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กฎหมายสามัญประจำบาน

กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 
และความรู้ด้านกฎหมายที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน
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วิสยัทศัน์

“หลักประกันคว�มยุติธรรม ต�มม�ตรฐ�นส�กล”

อ�นาจหน้าที่กระทรวงยตุิธรรม

มาตรา 32 แหง่พระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ซึ่งกำาหนดอำานาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำานวยความยุติธรรม 
ในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ
กระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

พนัธกิจ
1. บริหารจัดการอำานวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความยุติธรรม
2. พฒันาคณุภาพการดำาเนนิการตามกฎหมายพนัธกรณรีะหว่างประเทศ 

 และมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
3. วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ด้วยความยุติธรรม
8. ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 ทั้งในและต่างประเทศ
9. เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย  
(องค์การมหาชน)

สำานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานกิจการยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

โครงสร้าง
กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรมหน่วยงานอำานวยการ

กลุ่มภารกิจ
ด้านอำานวยความยุติธรรม
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กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พ.ร.บ.เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม และข้ึนตรงต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน

เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
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ภารกิจส่วนราชการ
ในสงักดักระทรวงยตุิธรรม

ส�ำนักงำนรัฐมนตรี 

Office of The Minister

ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี 
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนการ
ทำางานของรัฐมนตรีในการดำาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ประชาชน ประสานงานการตอบกระทู ้ชีแ้จงญตัต ิร่างพระราชบญัญตั ิและกจิการอืน่ 
ทางการเมอืง ดำาเนนิการพจิารณาเรือ่งร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรอืร้องขอความช่วยเหลอื 
ต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ
สำานักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์ 0-2141-6535 โทรส�ร 0-2141-9883
เว็บไซต์ www.om.moj.go.th

กระทรวงยุติธรรม
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หน่วยงานอ�านวยการ

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Office of The Permanent Secretary

ดำาเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำา 
ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ 

ของกระทรวง แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติการของกระทรวง กำากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน ดูแล 
งานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่
กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

 โทรศัพท์ 0-2141-5100 โทรส�ร 0-2143-8289-90, 0-2143-8242 
เว็บไซต์ www.ops.moj.go.th

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

Office of Justice Affairs

ดำาเนินการเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินผลการบังคับใช้

กฎหมาย และนำาผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำาเนินการ 
ที่ สามารถอำานวยความยุติ ธรรมให ้แก ่ประชาชนอย ่าง มีประสิทธิภาพ 
และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

 โทรศัพท์ 0-2141-3666 โทรส�ร 0-2143-8933 
เว็บไซต์ www.oja.go.th
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กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยความยตุิธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

Department of Special Investigation

ดำาเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวน
คดีความผิดทางอาญาท่ีต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวน
โดยวิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 โทรศัพท์ 0-2831-9888 
โทรส�ร 0-2975-9888 

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือด้�นกฎหม�ยแก่ประช�ชน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศชป.ดีเอสไอ) 0-2831-9888 ต่อ 3103 

เว็บไซต์ www.dsi.go.th

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

Central Institute of Forensic Science

ดำาเนินการด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อการติดตาม 
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จัดเก็บรวบรวมข ้อมูล 

สารพันธุกรรม พยานหลักฐาน เพื่อการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาผิด 
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศึกษา วิจัย สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม 
และพฒันาบคุลากรด้านนติวิทิยาศาสตร์ สร้างเครอืข่ายในการจดัทำามาตรฐานและ
พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โทรศัพท์ 0-2142-3475-8 โทรส�ร 0-2143-9068 
เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th
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กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยตุิธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

Rights and Liberties Protection Department

ดำ า เนิ นการส ่ ง เ ส ริ มและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ส รี ภ าพของ
ประชาชน โดยดำาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู ้เสียหาย  

เหยื่ออาชญากรรม และจ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จำาเลยที่ศาลยกฟ้องว่ามิได้เป็น
ผู้กระทำาผิด รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 
จัดหาทนายในการช่วยเหลือต่อสู้คดี รวมถึงพิจารณาจัดเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ 
และต้องการรับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม สร้างความสมานฉันท์ 
และระงับข้อพิพาทในสังคม ดำาเนินการคุ้มครองพยานและรับผิดชอบพันธกรณี 
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 ส�ยด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 1111 กด 77 
โทรศัพท์ 0-2141-2794, 0-2141-2817-8 

โทรส�ร 0-2143-9681 
เว็บไซต์ www.rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี

Legal Execution Department

ดำาเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ีตามคำาสั่งศาล ดำาเนินการตรวจสอบสิทธิทาง

บัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี ชำาระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคล ในฐานะ 
ผูช้ำาระบญัชตีามคำาสัง่ศาล รบัวางทรพัย์จากลกูหนีห้รอืผู้มสิีทธวิางทรพัย์ ดำาเนนิการ 
ประเมินราคาทรัพย์ ดำาเนินการเกี่ยวกับการเดินหมายคำาคู่ความ หนังสือ หรือ
ประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัด

 โทรศัพท์ 0-2881-4999 โทรส�ร 0-2433-0801 
เว็บไซต์ www.led.go.th
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กรมคุมประพฤติ

Department of Probation

ดำาเนนิการสบืเสาะและพนิจิ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟ้ืนฟแูละ
สงเคราะห์ผู้กระทำาผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

และภายหลงัทีศ่าลมคีำาพพิากษาตามทีก่ฎหมายกำาหนด ดำาเนนิการพืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำาผิด 
ในชมุชน จดัทำาและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนแม่บท 
ของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสงักดั เสริมสร้าง สนบัสนนุและประสานงานให้ภาคประชาสังคมเข้ามามส่ีวนร่วม 
และเป็นเครือข่ายในการปฏบิตัต่ิอผูก้ระทำาผดิ ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนด 
ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ศูนย์รับฟังคว�มคิดเห็น 0-2141-4749 
โทรส�ร 0-2143-8822 

