอบกับมาตรา 39 
บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 
11 (2) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ ดังนั้นหากเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ใคร
โดยใช้วาจาไม่สุภาพด่าทออาจมีโทษ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

26
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เหล่ียม 
เจ้าหนี้

บุคคลที่ มีพลังทุนและพลังความรู ้ 
ด้อยกว่ามักถูกเอาเปรียบจากความไม่รู ้ 
เช่น เรื่องของป้าสมใจเป็นเจ้าแม่เงินกู ้  
มีลูกหนี้ทั้งชาวนา ชาวไร่ ข้าราชการ 
พนักงานเอกชนในอ�าเภอ ซึ่งลูกหนี้ของ
ป้าสมใจรวมถึงมุก ไพลิน และพลอย  
โดยมุกเป็นพนักงาน อบต. ไพลินเป็น
พนักงาน ธกส. ส่วนพลอยเป็นสรรพากร
อ�าเภอ ได้กูเ้งนิป้าสมใจคนละ 350,000 บาท 
เมื่อกาลเวลาผ่านไปทั้ง 3 คนจ่ายดอกเบี้ย
ตามปกติ แต่ป้าสมใจขอข้ึนดอกเบี้ยอีก

จนทั้ง 3 คนไม่อาจจ่ายหนี้ได้ นอกจากนี ้
ป้าสมใจยังส่งทนายไปแจ้งว่า หนี้ของ 
ทั้ ง ส ามรวมแล ้ ว เกิ น  1  ล ้ านบาท  
เธอท้ังสามจะต้องล้มละลายและต้องถูก 
ออกจากงาน จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผล 
ให้ทัง้ 3 คน มคีวามกงัวลว่าพวกเธอจะต้อง 
เป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 หรือไม่ 
เพราะหากศาลมีค�าพิพากษาให้ท้ังสามคน 
เป็นบคุคลล้มละลายทรพัย์สนิต่าง ๆ  จะต้อง 
พิทักษ์ไว้ท�าธุรกรรมอะไรแทบไม่ได้เลย

27
ขอข้ึน

ดอกเบ้ียนะ
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บุคคล 
ล้มละลาย

จากเรื่องราวของมุก ไพลิน และพลอย 
ท�าให้รู ้ว่าทุกข์อะไรก็ไม่เท่าทุกข์เพราะ
ความไม่รู ้กฎหมาย แต่ด้วยความโชคดี
ของทัง้สามคน ได้มทีนายใจดใีห้ค�าแนะน�า
กับทั้งสามคนว่า ตามพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 ระบุไว้ว่า 
บคุคลล้มละลายจะเป็นได้ในบุคคลธรรมดา

ก็ต่อเมื่อเป็นหนี้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
ถ้าเป็นนติบุิคคล เช่น บรษิทั จะต้องเป็นหนี้ 
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่กรณีของทั้ง 
สามคนเป็นหนี้เพียงคนละ 350,000 บาท 
จึงยังไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และที่ส�าคัญ
ไม่ได้มเีจตนาไม่จ่ายหนี ้ไม่ได้หลบหน ีและ
อยู่ในฐานะที่สามารถช�าระหนี้ได้

28

บุคคลล้มละลำย
ต้องเป็นหน้ีต้ังแต่
1 ล้ำนบำทข้ึนไป
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คนรัก 
ต้นไม ้

ขจีเป็นหญิงสาวที่รักต้นไม้มาก เธอ
ลาออกจากราชการเพื่อท�าไร่นาสวนผสม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เธอมีที่ดิน
อยู่ 10 ไร่ ปลูกบ้าน 1 ไร่ ขุดสระ 3 ไร่  
ที่เหลือปลูกผักสวนครัว ไม้ผล ไม้สัก พยุง 
นอกจากนี้เธอยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ และ
เลี้ยงปลา 

ต่อมา นายธง นักเลงหัวไม้ประจ�า
หมู ่บ้าน ได้ก่อเหตุคว้ามีดไล่ฟันต้นไม ้

ของขจีขาดกระจุย ซ่ึงพบว่าเป็นไม้สัก
ขนาดสูงสองเมตรถูกฟันขาดเป็นสองท่อน 
นับสิบต้น ซึ่งบางต้นปลูกในที่ของขจี  
แต่มีบางต้นปลูกรุกมาในที่สาธารณะ ทั้งนี้ 
นายหรั่งได้เป็นผู้พบเห็นการกระท�าของ
นายธงจงึน�าความไปแจ้งต่อขจ ีอย่างไรก็ด ี
ขจีจะสามารถเรยีกค่าเสยีหายตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  
ได้หรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไป

29

48

Law P1-P140_iPong edit Final1.indd   48 12/16/16   1:17 PM



ของคนอื่น
อย่าท�าลาย

เม่ือขจีทราบว่านายธงเป็นผู้ท�าลาย
ต้นไม้ของเธอ จึงน�าเรื่องเข้าแจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เมื่อขจี นายธง และ
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจมาถึงที่เกิดเหตุได้ส�ารวจ
ความเสียหายพบว่า มีต้นสัก 18 ต้น 
ได้รับความเสยีหาย คิดราคาจากอายสุองปี  
ต้นละ 1,000 บาท นายธงจึงถกูแจ้งข้อหา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 
ฐานท�าให้เสียทรัพย์หนึ่งกระทง และ 
เจ ้าหน้าที่ต�ารวจ ได ้ให ้นายธงชดใช ้ 
ค่าเสยีหายอกี จ�านวน 18,000 บาท นายธง 
จึงแย้งว ่าขอชดใช้เพียง 8,000 บาท

เนื่องจากมีต้นสัก 10 ต้น นางขจีปลูกไว ้
บนทางสาธารณะ แต่ในทางกฎหมายนายธง
ได้กระท�าละเมดิตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย์ มาตรา 420 โดยท�าให้ต้นไม้
ของขจเีสยีหาย 18 ต้น แต่ 10 ต้น ที่ปลูก
ในทีส่าธารณะนัน้โดยกฎหมายถอืว่าต้นไม้ 
เป็นส่วนควบของที่ดิน ต้นไม้ทั้ง 10 ต้น 
จงึเป็นส่วนควบของท่ีสาธารณะไม่ใช่ของขจ ี
แต่กรณีดังกล่าวศาลเคยตัดสินให้ถือว่า 
ต ้นไม ้แม ้จะเป ็นส ่วนควบของ ท่ีดิน
สาธารณะ แต่ยังถือว่าผู้ปลูกเป็นเจ้าของ 
จงึให้ผูท้ีท่�าลายต้องชดใช้ค่าเสยีหายทัง้หมด 
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กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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นาย 
ประกัน 

สมชายเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู ้ ท่ี
เดอืดร้อน อยูม่าวนัหน่ึงสญัชยัซึง่เป็นเพือ่น
กับสมชายได้ลงทุนท�าธุรกิจโรงน�้าแข็ง 
จงึไปกู้เงินจากธนาคาร จ�านวน 10 ล้านบาท 
โดยให้สมชายเป็นผูค้�า้ประกนัตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 
สมชายจึงต ้องผูกพันตนไปช�าระหนี ้
หากสัญชัยไม ่ยอมช�าระหนี้  และยัง 
ไปชวนน�้าฝนแฟนสาวน�าที่ดินมาจ�านอง 

ค�้าประกันหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 702 คือการเอา
ที่ดินประกันการช�าระหนี้ ในกรณีที่สัญชัย 
ไม่ช�าระหนี้ แต่ต่อมาปรากฏว่าธุรกิจของ
สัญชัยประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถ 
จ่ายหนี้แก่ธนาคารได้ และได้หลบหนีไป 
อยู่ต่างประเทศ เหตุการณ์จะเป็นเช่นไร 
โปรดติดตามตอนต่อไป
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โรงน�้าแข็ง
สัญชัยธารา 

จากเหตุการณ ์ที่ ธุรกิจของสัญชัย
ประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถจ่ายหนี ้
แก ่ธนาคารได ้ และได ้หลบหนีไปอยู ่ 
ต่างประเทศ ธนาคารจึงได้ยื่นฟ้องสัญชัย 
สมชาย และน�้าฝน ทั้งนี้สมชายและน�้าฝน 
ได้ปฏิเสธการช�าระหนี้แทน โดยแจ้งว่าตน
และแฟนสาวเป็นเพียงผู ้ค�้าประกันและ 
ผูจ้�านอง ธนาคารจะต้องไล่เบีย้เอากบัสัญชยั 

ผู้กู้ยืมให้สิ้นสุดเสียก่อน จึงจะฟ้องสมชาย
และน�้าฝนได้ แต่ธนาคารได้ยกข้อสัญญา
ว่า สมชายและน�้าฝนได้เซ็นในสัญญา 
ค�้าประกันและจ�านองแล้วว่า จะรับผิด 
ในฐานะลูกหนี้ช้ันต้น ธนาคารจึงสามารถ
ฟ้องได้ในคราวเดียวกัน ความเดือดร้อน
ก�าลงัมาเยอืนสมชายเข้าให้แล้ว สมชายจะ
ท�าอย่างไร ติดตามได้ในตอนต่อไป

32
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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คนดี 
ผีคุ้ม ? 

สมชาย และน�้ าฝนอยู ่ ในอาการ
กลัดกลุ้ม เน่ืองจากธนาคารได้ใช้สัญญา
ผูกมัดยกเว้นไม่ให้สัญชัยต้องรับผิดก่อน 
ซ่ึงจากกรณดีงักล่าวประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 681/1 ซึ่งเพิ่มโดย 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) 

พ.ศ. 2557 ได้แก้ไขหลักการไม่ให้ธนาคาร
สามารถยกข้อสัญญาแบบนี้มาฟ้องร้อง 
ผู้ค�้าประกันและจ�านองได้ หมายความว่า
แม้สมชายกับน�้าฝนจะเซ็นค�้าประกันกับ
จ�านองโดยต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ 
ชั้นต ้นคือสัญชัยก็ตาม แต ่ ให ้ ถือว ่ า  
ข้อสัญญาแบบนี้บังคับใช้ไม่ได้ เพื่อเป็น 
การคุ ้มครองไม่ให้ธนาคารเอาเปรียบ 
ผู้ค�้าประกันและผู้จ�านอง โดยธนาคารต้อง
ไปฟ้องร้องด�าเนินคดีกับสัญชัยให้เสร็จสิ้น 
เสียก่อน จึงจะมาฟ้องสมชายกับน�้าฝนได้
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นายประกัน 
และพยาน

หลาย ๆ  ท่าน อาจเคยตกอยู่ในสถานะ
นายประกันที่ไปค�้าประกันให้แก่บุคคลอื่น 
อาท ิประกนัหนีกู้้ยมืเงนิ ประกนัหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ ประกนัรบัทนุไปเรยีนต่างประเทศ 
ประกันการท�างานราชการหรือเอกชน 
หรืออาจเป็นพยานสัญญากู้ยืมเงิน กรณี

เกิดปัญหานายประกันจะต้องให้เจ้าหนี้
ไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
688 ส่วนพยานในสัญญาต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ 
เป็นทั้งลูกหนี้ชั้นต้น และชั้นรอง ถือว่า 
ท่านไม่เกี่ยวข้องกับการช�าระหนี้

34

ลูกหนี้ คนค�้ำ เจ้ำหน้ี

กฎหมาย
สามัญ
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สมชาย 
นาย 
ประกัน

เพิ่งผ่านพ้นเรื่องราวการค�้าประกัน 
ให้สัญชัยไปไม่นาน ต่อมาสมชายได้น�า 
หลักทรัพย ์จ� านวน 300,000 บาท  
ไปประกันตัววีระซึ่งถูกจับกุมในข้อหามี
ยาบ้าไว้เพื่อจ�าหน่าย และศาลได้มีค�าสั่ง
ปล่อยตัวชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา มาตรา 106 แต่ต่อมา 
วีระได้หลบหนีไป และเมื่อถึงก�าหนด 
นัดไต ่สวนมูลฟ ้อง เจ ้าหน ้าท่ีต�ารวจ 
ไม่สามารถน�าตัววีระขึ้นศาลได้ อัยการ
และต�ารวจจึงแจ้งให้สมชายทราบและให้

ติดตามตัววีระกลบัมา เพราะต�ารวจแจ้งว่า 
หากตามตัววีระกลับมาไม่ได้จะต้องถูก
ริบเงินประกันเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 119 ที่ศาลมีอ�านาจบังคับ 
การตามสัญญาประกันได ้ ในกรณีที่ 
ผู ้ต้องหาหลบหนีอันเป็นการผิดสัญญา
ประกัน และอีกไม ่ ก่ีวันถัดมาต�ารวจ 
แจ้งว่าได้ริบเงินจ�านวน 300,000 บาท 
เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอีกสามวัน
ถัดมาวีระกลับมารับผิดชอบกับความผิด 
ที่ตนเองก่อไว้ สมชายจึงไปขอคืนเงิน 
ค่าประกัน ทัง้นีเ้จ้าหน้าทีต่�ารวจได้แจ้งว่า
จะคนืให้ จ�านวน 280,000 บาท เน่ืองจาก
มีเบี้ยปรับจ�านวน 20,000 บาท 
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คืนเงิน
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เบ้ียปรับ
20,000 บำท

54

Law P1-P140_iPong edit Final1.indd   54 12/16/16   1:17 PM



ทนาย 
คนยาก 

ลุงบุญถูกกล่าวหาจากหัวหน้ายามว่า 
ขโมยของในอพาร์ทเม้นท์ที่ตนเป็นยามอยู่ 
แม้จะบอกกบัทกุคนว่าตนไม่ได้เป็นผูข้โมย
แต่ไม่มีใครเชื่อ ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก�าหนดให้บุคคลย่อม 
มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้ต้องหา
หรอืจ�าเลยในคดีอาญามสีทิธิในการต่อสูค้ดี 

โดยสามารถร้องขอต่อศาลให้มีทนาย 
ในการป้องกันสิทธิของตนได้ นอกจากนี้
ศาลยุติธรรมท่ัวประเทศยังมีทนายขอแรง
ที่ลงชื่อไว้ในบัญชี เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านคดีความ ในที่สุดลุงบุญ 
ก็มีทนายคอยให ้ความช ่วยเหลือตาม
กระบวนการยุติธรรม

36
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กองทุนยุติธรรม 
ช่วยประชาชน

ในอดีต การเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชนมีความยุ ่งยาก ล่าช้า และม ี
ค่าใช้จ่ายสงู แต่ปัจจุบนัได้มพีระราชบญัญัติ 
กองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 โดยให้กองทนุ 
ยุ ติธรรมมีสถานะเป ็นนิติบุคคลอยู ่ที่
กระทรวงยตุธิรรม เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน 
ผู ้ยากไร้ด้านค่าใช้จ่าย ให้ได้รับความ
เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่าง 
เสมอภาค ประกอบด้วย 1) การปล่อยตัว 
ชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย 2) การช่วยเหลอื 
ประชาชนในการด�าเนินคดี อาทิ ค่าจ้าง
ทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจพิสูจน์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 3) การช่วยเหลือ 
ผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู ้ได ้รับ 
ผลกระทบจากการถูกละเมดิสทิธมินุษยชน 
4) การให้ความรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อ
ขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรมได้ท่ี 
ส�านักงานกองทุนยุติธรรม ส�านักงานปลัด
กระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 22 อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2502 6741,  
0 2502 6743, 0 2502 6760 เว็บไซต์ 
www.jfo.moj.go.th หรือส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
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แม่แตง 
สะอื้น 

ตลาดแม่แตงเป็นตลาดเก่าแก่มคีนยาก 
คนจนน�าสินค ้ามาขายพอประทังชีพ 
ซึง่นายกเทศมนตรีแม่แตง ได้มแีนวคิดสร้าง
ตลาดติดแอร์ในพื้นที่ตลาดแม่แตง เพื่อ
เก็บค่าเช่าและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล  
นายกเทศมนตรีจึงออกค�าส่ังให้ชาวบ้าน
แม่ค้าย้ายออกจากพ้ืนทีใ่ห้หมด แต่ชาวบ้าน
ทุกคนยังยืนหยัดค้าขายในตลาดแม่แตง 
นายกเทศมนตรีจึงน�าเครื่องขยายเสียง 
มาเปิดดัง ๆ ใส่แม่ค้า หรือส่งแก๊งอันธพาล

มาท�าเสียงมอเตอไซค์เสียงดัง
จากเหตุการณ์สมมติดังกล่าว ในทาง

กฎหมายถือเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วย
งานราชการกับประชาชนหรือคดีปกครอง 
อนัอยูใ่นเขตอ�านาจการพจิารณาพิพากษาคด ี
ของศาลปกครองตามมาตรา 9 พระราชบัญญตัิ 
จัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงเหตุการณ์ 
จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป

38
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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คด ี
แม่แตง

จากสถานการณ ์ที่ ตลาดแม ่แตง 
ที่นายกเทศมนตรีได้สั่งให้ชาวบ้านย้าย 
ออกจากพื้นที่ ทนายจึงแนะน�าให้ชาวบ้าน 
ต่อสู ้กับค�าสั่งดังกล่าว เน่ืองจากค�าสั่ง 
ดังกล่าวถือเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ม ี
ผลกระทบต ่อสิท ธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเป ็นคดีปกครอง จึงต ้อง
ด� า เ นิ น ก า รยื่ นฟ ้ อ ง เพิ ก ถอนค� า สั่ ง 

39

นายกเทศมนตรีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 9 (1) ได้อนุญาตให้ชาวบ้าน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�า 
ของฝ่ายปกครองในรปูแบบต่าง ๆ  สามารถ
น�าคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้
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คุ้มครอง
ช่ัวคราว

แม้ว่าทนายและชาวบ้านจะยื่นฟ้อง 
เ พิ กถอนค� า สั่ ง น ายก เทศมนตรี ต ่ อ 
ศาลปกครอง แต่ปรากฏว่ามีรถแบคโฮ
เตรียมเข้ามาร้ือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ภายใน
ตลาดแม่แตง ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตัจัิดตัง้ 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 66 ได้ก�าหนดให้ 
ศาลปกครองสามารถออกมาตรการ