เว็บไซต์ www.probation.go.th

กลุ่มภารกิจด้านพฒันาพฤตินสิยั

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

Department of Juvenile Observation and  

Protection

ดำาเนินการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำา
ความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน ดำาเนินการด้าน 
คดีอาญา คดีครอบครัว กำากับการปกครอง บำาบัด แก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และ
สงเคราะห์ ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ระบบรูปแบบวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบังานคดแีละการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน พฒันา
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

โทรศัพท์ 0-2141-6470  
โทรส�ร 0-2143-8472 

เว็บไซต์ www.djop.moj.go.th
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กรมรำชทัณฑ์

Department of Corrections

ดำาเนินการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดให้เป็นไปตามคำาพิพากษา
หรือคำาสั่งตามกฎหมาย โดยดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

การราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้
สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายของกระทรวง หลกัอาชญาวทิยา
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่าสำาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
และข้อเสนอแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องขององค์การสหประชาชาต ิดำาเนนิการเกีย่วกบั
สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

โทรศัพท์ 0-2967-2222 โทรส�ร 0-2967-3305 
เว็บไซต์ www.correct.go.th
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ภารกิจส่วนราชการในบงัคับบญัชา
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม

ส่วนราชการในสงักดักระทรงยตุิธรรมและขึ้นตรงต่อ 
 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด

Office of The Narcotics Control Board

ดำาเนินการด้านการประสานงาน อำานวยการด้านนโยบาย  
แผนงาน งบประมาณ และบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ยด่วน 1386 
โทรศัพท์ 0-2247-0901-19 โทรส�ร 0-2245-9350 

เว็บไซต์ www.oncb.go.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

Office of Public Sector Anti-Corruption  

Commission

ดำาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2551 โดยมบีทบาท 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ในฐานะกลไกหลักในการขบัเคล่ือน 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล 2) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพือ่ดำาเนนิงานด้านปราบปรามการทจุรติในภาครฐั และ 3) ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ส�ยด่วน 1206 โทรศัพท์ 0-2502-6670-80 โทรส�ร 0-2502-8289 
เว็บไซต์ www.pacc.go.th
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ส่วนราชการไม่สงักดักระทรวงยตุิธรรมขึ้นตรงต่อ 
 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office

ดำาเนินการด้านการดำาเนินคดีกับผู ้กระทำาผิดโดยเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 

การทำาธุรกรรมทางการเงิน เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา ฝึกอบรมในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และกำาหนดมาตรการและ
ดำาเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบ 
ร้ายแรงต่อสังคม

ส�ยด่วน 1710 
โทรศัพท์ 0-2219-3600 โทรส�ร 0-2219-3700 

เว็บไซต์ www.amlo.go.th

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
(องค์กำรมหำชน) 

Thailand Institute of Justice - TIJ
สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย หรอื สธท (Thailand 

Institute of Justice - TIJ) เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives of  
Female Inmates (ELFI) ในพระดำาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำาและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาความผิดหญิง 
หรือข้อกำาหนดกรุงเทพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และสนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อรองรับการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ และ 
การส่งเสรมิหลักนติธิรรม และยกระดบัภาพลักษณ์กระบวนการยตุธิรรมไทยในระดบัสากล 
โดยทำางานกบัภาคทีัง้ในประเทศไทยและในภมูภิาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาคมอาเซียน 

โทรศัพท์ 0-2142-3672 โทรส�ร 0-2143-8353 
เว็บไซต์ www.tijthailand.org



กฎหมายสามัญประจำบาน

ภารกิจการท�างานของส�านกังานยตุิธรรมจงัหวดั

กรณทีี่1การให้ข้อมลู/ค�าปรึกษามี21งานบริการ

1. การขอรับการสงเคราะห์ของผู้กระทำาผิดหลังปล่อย

2. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา

3. การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม)

4. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา

5. การรับเรื่องราวร้องทุกข์

6. การยื่นคำาร้องขอวางทรัพย์

7. การขึ้นทะเบียนผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผน

8. การขอปล่อยตัวชั่วคราว

9. การขออนุญาตวิจัย

10. การพบญาติแบบใกล้ชิด

11. การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจการเรือนจำา/ทัณฑสถาน

12. การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในเรือนจำา และทัณฑสถาน

13. การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

14. การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำาความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตาม 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

15. การรับแจ้งบุคคลสูญหาย

16. การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลศพ

17. การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน

18. การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ

19. การรบัแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมัว่สุม พืน้ท่ีแพร่ระบาดแหล่งผลติ และเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่ี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

20. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม

21. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
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กรณทีี่2การรบัเรื่องขออนุมตัิ/ขออนญุาต

มี4งานบริการ

1. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา

2. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา

3. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม

4. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

กรณทีี่3การรบัเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์/รบัแจ้งเบาะแส

มี3งานบริการ

1. การรับเรื่องราวร้องทุกข์

2. การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำาความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตาม 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

3. การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่แพร่ระบาดแหล่งผลิตและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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ข้อมูลการติดต่อ

สานกังานยตุิธรรมจงัหวดั

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

1. กำาแพงเพชร ที่ว่าการอำาเภอเมืองกำาแพงเพชร ชั้น 2 ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร 62000

โทร. 0-5571-3940 - 1
โทรสาร 0-5571-3940

2. เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ชั้น 3 
ตำาบลริมกก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 0-5315-0190
โทรสาร 0-5317-7339

3. เชียงใหม่ อาคารช้างเผือกเรสซิเดนท์ 
เลขที่ 25/1 ถนนช้างเผือก ซอย 2 ตำาบลศรีภูมิ 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 0-5323-1157-8
โทรสาร 0-5323-1158

4. เชียงใหม่ 
   สาขาฝาง

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  
อาคารเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14 ตำาบลเวียง  
อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 0-5338-2148
โทรสาร 0-5338-2162

5. ตาก อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า)
อำาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทร. 0-5551-7391
โทรสาร 0-5551-6996

6. ตาก 
   สาขาแม่สอด

อาคารเอนกประสงค์ เรือนจำาอำาเภอแม่สอด 
เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ ตำาบลแม่สอด 
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทร. 0-5553-4387
โทรสาร 0-5553-4218