คุ ้มครองช่ัวคราว ในกรณี ท่ีอาจเกิด
ความเดือดร้อนเสียหายก่อนท่ีศาลจะม ี
ค�าพิพากษาได้ ซึ่งศาลปกครองจึงออก 
ค� าสั่ ง รับคดี ไว ้พิ จารณาและมีค� าสั่ ง 
คุ้มครองไม่ให้มีการรื้อถอนตลาดแม่แตง
จนกว่าศาลจะตดัสนิคดเีสรจ็

ดังนั้น นายกเทศมนตรีจึงไม่มีสิทธิ 
รือ้ถอนตลาดแม่แตงได้ 

40
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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หอพัก 
หน้าเลือด

ปัจจุบันมีประชาชนจ�านวนไม่น้อย 
ที่ ใช ้บริการ เช ่ าหอพัก เพื่ อพักอาศัย  
ซ่ึงหอพักโดยส่วนใหญ่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าน�้าและค่าไฟตามอัตราที่หอพักก�าหนด 
แต่ทราบหรือไม่ว่า หากมีการเก็บค่าน�้า
ค่าไฟแพงเกินจริง ตามพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 มาตรา 
29 ถือเป็นการจงใจที่จะท�าให้ราคาสูง 
เกินสมควร หรือท�าให้เกิดความปั่นป่วน
ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด ๆ ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญัตดิงักล่าว

41
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นักเลง
สุรา 

“ดืม่สุราสกัหมืน่จอกกบัมติรสหายทีรู่ใ้จ
ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมา” การพูดด้วยถ้อยค�า
หวานหูกับเพื่อนร่วมวงเหล้าถือเป็นสิ่งที่ด ี
แต่หากการตั้งวงด่ืมสุราแล้วส่งเสียงดัง 
รบกวนผู้อืน่ โดยเฉพาะในยามวกิาล ถือเป็น 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 397 วรรคแรก ผู้ใดกระท�าด้วย
ประการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก 
ข่มเหง คุกคาม หรือกระท�าให้ได้รับความ
อับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากน้ีศาลยังเคยตัดสินไว ้ ใน 

42

ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1398/2506 การที่
จ�าเลยด่าซ�า้ไปซ�า้มาหลายครัง้ทีห่น้าประตู
บ้านผู้เสียหายในเวลากลางดึก อันเป็น 
เวลาหลับนอนของผู้เสียหายซ่ึงอยู่ในบ้าน
ถอืได้ว่าเป็นการท�าให้ผูเ้สยีหายได้รบัความ
เดือดร้อน ร�าคาญ การกระท�าเช่นนี้จึงผิด
มาตรา 397

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รถ 
ผู้ย่ิงใหญ่

อ�านาจวาสนา ยศถาบรรดาศักด์ิ เป็นสิง่ 
ที่ไม่เข้าใครออกใคร บางคนลุแก่อ�านาจ
ใช้อ�านาจในทางที่ผิด ส�าหรับบางคนที่
ไม่มีอ�านาจแต่น�าเคร่ืองหมายราชการ 
ไปติดหน้ารถโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ
แสดงความยิ่งใหญ่ของตน อาจติดคุกได้ 
เ น่ืองจากอาจเข ้าข ่ายกระท�าผิดตาม 

43

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ  
พ.ศ. 2482 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู ้ ใด 
ใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงาน 
ราชการท่ีก�าหนดเครื่องหมายนั้นจะได้
รับอนุญาต และมาตรา 8 ผู ้ใดฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งมาตรา 6 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกนิ 1 ปี และปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท 
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โฆษณา 
เกินจริง

รู ้หรือไม่ ? การใช้ข้อความโฆษณา 
เป็นเท็จหรือเกินจริงผิดกฎหมาย !!!

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ก�าหนดว่าการ
โฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ
ที่อาจก ่อให ้ เกิดผลเสียต ่อสังคมเป ็น 
ส่วนรวม ท้ังน้ีไม่ว่าข้อความดังกล่าวน้ัน
จะเป็นข้อความที่เก่ียวกับแหล่งก�าเนิด 
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้า 
หรอืบรกิาร ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา 
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ ข้อความท่ี
เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็น
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
เป็นส่วนรวม เช่น 1) ข้อความที่เป็นเท็จ

หรือเกินความจริง 2) ข้อความที่จะก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริง หรือไม่ก็ตาม

โดยในพระราช บัญญัติ คุ ้ มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ก�าหนดว่า
ผู้ใดโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินจริง ผู้กระท�า
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรบัไม่เกนิ 50,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
ดังนั้นจะโฆษณาสินค้าและบริการก็ควร
ให้สมน�้าสมเนื้อ ไม่โฆษณาเกินจริง เพราะ
หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับและถูกจับจ�าคุกได้

44

ขำวไว 
ในวันเดียว

100%

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เสือ 
ปืนไว

สุภาษติโบราณกล่าวไว้ว่า “เสอืสองตัว 
อยู ่ถ�้าเดียวกันไม่ได้” น่าจะใช้ได้ดีกับ
พฤติกรรมของวัยรุ่นบางกลุ่มในสมัยนี้ที่มี
การจับกลุ่มทะเลาะวิวาทตามที่เห็นจาก
สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะพวกเสือปืนไวหรือ
ชอบชักปืน โชว์อาวุธ ในการต่อสู้ เพราะ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 379 
กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการ 
วิวาทต่อสู ้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 10 วนั 
หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ” ซึ่งอาวุธในที่น้ีหมายถึง อาวุธ 
ทกุชนิด ทัง้ส่ิงทีไ่ม่เป็นอาวุธโดยสภาพ เช่น  
คัทเตอร์ มีดพับ รวมไปถึงอาวุธโดยสภาพ 
เช่น ดาบ หอก ปืน และการจะผดิตามมาตรา 
379 ได้ต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนดังน้ี  
1) ชักหรือโชว์อาวุธ 2) เป็นสถานการณ์
สมัครใจทะเลาะวิวาทกันทั้ง 2 ฝ่าย

ยิงปืน 
ขึ้นฟ้า 

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะเห็นภาพ 
จนชนิตากบัการยงิปืนขึน้ฟ้าในช่วงเทศกาล 
ต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่ว่า ประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 376 ระบุว่าผู้ใดยิงปืนซ่ึงใช้
ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้าน หรือ
ที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

นอกจากนี้ศาลฎีกายังเคยตัดสินใน 
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่  3452/2546  
ว่าจ�าเลยยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแม้จะเป็น
เพียงการทดสอบว่าอาวุธปืนของกลางนั้น
จะยังใช้ได้อยู ่หรือไม่ก็ตาม การกระท�า
ของจ�าเลยเป็นความผิดฐานยิงปืนซ่ึงใช ้
ดินระเบิดโดยใช่เหตุในหมู ่บ ้าน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 376 แล้ว

45
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ยิงปืน 
ขึ้นฟ้า 

ปืน 
เถื่อน

กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธป ืนถือเป ็น 
ข ้อกฎหมายที่ประชาชนที่ มีอาวุธป ืน 
มักท�าผิดได้บ่อย เน่ืองจากมีหลายข้อหา
เกี่ยวพันกันซึ่งหากบุคคลใดมีอาวุธปืนไว้
ในการครอบครองแต่เป็นอาวุธปืนที่ไม่มี
ทะเบียนหรือที่เรียกว่า “ปืนเถื่อน” ต้อง
ระวางโทษจ�าคุก 1 ปีถึง 10 ปี และปรับ
ตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท ซึ่งเป็น
ไปตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 72 แห่ง
พระราชบญัญตัอิาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อาวุธปืน พ.ศ. 2490

ปืน 
ผิดมือ

นอกจากการท่ีมีอาวุธไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
ท้องที่จะผิดกฎหมายแล้ว การที่มีอาวุธ
ปืนที่ได้รับใบอนุญาตแต่เป็นของผู้อื่นไว้
ในครอบครอง หรอืทีเ่รยีกว่า “ปืนผดิมอื”  
ถือเป็นความผิดเช่นกัน ซึ่งต้องระวางโทษ 
จ�าคุก 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่  
1,000  บาทถงึ 10,000 บาท ซึง่เป็นไปตาม 
มาตรา 7 ประกอบมาตรา 72 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญตัอิาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน 
พ.ศ. 2490

นอกจากนี้การมีเครื่องกระสุนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต (กระสุน
ไม่ถูกขนาดกับปืนที่ได้รับอนุญาต) ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ 
ตามมาตรา 8 ประกอบมาตรา 72 ทว ิ
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

47
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พกปืน  
-ยิงปืน

การมีใบอนุญาตครอบครองปืนและ
ลูกกระสุนปืนนั้นจ�ากัดเพียงการอนุญาต 
มีไว้เพื่อครอบครองเท่านั้น แต่การพกพา 
ไปไหนมาไหนไม่สามารถท�าได้ตามอ�าเภอใจ 
การจะยิงปืนก็เช่นกัน ทั้งนี้หากพกพา
อาวุธปืนโดยไม่มใีบอนญุาตต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 8 ทว ิ
วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา 72 ทว ิวรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัอิาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน 
วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน 

พ.ศ. 2490
อีกทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 376 ระบุว ่า การยิงปืนซึ่งใช ้
ดินระเบิดโดยใช่เหตุต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ดงันัน้ใครทีม่ใีบอนญุาตพกปืนกย็งัต้อง
ระวังว่าการพกปืนไปไหนมาไหน หรือการ
ยิงปืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอาจติดคุก
หรือถูกปรับได้

49
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แชร์
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 

2534 ระบุความหมายของแชร ์ไว ้ว ่า  
การท่ีคนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปตกลงว่าจะส่ง
เงนิเป็นงวด ๆ  ให้เจ้ามอืแชร์ (ท้าวแชร์) เพือ่
เป็นเงนิกองกลาง แล้วบุคคลใด (ลกูวงแชร์) 
ประสงค์จะเอาเงนิไปใช้กต้็องประมลูดอกกัน 
หรือใช้วิธีการอื่นแทนการประมูลก็ได ้ 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามท้าวแชร์ท�าอะไร
บ้างนั้น สามารถติดตามได้ในตอนต่อไป

50

ท้ำวแชร์

กฎหมาย
สามัญ
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ข้อห้าม 
ท้าวแชร์

รูห้รอืไม่ว่า พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 
พ.ศ 2534 (มาตรา 6) ห้ามท้าวแชร ์
กระท�าการดังนี้ 

1) ห้ามท้าวแชร์จัดเล่นแชร์เกิน 3 วง
2) ห้ามมีเงินกองกลางต่อครั้งรวมกัน

ทุกวงเกิน 300,000 บาท 
3) ห้ามมีสมาชิกวงแชร์ทุกวงรวมกัน

51

เกิน 30 คน
หากท้าวแชร์ฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าว 

ตามมาตรา 6 จะมีโทษจ�าคุกไม ่เกิน  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 17 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว
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เมื่อท่านได้เข้ากลุ่มการเล่นแชร์แล้ว 
อาจมีข ้อกังวลว่าแชร์อาจจะล่ม ซึ่งม ี
ข้อแนะน�าส�าหรับการรับมือแชร์ล่ม ดังนี้

1) ท้าวแชร์ไม่โกง ไม่หนี แต่มีเหตุ
อื่น ๆ ท�าให้แชร์ล่ม ท�าให้การบริหารเงิน 
ไม ่เป ็นไปตามเป้าหมายการเล ่นแชร ์ 
กรณีน้ีแก้ด้วยการฟ้องร้องบังคับทางแพ่ง 
โดยไม่จ�าเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่งได ้
โดยสืบพยานบุคคล

2) ท้าวมเีจตนาโกงต้ังแต่แรก บอกว่าจะ
ตั้งวงแชร์พอได้เงินแล้วน�าเงินหลบหนีไป 
กรณีนี้สามารถแจ้งต�ารวจเป็นคดีอาญา
ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 341 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ

52

ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
3) ถ้าท้าวแชร์ไม่ได้ตัง้ใจหลอกต้ังแต่แรก 

แต่ต่อมาภายหลงัท้าวแชร์น�าเงนิกองกลาง 
ไปใช้แล้วหลบหนไีป กรณนีีส้ามารถแจ้งความ 
ฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจ�า
ทั้งปรับ

4) ถ้าลกูแชร์คนใดคนหนึง่หรอืหลายคน 
หลบหน ีท้าวแชร์ต้องรบัผดิชอบโดยส�ารอง 
จ ่ายไปก ่อน แล ้วท ้าวแชร ์ใช ้สิทธิไป 
แจ้งความฐานยักยอกทรัพย์กับลูกแชร์ 
นั้น ๆ ได้ แต่กรณีนี้ลูกแชร์หนีท้าวแชร์จะ
ปัดความรับผิดชอบไม่ได้

4 วิธีรับมือกับ
แชร์ล่ม 

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ฟตุบอล นอกจากเป็นกฬีายอดนยิมแล้ว 
ยังเป็นการพนันยอดนิยมอีกด้วย ส�าหรับ
ท่านที่หวังจะรวยจากการพนันฟุตบอล 
หรือการเป็นเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอล 
เ ร ามี ค� า พิพากษาศาลฎี ก าที่ ตั ดสิ น 
เกี่ยวกับคดีการพนันฟุตบอลไว้ดังนี้ ตาม 
ค�าพพิากษาศาลฎกีาท่ี 8247/2548 ระบวุ่า 
จ�าเลยกับพวกร่วมกนัเล่นการพนนัทายผล
ฟุตบอลโดยถือผลแพ้ชนะของการแข่งขัน
ฟุตบอลต่างประเทศทีมต่าง ๆ เป็นผลแพ้
ชนะระหว่างจ�าเลยกับพวก จ�านวน 211 

53

ครั้ง ๆ ละ 1 วัน โดยจ�าเลยเป็นเจ้ามือ 
รับกินรับใช้ เม่ือจ�าเลยให้การรับสารภาพ 
ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันยุติตามค�าฟ้อง การที่ 
จ�าเลยกบัพวกร่วมกันเล่นการพนนัทายผล 
ฟุตบอลรวมจ�านวน 211 ครั้ง โดยถือเอา 
การแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้งเป ็นผล 
แพ้ชนะ เป็นการกระท�าความผิดซ่ึงอาศัย
เจตนาแตกต่างแยกจากกันได้ตามผล 
การแข่งขันของฟุตบอลแต่ละครั้งท่ีจ�าเลย
กบัพวกเข้าเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลกัน 
แม้จะมีลูกค้าแทงพนันเพียง 40 คนก็ตาม  

เจ้ามือ 
บอลโลก
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เจ้ามือ 
หวย

ทุก ๆ วันท่ี 1 และวันที่ 16 ของ
ทุกเดือนคือวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ซ่ึงบางคนไม่เสี่ยงโชคโดยการซื้อสลาก  
แต่ใช้วิธีการเล่นหวยใต้ดิน โดยเงินที่ 

54 เจ้ามือหวยได้รับนั้นถือเป็นเงินท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่เจ้ามือหวยจะต้องเสีย
ภาษจีากเงนิดงักล่าวหรอืไม่ ถอืเป็นค�าถาม
ที่น่าสนใจ ท้ังนี้ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
10701/2555 เคยตัดสินว่า เงินได้จาก
การเล่นพนันสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) 
แม้เป็นเงินได้ทีม่าจากการกระท�าทีไ่ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ก็เข้าลักษณะเป็นเงินได้
จากการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 
40 (1) ถึง (7) จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8) ตามกฎหมายประมวล
รัษฎากร รวมทั้งเ งินได ้จากการพนัน 
หวยใต้ดินไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย 
ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ เมื่อโจทก์ 
ไม่สามารถพสิจูน์ค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็น 
และสมควรได้ จึงไม่สามารถหักค่าใช้จ่าย
แก่โจทก์ได้ ดงันัน้จากค�าพพิากษาดงักล่าว 
แม้เงนิรายได้จากหวยใต้ดนิจะเป็นเงนิทีไ่ด้
มาจากการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่ก็ต้องเสียภาษีเงินได้

บน 000 000x000
ล่ำง 00 000x000

เม่ือจ�าเลยกับพวกร่วมกันเล่นการพนัน 
ทายผลฟตุบอลตามฟ้องรวมจ�านวน 211 ครัง้ 
การกระท�าของจ�าเลยตามที่ปรากฏใน
ค�าฟ้องจึงเป็นความผิดรวม 211 กรรม
ต่างวาระกัน หาใช่เป็นการกระท�าอันเป็น

ความผิด 40 กรรม ดังท่ีจ�าเลยกล่าวอ้าง  
มาถงึตรงนีค้งจะพอทราบว่าการเป็นเจ้ามอื
รับแทงฟุตบอล โดยเฉพาะรายการส�าคัญ 
ซึง่ผดิกฎหมายหลายกรรมต่างวาระรวมกนั

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ขายของออนไลน์
ต้องท�าอย่างไร

การขายของผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
ในบ้านเราก�าลังกลายเป็นช่องทางสร้าง 
รายได้ส�าคัญที่เรียกว่า E-Commerce  
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อันหมายถึง 
การด�าเนนิธรุกจิโดยใช้สือ่ทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทางธรุกจิ เช่น การซือ้ 
ขายสินค้าและบริการโดยการโฆษณา
ผ่านส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผู้ขายต้อง 
มี ใบทะเบียนพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  
โดยผู้ขายที่ฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

55

2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 
100 บาท ในกรณีที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ดังนั้น ผู้ท่ีขายของผ่านโซเชียลมีเดีย 
ควรไปจดทะเบียน ท้ังนี้เพื่อตัวผู้ขายเอง 
จะได้มีความน่าเชื่อถือและผู ้ซื้อจะได้ 
เชือ่มัน่ และสามารถตรวจสอบทีม่าทีไ่ปได้ 
ซึง่จะเป็นผลดีทัง้สองฝ่าย โดยสามารถสอบถาม 
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพิ่มเติมได้ที่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทร. 0 2547 4446-7 
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ขายตรง 
จอมต๊ือ

ประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีม่อีสิระเสร ี
เรื่องการค้าการขายในระดับหนึ่ง ซึ่งหาก
ขายของไม่ผิดกฎหมายก็สามารถท�าการ
ค้าขายได้ ทัง้นีธ้รุกิจขายตรงกเ็ป็นอกีธรุกจิ
หน่ึงที่มีผู ้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก  
แต่การขายตรงนั้นหากขายผิดวิธีโดยการ
สร้างความร�าคาญให้แก่คนอื่น จะมีโทษ
ปรับสูงสุดถึง 30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม 
พระราชบัญญั ติขายตรงและตลาด 
แบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 26 บัญญัติว่า  
ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้า
ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือ 
สถานที่ท�างานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น 

56
หรือสถานที่อื่นที่มิใช ่สถานท่ีประกอบ
การค้าเป็นปกติธุระ ผู้จ�าหน่ายอิสระหรือ
ตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นก่อน 
และต้องไม่กระท�าการอันเป็นการรบกวน
หรือก ่อให ้เกิดความร�าคาญแก่บุคคล 
ดังกล่าว ในการนี้ผู ้จ�าหน่ายอิสระหรือ
ตัวแทนขายตรงต้องแสดงบัตรประจ�าตัว
ประชาชนและบัตรประจ�าตัวผู ้จ�าหน่าย
อิสระ หรือตัวแทนขายตรงซ่ึงออกโดย 
ผูป้ระกอบธรุกจิขายตรงด้วย และในมาตรา 
51 ระบุว่า หากผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

กฎหมาย
สามัญ
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ไม่ข้ามถนน 
ในทางม้าลาย 
หรือสะพานลอย

การข้ามถนนในทางข้ามไม่ว่าจะเป็น
ทางม้าลายหรือสะพานลอย อาจเป็นเรื่อง
เล็ก ๆ ที่คนในสังคมมักละเลยเรื่องความ
ปลอดภัย และยังถือเป็นการกระท�าผิด
กฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 104 
บัญญัติว่า ภายในระยะ 100 เมตรนับจาก 
ทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทาง

57
นอกจากทางข้าม และในมาตรา 147 ระบวุ่า 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
104 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีโทษปรับเพียง 
เล็กน้อย แต่หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผล
สูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
อย่างมากมายจากอบัุตเิหตทุีอ่าจเกิดข้ึนได้
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กระเป๋า 
ไม่สุภาพ

หลายท่านที่เคยใช้บริการรถโดยสาร
ประจ�าทาง หรือรถเมล์ไทย คงมีโอกาส 
ได ้พบประสบการณ ์และบรรยากาศ 
ในการขึ้นรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน
ที่มีผู้โดยสารเป็นจ�านวนมาก ซึ่งพ้ืนฐาน
ของการใช้รถโดยสารสาธารณะ คือต้อง
แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
แต่ที่ผ ่านพบว่ามีการส่งต ่อคลิปวิดีโอ 
ในสือ่สงัคมออนไลน์ กรณพีนกังานประจ�ารถ 
หรือกระเป๋ารถเมล์พดูจาไม่ไพเราะ ส่อเสยีด 

ก้าวร้าวกบัผูโ้ดยสาร ซึง่การกระท�าดงักล่าว 
ถือเป ็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 91 (2) 
ท่ีระบุว่า ห้ามมิให้ผู ้ขับข่ีรถบรรทุกคน
โดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสาร กล่าววาจา 
ไม่สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน ก้าวร้าว หรือ
แสดง กิ ริ ย า ในลั กษณะดั งกล ่ า วต ่ อ 
คนโดยสารหรือผู ้อื่น ซึ่งผู ้ฝ ่าฝ ืนต ้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม
มาตรา 152 แห่งกฎหมายดังกล่าว

58
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ซื้อรถ 
ราคาถูก 

การซื้อของดีราคาถูกพอมีให้เห็นบ้าง 
แต่หากเป็นเรือ่งของการซ้ือรถราคาถกูมาก 
เช่น รถราคาเป็นล้าน แต่ขายเพยีงแสนเดยีว 
แบบนี้น่าสงสัยว่าเป็นรถท่ีได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยปกติการผ่อนรถ 
กับไฟแนนซ์กรรมสิทธิ์รถย่อมเป็นของ
ไฟแนนซ์ ดังนั้น ผู้เช่าซื้ออย่าเข้าใจผิดว่า
จะท�าอะไรก็ได้ และเมื่อยังผ่อนไม่หมด 
จะเอารถไปขายหรือไปจ�าน�าไม่ได้ เพราะ 
เมือ่ไฟแนนซ์ตดิตามรถแล้วไม่ได้คืน ผูเ้ช่าซือ้ 
ทีเ่อารถไปขายหรอืจ�าน�าจะมีความผดิฐาน
ยกัยอกทรพัย์ ส่วนคนรบัจ�าน�าจะมคีวามผดิ 

59

ฐานรับของโจร 
ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 357 ที่ระบุว่า ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น 
ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสยี ซ้ือ รบัจ�าน�า 
หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มา
โดยการกระท�าความผิด ถ้าความผิดนั้น 
เข้าลกัษณะลกัทรพัย์ วิง่ราวทรพัย์ กรรโชก 
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง 
ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์  
ผู ้นั้นกระท�าความผิดฐานรับของโจร  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ค่ารอ 
ซ่อมรถ

ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง รถจะชนกนั เป็นสิง่ 
ที่ห้ามไม่ได้ แต่ส�าหรับกรณีท่ีรถชนกัน
แล้วเราเป็นฝ่ายถูก และในระหว่างที่รถ
เราซ่อมหากเราเช่ารถมาขับหรือนั่งแท็กซี่ 
เราสามารถเรียกร้องให้ฝ่ายผิดรับผิดชอบ
ค่าเช่ารถหรือค่าแท็กซี่ที่ต้องจ่ายเงินได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1874/2526 ซึ่งตัดสินว่า ค่าเช่ารถซึ่ง
โจทก์ต้องเช่ามาใช้ระหว่างซ่อมรถ ถอืได้ว่า
เป็นความเสียหายของโจทก์จากอุบัติเหตุ
อันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งจ�าเลยที่ เป ็น 
ผูเ้อาประกนัภัยจะต้องรบัผดิตามกฎหมาย 

และผู้รับประกันภัยรถของจ�าเลย จึงต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าเช่ารถให้
แก่โจทก์

ดงันัน้ หากรถถูกชน และเราเป็นฝ่ายถูก 
สามารถเรียกค ่าเช ่ารถหรือค ่าแท็กซ่ี
ระหว่างรถเราซ่อมจากบริษัทประกันได้

60
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รถหาย 
ในโรงแรม

โรงแรมเป็นสถานที่ให้บริการที่พัก 
สถานที่จัดเลี้ยง นวดแผนโบราณ รวมถึง 
บริการสปา เป็นต้น ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการ
อาจไม่ใช่ผู ้เข้าพักในโรงแรม แต่ไปใช้
บริการธุรกิจส่วนต่าง ๆ ซึ่งอยู ่ภายใน
โรงแรม แต่เกิดกรณีรถที่จอดไว้ภายใน
โรงแรมเ กิดหายขึ้ นมาจะท� า เช ่น ไร  
จากกรณีดั งกล ่าวประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 ก�าหนดว่า 

61
เจ้าส�านกัโรงแรมหรอืโฮเตล็ หรอืสถานทีอ่ืน่ 
ท�านองเช่นว่านั้น จะต้องรับผิดเพื่อความ
สูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิด
แก่ทรัพย์สินซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัย
หากได้พามา และในค�าพพิากษาศาลฎกีาท่ี 
6918/2558 ตดัสนิขยายความว่า แม้โรงแรม 
ของจ�าเลยจะมีการให้บริการในส่วนของ
การนวดแผนโบราณ โดยสถานท่ีนวด 
อยู ่ภายในอาคารของโรงแรมก็ตาม  
แต ่ลักษณะของการเข ้ามาใช ้บริการ 
ดงักล่าวเป็นทีป่ระจกัษ์อยูแ่ล้วว่าเป็นเพยีง
ช่วงระยะเวลาสั้นเพื่อต้องการพักผ่อน
เท่านั้น ซ่ึงการใช้บริการไม่จ�าเป็นต้อง 
ลงทะเบียนขอเปิดห้องพักเหมือนอย่าง
กรณีการเข้าพักอาศัย จึงไม่ใช่คนเดินทาง 
หรือแขกอาศัยตามความหมายแห ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
674 เมื่อรถยนต์ท่ีโจทก์รับประกันภัยไว้
สญูหายไป จ�าเลยในฐานะเจ้าส�านกัโรงแรม
จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย

ดงันัน้ หากมาใช้บรกิารส่วนต่าง ๆ  ของ
โรงแรมแต่ไม่ใช่ผูเ้ข้าพกัของโรงแรมแล้วรถ
เกิดหายข้ึนมา โรงแรมไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่
ทรัพย์สินดังกล่าว
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รถหาย 
ในห้าง

ห้างสรรพสินค้า เป็นสถานที่ยอดนิยม
ที่หลายคนมักไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่หาก
เราน�ารถจอดไว้ในห้างสรรพสินค้าแล้ว
เกดิหายไป ซึง่ถ้าเป็นกรณทีีม่กีารแลกบตัร
เข้า-ออก ทางห้างต้องรับผิดชอบต่อการ
สูญหาย เพราะถือว่าห้างได้รับว่าจะรักษา
ความปลอดภัยให้กับรถยนต์ของลูกค้า  
แต่ระยะหลังทางห้างพยายามปัดความ
รับผิดโดยยกเลิกการแลกบัตรแล้วหันมา 
ใช้กล้องวงจรปิดส่องทางเข้า-ออกแทน 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 ถือว่าพนักงานที่ดูแลรถยนต์
เป ็นผู ้ก ่อละเมิดต ้องชดใช ้ค ่าสินไหม
ทดแทน แต่ตามมาตรา 425 นายจ้าง 
คือห้างสรรพสินค้าต้องร่วมกันรับผิดกับ
ลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้
กระท�าไปในทางการที่จ้างนั้น นอกจากนี้ 
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่  6616/2558  
เคยตัดสินไว้ว ่า แม้บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยจะยกเลิกมาตรการจัดพนักงาน 
รักษาความปลอดภยัประจ�าทางเข้าออกห้าง 
เพ่ือแจกบตัรจอดรถและรบับตัรจอดรถคืน
รวมทัง้ยกเลกิเคร่ืองกัน้อตัโนมติั คงเหลอืไว้ 
แต่มาตรการใช้กล้องวงจรปิดเพยีงอย่างเดยีว 
เพื่ อบันทึกภาพบริ เวณทางเข ้ าและ

ทางออกห้าง ซ่ึงมิใช่วิธีการป้องกันการ
โจรกรรมรถยนต์ การกระท�าของบริษัท
รักษาความปลอดภัยและห้างสรรพสินค้า
จึงเป็นการจงใจงดเว้นในการปฏิบัติหน้าที่
ดูแลรักษาและป้องกันมิให้รถยนต์ของ
ลูกค้าสูญหาย 

สรปุแล้วว่า แม้ห้างสรรพสนิค้าได้ยกเลกิ 
การแลกบตัรทางเข้า-ออกห้าง และได้ตดิตัง้ 
กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกแทน 
เมื่อรถลูกค้าหายห้างสรรพสินค้ายังต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
การที่รถหาย

62
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รถผ่อนหาย
แจ้งความต�ารวจ ?

การซื้อรถต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดังนั้น 
เมื่อเงินไม่พอก็ต้องใช้วิธีการเช่าซื้อรถกับ
ไฟแนนซ์ เมื่อได้รถแล้ว ก็ต้องผ่อนช�าระ
ค่าเช่าซื้อกันเป็นงวด ๆ  แต่ส�าหรับผู้เช่าซื้อ 
บางรายโชคไม่ดี รถที่เช่าซ้ือหายหรือถูก
ยักยอกไป แต่เมื่อไปแจ้งความร้องทุกข์ 
เจ้าหน้าที่หลาย ๆ ท่านแจ้งว่าต้องได ้
ใบมอบอ�านาจมาจากเจ้าของกรรมสิทธิ ์
ถึงจะแจ้งความได้ 

จากกรณดีงักล่าวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)  
ระบุว่า “ผูเ้สยีหาย” หมายถงึ บคุคลผูไ้ด้รบั 
ความเสียหาย เนื่องจากการกระท�าผิด 
ฐานใดฐานหนึง่ รวมทัง้บคุคลอืน่ทีม่อี�านาจ

63

จัดการแทน และในค�าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 8980/2555 ตัดสินว่า แม้โจทก์ร่วม
เป็นเพียงผู ้เช่าซื้อรถ แต่ผู ้เช่าซ้ือย่อม 
มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถท่ี 
เช่าซ้ือและมีหน้าท่ีต้องส่งมอบรถท่ีเช่าซ้ือ 
คืนแก่ผู ้ให้เช่าซ้ือหากมีกรณีต้องส่งคืน  
เมือ่มผีูย้กัยอกรถน้ันไป โจทก์ร่วมย่อมได้รบั
ความเสียหาย โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย 
มอี�านาจร้องทกุข์และขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
กับพนักงานอัยการได้โดยไม่จ�าต้องได้ 
รับมอบอ�านาจจากผู้ให้เช่าซื้อ 

และการท่ีผู ้ให้เช่าซ้ือมอบอ�านาจให้
โจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ก็ถือได้ว่า โจทก์ร่วม
ร้องทุกข์ในฐานะท่ีตนเป็นผู้เสียหายด้วย 
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รถหาย 
ต้องผ่อนต่อ ?64

ทางศาลเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม ซึง่เป็น
ผลดต่ีอผูเ้ช่าซือ้เอง ทีไ่ม่ต้องผ่อนเต็มมลูค่า
ของสญัญาแต่ชดใช้อย่างสมน�า้สมเนือ้ตาม
กฎหมาย ซึ่งศาลมีอ�านาจตามกฎหมาย
ลดยอดหนี้ให้ผู้เช่าซ้ือได้ ท้ังนี้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
562 และมาตรา 383 วรรคแรก 

สมัยนี้ใคร ๆ ก็มีรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้วิธีการเช่าซื้อรถกับไฟแนนซ์ แต่ใน
กรณีที่ไม่มีประกันรถสูญหาย และรถถูก
ลักไปจะท�าอย่างไร ซึ่งในกรณีนี้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 
ระบุว ่า ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหาย
ไปทั้งหมด สัญญาเช่าย่อมระงับไปด้วย  
ดังน้ัน เมื่อรถยนต์หายสัญญาเช่าซื้อย่อม
ระงับไปนับตั้งแต่วันที่รถยนต์คันที่เช่าซื้อ
นั้นสูญหาย 

ดังนั้น ในส่วนของค่างวดที่ติดค้าง
ไฟแนนซ์ ซึง่เป็นค่างวดหลงัจากวนัทีร่ถหาย 
ไม่ต ้องผ่อน ด้วยเหตุและผลของการ
หยุดผ่อนก็เพื่อให้ไฟแนนซ์ได้ไปใช้สิทธ ิ

ดังนั้นไม่ว่าผู้ลงชื่อในฐานะผู้ให้เช่าซื้อใน
หนงัสอืมอบอ�านาจให้โจทก์ร่วมไปร้องทกุข์
จะเป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อหรือเป็นเจ้าของรถ
ที่แท้จริงหรือไม่ และหนังสือมอบอ�านาจ 
มีข้อความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม ่ 
ก็ไม่มีผลลบล้างการที่โจทก์ร่วมร้องทุกข ์
ในฐานะที่ตนเป็นผู ้ เสียหาย แม้โจทก ์
และโจทก์ร่วมมิได้น�าบันทึกและหลักฐาน

การรบัค�าร้องทกุข์มาน�าสืบ แต่จ�าเลยกเ็บกิ
ความยอมรับว่าโจทก์ร่วมไปร้องทุกข์จริง 
กรณนีีจึ้งถือได้ว่า โจทก์ร่วมร้องทุกข์โดยชอบ 
พนักงานสอบสวนย่อมมีอ�านาจสอบสวน 
โจทก์จึงมีอ�านาจฟ้อง

ดังนั้นหากรถหายแต่เราเป ็นเพียง 
ผูเ้ช่าซือ้ยงัไม่ได้รบัโอนกรรมสทิธิก์ส็ามารถ
แจ้งหายได้

ช่วยด้วย  
รถผมหำย

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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การขับรถ 
ย้อนศร

การขบัรถย้อนศร ถอืเป็นอกีสาเหตุหน่ึง 
ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งหาก
ผู ้ขับขี่ท่านใดกระท�าการดังกล่าวอาจมี
ความผิดมากกว่าการฝ่าฝืนเครื่องหมาย 
จราจร เนื่องจากพฤติกรรมการขับรถ
ย้อนศรถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ 
การก่อเกิดอุบัติเหตุสูง จึงอาจมีความผิด
ฐานขับรถโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู ้อื่น ซึ่งภาษา 
นักกฎหมายเรียกว่า “กระท�ากรรมเดียว 
แต่ผิดกฎหมายหลายบท” 

ทั้ งนี้ ต ามพระราชบัญญั ติ จราจร 
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ก�าหนดว่า 

65

ทางเดนิรถใดทีม่เีครือ่งหมายจราจรให้เป็น
ทางเดนิรถทางเดียว ให้ผู้ขับข่ีขับรถไปตาม
ทิศทางที่ได้ก�าหนดไว้ และในมาตรา 148 
ก�าหนดว่าหากผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม 
จะมโีทษปรบัไม่เกนิ 500 บาท แต่นอกจากนี ้
ยังมีมาตรา 43 (8) ที่ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
โดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความ
เดือดร้อนของผู ้อื่น ซึ่งหากผู ้ใดฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท
ถึง 10,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับตาม
มาตรา 160 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ 
ดังกล่าว