7. นครสวรรค์ อาคารฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำากลางนครสวรรค์ 
ชั้น 2 เลขที่ 401 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ อำาเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 0-5637-1920
โทรสาร 0-5637-1921

8. น่าน เรือนจำาจังหวัดน่าน (ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ) 
เลขที่ 28 ถนนผากอง ตำาบลในเวียง 
อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

โทร. 0-5477-5820
โทรสาร 0-5477-5820

9. พะเยา อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) 
ชั้น 2 ตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0-5444-9705
โทรสาร 0-5444-9706

ภ�คเหนือ



กฎหมายสามัญประจำบาน

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

10. พิจิตร สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร 
บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำาเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
ถนนศรีมาลา ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 66000

โทร. 0-5661-5743
โทรสาร 0-5661-5708

11. พิษณุโลก สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
89/1-2 ตำาบลหัวรอ อำาเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 0-5525-3420-1
โทรสาร 0-5525-3420-1

12. เพชรบูรณ์ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 329/18 ถนนสามัคคีชัย ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร. 0-5672-6458-9
โทรสาร 0-5672-6459

13. แพร่ เรือนจำาจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำาบลในเวียง อำาเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 0-5452-2528
โทรสาร 0-5452-1866

14. แม่ฮ่องสอน สำานักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เลขที่ 9/4 โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า ซอย 2 
ถนนขุนลุมประพาส ตำาบลจองคำา อำาเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทร. 0-5361-2077
โทรสาร 0-5361-2077

15. ลำาปาง อาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำากลางลำาปาง 
เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำาบลหัวเวียง อำาเภอเมือง 
จังหวัดลำาปาง52000

โทร. 0-5422-7768
โทรสาร 0-5422-5478

16. ลำาพูน สำานักงานยุติธรรมจังหวัดลำาพูน 
159/7 หมู่ 10 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง 
จังหวัดลำาพูน 51000

โทร. 0-5352-5510
โทรสาร 0-5352-5510

17. สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 
ถนนนิกรเกษม ตำาบลธานี อำาเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร. 0-5561-3483
โทรสาร 0-5561-3484

18. อุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ ตำาบลท่าอิฐ 
อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0-5583-0832
โทรสาร 0-5583-0833

19. อุทัยธานี เรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี 
เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำาบลอุทัยใหม่ 
อำาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร. 0-5657-1336
โทรสาร 0-5651-3805



กฎหมายสามัญประจำบาน

ข้อมูลการติดต่อ

สานกังานยตุิธรรมจงัหวดั

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

1. กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 
ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร. 0-4381-6403
โทรสาร 0-4381-6404

2. ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) 
ถนนศูนย์ราชการ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-3707
โทรสาร 0-4324-6771

3. ชัยภูมิ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 
ถนนบรรณาการ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร. 0-4481-3452
โทรสาร 0-4481-3453

4. นครพนม อาคารศูนย์ฟิตเนต (เรือนจำาเก่า) 
เลขที่ 394 ถนนอภิบาลบัญชา ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 0-4251-1823
โทรสาร 0-4251-1832

5. นครราชสีมา สำานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ 1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 0-4435-3955
       08-4715-1999 (M)
       08-1760-1431 (M)
โทรสาร 0-44353955

6. บุรีรัมย์ อาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 
เรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย์ (ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์) ตำาบล
อิสาณ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร. 0-4460-2309
โทรสาร 0-4460-2308

7. มหาสารคาม สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำาเนิน ตำาบลตลาด 
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 0-4372-2077
โทรสาร 0-4372-2077

8. มุกดาหาร สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร 
ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำาบลมุกดาหาร 
อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทร. 0-4261-4401
โทรสาร 0-4261-4402
มหาดไทย 48745, 
48746

9. ยโสธร อาคารศาลากลางหลังใหม่ 
ถนนแจ้งสนิท ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทร. 0-4572-5180
โทรสาร 0-4572-5179

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ



กฎหมายสามัญประจำบาน

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

10. ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 
ถนนเทวาภิบาล ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 0-4351-3233
โทรสาร 0-4351-3244

11. เลย ที่ว่าการอำาเภอเมืองเลย ชั้น 1 
หมูที่ 1 ถนนจรัสศรี ตำาบลกุดป่อง 
อำาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. 0-4281-4737
โทรสาร 0-4281-4742

12. ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 
ถนนเทพา ตำาบลเมืองเหนือ อำาเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทร. 0-4564-3657-8
โทรสาร 0-4564-3658

13. สกลนคร สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 
1903 ถนนศูนย์ราชการ ตำาบลธาตุเชิงชุม 
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร 0-4271-3400
โทรสาร 0-4271-2037

14. สุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลนอกเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 0-4404-0914
โทรสาร 0-4401-0915

15. สุรินทร์ 
     สาขารัตนบุรี

สำานักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 
เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ 
ตำาบลรัตนบุรี อำาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

โทร. 0-4459-9266
โทรสาร 0-4459-9266

16. หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 
ถนนมิตรภาพ ตำาบลหนองกอมเกาะ 
อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทร. 0-4241-3774-6
โทรสาร 0-4241-3775

17. หนองบัวลำาภู อาคารสำานักงานบังคับคดี ชั้น 1 
ศูนย์ราชการจังหวัด ตำาบลลำาภู อำาเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำาภู 39000

โทร. 0-4237-8404
โทรสาร 0-4237-8405

18. อำานาจเจริญ อาคารศาลากลางจังหวัดอำานาจเจริญ ชั้น 3 
ถนนชยางกูร ตำาบลโนนหนามแท่ง อำาเภอเมือง จังหวัด
อำานาจเจริญ 37000

โทร. 0-4552-3172
โทรสาร 0-4552-3171

19. อุดรธานี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75 ถนนหมากแข้ง ตำาบลหมากแข้ง
อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9345
       0-4224-9143
โทรสาร 0-4224-9345



กฎหมายสามัญประจำบาน

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

20. อุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 
ถนนแจ้งสนิท ตำาบลแจระแม อำาเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4534-4585
โทรสาร 0-4534-4585

21. บึงกาฬ สำานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
เลขที่ 250 ตำาบลวิศิษฐ์ อำาเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1637
โทรสาร 0-4249-1724

ข้อมูลการติดต่อ

สานกังานยตุิธรรมจงัหวดั

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

1. กาญจนบุรี สำานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 
เลขที่ 200/16 หมู่ 12 ถนนแม่นำ้าแม่กลอง 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 0-3456-4175
โทรสาร 0-3456-4254

2. จันทบุรี สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี 
เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตำาบลวัดใหม่ 
อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 0-3930-2480
โทรสาร 0-3930-2479

3. ฉะเชิงเทรา สำานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(หลังเก่า) ชั้น 3 
ถนนยุทธดำาเนิน ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3851-4375
โทรสาร 0-3851-4375

4. ชลบุรี เรือนจำากลางชลบุรี เลขที่ 135/5 หมู่ที่ 2 
ถนนพระยาสัจจา ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 0-3828-8932
โทรสาร 0-3828-8933

5. ชัยนาท อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 
ถนนพรหมประเสริฐ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 17000

โทร. 0-5641-1928
       0-5641-1873
โทรสาร 0-5641-2103

ภ�คกล�ง



กฎหมายสามัญประจำบาน

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

6. ตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด 
เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตำาบลวังกระแจะ อำาเภอเมือง 
จังหวัดตราด 23000

โทร. 0-3952-4031-2
โทรสาร 0-3952-4033

7. นครนายก สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
เลขที่ 74/12-15 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร ตำาบลบ้านใหญ่ 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

โทร.0-3731-5002
โทรสาร 0-3731-5053

8. นครปฐม สำานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำาบลห้วยจระเข้  
อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3421-3169
โทรสาร 0-3421-3165

9. นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2) 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2589-0481 
ต่อ 141
โทรสาร 0-2589-0481 
ต่อ 141

10. ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า) 
ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำาบลบางปรอท อำาเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-3990 - 1
โทรสาร 0-2581-3990

11. ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (หลังเก่า) 
ตำาบลประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0-3260-1326
โทรสาร. 0-3260-1258

12. ปราจีนบุรี สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี 
เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำาบลหน้าเมือง  
อำาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทร. 0-3721-2088
โทรสาร 0-3721-1616

13. พระนครศรีอยุธยา สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตำาบลคลองสวนพลู 
อำาเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0 3570 8387
       0 3570 8388

14. เพชรบุรี เรือนจำากลางจังหวัดเพชรบุรี 
เลขที่ 69 ถนนหน้าเรือนจำา ตำาบลท่าราบ อำาเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร. 0-3240-2590
โทรสาร 0-3240-2591

15. ระยอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดระยอง เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร. 0-3801-1701
โทรสาร 0-3801-1702
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จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

16. ราชบุรี สำานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 
เลขที่ 666/4 หมู่ที่ 5 ตำาบลเจดีย์หัก อำาเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 0-3239-1406
โทรสาร 0-3239-1407

17. ลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
เลขที่ 118 ถนนสีดา ตำาบลทะเลชุบศร 
อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 0-3678-2207
โทรสาร 0-3678-2206

18. สมุทรปราการ สำานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 
เลขที่ 545/1 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำาบลปากนำ้า 
อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2395-3882
       0-2395-3705
โทรสาร 0-2395-3882

19. สมุทรสงคราม สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 
เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตำาบลลาดใหญ่ อำาเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร. 0-3471-8420-1
โทรสาร 0-3471-8421

20. สมุทรสาคร สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 
เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตำาบลมหาชัย 
อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3442-5236
โทรสาร 0-3442-6236

21. สระแก้ว สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว 
อาคารหอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

โทร. 0-3742-5320
โทรสาร 0-3742-5321

22. สระบุรี เรือนจำาจังหวัดสระบุรี 
เลขที่ 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ตำาบลปากเพรียว 
อำาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18240

โทร. 0-3621-3158
โทรสาร 0-3621-3159

23. สิงห์บุรี สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
อาคารศรีประมงค์ เลขที่ 259/6 หมู่ 7 
ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำาบลบางมัญ อำาเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทร.0-3652-3755-6
โทรสาร 0-3652-3755

24. สุพรรณบุรี อาคารบริษัทศรีพูนทรัพย์ 
(สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี) 
เลขที่ 137 ถนนมาลัยแมน ตำาบลรั้วใหญ่ อำาเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทร. 0-3552-4126
โทรสาร 0-3552-4127

25. อ่างทอง เรือนจำาจังหวัดอ่างทอง 
เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำาบลศาลาแดง อำาเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง 14000

โทร. 0-3561-5787-8
โทรสาร 0-3561-5787
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ข้อมลูการติดต่อ
สานกังานยุติธรรมจงัหวดั

จังหวัด สถ�นที่ตั้งและที่อยู่ หม�ยเลขติดต่อ

1. กระบี่ อาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำาจังหวัดกระบี่ 
เลขที่ 65/17 ถนนกระบี่ ตำาบลปากนำ้า 
อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทร. 0-7562-4551-2
โทรสาร 0-7562-4551-2

2. ชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 
หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำาบลนาชะอัง 
อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

โทร. 0-7751-2164
โทรสาร 0-7751-2165

3. ตรัง อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัดตรัง 
ถนนพระรามหก ตำาบลทับเที่ยง 
อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7521-4562
โทรสาร 0-7521-4773

4. นครศรีธรรมราช สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 259 ถนนเทวบุรี ตำาบลโพธิ์เสด็จ 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร. 0-7534-4633
โทรสาร 0-7535-6139

5. นราธิวาส สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 
(อาคารพาณิชย์) เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำาบล
บางนาค อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร. 0-7353-1234-5
โทรสาร 0-7353-1234