!!!
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ใส่เกียร์ว่าง
ลงเขา

เชือ่ว่าหลาย ๆ  ท่านชืน่ชอบการท่องเทีย่ว 
ป่าเขาล�าเนาไพร แต่การขบัรถขึน้เขา-ลงเขา 
ถือได้ว่ามีความส�าคัญมาก ด้วยเหตุนี้จึงมี 
กฎหมายเพ่ือป้องกันอันตรายจากการ 
ขบัรถลงเขา โดยห้ามมใิห้ผูข้บัขีใ่ช้เกยีร์ว่าง
หรือเหยียบคลัทซ์ในขณะที่ขับรถลงตาม
ทางลาดหรือไหล่เขา ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนใช้

66
เกียร์ว่างลงเขาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
500 บาท ตามพระราชบัญญตัจิราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 มาตรา 126 และมาตรา 148  
ดงันัน้ จงึห้ามใช้เกยีร์ว่างหรอืเหยยีบคลทัซ์
ลงเขาหรอืทางลาด ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยั
ของตัวเราเอง และคนที่เรารัก

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รถฉุกเฉิน 

หากเจอรถฉุกเฉนิซึง่ก�าลงัปฏบิติัหน้าที่ 
นอกจากเราต้องหลบให้แล้วยังต้องขับ
ตามหลังรถฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 มาตรา 127 (1) ก�าหนดไว้ว่า 
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถตามหลังรถฉุกเฉิน 
ซ่ึงก�าลังปฏิบั ติหน ้าที่ ในระยะต�่ากว ่า  
50 เมตร ซึ่ งหากฝ ่ าฝ ืนมี โทษปรับ 
ไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 152 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว

67

อย่ำขับจี ้
รถฉุกเฉิน

นะครับ
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ไม่หลบ 
รถพยาบาล

นาทีชีวิตเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน 
โดยเฉพาะเมือ่ได้ยนิเสยีงไซเรนรถพยาบาล 
บนท้องถนน ซึง่หมายถงึชวีติของใครบางคน 
ก�าลงัเผชญิอนัตราย ดังน้ัน พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 จงึได้ 
ก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการไม่หลบ
รถพยาบาลไว้ว่า เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ 
หรือผู ้ขี่ หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉิน 
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสง 
วบัวาบ หรอืได้ยนิเสยีงสญัญาณไซเรน หรอื
เสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติก�าหนดไว้ คนเดินเท้า  
ผู้ขับขี่ หรือขับขี่ หรือควบคุมสัตว์ต้องให้
รถฉกุเฉนิผ่านไปก่อน โดยปฏบิติัดังต่อไปนี้

1) ส�าหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและ
หลบให้ชิดขอบทางหรือขึ้นไปบนทาง  
เขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด

2) ส�าหรับผู ้ ขับข่ีต ้องหยุดรถหรือ 
จอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือ 
ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ�าทางอยู่ทาง
ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถ 
หรอืจอดรถให้อยูช่ดิช่องเดนิรถประจ�าทาง 
แต่ห้ามหยดุรถหรอืจอดรถในทางร่วมทางแยก

3) ส�าหรับผู ้ข่ีหรือควบคุมสัตว์ต้อง
บังคับสัตว์ให้หยุดชิดทางแต่ห้ามหยุด 
ในทางร่วม ทางแยก แต่หากผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตาม
มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

68
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ทีม 
จักรยาน 

การออกก�าลังกายโดยการปั่นจักรยาน
ถอืเป็นเร่ืองทีด่ ีแต่หากการป่ันจกัรยานนัน้ 
สุ ่ม เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวของ 
ผู้ออกก�าลังกาย เช่น การปั่นจักรยานบน
ท้องถนนขนานกันเกิน 2 คัน ซึ่งเสี่ยงต่อ
การถูกรถยนต์เฉี่ยวชน

ทั้งน้ีพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

69
พ.ศ. 2522 มาตรา 83 (3) จึงก�าหนดให้
ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท�าไว้
ส�าหรบัรถจักรยาน ห้ามมใิห้ผูข้บัขีจ่กัรยาน
ขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางท่ี 
จัดไว้ส�าหรับรถจักรยาน หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 148 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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จักรยาน 
ไร้กระด่ิง

รู ้หรือไม่ว่า กฎหมายได้ก�าหนดให้ 
รถจักรยานต้องมีกระดิ่ง ซ่ึงเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 80 (1) ที่ก�าหนดให้รถจักรยาน 
ที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที ่
จัดท� า ไว ้ส� าหรับรถจักรยาน ผู ้ ขับขี ่
รถจักรยานต้องจัดให้มีกระดิ่งที่ให้เสียง

70
สัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น ้อยกว่า  
30 เมตร และถ้าจักรยานไม่มีกระดิ่ง  
จะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท ตามมาตรา 
147 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับข่ีเอง 
และของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

กร๊ิง กร๊ิง

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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สงคราม 
บนถนน 

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนอาจม ี
เหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิการกระทบกระทัง่กนั 
ระหว่างผู้ขับขี่ได้ ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุ 
ที่มีสาเหตุมาจากความเลือดร้อนหัวใจ
คุกรุ่นของผู้ขับข่ี โดยจงใจขับชนรถผู้อื่น 
ซึ่งหากพิสูจน์ได ้ว ่ามีเจตนา รวมทั้งมี
พฤติการณ์ต่าง ๆ โดยชัดแจ้ง อาจถือ 
ได ้ว ่ามีความผิดฐานท�าให ้ เสียทรัพย ์  

71
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 
ที่ระบุว่าผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย ท�าให้
เสื่อมค่าหรือท�าให้ไร้ประโยชน์ ซ่ึงทรัพย์
ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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จอดรถ 
บนทางเท้า

หลาย ๆ ท่านอาจจะชินกับภาพที่เห็น
จนคุ้นตากับการจอดรถในทางสาธารณะ 
ทีห้่ามจอดต่าง ๆ  โดยเฉพาะบริเวณทางเท้า 
จึงส ่งผลให้ไม ่มีพื้นที่ให ้คนเดินเท้าได ้
สัญจรเลย ทั้งนี้พระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ 2535 มาตรา 17 (2) 

72

ห ้ามมิ ให ้ผู ้ ใดจอดหรือขับขี่ รถยนต ์  
รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 
เว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับข่ีเข้าไป
ในอาคาร หรือประกาศของเจ้าพนักงาน 
จราจรผ ่ อนผัน ให ้ จอดหรื อ ขับขี่ ไ ด ้  
ส่วนผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัตดิงักล่าว

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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จอดรถขวาง 
ประตูบ้านคนอ่ืน

รูห้รอืไม่ว่า การจอดรถขวางประตบู้าน
คนอ่ืนถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย
ฐานสร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้ผู้อื่น  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 
ผู ้ใดกระท�าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น 
อนัเป็นการรงัแก ข่มเหง คกุคาม หรอืกระท�า 
ให้ได้รบัความอบัอายหรอืเดือดร้อนร�าคาญ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งน้ีจากกรณีเทียบเคียงค�าพิพากษา

73

ศาลฎกีาท่ี 1908/2518 จ�าเลยจอดรถขวาง 
กัน้ไม่ให้โจทก์ถอยรถออกไปจากซอยท่ีเกดิเหต ุ
เป็นการรังแกข่มเหงท�าให้โจทก์ได้รบัความ
เดอืดร้อนร�าคาญ แม้ซอยนัน้จะอยูใ่นทีด่นิ
ของผู ้มีช่ือซ่ึงแบ่งให้ผู ้อื่นเช่าปลูกบ้าน  
แต่ประชาชนก็ชอบท่ีจะเข้าออกไปติดต่อ
กับผู ้ท่ีอยู ่ในซอยนั้นได้ ถือได้ว่าจ�าเลย 
ได้กระท�าในทีส่าธารณสถาน จงึมคีวามผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397
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วิธีจัดการกับ 
ต้นไม้ของเพื่อนบ้าน 
ตามกฎหมาย

บ้านใกล้เรอืนเคียงกนั รกักนั ดีกนั มชียั
ไปกว่าคร่ึง แต่บางกรณปัีญหาเลก็ ๆ เช่น  
เรือ่งต้นไม้ของเพือ่นบ้านอาจเป็นสาเหตหุนึง่ 
ที่ก ่อให ้ เกิดความขัดแย ้งระหว ่างกัน  
เพื่อขจัดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่าง
เพือ่นบ้าน จงึขอแนะน�าวธิจีดัการต้นไม้ของ
เพ่ือนบ้านในส่วนทีร่กุล�า้มาบ้านเรา ดังนี้ 

1) หากเป็นก่ิงไม้ จะต้องบอกเพื่อน
บ้านก่อน หากเขาไม่ตัดแล้วเราค่อยตัด 
กรณี น้ี เคยมีค� าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1846/2500 ระบุว่า ในทางแพ่ง ถ้าจ�าเลย
ได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อนและให้เวลา 
พอสมควรแล้ว จ�าเลยก็อาจตัดกิ่งไม ้ 
ของโจทก์ท่ียื่นล�้าที่ของจ�าเลยเข้าไปนั้นได้ 
นอกจากนี้การตัดกิ่งไม้หรือรากไม้ (ส่วนที่
รุกล�้าเข้ามาบ้านเรา) ไม่เป็นความผิดฐาน
ท�าให้เสียทรัพย์ เนื่องจากขาดเจตนาและ 
เป็นการกระท�าเพื่อป้องกันกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สินของตนซึ่งสามารถท�าได้

2) รากไม้ตดัได้เลย ไม่ต้องบอก ทัง้นี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1347 บัญญัติว ่าเจ้าของท่ีดิน
อาจตัดรากไม้ซ่ึงรุกเข้ามาจากท่ีดินติดต่อ  
เม่ือเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดิน
ติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว 
แต่ผูน้ัน้ไม่ตดั ท่านว่าเจ้าของทีด่นิตดัเอาเสยีได้

3) ผลหล่นในบ้านเราก็กินได้ ทั้งนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1348 บญัญตัว่ิา ดอกผลแห่งต้นไม้
ทีห่ล่นตามธรรมดาลงในท่ีดนิตดิต่อแปลงใด 
ท่านให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของ
ทีด่นิแปลงนัน้

4) ต้น อย่าไปตัด เพราะมีความผิด
ฐานท�าให้เสยีทรพัย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 6,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

74
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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รู้หรือไม่ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ก�าหนดวันลาไว้  
6 ประเภทที่ลูกจ้างควรรู้ เพื่อปกป้องสิทธิ
ของตนเอง 

1) วนัลาป่วย ลูกจ้างสามารถลาป่วย
ได้เท่าทีป่่วยจริง แต่การลาป่วยต้ังแต่ 3 วนั
ท�างานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือ
ของสถานพยาบาลของทางราชการก็ได้  
แต่ถ้าลกูจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ 
ก็ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบก็ได้

2) วนัลาท�าหมัน ลูกจ้างสามารถลา
เพื่อไปท�าหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก�าหนดและออก 
ใบรับรอง

3) วันลากิจ ลูกจ้างสามารถลาเพื่อ

75

กิจธุระอันจ�าเป็นได้ตามข้อบังคับเก่ียวกับ
การท�างาน

4) วันลารับราชการทหาร ลูกจ้าง
สามารถลาเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร หรือ
ทดลองความพรั่งพร ้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารได้

5) วันลาฝึกอบรม ลูกจ้างมีสิทธิลา
เพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความ
สามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะ 
ความช�านาญ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ 
ท�างานของลูกจ ้างตามโครงการหรือ
หลักสูตร ซ่ึงมีก�าหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน
และชัดเจน และเพื่อการสอบวัดผลทาง 
การศกึษาทีท่างราชการจดัหรอือนญุาตให้ 

6 ประเภท 
วันลาของลูกจ้าง

ใบลำ
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วันหยุด
ลูกจ้าง76 ในการท�างานของคนเราจ�าเป็นจะ

ต้องมีวันหยุด เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน 
ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 มาตรา 28 ได้ก�าหนดให้นายจ้าง 
จัดให้ลูกจ ้างมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ 
สปัดาห์หนึง่ไม่น้อยกว่าหนึง่วนั โดยวนัหยดุ 
ประจ�าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน
หกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้าก�าหนดให้มวีนัหยดุประจ�าสปัดาห์
วันใดก็ได้

และในกรณีที่ลูกจ้างท�างานโรงแรม 
งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร 
หรืองานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า
สะสมวันหยุดประจ�าสัปดาห์และเลื่อนไป
หยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 
สีส่ปัดาห์ตดิต่อกัน และถ้านายจ้างไม่ปฎบัิติ
ตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
ตามมาตรา 146 ของพระราชบัญญัตดิงักล่าว

จัดขึ้น ลูกจ ้างต ้องแจ ้งเหตุในการลา 
โดยชัดแจ ้ งพร ้อมทั้ งแสดงหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันลา 
ทั้งนี้นายจ้างอาจไม่อนุญาต หากในปีที่ลา 
ลูกจ้างเคยได้รับอนุญาตให้ลามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือแสดง
ได้ว ่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายหรอืกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของนายจ้าง

6) วันลาคลอดบุตร ลูกจ้างหญิง 
มีครรภ ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได ้
ครรภ์หนึง่ไม่เกิน 90 วนั โดยนับรวมวันหยดุ

ท้ั งนี้ เป ็น ไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32, 
33, 34, 35, 36 และ 41

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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คนท�างานมหีลายประเภท ทัง้ประเภทท่ีมี 
ความรับผิดชอบดีมาท�างานตรงเวลา  
แต่ส�าหรบัพวกทีช่อบมาสาย พระราชบญัญติั 
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (4) 
ได้ก�าหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเลิกจ้างในกรณีที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานหรือระเบียบ
หรือค� าสั่ งของนายจ ้ างอันชอบด ้วย
กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ 
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที ่
ร้ายแรงนายจ้างไม่จ�าเป็นต้องตักเตือน 
และหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�าผิด

77

โดยการเตือนดังกล่าว คือการเตือน
เร่ืองการมาท�างานสาย โดยนายจ้างต้อง
แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
และหากลูกจ้างยังท�าอีก นายจ้างสามารถ
ไล่ลูกจ้างออกได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
แต่ท้ังนี้นายจ้างไม่สามารถไล่ลูกจ้างออก 
ทันทีด้วยเหตุผลว่าลูกจ้างมาสาย เพราะ
หากไล ่ออกทันทีนายจ ้างก็ต ้องจ ่าย 
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

มาสาย 
โดน 
ไล่ออก
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ลูกจ้าง 
บาดเจ็บ

กรณีที่ ลูกจ ้างได ้รับบาดเ จ็บหรือ
อันตรายจากการท�างาน ลูกจ้างจะได้รับ
การดูแลจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็น 
กองทุนที่นายจ้างมีหน้าที่ต ้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทนุ เพือ่ดแูลลกูจ้างทีบ่าดเจบ็ 
หรือได้รับอันตรายที่เกิดจากการท�างาน 
โดยสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุน 
เงินทดแทนมีดังนี้

1) ค่ารกัษาพยาบาล โดยลกูจ้างจะได้ 
รบัค่ารักษาพยาบาลเท่าทีจ่่ายจรงิเบือ้งต้น
ได้ไม่เกิน 50,000 บาท แต่ถ้าไม่พอมีสิทธิ
ได้รับเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท แต่ถ้า
มีอาการรุนแรง ยังมีสิทธิได้เพิ่มอีกไม่เกิน 
300,000 บาท แต่ถ้ายังไม่พออีกมีสิทธิ
ได้เพิ่มอีกไม่เกิน 500,000 บาท รวมแล้ว
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ต้องได้รับ 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการแพทย์

2) ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท�างาน
ลกูจ้างมสีทิธไิด้รบัค่าใช้จ่ายในกระบวนการ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท�างานเท่าทีจ่่ายจรงิ 
เบื้องต้นไม่เกิน 24,000 บาท ค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการบ�าบัดรักษาและการผ่าตัด
เพื่อประโยชน์ในการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
ในการท�างานเท่าที่จ ่ายจริงตามความ

78

จ�าเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 110,000 บาท
3) ในกรณีท่ีลกูจ้างถึงแก่ความตาย 

นายจ้างจะจ่ายค่าท�าศพแก่ผู ้จัดการศพ
ของลูกจ้างเป็นจ�านวน 100 เท่าของ
อัตราสูงสุดของค่าจ้างข้ันต�่ารายวัน และ
จะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน 
ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน
เป็นเวลา 8 ปี

ท้ังนี้เหตุดังกล่าวจะยกเว้นไม่ต้องจ่าย
เงนิทดแทนในกรณท่ีีลกูจ้างเสพของมึนเมา
หรอืสิง่เสพตดิอืน่จนไม่สามารถครองสตไิด้ 
หรือลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตราย
หรือยอมให้ผู้อื่นท�าให้ตนประสบอันตราย 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 มาตรา 13, 15, 16, 18 (4) 
และ มาตรา 22

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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นายจ้าง 
ย้ายโรงงาน

กรณีนายจ้างย ้ายโรงงาน โดยปิด 
โรงงานเก่าแล้วไปสร้างโรงงานใหม่โดยที่ 
ลูกจ้างไม่สามารถไปท�างานในที่ตั้งใหม่ได้  
เนือ่งจากสถานประกอบการใหม่อยูห่่างไกล 
จากบ้านซึ่งไม ่สะดวกในการเดินทาง  
จากกรณีดังกล่าวการย้ายสถานประกอบ
กิจการไปตั้ งท ้องที่อื่นของนายจ ้างม ี
ผลกระทบต่อการด�ารงชีพตามปกติของ
ลูกจ้าง หรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

79

ก่อนย้าย และหากถ้าลกูจ้างไม่ประสงค์จะไป 
ท�างานด้วย ลกูจ้างมสีทิธบิอกเลกิสญัญาจ้าง 
ได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า 
อัตราค่าชดเชยปกติ ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้
ลกูจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกจิการ
ล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง 
อัตราสุดท้าย 30 วัน ท้ังนี้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 120 