6. ปัตตานี สำานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 
49/7 ถนนกะลาพอ ตำาบลจะบังติกอ 
อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร. 0-7333-4031-2
โทรสาร 0-7333-4031-2

7. พังงา สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 
เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำาบลท้ายช้าง 
อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทร. 0-7648-1820
โทรสาร 0-7648-1819

8. พัทลุง สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง 
เลขที่ 25 ถนนสุรินทร์ ตำาบลคูหาสวรรค์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

โทร. 0-7461-6241
โทรสาร 0-7461-7239

9. ภูเก็ต สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต 
เลขที่ 38/14 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ตำาบลตลาดเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 0-7621-5850
        0-7621-5975
โทรสาร 0-7621-5850

ภาคใต้
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10. ยะลา อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า) 
ชั้น 1 อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร. 0-7322-2624
โทรสาร 0-7322-2624

11. ยะลา
     สาขาเบตง

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง 
(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ตำาบลเบตง 
อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

โทร. 08-6480-5654
        0-7323-5004
โทรสาร 0-7323-5004

12. ระนอง เรือนจำาจังหวัดระนอง 
เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตำาบลเขานิเวศน์  
อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทร. 0-7782-5446
โทรสาร 0-7782-5445

13. สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) 
ถนนราชดำาเนิน ตำาบลบ่อยาง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 0-7430-7240-1
โทรสาร 0-7430-7241

14. สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1 
ถนนสตูลธานี ตำาบลพิมาน 
อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทร. 0-7472-3032
โทรสาร 0-7472-3167

15. สุราษฎร์ธานี อาคารสำานักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตึกอัยการ ชั้น 2 ถนนดอนนก ตำาบลมะขามเตี้ย 
อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร. 0-7728-5173
โทรสาร 0-7728-8652

16. สุราษฎร์ธานี
    สาขาเกาะสมุย

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำาเภอเกาะสมุย 
เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตำาบลมะเร็ต 
อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

โทร. 0-7741-9199
โทรสาร 0-7741-8544
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สารบญั
โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจการท�างานของส�านักงานยุติธรรมจังหวัด

ตอนที่ 1 การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1
ตอนที่ 2 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 2
ตอนที่ 3 เมาแล้วขับ (1) 3
ตอนที่ 4 เมาแล้วขับ (2) 4
ตอนที่ 5 เมาแล้วขับ (3) 5
ตอนที่ 6 เมาแล้วขับ (4) 6
ตอนที่ 7 บรรทุกเกิน บรรทุกผิดประเภท (1) 7
ตอนที่ 8 บรรทุกเกิน บรรทุกผิดประเภท (2) 8
ตอนที่ 9 รถฉุกเฉิน 9
ตอนที่ 10 การใช้รถจักรยานบนท้องถนน 10
ตอนที่ 11 รถแท็กซี่ 11
ตอนที่ 12 การฝึกหัดขับรถ 12
ตอนที่ 13 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 13
ตอนที่ 14 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุ 14
ตอนที่ 15 การสร้างถนนส่วนบุคคลลุกลำ้าเขตทางหลวง 15
ตอนที่ 16 การปิดกั้น หรือวางวัตถุที่อาจเกิดอันตรายบนทางหลวง 16
ตอนที่ 17 รุกลำ้าเขตทางหลวง 17
ตอนที่ 18 ขัดขวางการรื้อถอน ทำาลายสิ่งกีดขวางบนทางหลวง 18
ตอนที่ 19 ปิดป้ายประกาศในที่สาธารณะ 19
ตอนที่ 20 สัตว์เลี้ยงถ่ายสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ 20
ตอนที่ 21 ความสะอาดบนทางเท้า 21
ตอนที่ 22 ขายของบนทางเท้า 22
ตอนที่ 23 จำาหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา 23
ตอนที่ 24 หอพัก (1) 24
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ตอนที่ 25 หอพัก (2)          25
ตอนที่ 26 หอพัก (3) 26
ตอนที่ 27 ชั่ง ตวง วัด (1) 27
ตอนที่ 28 ชั่ง ตวง วัด (2) 28
ตอนที่ 29 ชั่ง ตวง วัด (3) 29
ตอนที่ 30 ชั่ง ตวง วัด (4)  30
ตอนที่ 31 การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายของตน 31
ตอนที่ 32 การปลอมเครื่องหมายการค้าฯ 32
ตอนที่ 33 เลียนแบบเครื่องหมายการค้าฯ 33
ตอนที่ 34 ลิขสิทธิ์ (1) 34
ตอนที่ 35 ลิขสิทธิ์ (2) 35
ตอนที่ 36 ลิขสิทธิ์ (3) 36
ตอนที่ 37 ลิขสิทธิ์ (4) 37
ตอนที่ 38 ลิขสิทธิ์ (5) 38
ตอนที่ 39 ธุรกิจขายตรง (1) 39
ตอนที่ 40 ธุรกิจขายตรง (2) 40
ตอนที่ 41 ธุรกิจขายตรง (3) 41
ตอนที่ 42 โรงรับจำานำา (1) 42
ตอนที่ 43 โรงรับจำานำา (2) 43
ตอนที่ 44 ข่มขู่ผู้ร่วมเสนอราคา 44
ตอนที่ 45 ใช้อุบายล่อลวงผู้ร่วมเสนอราคา  45
ตอนที่ 46 ทุจริตด้านราคากับหน่วยงานรัฐ 46
ตอนที่ 47 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (1) 47
ตอนที่ 48 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2) 48
ตอนที่ 49 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3) 49
ตอนที่ 50 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (4) 50
ตอนที่ 51 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (5) 51
ตอนที่ 52 เหล้าเถื่อน (1) 52
ตอนที่ 53 เหล้าเถื่อน (2) 53
ตอนที่ 54 เหล้าเถื่อน (3) 54
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ตอนที่ 55 นำาเข้าสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต                                                55
ตอนที่ 56 ขนส่งสุราข้ามเขตโดยไม่มีใบอนุญาต 56
ตอนที่ 57 สารระเหย (1) 57
ตอนที่ 58 สารระเหย (2) 58
ตอนที่ 59 สารระเหย (3) 59
ตอนที่ 60 มียาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครอง 60
ตอนที่ 61 ผลิต นำาเข้ายาเสพติดประเภท 1 โดยมิได้รับอนุญาต 61
ตอนที่ 62 ผลิต นำาเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 1 เพื่อจำาหน่าย 62
ตอนที่ 63 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ 63
ตอนที่ 64 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่มีพนักงานควบคุม 64
ตอนที่ 65 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 65
ตอนที่ 66 การแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบ 66
ตอนที่ 67 ไม่แสดงฉลากบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 67
ตอนที่ 68 จำาหน่ายโดยไม่แสดงฉลากบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 68
ตอนที่ 69 การคุ้มครองเด็ก (1) 69
ตอนที่ 70 การคุ้มครองเด็ก (2) 70
ตอนที่ 71 พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี 71
ตอนที่ 72 พรากผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 72
ตอนที่ 73 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (1)  73
ตอนที่ 74 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (2)  74
ตอนที่ 75 กระทำาความรุนแรงในครอบครัว  75
ตอนที่ 76 การทำาแท้ง 76
ตอนที่ 77 การค้าประเวณี (1) 77
ตอนที่ 78 การค้าประเวณี (2) 78
ตอนที่ 79 การค้าประเวณี (3) 79
ตอนที่ 80 การค้าประเวณี (4) 80
ตอนที่ 81 การค้าประเวณี (5) 81
ตอนที่ 82 ค้ามนุษย์ (1) 82
ตอนที่ 83 ค้ามนุษย์ (2) 83
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ตอนที่1

การฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ควรมีความเข้าใจและต้องเคารพกฎจราจร 

หากผู้ใดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือทำาผิดข้อบังคับเครื่องหมายจราจร

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนด อย่างเช่นในปัจจุบันน้ีได้มีระบบตรวจจับ

รถยนต์ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) จะต้องได้รับ

ใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือหนังสือแจ้งการกระทำาความผิดตาม 

พระราชบัญญัติจราจรส่งไปยังที่อยู ่ของท่าน เพื่อให้ไปชำาระค่าปรับ 

ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พทุธศกัราช 2522 มาตรา 152 ซึง่ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่2

การใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ

ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถไม่ได้เกิดจาก

การเมาแล้วขบัเพยีงอย่างเดยีว แต่สาเหตุทีส่ำาคญัทีท่ำาให้เกิดอุบติัเหตุ

บนท้องถนน คือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างขับรถ ซ่ึงส่งผล 

กระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย หากผู้ขับขี่ยานพาหนะ

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมิได้ใช้อุปกรณ์เสริมสำาหรับการสนทนา  

ถือเป็นการกระทำาผิดตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พทุธศกัราช 

2522 มาตรา 43 (9) ซึง่มบีทกำาหนดโทษตามมาตรา 157 ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่3

เมาแล้วขบั(1)

“ เ ม า ไ ม ่ ขั บ ”  
เป็นข้อความสำาหรบัเตอืนสติ 
ผู ้ขับขี่ยานพาหนะไม ่ ให ้
ประมาท โดยแอลกอฮอล์ 

หรือ สารมึนเมา เมื่อเข้าสู ่
ร่างกาย จะส่งผลให้สตสิมัปชญัญะ 

 ระดับการตดัสนิใจ รวมถงึการสัง่การ 
ของสมองในการควบคุมร่างกาย 

จะบกพร่องตามไปด้วย ส่งผลให้สมรรถภาพในการขับขี่ยานพาหนะ 
ลดลง การเมาสุรา จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำาคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน และหากผู้ขับขี่เมาสุราก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ 
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความ
เอาผดิผูข้บัขีใ่นข้อหาหรอืฐานความผิดขบัรถโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผูอ่ื้น 
ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พุทธศักราช 2522 มาตรา 43 (2) ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี 
ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท และให้ศาล 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นโดยมีกำาหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ตามบทลงโทษ มาตรา 160 ตรี วรรค 2
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ตอนที่4

เมาแล้วขบั(2)

การขบัขีย่านพาหนะในขณะทีส่ภาพจิต และสมองไม่พร้อมกบัการ

สั่งการในการตัดสินใจ หรือขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา นอกจากจะมี

ความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตไุด้ง่ายแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่ให้ได้รบั 

อันตรายสาหัส และทรัพย์สินเสียหายหรือแม้กระทั่งถึงแก่ความตาย 

ผู้ขับข่ียังต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 

2522 มาตรา 42 (2) ในความผิดฐานเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 

120,000 บาท และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้น้ันมีกำาหนด 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอืเพกิถอนใบอนญุาตขบัขี ่ตามบทลงโทษมาตรา 160 ตรี 

วรรค 3
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ตอนที่ 5

เมาแล้วขบั (3)

ผูขั้บข่ียานพาหนะควรมสีต ิและไม่ขบัขีด้่วยความประมาทเลนิเล่อ 
เพราะหากเกดิความเสียหายจากอบัุติเหตุบนท้องถนน ไม่สามารถย้อนกลบั 
ไปเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกับการเล่มเกมส์แข่งรถ หากขับขี่ยานพาหนะ 
ในขณะมึนเมา จนเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตรายถงึแก่ชวิีต นอกจากผูข้บัขี่
จะได้รบัโทษตามพระราชบัญญติัจราจรทางบก พทุธศกัราช 2522 มาตรา  
43 (2) ในฐานความผิดขับขี่ในขณะมึนเมาสุรา หรือของเมาอย่างอ่ืน 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
ใบอนญุาตขับข่ี ตามบทลงโทษมาตรา 160 ตร ี  (บทก�าหนดโทษมาตรา 160   ตรี 
เพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2550) แล้ว อาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากค�าสั่งศาล

ให้กับคู่กรณีอีกด้วย
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่6

เมาแล้วขบั(4)

กฎหมายมข้ีอบงัคบัอย่างชดัเจน ห้ามไม่ให้ผูข้บัขีย่านพาหานะ 

ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา หรือเสพยาเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ เพราะอาจ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้ แต่หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนถือเป็น