อีก 1 เดือน 
จะมีกำรย้ำย 

โรงงำนนะ
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บริษัท 
ปิดกิจการ

ป ัญหา เศรษฐกิ จตกต�่ าส ่ งผลให ้ 
ผูป้ระกอบการหลายบรษิทัต้องปิดกจิการลง 
ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกคล่ืนต่อลูกจ้าง 
ในสถานประกอบการนัน้ ๆ  ทัง้นีพ้ระราชบญัญตั ิ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก�าหนด
ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกูจ้าง
ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ ้าง 
ไม่มีความผิด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ลูกจ้างท�างานตัง้แต่ 120 วนั แต่ไม่ถงึ 
1 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 30 วัน

2) ลูกจ้างท�างานตัง้แต่ 1 ปี แต่ไม่ถงึ 3 ปี 

80
ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 90 วัน

3) ลกูจ้างท�างานตัง้แต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี 
ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 180 วัน

4) ลูกจ้างท�างานตั้งแต่ 6 ปี แต่ไม่ถึง 
10 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 240 วัน

5) ลูกจ้างท�างานต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 
ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 300 วัน

ดังนั้นหากบริษัทปิดกิจการ ลูกจ้าง 
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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นายจ้าง 
หัวงู 

ในบางกรณีลูกจ้างหญิงอาจประสบ
ปัญหานายจ้างกระท�าละเมิดทางเพศ  
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง 
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน 
กระท�าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความ 
เดือดร ้อนร�าคาญทางเพศต ่อลูกจ ้าง  
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว

81
วันหลัง 

นุ่งสั้นกว่ำน้ี 
อีกนะ

แบบนี้ 
ผิดกฎหมำย 

นะคะ
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ส่ือลามก
อนาจารเด็ก 

รสนิยมทางเพศของแต ่ละบุคคล 
ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากท่านใด 
มีความชื่นชอบสะสมสื่อลามกอนาจาร
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปีไว้ครอบครอง ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน  
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ 
ภาพโฆษณา เครือ่งหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ 
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ
รูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท�านองเดียวกัน 
รวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บ 
ในระบบคอมพิวเตอร ์หรือในอุปกรณ์

อิ เล็กทรอนิกส ์อื่นที่สามารถแสดงผล
ให้เข้าใจความหมายได้ เพื่อไว้แสวงหา
ประโยชน์ในทางเพศส�าหรับตนเองหรือ 
ผู ้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ รวมทั้งผู้ที่ส่งต่อสื่อลามกอนาจาร
เดก็ให้แก่ผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ
ทัง้จ�าทัง้ปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 1 (17) และ มาตรา 287/1

82
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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กระท�า 
อนาจาร

ในสถานทีท่ีแ่ออดั เช่น บนรถประจ�าทาง 
รถไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งบนรถตู้ อาจเป็น
สถานที่ที่สามารถถูกคุกคามทางเพศ หรือ
ถูกกระท�าอนาจารได้ โดยการกระท�า
อนาจารหมายถึง การกระท�าที่ไม่สมควร 
ในทางเพศหรือเป ็นการท�าให ้อับอาย 
ในทางเพศ เช่น การกอด จูบ ลูบคล�า 
หรือแตะเนื้อต้องตัวซึ่งต้องเกี่ยวกับเรื่อง
ประเวณีหรือเพื่อความใคร่และรวมถึง
ท�าให้อบัอายขายหน้าในทางเพศด้วย ทัง้นี ้
ผูถ้กูกระท�าอนาจารไม่จ�ากดัว่าจะเป็นผูห้ญงิ 
หรอืผูช้าย อย่างไรกต็าม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 278 ได้ก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับผู้ที่กระท�าอนาจารแก่บุคคลอายุ
กว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้น 
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดย 
ท�าให้บคุคลนัน้เข้าใจผดิว่าตนเป็นบคุคลอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ 10 ปี หรือปรบั
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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กระท�า 
ช�าเรา
ยุคใหม่

ในอดีตเมื่อพูดถึงการข่มขืนกระท�า
ช�าเรา หลายท่านอาจนึกถึงกรณีผู ้ชาย
กระท�าต่อผู ้หญิงโดยใช้อวัยวะเพศชาย
ล่วงล�้าอวัยวะเพศหญิงเข้าไปหนึ่งองคุลี 
แต่นวัตกรรมการข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ได้พัฒนาไปมาก ดังนั้น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 จึงบัญญัติเสียใหม่ว่า 
ผู ้ใดข่มขืนกระท�าช�าเราผู ้อื่นโดยขู่เข็ญ 
ด้วยประการ ใด ๆ  โดยใช้ก�าลงัประทุษร้าย
โดยผู ้อื่นนั้นอยู ่ ในภาวะที่ ไม ่สามารถ 
ขัดขืนได้ หรือโดยท�าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิด 
ว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี และปรับต้ังแต ่
8,000 บาทถึง 40,000 บาท

ทั้งนี้จากกฎหมายดังกล่าวการกระท�า
ช�าเราในปัจจุบันหมายถึง 1) ใช้อวัยวะ
เพศชายสอดใส่ในอวัยวะเพศหญิง 2) ใช้
อวัยวะเพศชายสอดใส่ทางทวารหนัก 
3) ใช้อวยัวะเพศชายใส่ในปาก 4) ใช้สิง่ของ 
สอดใส่อวยัวะเพศหญงิ 5) ใช้สิง่ของใส่ทาง 
ทวารหนกั 6) ใช้นิว้สอดใส่ในอวัยวะเพศหญงิ 
7) ใช้นิ้วสอดใส่ในทวารหนัก

84
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เปล้ืองผ้า 
ในบ้าน

หลายคนอาจคิดว่า “บ้านของเราจะท�า
อะไรก็ได้” ซึ่งคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมด 
เพราะหากเราเปลื้องผ้าในบ้านโดยไม่ปิด
ผ้าม่าน จะถือได้ว่าเป็นการกระท�าอันควร 
ขายหน้าต ่อธารก�านัล ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 388 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท เพราะบางท่าน
อาจเข้าใจผิดว่าต้องแก้ผ้าในที่สาธารณะ
เท่านั้นถึงจะถูกจับ แต่จากค�าพิพากษา 

85
ศาลฎีกาที่ 4836/2547 ได้ให้ความหมาย 
ของขอบเขต “ธารก�านัล” ว ่าไม ่ได ้
หมายความเพียงการกระท�าให้ผู ้อื่นเห็น
เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการกระท�าในลกัษณะ
ที่เป ิดเผยแม้จะยังไม่มีผู ้อื่นเห็นก็เป็น
ธารก�านัลแล้ว เช่น แก้ผ้าในบ้านแต่เปิด
ม่านโล่งโจ้งก็เป็นแล้ว ดังนั้น จะแก้ที่ไหน
ก็ผิดถ้าโจ่งแจ้งและไม่ใช่วิสัยที่วิญญูชน
พึงกระท�า
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แทะโลม 
แอร์

ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบิน 
ถือได้ว ่าเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง เน่ืองจาก 
สะดวก รวดเรว็ และราคาไม่แพง บรกิารเยีย่ม 
อีกทั้งบางท่านยังชื่นชอบการให้บริการ
ของพนักงานต ้ อน รับบนเค ร่ืองบิน 
อีกด้วย แต่ขอเตือนไว้ว่าอย่าได้พูดจา
ลวนลามหรือแทะโลมพนักงานต้อนรับ
บนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด เพราะท่านอาจ

มีความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2558 มาตรา 11 (3) กรณีที่ผู้อยู่ใน
อากาศยานในระหว่างการบินกระท�าการ
ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทาง 
อันเป็นการลามกอย่างอื่น จะมีโทษจ�าคุก
ไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 120,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเล่ียง 1 

ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
ครูกับศิษย์มีมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพ
สังคมที่เปล่ียนไป อีกทั้งบางกรณีการ
ท�าหน้าท่ีของครูอาจเข้าข่ายการกระท�า
ผิดกฎหมายโดยไม่รู ้ตัวก็เป็นได้ ดังนั้น  
ครูจงึควรหลกีเลีย่งการแตะเนือ้ต้องตัวเด็ก 
หรือการลงโทษที่ต้องกระทบเนื้อกายเด็ก 

87
เพราะอาจเป็นการใช้ก�าลังท�าร้ายผู ้อื่น 
โดยไม่ถึงกบัเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายแก่กาย
หรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 391 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระดับอันตราย
ของร่างกายเด็ก และเจตนาของครูด้วย 
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเลี่ยง 2 

นอกจากการลงโทษเด็กที่ครูต้องพึง
ระวังไม่ให้กระท�าเกินกว่าเหตุแล้ว การด่า
เด็กหรือการดูหมิ่นซึ่งหน้าผู้อื่นก็เป็นการ
กระท�าที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เพราะอาจ
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 393 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ 

นอกจากน้ีแม้กระท่ังการยึดโทรศัพท์ 

88

แม้ว่าหลาย ๆ โรงเรียนมีระเบียบห้ามเด็ก
ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน ซ่ึงเรื่องนี้ถือว่า
ถูกต้อง แต่เมื่อมีผู้ปกครองเด็กมาขอคืน
ท่านต้องให้คืน เพราะหากยึดไว้เป็นของ
โรงเรยีนอาจผดิกฎหมายการยกัยอกทรพัย์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเล่ียง 3

ส�าหรบัการลงโทษเด็กโดยการประจาน
เด็กต่อหน้าคนอื่น ถ้าได้กระท�าไปโดย 
เกินขอบเขตความพอดี จนเกินงาม  
การลงโทษด้วยวธิดัีงกล่าวถอืเป็นการท�าให้
ผู ้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน 
ร�าคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 397 ซึ่งมีโทษคุก 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

อีกทั้งกรณีเด็กท�างานไม่เสร็จแล้ว 

89

ไม่ให้กลับบ้านหรือไม่ให้กินข้าวเที่ยง  
การลงโทษด้วยวิธีนี้ ถือเป็นความเสี่ยง
ต่อการกระท�าผิด และหากขังเด็กไว้ใน
ห้องเรียนจะถือเป็นความผิดฐานกักขัง
หน่วงเหน่ียวผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310  
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
6,000 บาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ 

<#@!
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเลี่ยง 4

อีกสิ่งที่ครูพึงหลีกเลี่ยงกระท�าต่อเด็ก
คอืการละเมดิทางเพศต่อเด็ก ซึง่การกระท�า 
อนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี แม้เด็ก
จะยินยอมหรือไม่ ก็ถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279  
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 

90
20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แต่การจะ
ผดิกฎหมายมาตราดงักล่าวได้ต้องมีเจตนา
ในทางเพศ เช่น การโอบกอด แตะเนื้อ 
ต้องตัว จับแก้ม จับคาง แต่หากดูโดย 
พฤติการณ ์ต ่ าง  ๆ หรือขาดเจตนา 
ในเรือ่งเพศถอืว่าไม่ผดิข้อกฎหมายดงักล่าว

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเล่ียง 5

อีกการกระท� าหนึ่ งที่ พบได ้บ ่ อย
ในปัจจุบันคือ การโพสต์คลิปเผยแพร ่
การลงโทษเด็กในทางโซเชียล ซึ่งหาก
มีเจตนาท�าให้เด็กเสียหายหรือกระทบ
กระเทือนจิตใจเด็ก ถือว่าครูได้ท�าผิด 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มาตรา 27 ซึ่งได้กล่าวว่า “ห้ามโฆษณา 

91
หรือ เผยแพร ่ข ้ อมูล เกี่ ยวกับตั ว เด็ก  
โดยเจตนาที่จะท�าให้เกิดความเสียหาย 
แก่จิตใจ ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ หรือเพื่อ 
แสวงหาประโยชน์ส�าหรับตัวเอง หรือ 
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ” ทั้งนี้มีโทษจ�าคุกไม่เกิน  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

108
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สิ่งที่ครู 
พึงหลีกเลี่ยง 6

รู ้หรือไม่ว ่า การปล่อยปละละเลย 
จนเดก็ไปก่อความเดือดร้อนแก่ผูอ้ืน่ ครูอาจ
ต้องร่วมรับผิดด้วยตามมาตรา 430 แห่ง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได ้
กล่าวไว้ว่า “ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรอื
บคุคลอ่ืน ซ่ึงรบัดแูลบคุคลผูไ้ร้ความสามารถ 

92

อยู ่ เป ็นนิตย ์ ก็ดี  ช่ัวคราวก็ดี จ�าต ้อง 
รับผิดร่วมกับผู ้ไร้ความสามารถในการ
ละเมิด ซึ่งเขาได้กระท�าลงในระหว่างที่อยู่
ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่า 
บุคคลนั้น ๆ มิได ้ใช ้ความระมัดระวัง 
ตามสมควร”

ดูแล
นักเรียน

ของคุณด้วย

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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กราบ

ส�าหรับสังคมไทยแล้วการกราบไหว้
ถือเป็นเร่ืองท่ีดี แต่หากเป็นการบังคับ
ให้กราบโดยที่ผู ้กราบไม่เต็มใจ ดังเช่น
การกระท�าที่มีการเผยแพร่คลิปในสังคม
ออนไลน์ เป ็นพฤติกรรมของบุคคลม ี
ชือ่เสียงคนหนึง่บงัคบัให้ชายคนหนึง่กราบ
รถของตนแทนการขอโทษที่ชายผู้นั้นได้ 

93

ขบัรถจกัรยานยนต์เฉีย่วชนรถยนต์ของตน 
ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ถือเป็นการข่มขืนใจ 
ผูอ้ืน่ เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีกดดนั
หรือบังคับผู้กราบ ซึ่งต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 309 
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ไม่ช่วย 
คนจมน�้า

รู ้หรือไม่ว่า การพบเห็นผู ้อื่นจมน�้า 
ซึ่งเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือได ้
แต่ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือ ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 374 ระบุไว้ว่า  
“ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้ โดยไม่ควรกลัวอันตราย
แก่ตนเองหรือชีวิตผู ้อื่นแต่ไม่ช่วยตาม
ความจ�าเป็น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

94
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ข้าราชการ 
ใช้ของหลวง

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  
สุม่เสีย่งทีจ่ะกระท�าผดิโดยการใช้ของหลวง 
เพือ่กจิการส่วนตวั ซึง่ตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 151 ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ใดเป็น
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท�า จัดการ หรือ
รักษาทรัพย์ใด ๆ ได้ใช้อ�านาจในต�าแหน่ง
โดยทุจริต อันเป ็นการเสียหายแก่รัฐ  
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี 
หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต ่  
2,000 บาทถึง 40,000 บาท” 

นอกจากนี้ยังมีค�าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 4828/2533 ตัดสินรับรองไว้ว่า จ�าเลย
รับราชการเป็นนายช่างโยธา 5 ต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยจราจรสงเคราะห์ประจ�า

95
เขตการทางสงขลา กรมทางหลวง ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จ�าเลยมีอ�านาจส่ังอนุญาต
ให้เบิกจ่ายน�้ามันและอนุญาตให้ใช้รถยนต์ 
ในเขตการทางสงขลาด้วย การท่ีจ�าเลยได้
สั่งให้ใช้รถของราชการและสั่งอนุญาตให้ 
เบกิจ่ายน�า้มนัของราชการส�าหรับรถดงักล่าว 
ขนเสาซเีมนต์ป้ายจราจรจากแขวงการทาง 
สงขลาไปยังจุดติดต้ังในกิจการส่วนตัว  
จึงเป็นการใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่กรมทางหลวง  
ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151
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ทุจริตคิดโกงชาติ 
มีโทษถึงประหารชีวิต

รู ้หรือไม่ว ่า ปัจจุบันได้มีกฎหมาย 
ทีก่�าหนดบทลงโทษส�าหรบัข้าราชการหรือ
นกัการเมอืงท่ีมพีฤติการณ์โกงบ้านกนิเมอืง 
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขใหม่ 
(ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2558 
มาตรา 4 ได้ให้นิยาม 
“เจ ้าหน ้าที่ของรัฐ” 
ไว้ว่า ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง ข้าราชการ
หรือพนกังานส่วนท้องถิน่ 
ซึ่ ง มี ต� า แ ห น ่ ง ห รื อ 
เงินเดอืนประจ�า พนกังาน
หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
ใ น รั ฐ วิ ส าห กิ จห รื อ 
ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 
ผู ้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท ้องถิ่ น 
ซ่ึงมิใช ่ ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท ้องที่  และให ้หมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง
ของส ่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือ
หน ่ วยงานของรั ฐ  และบุ คคลหรื อ 

96
คณะบุคคลซ่ึงใช้อ�านาจหรือได้รับมอบ 
ให้ใช้อ�านาจทางการปกครองของรฐัในการ
ด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ตามกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

และในมาตรา 123/2 
ผูใ้ดเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ 
หรอืเจ้าหน้าท่ีขององค์การ 
ระหว่างประเทศ เรยีก รับ 
หรือยอมจะรบัทรัพย์สนิ 
หรือประโยชน ์อื่นใด 
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมชิอบ เพือ่กระท�าการ 
หรอืไม่กระท�าการอย่างใด 
ในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้
จะชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ�าคกุตัง้แต่ 5 ปีถงึ 20 ปี 

หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต ่ 
100,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือ
ประหารชีวิต

ดงันัน้หากนกัการเมอืง ข้าราชการ หรอื 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัมพีฤตกิรรมโกงบ้านกนิเมอืง 
เมือ่ถูกจบัได้จะมโีทษสงูสดุถึงประหารชีวติ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ต�ารวจ  
ยัดข้อหา 
เรียกเงิน