ความผดิฐานเป็นผู้ขบัขีเ่สพยาเสพตดิให้โทษหรอืเสพวตัถทุีอ่อกฤทธิ ์

ต ่อจิตและประสาท จนเป ็นเหตุให ้ผู ้อื่นรับอันตรายสาหัส  

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พุทธศักราช 2522 มาตรา 43 ทวิ 

วรรค 1 ต้องระวางโทษจำาคุก 

ต้ังแต่ 2 ปี ถึง 6 ปี และ

ปรับตั้งแต ่ 40,000 บาท 

ถงึ 120,000 บาท และให้ศาล 

สัง่พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ

ผู้นั้นมีกำาหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ว่าด้วย

บทลงโทษ มาตรา 157/1 วรรค 4
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ตอนที่7

บรรทกุเกินบรรทกุผิดประเภท(1)

ในปัจจุบันรถยนต์มีให้เลือกมากมายหลายประเภท และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูข้บัขีแ่ต่ละบคุคล อาท ิรถยนต์น่ังส่วนบคุคล 
รถยนต์เอนกประสงค์ หรือรถบรรทุกสิ่งของ เป็นต้น สำาหรับยานพาหนะ
ประเภทรถบรรทุกส่ิงของ ผู้ขับขี่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการ
ขับขี่ เนื่องจากขนาดและปริมาณสิ่งของที่บรรทุกนั้น อาจเป็นอุปสรรค 
ต่อการทรงตัว หรือการบังคับรถ นอกจากนี้ผู้ขับขี่รถบรรทุกจะต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังในการจัดวางของที่บรรทุกให้มีความปลอดภัย ไม่ควร
มีสิ่งของยื่นออกส่วนท้ายของรถ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรมี
สัญลักษณ์แสดงให้รถคันอื่นๆ ทราบว่ามีสิ่งของยื่นออกมานอกส่วนท้าย
รถบรรทกุ เช่น การใช้สญัญาณผ้าสแีดงตดิไว้ทีส่่วนปลายของสิง่ทีบ่รรทกุ

อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่หาก
รถบรรทุกสิ่งของเกินความยาวของตัวรถ โดย

ไม่แสดงสัญญาณให้มองเห็นได้ในระยะ 
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ไฟสัญญาณ แสง 
หรอืธงสีแดงตามทีก่ฎหมายกำาหนด ถอืเป็น
ความผดิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก 
พทุธศกัราช 2522 มาตรา 15 ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 152
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่8

บรรทกุเกินบรรทกุผิดประเภท(2)

ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือเจ้าของธุรกิจบริษัทขนส่งสินค้า 

จะต้องแจ้งจดทะเบยีนพาหนะ และอปุกรณ์เสรมิทีใ่ช้ในการบรรทกุขนส่ง

สิ่งของให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำามาใช้บริการขนส่ง/รับจ้าง

บรรทกุสิง่ของได้ เพราะหากเกดิอบุติัเหตสุิง่ของทีบ่รรทกุ ตกหล่น รัว่ไหล 

ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวออกนอกตัวรถ ส่งผลให้ถนนหนทาง 

สกปรกเปรอะเปื้อน และทำาให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 

หรือก ่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ถือเป ็นความผิด 

ตามพระราชบัญญติัจราจรทางบก  พทุธศกัราช 2522  มาตรา 20  ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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ตอนที่9

รถฉกุเฉิน

ปัจจุบันโรงพยาบาล และหน่วยกู้ชีพ ได้จัดให้มีบริการรถฉุกเฉิน 

รบัส่งผูป่้วย เพือ่นำาส่งผู้ป่วยให้ถงึมือหมอได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงรถฉกุเฉนิดงักล่าว 

ได้รับอนุโลม ผ่อนผันเป็นพิเศษ ให้ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ 

จราจรทางบก เช่น สามารถขบัรถแซงรถอืน่เมือ่เข้าทีค่บัขนัได้ หรอื สามารถแซง 

หรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นโดยลำ้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถ 

ทีก่ำาหนดไว้ได้ ด้วยเหตนุีห้ากผูข้บัขีย่านพาหนะพบเหน็ หรอืได้ยนิเสยีงไซเรน

จากรถฉกุเฉนิ จงึควรหลบหลกีให้รถฉกุเฉนิผ่านไปก่อน เพราะหากผูข้บัขี่ 

ไม่หลบชดิซ้าย รวมทัง้ผู้ทีเ่ดนิเท้า กดีขวางไม่หลบชดิขอบทาง หรอืไม่ขึน้ไป

บนทางเขตปลอดภยั หรอืไหล่ทางทีใ่กล้ทีส่ดุ เพือ่ให้รถฉกุเฉนิผ่านไปก่อน 

ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 

มาตรา 76 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 148
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่10

การใช้รถจกัรยานบนท้องถนน

ผู ้ที่ขับขี่รถจักรยาน ควรต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายเช่นเดียวกันกับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทอ่ืน เนื่องจาก
จักรยานถือเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง ทั้งน้ีได้มีการจัดทางขับขี่
ให้ใช้สำาหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ แต่ในบางพื้นที่ยังจัดสรรพื้นที ่
ดงักล่าวไม่ได้ อาจด้วยข้อจำากดัด้านพืน้ที ่หรอืการจราจรไม่เอือ้อำานวย 
ให้ขยายเส้นทางสำาหรับรถจักรยานได้ แต่เมื่อใดที่ผู้ขับขี่รถจักรยาน
โดยประมาท หวาดเสียวไม่จับคันบังคับ ขับคู่ขนานเกินสองคัน 
เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำาหรับรถจักรยาน หรือขับขี่แบบเกาะ
หรือพ่วงรถอื่นที่กำาลังแล่นอยู่ จนก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน ถือว่าผู้ขับขี่กระทำาความผิด 
ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พทุธศกัราช 2522 
มาตรา 83 ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกิน 500 บาท 
ตามมาตรา 148  

แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่11

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่ เป็นรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำาทางที่ประชาชนนิยม

ใช้บริการ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในรูปแบบแท็กซี่ส่วนบุคคล และสหกรณ์