ต้องยอมรับกนัว่าทกุวงการสาขาอาชพี
ย ่อมที่จะมีคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน 
ส� าหรับวงการต� ารวจก็ เช ่น เดียวกัน 
ซึง่ต�ารวจดกีข็อชืน่ชม ส่วนต�ารวจบางนาย 
ที่มีพฤติกรรมนอกรีด รังแกสุจริตชน 
ด้วยการยดัข้อหาแล้วไถเงินนัน้ ถอืเป็นการ
กระท�าผิดกฎหมายอาญา มาตรา 148 
ซ่ึงบัญญัติไว ้ว ่า ผู ้ใดเป็นเจ้าพนักงาน  

97

ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมชิอบ ข่มขนืใจ 
หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือ 
หามาให้ซ่ึงทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น ต้องระวางโทษจ�าคกุ
ตัง้แต่ 5 ปีถงึ 20 ปี หรอืจ�าคกุตลอดชวีติ 
และปรบัตัง้แต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 
หรือประหารชีวิต

114
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ติดสินบน 
เจ้าหน้าที่ 

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่ใช้รถใช้ถนน
และกระท� าผิ ดกฎจราจรต ้อง เคยมี
ประสบการณ์ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุม 
หรือได ้รับใบสั่งแจ ้งการกระท�าผิดกฎ
จราจร ซึ่งบางท่านเมื่อได้รับใบสั่งแล้วก็ไป
เสียค่าปรับท่ีโรงพัก แต่ส�าหรับบางท่าน  
ใช ้วิธีการติดสินบนเจ ้าหน ้าที่ต�ารวจ 
เพื่อขอให้ละเว้นการจับกุมหรือเขียนใบสั่ง 
ทั้งนี้การกระท�าดังกล่าวถือเป็นความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

98
144 ท่ีระบุว่า ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก ่
เจ้าพนกังาน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งรฐั 
สมาชิกสภาจังหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือจูงใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ  
หรอืประวงิการกระท�าอนัมชิอบด้วยหน้าท่ี 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ช่วย ๆ กัน
นะจ่ำ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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จับได ้
โดยไม่มีหมาย

โดยปกติการที่เจ ้าหน้าที่ต�ารวจจะ
จับกุมใครสักคนจ�าเป็นจะต้องมีหมายจับ 
โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องขอหมายจับ 
จากศาล เพราะหากเจ้าหน้าทีต่�ารวจจับกมุ
ผูอ้ืน่โดยไม่มหีมายจบัจะมคีวามผดิเสยีเอง 
อย่างไรก็ตาม มี 4 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สามารถเข้าจบักมุได้โดยไม่ต้องมหีมายจบั 
คือ 1) เม่ือบุคคลน้ันได้กระท�าความผิด 
ซึ่งหน้า 2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์
อันควรสงสัยว่าผู ้ น้ันน่าจะก่อเหตุร้าย 

99
ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุ
อย่างอื่น อันสามารถอาจใช้ในการกระท�า 
ความผิด 3) เมื่อมีเหตุท่ีจะออกหมายจับ
บุคคลน้ันเพราะมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่
ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจบับคุคลนัน้ได้ 
และ 4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
ที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย
ชัว่คราว ท้ังนีเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 

ผมขอ
จับคุณ
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ตรวจค้น 
ในท่ีสาธารณะ

เจ ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถตรวจค้น
บุคคลในที่สาธารณะได้โดยไม่มีหมายค้น 
ซึ่งต้องมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น 
มีสิ่งของในครอบครองเพ่ือที่จะใช้ในการ 
กระท�าผิด หรือได้มาจากการกระท�าผิด 
หรือมีไว้แล้วเป็นความผิด และให้ต�ารวจ
ต ้องแสดงตนและบอกต�าแหน ่งของ 
ผู ้ กระท�าการตรวจค ้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
93 ทั้งนี้มีกรณีตัวอย่างกรณีการตรวจค้น
ในที่สาธารณะตามค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

100

8722/2555 ว่าจ�าเลยไม่มีท่าทางเป็นพิรุธ
คงเพียงแต่นั่งโทรศัพท์อยู่เท่านั้น การท่ี 
สบิต�ารวจโท ก. และสบิต�ารวจตร ีพ. อ้างว่า
เกิดความสงสัยในตัวจ�าเลยจึงขอตรวจค้น 
โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใด 
จึงเกิดความสงสัยในตัวจ�าเลย จึงเป็น 
ข้อสงสยัทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูส้กึเพยีง 
อย่างเดียว ถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 93 ที่จะท�าการตรวจค้นได้ 
การตรวจค้นตัวจ�าเลยจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ขออนุญำต
ค้นตัว

ด้วยครับ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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พญาครุฑ

เ ร่ืองใกล้ตัวบางครั้งเราก็มองข้าม  
เฉกเช่น ครฑุบนเอกสารทีดิ่นทีม่อียูติ่ดบ้าน 
โดยมีทั้งครุฑสีแดง ครุฑสีเขียว และครุฑ 
สีด�า ซึ่งครุฑแต่ละสีสื่อความหมายต่างกัน
ในทางกฎหมาย ดังนี้ 

1) ครุฑสีแดง หมายถึง โฉนดที่ดิน 
(น.ส.4) ซ่ึงสามารถซื้อ-ขาย-โอนได้ตาม
กฎหมาย ยกเว้น โฉนดหลังแดง ซึ่งจะ
มีข้อความระบุด้านหลัง ว่า “ห้ามโอน” 
ภายใน 5 ปีถึง 10 ปี

101

2) ครุฑสีเขียว หมายถึง หนังสือ
รบัรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึง่ออก
ให้ในท้องที่ที่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ

3) ครุฑสีด�า หมายถึง หนังสือรับรอง
การท�าประโยชน์ (น.ส.3 และ น.ส.3 ข.) 
ซึ่งไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ

เมื่อทราบแล ้ว รีบไปดู โฉนดของ
ที่ดินบ้านท่านว่าเป็นครุฑสีอะไร เพราะ
แสดงออกว่าท่านมีสิทธิมากน้อยเพียงใด
ในผืนดินเหล่านั้น

118

Law P1-P140_iPong edit Final1.indd   118 12/16/16   1:17 PM



ซื้อที่ดิน 
สปก.

ทีด่นิ สปก. เป็นทีด่นิทีร่ฐัยกให้เกษตรกร 
เพือ่ใช้เป็นท่ีดินท�ากนิ ไม่สามารถซือ้ขายได้ 
แต ่ เป ็นมรดกตกทอดได ้  แต ่สภาพ 
ความเป็นจริงที่ดิน สปก. หลาย ๆ พื้นที ่
มีการแอบซื้อขายกัน ทั้งนี้พระราชบัญญัติ 
การปฏริปูทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
มาตรา 39 ระบุว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิ 
โดยการปฏิ รูปที่ ดินเ พ่ือเกษตรกรรม 
จะท�าการแบ่งแยก หรือโอนสทิธใินทีดิ่นน้ัน 
ไปยังผู ้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอด
ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอน 
ไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.  

102
เพื่อประโยชน ์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีารและเงือ่นไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 
ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน และหากมีการ 
ซ้ือ-ขายท่ีดิน สปก. ถือเป็นการกระท�า
ต ้องห ้ามตามประมวลกฎหมายแพ ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 150 ซึ่งจะท�าให้ 
การซือ้ขายนัน้เป็นโมฆะ อีกท้ัง มาตรา 411 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ยั งก� าหนดผลต ่อไปว ่ า  ผู ้ ซื้ อ ไม ่อาจ 
เรียกเงินคืนได้จากการช�าระหนี้ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ตบ  
ปรับ  
500 

ทีผ่่านมาหลายคนอาจมคีวามเข้าใจผดิ 
ว่าหากไม่พึงพอใจใครแล้วต้องการจะ
ตบสั่งสอนจะเสียค่าปรับเพียง 500 บาท 
ซึ่ งความคิดดั งกล ่ าว เป ็นความคิดที ่
ไม่ถูกต้องทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านของกฎหมาย เพราะแท้จริงแล้ว 
การตบหน้าผูอ้ืน่ถอืเป็นการใช้ก�าลงัท�าร้าย

103

ผู ้อื่น ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ 1 เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 391

ตบผู้อื่น  
ไม่ใช่แค่โดนปรับ 

500 นะครับ
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ดวล 
ตบ

การทะเลาะววิาทของวยัรุน่ไม่ได้จ�ากัด 
แต ่ เพียงผู ้ชายเท ่า น้ัน แต ่ยังรวมถึง 
นักเรียนหญิงที่ชอบดวลตบกัน ซึ่งบางครั้ง
ฝ่ายแพ้อาจไปแจ้งความเพือ่หวงัให้อกีฝ่าย
ติดคุก โดยอ้างว่าตนท�าไปเพื่อป้องกันตัว  
แต่รูห้รอืไม่ว่า ในทางกฎหมายการดวลตบกนั 
ถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกัน 
ดังนั้น ท้ังสองฝ ่ายไม ่ เป ็นผู ้ เสียหาย  
ตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) และ 
ไม ่ มี สิทธิอ ้างเหตุป ้องกันตัวได ้  ท้ังนี ้
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่  7003/2547  
เคยตัดสินว่า ผู ้เสียหายไม่หมายรวมถึง 

104
ผู้ท่ีร่วมก่อการกระท�าผดินัน้ข้ึน การท่ีโจทก์
กับจ�าเลย เคยมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและ
อาญามาก่อน ในวันเกิดเหตุโจทก์ยังเป็น
ฝ่ายด่าว่า ยกมือไหว้สาปแช่งจ�าเลยจนเกิด
การท�าร้ายร่างกายซ่ึงกันและกัน ย่อมฟัง 
ได้ว่าเป็นการที่ต่างสมัครใจเข้าวิวาทกัน 
โจทก์จึงมิใช ่ผู ้ เสียหายโดยนิตินัยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (4) จึงไม่มีอ�านาจฟ้องจ�าเลย

ตบม่ะ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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สาด 
น�้ากรด

หลาย ๆ  คร้ังทีค่วามสะใจ ความอาฆาต
มาดร้าย น�ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของ
บุคคลอื่น ดังนั้น การฆ่าผู้อื่นด้วยความ
สะใจของตนเองโดยวิธีการที่เหี้ยมโหด
ภายใต้จิตใจท่ีผิดมนุษย์ ต้องการเห็น 
ผู้อื่นทนทุกข์ทรมานก่อนตาย อย่างเช่น  
การสาดหรือราดน�้ากรดเกือบทั่วร่างกาย 

105
ผูอ้ืน่ กฎหมายถอืว่าเป็นการกระท�าทีท่ารณุ
โหดร้ายมีโทษสูงถึงประหารชีวิต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (5) 
ที่ระบุว ่า ผู ้ใดฆ่าผู ้อื่นโดยทรมานหรือ 
โดยกระท�าทารุณโหดร้าย ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต
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พ่นสีรถ 
ด่าประจาน

รู ้หรือไม ่ หากเกิดความโมโหแล้ว
แสดงออกเพื่อความสะใจโดยการพ่นสี
รถคนอ่ืนเพ่ือด่าเจ้าของรถ นอกจากจะมี
ความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 6,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับแล้ว ยังอาจมีความผิด
ฐานหม่ินประมาทผู ้อื่นโดยการโฆษณา 
อกีด้วย เพราะหากข้อความทีพ่่นลงไปบนรถ 
เป็นข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท เช่น 
เจ้าของเป็นภรรยาน้อย ฯลฯ ประกอบกับ 

106

ผู ้พ ่นย ่อมมีเจตนาให้ข ้อความที่พ ่นสี 
แพร่กระจายแก่คนที่พบเห็น โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ งถ ้ารถนั้นจอดในที่สาธารณะ
ยิ่งชัดเจนในเจตนาของผู ้พ่นสีประจาน  
ซึ่งการกระท�าดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของรถ
เสื่อมเสีย อับอายหรือถูกเกลียดชังจาก
บุคคลที่สามหรือผู ้พบเห็นเป็นแน่นอน  
จึงเป ็นองค ์ประกอบในฐานความผิด 
หมิน่ประมาทผูอ้ืน่โดยการโฆษณาตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 328 มีโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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หน้าโง่

รู้หรือไม่ การพดูด่าว่าผูอ้ืน่ว่า “หน้าโง่” 
ด้วยความไม่ยั้งคิด อาจถูกจ�าคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 393 เพราะจากค�าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 7572/2542 ที่ว่า “จ�าเลย 
ว่าโจทก์ร่วมว่า “ไอ้หน้าโง่” นั้น ถ้อยค�า 
ดั งกล ่ าวแสดงอยู ่ ในตั วถึ งการหมิ่ น 

107

เหยยีดหยามโจทก์ร่วม แม้จะเป็นการกล่าว
ถ้อยค�าดูหมิ่นโจทก์ร่วมในขณะที่จ�าเลย 
และโจทก์ร่วมทะเลาะกนักต้็องถอืว่าจ�าเลย
กล่าวโดยมีเจตนาดูหมิ่นโจทก์ร่วม”

ดังนั้นจากกรณีดังกล่าวจ�าเลยจึงมี
ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 393 

124

ไอ้หน้ำโง่
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สงคราม
น�้าลาย 

การส่งเสียงดังปะทะคารมกันคงไม่ใช่
เรื่องของคนสองคนอีกต่อไป หากได้
กระท�าในที่สาธารณะ มีคนพลุกพล่าน 
ท�าให้เสียความสงบเรียบร้อยของบ้าน 
ของเมือง เพราะนอกจากจะก่อความ
ร�าคาญให้แก่ผู้คนรอบข้างแล้ว ยังถือเป็น 
การกระท�าที่ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 5,000 บาท ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 372

108
เสียงดัง 
หนวกหู

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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โพสหม่ิน

ในปัจจุบันเช่ือว่าหลาย ๆ ท่านนิยม
ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่
นอกจากการแชร์เร่ืองราวส่วนตัวแล้ว  
บางครัง้ยงัใช้พืน้ทีบ่นเฟซบุก๊ระบายอารมณ์ 
ด ้วยการโพสต์ด ่า หรือประจานผู ้อื่น 
ทีเ่ราไม่พึงพอใจด้วยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 
อีกด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าการโพสต์ด่าหรือ
ประจานผู้อื่นผ่านเฟซบุ๊กนอกจากจะเป็น 
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

109

328 ฐานหมิ่นประมาท ซ่ึงมีโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 บาทแล้ว 
ยัง เป ็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว ่ าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 14 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น  
จงึควรหลกีเลีย่งการโพสต์ด่าหรอืประจาน
ผู้อื่น มิฉะนั้นอาจถูกปรับหรือจับจ�าคุกได้

นำย ก. 
บลำ บลำ

บลำ

126

Law P1-P140_iPong edit Final1.indd   126 12/16/16   1:17 PM



องค์ประกอบ
หม่ินประมาท

มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมทีม่กีารติดต่อส่ือสาร 
ระหว่างกัน แต่บางครั้งการสื่อสารนั้น 
อาจเป็นการกล่าวถึงบุคคลท่ีสาม หรือที่
เรยีกว่า “นินทา” แต่รูห้รอืไม่ว่าพฤตกิรรม
การนินทาผู ้อื่นอาจจะท�าให ้ ถูกฟ ้อง 
หมิน่ประมาทได้ เพราะตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความ 
ผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการท่ีน่าจะ 
ท�าให ้ ผู ้ อ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น  
หรือถกูเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระท�าความผดิฐาน

110
หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

ท้ังนี้องค์ประกอบหมิ่นประมาทผู้อื่น
ต้องม ี3 ส่วนครบถ้วน ดังน้ี 1) ใส่ความผูอ่ื้น 
2) ต่อบคุคลทีส่ามและ 3) การใส่ความนัน้ 
น่าจะท�าให้ผู้อื่นเสียหายเสื่อมเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จึงจะมีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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บันดาล 
โทสะ

บนัดาลโทสะมกัเป็นค�าคุน้หทูีไ่ด้ยนิบ่อย 
ในข่าวอาชญากรรม เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่
ต� ารวจจับตัวคนร ้ ายได ้  คนร ้ ายมัก 
รับสารภาพว่าได้ท�าไปเพราะบันดาลโทสะ 
แต่แท้จรงิแล้วตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 72 ได้อธิบายค�าว่าบันดาลโทสะไว้
ว่า “ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่าง
ร้ายแรงด้วยเหตทุีไ่ม่เป็นธรรม จึงได้กระท�า
ความผิดต่อผู้ถูกข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะ
ลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้
ส�าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

ทัง้น้ีการกระท�าทีถ่อืว่าเป็นการบนัดาล
โทสะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนต่อเนื่องกัน 
จะขาดข้อใดข้อหนึง่ไม่ได้ ดงันี ้1) ผูก้ระท�าผดิ 

111
ต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุท่ี 
ไม่เป็นธรรม 2) ต้องท�าด้วยความโกรธที ่
มาจากสาเหตุที่ถูกข่มเหง 3) ต้องกระท�า
ความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นทันทีทันใด
หรือสืบเนื่องในสถานการณ์เดียวกัน 

ดังเช่นตัวอย่างค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  
3583/2555 จ�าเลยเหน็ภรรยาของตนกอดจบู 
กับชายอื่น เมื่อจ�าเลยเห็นเหตุการณ์จึง
เหลือวิสัยและได้ไปชกต่อยผู้ตาย จากนั้น
ก็เอามีดปอกผลไม้แทงผู้ตาย การกระท�า
ของจ�าเลยเป็นการกระท�าที่บันดาลโทสะ
แม้ภรรยาจะเพียงกอดจูบกับผู้ตายโดยยัง
ไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีก็ตาม 

1)

บันดำล 
โทสะ
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มอมเหล้า = 
ประทุษร้าย

ในวัยคะนองอาจมองว่าการมอมเหล้า 
มอมยาผู ้อื่นเป็นเรื่องสนุก แต่ในทาง
กฎหมายการมอมเหล ้ามอมยาถือว ่า
เป็นการใช้ก�าลังประทุษร้ายผู้อื่น ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (6)  
ได้อธิบายค�าว่า ใช้ก�าลังประทุษร้ายไว้ว่า 
เป็นการประทุษร้ายแก่กาย หรือจิตใจของ
บุคคล ไม่ว่าจะท�าด้วยใช้แรงกายภาพหรือ
ด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึง
การกระท�าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่ง

112

บุคคลใดอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ 
ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท�าให้มึนเมา สะกดจิต 
หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน

ดังจะเห็นได้จากค�าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 2382/2522 เคยตัดสินว่า จ�าเลยให้ 
ผู้เสียหายดื่มสุรา จนหญิงเมาสุราหมดสต ิ
แล้วกระท�าช�าเรา ซึ่งผู้เสียหายอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ใช้ก�าลังประทุษร้าย

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ปาปารัสซี่ 
รู้หรือไม่ “ปาปารัสซี่” ที่มักแอบถ่าย

ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความเสี่ยงต่อ
การถูกฟ้องทางแพ่ง เพราะถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื่น อีกทั้ง 
พฤติกรรมตามติดทุกพื้ น ท่ี เพื่ อตาม 
ถ ่ ายภาพยั งถือ เป ็นการสร ้ า งความ 
เดือดร้อนร�าคาญใจให้ผู้อื่น ซ่ึงมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 
ซึ่งระบุว่า ผู้ใดกระท�าด้วยประการใด ๆ  
ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม 

113

หรือกระท�าให้ได้รับความอับอายหรือ 
เดือดร้อนร�าคาญ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นการ
กระท�าในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้า
ธารก�านัล หรือเป ็นการกระท�าอันมี
ลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ
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จุดไฟ 
เผาหญ้า

สุภาษิตที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้งยังไม่
เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว” เพราะขึ้นชื่อว่า
ไฟแล้วย่อมเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้า 
และสาเหตุหน่ึงที่น�าไปสู่การสูญเสียทาง
อัคคีภัย คือการเผาหญ้าตามไร่นาข้างทาง 
ซึ่งการกระท�าดังกล่าวแม้จะเผาหญ้า 
ในทีด่นิของตวัเองแต่หากปล่อยปละละเลย
จนลุกลามเกิดความเสียหายหรืออันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมมี
ความผิด ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี และ
ปรับไม่เกิน 14,000 บาท ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 220

114
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ร�าคาญ 
ควันไฟ

ภาพท่ีชาวนาก�าลังเผาฟางข้าวและ 
ตอซังเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูใหม่
ถือเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป อย่างไร
ก็ตาม การกระท�าดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ละอองขี้เถ ้าปลิวกระจายไปในอากาศ 
ก่อความเดอืดร้อนร�าคาญให้กบับคุคลอืน่ได้ 
ทั้ งนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 มาตรา 25 บัญญัติว่า ในกรณี
ที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ผู ้อยู ่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือ 
ผู ้ที่ต ้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญและรวมถึงการ 
กระท�าใด ๆ  อนัเป็นเหตใุห้เกดิกลิน่ แสง รงัส ี
เสยีง ความร้อน สิง่มพีษิ ความสัน่สะเทอืน 
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด  
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย

115

ต่อสุขภาพ ประกอบกับในมาตรา 26 
ยั งก� าหนดให ้ เ จ ้ าพนั ก งานท ้ อ ง ถ่ิน 
มีอ�านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญ
ในทีห่รอืทางสาธารณะหรอืสถานทีเ่อกชน 
รวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย ตลอดทั้ง
การดแูล ปรบัปรงุ บ�ารงุรกัษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน�า้ รางระบายน�า้ ค ูคลอง และ
สถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจาก
เหตุร�าคาญ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ 
ก�าจัด และควบคุมเหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้ 
แต ่หากมีผู ้ฝ ่าฝ ืนไม ่ปฏิบัติตามค�าสั่ ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน 1 เดอืน หรือปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว
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พ่นสี 
ก�าแพง

การแสดงออกของวัยรุ ่นวัยคะนอง
บางกลุ่ม นิยมพ่นสีก�าแพงสาธารณะเป็น
ชื่อกลุ่ม ชื่อแก๊งค์ของพวกตนเพื่อแสดง
อาณาเขต ซึ่งการกระท�าดังกล่าวนอกจาก
จะเป็นการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องแล้ว  
ยังเป ็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายตาม 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 12 ท่ีห้ามมิให้ผู้ใด  
ขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท�าให้

116
ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซ่ึงข้อความ 
ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่ก�าแพงที่ติดกับ 
ถนน บนถนน ที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของอาคารที่อยู ่ติดกับถนน หรืออยู ่ใน 
ท่ีสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการกระท�า
ของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจ
กระท�าได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ท้ิงขยะ 
ลงน�้า

สาเหตุหนึ่งของน�้าท่วมขังมาจากการ
ทิ้งขยะไม่เป็นที่จนท�าให้ขยะเหล่านั้น 
ไปขวางทางระบายน�้าซึ่ งการกระท�า 
ดังกล่าวถือเป็นความผิด พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. 2535 มาตรา 
33 ห้ามมใิห้ผูใ้ดเทหรอืท้ิงสิง่ปฏกิลู มลูฝอย 
น�้าโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือ 
ในทางน�้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 57  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ถ่มน�้าลาย เสมหะ
ในท่ีสาธารณะ

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจเคยเจอกับ
เหตุการณ์เดินไปตามถนนแล้วเหยียบ
น�้าลาย หรือเสมหะที่บุคคลมักง่ายได้ถ่ม
เอาไว้ ซ่ึงการกระท�าดังกล่าวนอกจากจะ 
เป็นการกระท�าทีน่่ารงัเกียจต่อผูพ้บเหน็แล้ว 
ยงัถอืเป็นการกระท�าผดิกฎหมาย มโีทษปรบั 
ไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ 

117

118
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร ้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
มาตรา 31 (1) และมาตรา 54 
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วางของ 
บนทางเท้า

ภาพผูข้ายสนิค้าบนทางเท้า ถอืเป็นภาพ 
ที่เห็นจนชินตาโดยเฉพาะในชุมชนเมือง 
แต ่ รู ้ หรือ ไม ่ ว ่ าการกระท� าดั งกล ่ าว 
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 
ที่ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ 

119

บนถนน เว้นแต่เป็นการกระท�าในบริเวณ
ที่ เจ ้ าพนักงานท ้อง ถ่ินหรือพนักงาน 
เจ้าหน้าทีป่ระกาศก�าหนดด้วยความเห็นชอบ 
ของเจ้าพนกังานจราจร และหากผูใ้ดฝ่าฝืน
จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ต้นไม ้
เห่ียวเฉา

หลายท่านอาจคิดว่าการปลูกต้นไม้
ในบ้านตนเองจะดูแลอย่างไรก็ได้ หรือจะ
ปล่อยให้เหี่ยวเฉาตายไปก็ได้ เป็นเรื่อง
ภายในบ้านของแต่ละบคุคล แต่แท้จรงิแล้ว
กฎหมายได้มีข้อบังคับก�าหนดให้เจ้าของ
หรือผู ้ครอบครองอาคารหรือที่ดินต้อง 
ดูแลต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอาคารของตน 
เพราะหากปล่อยปละละเลยให้ต ้นไม้

120
เ ห่ียวแห ้งหรือมีสภาพรกรุงรั ง  หรือ 
ปล่อยปละละเลยให้มสีิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย
ในกระถางต้นไม้ หรือท่ีบริเวณภายนอก
ของอาคาร จะมโีทษปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 8 และมาตรา 54
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น้องหมา 
อึตามถนน 
เจ้าของ 
ต้องตามเก็บ

สุนัข หรือ น้องหมา ถือเป็นสัตว์เลี้ยง
ยอดนิยมของใครหลาย ๆ คน เนื่องจาก 
มีความน่ารัก และซ่ือสัตย์ต ่อเจ้าของ 
ซึง่ข้อควรระวงัของเจ้าของสนุขั คอืกรณท่ีีสนุขั 
ของท่านอาจไปอจุจาระบนถนนสาธารณะ 
ท่านจะต้องตามเก็บและท�าความสะอาด 
ให้เรยีบร้อย เพราะหากท่านไม่ยอมจดัการ
เก็บไปท้ิง นอกจากจะเป็นท่ีน่ารังเกียจ
ของผู้อ่ืนที่พบเห็นแล้ว ยังเป็นการกระท�า
ผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 14 (2) ที่ห้ามมิให้ผู้ใด
ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัด
มูลดังกล่าวให้หมดไป ซ่ึงจะมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 52 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว

121
กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ท�าร้าย
วรนุช

หลาย ๆ ท่านอาจไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทอง 
หรอื วรนุช หรอื “เหีย้” (Varanus salvator) 
เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองจ�าพวกสตัว์เลือ้ยคลาน 
ล�าดับที่ 91 แม้บางครั้งสัตว์ประเภทนี ้
อาจก่อความร�าคาญให้ท่านด้วยการเดิน 
ขึ้นมาบนถนน แต่ท่านไม่สามารถท�าร้าย 
ตวัเงนิตวัทองได้ เน่ืองจากตวัเงนิตัวทองได้รบั 
การคุม้ครองตามพระราชบญัญัติสงวนและ

122

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีห้ามมิให้ 
ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
สตัว์ป่าคุม้ครอง เว้นแต่เป็นการกระท�าโดย
ทางราชการท่ีได้รับยกเว้น และหากใคร 
ฝ่าฝืนท�าร้ายตัวเงินตัวทองมีโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 16 และ
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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เขตห้ามเมา
การดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะท�าให้

ขาดสติแล้ว ยังอาจท�าให้ติดคุกอีกด้วย 
หากดื่มในสถานที่ที่กฎหมายห ้ามดื่ม
แอลกอฮอล์ ซ่ึงพระราชบัญญัติควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 
ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้ 1) วัด
หรือสถานท่ีส�าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ทางศาสนา 2) สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้
เป็นที่พักส่วนบุคคล 3) สถานที่ราชการ 
ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 

123

หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ
ศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็น 
ที่พักส ่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการ 
จัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษา 
ที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 5) สถานีบริการน�้ามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น�า้มนัเชือ้เพลงิหรอืร้านค้าในบรเิวณสถานี
บริการน�้ามันเชื้อเพลิง 6) สวนสาธารณะ
ของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อน
ของประชาชนโดยทั่วไป และ 7) สถานที่ 
อืน่ทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการ หากฝ่าฝ ืนมีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
10,000 บาท หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั ตามมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ประกัน 
ไม่ตรวจสุขภาพ

“หวังว ่าสักวันหนึ่ ง เมื่อฉันตายไป 
ลูกหลานจะได้เงินก้อน ฉันจะได้ตาย 
ตาหลับ ไม่ห่วง” นี่อาจเป็นค�าพูดของ 
ผูส้งูอายหุลาย ๆ  ท่านทีตั่ดสนิใจท�าประกัน
ชีวิตกับตัวแทนบริษัทประกันที่มีอยู่อย่าง 
มากมาย โดยเฉพาะบางบริษัทได ้ม ี
ค�าเชิญชวนว่า “ประกันท�ำง่ำยไม่ต้อง
ตรวจสุขภำพ” ซ่ึงผลสุดท้ายอาจไม่
เป็นเช่นน้ัน เพราะเมื่อต้องการขอรับ 
ผลประโยชน์จากการท�าประกัน บางบรษิทัฯ 
จะอ้างด้วยเหตุผลทีว่่า “ผู้ท�าประกนัปกปิด
ข้อมูลสุขภาพ” 

อย่างไรก็ตาม การท�าสัญญาประกัน
ชีวิตเป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษในแง่ที่
เอาความเป็นความตายของผู้ท�าประกัน
มาเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงนิ และทีส่�าคัญ
ไม่แพ้กันคือสุขภาพของผู้ท�าประกันก่อน
เข้าท�าสัญญา เพราะหากมีอาการเจ็บป่วย
เรื้อรังหรือเป็นโรคร้ายแรง บริษัทประกัน
ก็จะมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 
ซ่ึงส่วนใหญ่ผลคือบริษัทไม่รับท�าหรือไม่
ก็เรียกเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามความเสี่ยง

124
ซ่ึงตามกฎหมายผูท้�าประกนัชีวติมหีน้าท่ี 

ต้องแจ้งปัญหาสขุภาพแก่บรษิทัประกนัภัย 
หรือตรวจสุขภาพตามเง่ือนไขทุกครั้งก่อน
เข้าท�าสัญญาประกันชีวิต เพราะบริษัท 
มักจะอ้างเหตุไม่จ่ายผลประโยชน์ด้วย
ค�าเดิม ๆ “ผู ้ท�ำประกันปกปิดปัญหำ
สุขภำพ” ซึง่กฎหมายให้สทิธบิรษิทัประกนั
บอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 เดือน นับจาก 
รู ้ข้อเท็จจริงหรือภายใน 5 ปีนับตั้งแต ่
วันท�าสัญญา ท้ังนี้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
และมาตรา 889

ดังนั้นจึงขอเตือนว ่าอย ่าหลงเชื่อ
ตวัแทนขายประกันชีวติหรอืบรษิทัประกนั
ชีวิตบางแห่งว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือ
มีปัญหาสุขภาพก็ท�าได้” เพราะสุดท้าย
บริษัทอาจอ้างเหตุ “คุณปกปิดปัญหา
สุขภาพ” ไม่จ่ายเงิน จึงควรตรวจสุขภาพ
ทุกครั้งก่อนท�าประกันชีวิต

ประกันท�ำง่ำย
ไม่ต้องตรวจ

สุขภำพ
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หมอ 
ใจร้าย

หลายท่านอาจเคยได้ชมละครโทรทศัน์ 
ที่บางฉากแสดงเรื่องราวของนางเอก 
ผู้น่าสงสารต้องพาแม่ซึ่งป่วยหนักเข้าขั้น
วิกฤติต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินไปรับ
การรักษา แต่กลับถูกปฏิเสธด้วยฐานะ
ยากจนไม่มีเงินเพียงพอต่อการรักษา  
แต ่ในชี วิตจริงกฎหมายได ้ก�าหนดให ้
ผู ้ รั บอนุญาตและผู ้ ด� า เ นินการของ 
สถานพยาบาล ต้องควบคุมและดูแลให้ม ี
การช่วยเหลือเยยีวยาแก่ผูป่้วย ซึง่อยูใ่นสภาพ 
อันตรายและจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา
พยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจาก 

125
อันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตาม
ประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ และ
หากมีความจ�าเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วย 
มี ความประสงค ์ จะ ไปรับการรั กษา
พยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาต
และผู ้ด�าเนินการต ้องจัดส ่งต ่อไปยัง
สถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 
เพราะหากสถานพยาบาลใดปฏเิสธการรกัษา 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ�า
ทัง้ปรบัตามพระราชบัญญตัสิถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 มาตรา 36 และมาตรา 66

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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บุหรี่ 
ไฟฟ้า

ในปัจจุบันมีบางท่านที่หันมาสูบบุหรี่
ไฟฟ้าทดแทนการสูบบุหรี่มวนยา จึงขอ
เตือนท่านทั้งหลายว่าไม่ควรไปยุ ่งเกี่ยว
กับบุหร่ีไฟฟ้า ไม่ว่ามีไว้ในครอบครอง
เพ่ือใช้ หรือจ�าหน่าย หรือลักลอบน�าเข้า 
เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้าม
น�าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 และ

126

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก�าหนด
ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งหากใครมี
บุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเพื่อใช้ จะถูก 
ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของ ซ่ึงได้รวม 
ค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรอืจ�าคกุไม่เกิน 5 ปี 
หรือท้ังจ�าทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ

เหม็น 
และผิด 

กฎหมำย
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จี้ด้วย 
อาวุธปลอม

โจรผูร้้ายบางคนใช้จิตวทิยาขูใ่ห้คนกลวั 
โดยการปล้นจี้โดยไม่ได้ใช้มีดหรือปืนจริง 
แต่กลับใช้อาวุธเทียม หรืออาวุธปลอม 
ไปก่ออาชญากรรม ซึ่งกรณีนี้จะมีความผิด 
อย่างไรน้ัน กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 
มีค�าตอบ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
309 ระบุว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�า
การใด ไม่กระท�าการใดหรือจ�ายอมต่อ 
สิ่งใด โดยท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชวิีต ร่างกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีง หรอืทรพัย์สนิ
ของผูถ้กูข่มขนืใจน้ันเอง หรือของผูอ้ืน่ หรือ
โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจ 

127
ต้องกระท�าการนั้น ไม่กระท�าการนั้น 
หรอืจ�ายอมต่อสิง่นัน้ ต้องระวางโทษจ�าคกุ
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ซึ่ งศาลเคยตัดสินในค� าพิพากษา 
ศาลฎีกาที่ 5161/2533 ว่า การที่จ�าเลยใช้ 
ลูกกุญแจจี้ท่ีเอวผู้เสียหายแล้วดึงปากกา
เขียนแบบกับดินสอซึ่งเหน็บอยู่ที่สมุดของ
ผูเ้สยีหายไปนัน้ เหน็ได้ว่าจ�าเลยมเีจตนาใช้
ลูกกุญแจดังกล่าวอย่างอาวุธ และมีเจตนา
ให้ผู ้เสียหายเกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
ขัดขืน ถือได้ว่าเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหาย 
ให้จ�ายอมตามความประสงค์ของจ�าเลย 
โดยท�าให้ผูเ้สยีหายเกดิความกลวัว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือ
ทรัพย์สิน จ�าเลยจึงมีความผิดฐานท�าให้
เสื่อมเสียเสรีภาพโดยใช้อาวุธ

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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การป้องกันตัว 
พอสมควรแก่เหตุ

หลายท่านอาจเคยได้ยินวลีติดปาก 
นักกฎหมายท่ีว ่ า  “กำรป ้องกันตัว 
พอสมควรแก่เหตุ” เนื่องจากกฎหมาย 
ได้ก�าหนดไว้ว่า ถ้าผูใ้ดต้องกระท�าการใด ๆ  
เพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่นให้พ้น
จากการประทษุร้ายอนัละเมดิต่อกฎหมาย 
และภยนัตรายทีใ่กล้จะถงึ ถ้าการกระท�านัน้ 
สมควรแก่เหตุ การกระท�าเช ่นว ่านั้น
เป็นการป้องกันตัว โดยชอบด้วยกฎหมาย 
จึงไม่มีความผิด เม่ือไม่ผิดจึงไม่ต้องติดคุก 
ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 68 และมาตรา 69

128
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ป้องกันตัว 
จากขโมยขึ้นบ้าน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีหัวขโมย 
ลกัลอบเข้าไปขโมยของภายในบ้านของท่าน 
โดยมพีฤตกิารณ์บุกรกุจนอาจเป็นอนัตราย
ต่อตัวท่านเองและทรัพย์สินของท่าน  
โดยไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีไป ด้วยเหตุนี้ 
ท่านจึงยิงปืนใส่หัวขโมยจ�านวน 1 นัด 
ที่บริเวณแขนซ่ึงเป็นอวัยวะที่ไม่ส�าคัญ  
เพื่อ เป ็นการยับยั้ งหัวขโมยไม ่ ให ้ท�า
อันตรายต่อตัวท่านและทรัพย์สิน จากนั้น 
ท่านได้โทรแจ้งต�ารวจ หรือกู้ภัย หรือ 
หน ่ วย ง านพยาบาล  เ พ่ื อแสดงถึ ง
มนษุยธรรม เพ่ือพาหวัขโมยไปโรงพยาบาล 
และเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์

129

ของท่านว่ามีเจตนาท่ีกระท�าเพียงเพื่อ
ป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน

ทัง้นีก้ฎหมายให้ความคุม้ครองวญิญชูน
ผู้สุจริตถ้ากระท�าโดยสมควรแก่เหตุก็ไม่
ผิดกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 และ
มาตรา 69 แต่หากท�าเกินสมควรแก่เหตุ 
เช่น เมื่อท่านยิงขู่แล้วหัวขโมยล่าถอยจะ
หนีแต่ท่านกลับยิงซ�้า หรือยิงเอาความ 
สาแก่ใจ ยิงให้ตายด้วยโกรธแค้น ถ้าเป็น
แบบนีล้ะกอ็าจต้องได้รบัโทษแทนหวัขโมย
ที่บุกรุกบ้านท่านก็เป็นได้

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เรียกค่า 
นายหน้า

หลายท่านอาจไม่รู้ว่าอาชพี “นายหน้า” 
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง เนื่องจากต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับเงินจ�านวนมาก ดังนั้น 
กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองนายหน้า
ไม่ให้เส่ียงต่อการถูกโกง ดังปรากฏตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
845 วรรคแรกว่า บุคคลใดตกลงจะให ้
ค่าบ�าเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้ได้
เข้าท�าสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ท�าสัญญา
กันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิด 
ใช้ค่าบ�าเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ท�ากัน
ส�าเร็จ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได ้
ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ท�ากัน
ไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ 

130
ท่านว่าจะเรียกร้องบ�าเหน็จค่านายหน้า
ยังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นส�าเร็จแล้ว

นอกจากน้ีในเรื่องอายุความ ศาลยัง 
คุ ้มครองไว ้ในค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6952/2552 โดยระบุว่า โจทก์ฟ้องเรียก
ค่าบ�าเหน็จและเงินส่วนเกินตามสัญญา
นายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 845 มิได้ฟ้องเรียกเอา 
สินจ้างจากการรับท�าการงาน สิทธิเรียก
ร้องดังกล่าวมิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่อง
อายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุ
ความทั่วไปซึ่งมีก�าหนด 10 ปี ตามมาตรา 
193/30

ขอ 20% 
นะงำนน้ี
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คนรัก 
เสียงเพลง

บางท่านทีม่คีวามชืน่ชอบในเสยีงเพลง 
และชอบฟังเพลงเสียงดังที่เปิดแต่ละครั้ง
ได้ยินไปถึงสามบ้านแปดบ้าน เพื่อให ้
เพื่อนบ้านได้ร่วมเสพความสุนทรีย์ด้วย  
แต่หากเพ่ือนบ้านไม่ได้ชื่นชอบเสียงเพลง
ด ้วยอาจจะเปลี่ยนจากความสุนทรีย ์
เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านได้

131

ทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
370 ระบุไว้ว่า ผู้ใดส่งเสียง ท�าให้เกิดเสียง 
หรือกระท�าความอื้ออึง โดยไม ่มี เหต ุ
อันสมควร จนท�าให้ประชาชนตกใจหรือ
เดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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เปิดเพลง 
ในร้านอาหาร

แก่เจ้าของลขิสทิธิ ์และ 4) น�าหรอืสัง่เข้ามา 
ในราชอาณาจักร และหากใครฝ่าฝืนจะม ี
โทษปรบัตัง้แต่ 10,000 บาทถงึ 100,000 บาท 
และหากเป ็นการกระท�าเพื่อการค ้า 
ผู ้กระท�าต ้องระวางโทษจ�าคุกตั้ งแต ่  
3 เดอืนถงึ 2 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 50,000 บาท 
ถึง 400,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ 
ตามมาตรา 70

จากข้อกฎหมายดงักล่าว การเปิดเพลง
ในร้านอาหารกนิข้าวธรรมดาไม่ถอืเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าไม่ได้เป็นการ 
แสวงหาก�าไร แต่ถ้าเมือ่ไหร่การเปิดเพลงนัน้ 
เป็นไปเพื่อแสวงหาก�าไร “โดยตรง” เช่น 
ร้านคาราโอเกะหากฝ่าฝืนอาจถูกจ�าคุก
หรอืปรบัได้

132
ร้านอาหารโดยส่วนใหญ่ นยิมเปิดเพลง

เพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารให้แก่ลูกค้า ซึง่ปัจจบุนัมีข้อถกเถียง 
กันว่าการเปิดเพลงในร้านอาหารถือเป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 

ทัง้นีพ้ระราชบัญญัติลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 
มาตรา 31 ระบุว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมี
เหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท�าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แก่งานน้ันเพือ่หาก�าไร ให้ถอืว่าผูน้ัน้กระท�าการ 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี ้
1) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า 
เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 3) แจกจ่าย
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
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ความเสียหาย 
ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน

เมื่อบุคคลอื่นกระท�าการละเมิดต่อเรา 
เราสามารถเรียกค่าเสียหายอื่นที่ไม่ใช่ 
ตัวเงินจากผู้กระท�าละเมิดได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 
วรรคแรก ที่ระบุว ่าผู ้ต ้องเสียหายจะ 
เรยีกร้องเอาค่าสนิไหมทดแทนเพือ่ความที ่
เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ 

หลายท่านคงมีข้อสงสัยว่า “ค่ำควำม
เสียหำยอื่นท่ีไม ่ใช ่ตัวเงิน” คืออะไร  
ซึ่งกรณีนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ เกี่ยวกับ
การเรียกค่าความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 
เช่น ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย 

133

ค่าเสียสมรรถภาพในการมองเห็นและ 
ค่าสูญเสียความสวยงาม (ค�าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 6092/2552) และค่าเสียหาย
ต่ออนามัยและสิทธิจะอยู่อย่างสงบไม่ถูก
รบกวนเพราะความทรมานนอนไม่หลับ  
อันเน่ืองจากฝุ ่นละออง เสียงจากการ
ก่อสร้างอนัได้แก่ การตอกเสาเขม็ และความ 
หวาดระแวงอันเกิดจากสิ่งของตกหล่น 
(ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3407/2535) 
ค่าทุกข์ทรมานกายใจ ค่าทุกข์ทรมาน 
ทางใจจากความเจ็บป่วยที่ผู ้อื่นกระท�า  
(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558) 

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ค่าตกใจ
รู ้หรือไม ่ เมื่อถูกสุนัขกัดนอกจาก 

จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกกัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 433 แล้ว ยังสามารถเรียกค่าตกใจ
และทกุข์ทรมานจากเจ้าของสนัุขได้อกีด้วย  
ซ่ึงเป ็นไปตามค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2488/2523 ซึ่งศาลเคยตัดสินว่า สุนัข
หลบหนีออกไปได้ขณะจ�าเลยเปิดประตู  
สนุขัจึงออกไปกัดโจทก์ได้ แสดงว่าจ�าเลยมไิด้

134
ใช้ความระมดัระวังอนัสมควรในการเลีย้งดู 
สุนัข จ�าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์
ตามมาตรา 433 รวมทัง้ทดแทนความตกใจ 
และทุกข์ทรมานด้วยตามมาตรา 446  
วรรคแรก ท่ีระบุว่า ในกรณที�าให้เขาเสยีหาย 
แก่ร่างกายหรอือนามัยก็ด ีในกรณีท�าให้เขา
เสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้อง
เอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหาย
อย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้
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การช�าระเงินนั้น อาจจ่ายเป็นธนบัตร 
หรือ เหรียญก็ ได ้  แต ่อย ่ างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติเ งินตรา พ.ศ. 2501 
มาตรา 11 ได้ก�าหนดวิธีการช�าระหนี้ 
หรือจ่ายเงินด้วยเหรียญได้ดังนี้ 

เหรียญ 25 หรือ 50 สตำงค์ 
ใช้ช�ำระหนี้/ครั้ง ไม่เกิน 10 บำท

เหรียญ 1 บำท เหรียญ 2 บำท  
เหรียญ 5 บำท ใช้ช�ำระหนี้/ครั้ง  

ไม่เกิน 500 บำท

เหรียญ 10 บำท ใช้ช�ำระหนี้/ครั้ง  
ไม่เกิน 1,000 บำท

ปัญหาเลก็ ๆ  แต่ส่งผลกระทบทีย่ิง่ใหญ่ 
เช่น กรณีสุนัขท่ีท่านเลี้ยงไว้ไล่กัดไก่ของ
ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ในทางกฎหมาย
อาญา “สุนัข” ถูกจัดเป็น “สัตว์ดุ” ซ่ึง 
“สัตว์ดุ” หมายความว่า โดยธรรมชาติ
ของสัตว์นั้นเองมิใช่สัตว์ดุร้าย แต่อาจเป็น
สัตว์ดุซึ่งเจ้าของจะต้องมีการควบคุมดูแล
เป็นพิเศษ หากเจ้าของปล่อยปละละเลย
ให้สัตว์นั้นไปท�าอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากเจ้าของสุนัข
จะต้องชดใช้ให้ผู ้เสียหายแล้ว ยังมีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 

135

136
จ่ายด้วยเหรียญ

น้องหมากัดไก่

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านอาจเคย
ได ้ยินข ่าวรถยนต์ถูกปาหินใส ่จนเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว�่า บางคันโชคดีเสียหาย
เพียงทรัพย์สิน แต่บางคันโชคร้ายต้อง
สูญเสียถึงชีวิต อย่างไรก็ตามการปาหินใส่
รถยนต์ผู้อื่นขณะวิ่งไม่ใช่เพียงการท�าให้
เสียทรัพย์ แต่ถือเป็นการพยายามฆ่า 
ซึ่งปรากกฎในค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1178/2539 ว่า จ�าเลยร่วมกันใช้ก้อนหิน
ขนาดเท่าก�าปั้นขว้างกระจกหน้ารถยนต์
บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่ผู ้เสียหาย
ทั้งสองก�าลังขับอยู่คันละ 2 ก้อน โดยไม่มี 
สาเหตุกันมาก่อน และประสงค์จะให ้
ผูเ้สยีหายทัง้สองเสยีหลักในการขบัรถและ
อาจขับรถยนต์พลิกคว�่าลงข้างทางหรือ 

137ปาหิน ถูกรถยนต ์ คันอื่นที่ ขับตามมาชนจน 
พลกิคว�า่หรอืตกลงข้างทาง ซ่ึงเมือ่เกดิเหตุ 
ดังกล่าวขึ้นแล้วย ่อมเล็งเห็นผลได้ว ่า  
ผู้เสียหายทั้งสองหรือผู้โดยสารในรถยนต์
โดยสารอาจได ้รับบาดเจ็บและถึงแก ่
ความตายได้ จ�าเลยจงึมเีจตนาฆ่าผูเ้สยีหาย 
ทั้งสองและผู้อื่น เมื่อไม่ถึงแก่ความตายจึง
เป็นความผิดฐาน “พยายามฆ่า”

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ�าคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี และมาตรา 
80 ผู้ใดลงมือกระท�าความผิดแต่กระท�าไป 
ไม ่ตลอด หรือกระท�าไปตลอดแล ้ว 
แต่การกระท�านัน้ไม่บรรลผุล ผูน้ัน้พยายาม
กระท�าความผิด
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หมุด 
เดินได้

“อสังหาริมทรัพย์” ตามความเข้าใจ
ของหลายท่านหมายถึงทรัพย์ที่เคลื่อนที่
ไม ่ ได ้  ซ่ึงตามความหมายนั้นถูกต ้อง
อย่างแน่แท้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินนั้นมักจะ
ยืดได้ ขยายได้ หรือเล็กลงได้ อันมาจาก
สาเหตุ “หมุดที่ดินเดินได้” จากบุคคล 
บางกลุ ่มที่ เคลื่อนย ้าย ท�าลาย หรือ
แม้กระทั่งถอนจนน�ามาสู ่การทะเลาะ 
เบาะแว้งและคดีความต่าง ๆ 

ทั้ ง น้ีพระราช บัญญัติ ให ้ ใช ้
ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น  

138
พ.ศ. 2497 มาตรา 67 และมาตรา 109  
ได ้ก�าหนดข้อห้ามไม่ให ้ผู ้ ใดนอกจาก
พนักงานเจ ้าหน ้าที่ท� าลายดัดแปลง  
เคลื่อนย ้าย ถอดถอนหลักหมายเขต  
หรือ หมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไป
จากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
เจ ้าพนักงานท่ีดิน ซ่ึงหากฝ่าฝ ืนจะมี 
โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจ�าคุก 
ไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�า 

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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อ้างเป็นต�ารวจ ยืนให้สัญญาณรถยนต์บรรทุกท่ีผ่านไปมา 
ให้หยุดรถ เพื่อตรวจตรงจุดที่รถยนต์
ต�ารวจทางหลวงจอดอยู ่ เป ็นประจ�า  
อนัท�าให้บคุคลทัว่ไปอาจเข้าใจได้ว่าจ�าเลย 
เป็นเจ้าพนกังานต�ารวจ ในการเรยีกตรวจรถ 
แต่ละคร้ังจ�าเลยแสดงให้เป็นที่ เข ้าใจ 
ได้ว ่าได้รับเงินจากพวกคนขับรถยนต์
บรรทุก พฤติการณ์ของจ�าเลยฟังได้ว่า 
จ� า เลยแสดงตนและกระท�าการเป ็น 
เจ้าพนักงานต�ารวจทางหลวง จ�าเลยจึงม ี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 145

139

“คนมีสี ดูยังไงก็เท่ห์” ความคิดแบบนี้
ได้ครอบง�าบางท่านจนน�าไปสูก่ารแอบอ้าง
แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ซึ่งการ 
กระท�าดังกล ่าวถือเป ็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145  
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
2,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ทั้ งนี้ จ ากค� า พิพากษาศาลฎี กาที ่
2099/2527 เคยตัดสินว่าจ�าเลยไม่ได้
เป็นเจ้าพนักงานต�ารวจ แต่แต่งกายดังที ่
เจ ้ าพนักงานต�ารวจนอกเครื่องแบบ
แต่งกันตามปกติ โดยนุ ่งกางเกงสีกากี  
สวมเสื้อคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง  
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เงินในบัญชีหาย
140

ด้วยเหตนุี ้ธนาคารจะต้องรับผดิต่อเจ้าของ
บญัชีตามสญัญาฝากทรพัย์ ซึง่ผูเ้สยีหายคอื
ธนาคารท่ีถูกท�าละเมิดจากบุคคลเหล่านั้น 
ทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนั้นเจ้าของบัญชี
จะเอาผิดยักยอกกับธนาคารไม่ได้เพราะ
ธนาคารเองไม่มีเจตนา แต่ธนาคารย่อม
รับผิดต่อเจ้าของบัญชีตามสัญญาฝากเงิน 
(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2542/2549 และ 
6708/2537) 

โดยสรุปคือ หากฝากเงินกับธนาคาร
แล้วเงนิในบญัชหีาย ธนาคารเป็นผูเ้สยีหาย
โดยตรง และธนาคารต้องรบัผดิชอบคนืเงนิ
ตามสัญญาฝากเงิน

“เงิน” ซื้อทุกอย ่างในโลกนี้ ไม ่ได ้  
แต่เงินก็มีส ่วนจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน และทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้อง
ทรัพย ์สินหรือเ งินของตัวเอง ดัง น้ัน  
การฝากเงินไว้กับธนาคารจึงเป็นหนทาง
ที่หลายคนเชื่อมั่นว่า เงินจะปลอดภัย 
มากที่สุด แต่อยู่มาวันหน่ึงปรากฏว่าเงิน
ในบัญชีหายไป ใครจะรับผิดชอบหรือใคร
เป็นผู้เสียหาย 

ทั้งน้ีการฝากเงินกับธนาคารถือได้ว่า
เป็นเร่ืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ ตามมาตรา 657 ทีร่ะบวุ่าการฝาก 
ทรัพย์นั้นคือสัญญา ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียก
ว่า “ผูฝ้าก” ส่งมอบทรพัย์สนิให้แก่บคุคล
อีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับฝาก” และ 
ผูรั้บฝากตกลงว่าจะเกบ็รกัษาทรพัย์สนินัน้ 
ไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้ ดังนั้น 
การฝากเงินจึงเป็นสัญญาเฉพาะระหว่าง
ธนาคารกับลูกค้า และเมื่อเงินในบัญชี
หายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีการปลอม
ลายมือชื่อไปถอนเงิน หรือแอบถอนเงิน
จากบัญชีโดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้เรื่อง หรือ
พนักงานของธนาคารแอบถอนเงินไป  

กฎหมาย
สามัญ
ประจ�าบ้าน
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