แท็กซี่อยู่มากมาย ซึ่งผู้ให้บริการต้องนำารถแท็กซี่ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียน

กับการขนส่งทางบก และคิดอัตราค่าโดยสารในการเดินทางตามอัตรา 

ทีก่ฎหมายกำาหนด รวมทัง้ผูข้บัขีร่ถแทก็ซี ่ต้องไม่กระทำาการใดๆ ในลกัษณะ

ทีก่่อความรำาคาญให้แก่ผูโ้ดยสาร ตลอดจนขบัข่ีด้วยความสภุาพไม่ขบัแซง 

หรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะที่น่าหวาดเสียว อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 

หากผูข้บัขีร่ถแทก็ซีฝ่่าฝืน ถอืว่ามคีวามผดิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก 

พุทธศักราช 2522 มาตรา 99 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ตามมาตรา 152
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่12

การฝึกหดัขบัรถ

ปัจจุบันมีสถานที่เอกชนเปิดให้บริการสอนขับรถมากมายหลาย

สถาบนั บางแห่งมบีรกิารพาผูเ้รยีนขบัรถไปสอบใบขบัขีด้่วย อย่างไรก็ตาม 

ยังมีผู้หัดขับรถเป็นจำานวนมากที่ฝึกหัดขับรถด้วยตนเอง ทั้งนี้การฝึกหัด

ขับรถโดยไม่ใช่สถาบันฝึกสอนขับรถ 

ที่ถูกกฎหมาย หรือไม่มีผู้ที่ได้รับ 

ใบอนุญาตขับขี่ ไม ่น ้อยกว ่า 

3 ปีควบคุมการขับขี่ ถือว่า

เป็นการกระทำาผิดกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 

พุทธศักราช 2522 มาตรา 57 

ฐานฝึกหัดขับรถยนต์โดยไม ่ม ี

ผูซ้ึง่ได้รบัใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีควบคุมอยู่ด้วย ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่13

ขบัรถโดยไม่มใีบอนญุาตขบัขี่

ในการขับขี่ ยานพาหนะ 

ทุกครั้ง ผู ้ขับขี่ควรเตรียม 

สภาพร ่ า งกาย ให ้ พ ร ้ อม 

และควรศึ กษากฎจราจร 

รวมทัง้ต้องได้รบัใบอนญุาตขบัขี่ 

ดังน้ันกฎหมายได้กำาหนดให้ 

ผูข้บัขีย่านพาหนะมใีบอนญุาตขบัขี่

หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนขับขี่ยานพาหนะ

บนท้องถนน หรอืแม้กระทัง่ในซอยเลก็ๆ  

ถือเป ็นการกระทำาผิดกฎจราจรตาม 

พระราชบัญญัติรถยนต ์พุทธศักราช 2522 มาตรา 42 และ 

ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท ตามมาตรา 66 ของพระราชบญัญตั ิ

ดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่14

ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์หมดอายุ

การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน นอกจากผู ้ขับขี่ต ้อง 

หม่ันตรวจสอบสมรรถภาพของรถให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู ้ขับขี่ควรพก 

ใบอนญุาตขบัขีติ่ดตัวอยูเ่สมอ รวมทัง้ตรวจสอบใบอนญุาตขบัขีข่องตน 

ว่าหมดอายแุล้วหรอืไม่ เพราะเมือ่ใดทีผู่ข้บัขีย่านพาหนะโดยไม่ม ีและ 

ไม่พกใบอนญุาตขบัขี ่หรอืใบอนญุาตขบัขีห่มดอาย ุถอืเป็นการกระทำา

ผดิกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พทุธศกัราช 2522 มาตรา 65 

ฐานขับรถโดยใบอนุญาตขับรถส้ินอายุหรือระหว่างถูกสั่งพักใช ้

ใบอนุญาตขับรถหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือถูกยึด 

ใบอนุญาตขับรถ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 65 ของ

พระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่15

การสร้างถนนส่วนบุคคล

ลกุล�้าเขตทางหลวง

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที่พักริมทาง หรือสถานบริการต่างๆ 

เช่น ร้านอาหาร ปั๊มนำ้ามัน เป็นต้น ที่มีการก่อสร้างใกล้กับเขตทางหลวง 

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะหากมีการ

ก่อสร้างทางเข้าออก เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบ

ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการ

กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2535 มาตรา 37 

วรรค 1 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่16

การปิดกั้นหรอืวางวตัถุ

ที่อาจเกิดอนัตรายบนทางหลวง

การปิดกัน้ หรอืวางวตัถกุดีขวางบนท้องถนน จนก่อให้เกิดอบุตัเิหตุ 

และเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาบนถนน ถือเป็นการกระทำาความผิด

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2535 มาตรา 39 ในฐาน 

ความผิดกระทำาการปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือ

นำาสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวงหรือกระทำาการใดๆ บนทางหลวง 

ในลกัษณะทีอ่าจเกดิอนัตรายเสยีหายแก่ยานพาหนะหรอืบคุคล ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 

60,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

ตามมาตรา 72 ของ 

พระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่17

รกุล�้าเขตทางหลวง

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมก่อสร้างบ้านเรือนติดริมถนน เนื่องจาก
การเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว แต่มีประชาชนจำานวน 
ไม่น้อยดำาเนินการต่อเติมอาคาร บ้านเรือน รุกลำ้าเข้าไปในพื้นที่บริเวณ 
ไหล่ทาง หรือ ในพื้นที่เขตทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พุทธศักราช 2535 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง กำาหนดไว้ว่า ห้ามบุคคลใด 
สร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดในเขตทางหลวง หรอื รกุลำา้เข้าไปในเขตทางหลวง 
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรจากผู ้อำานวยการ
ทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำานวยการทางหลวง ผู้ฝ่าฝืน
ต้องโดนจำาคกุไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั 

ตามมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่18

ขดัขวางการรื้อถอนท�าลาย

สิ่งกดีขวางบนทางหลวง

อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ก่อสร้างบริเวณ 
ริมถนน ต้องมีระยะห่างจากเขตทางหลวงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
ตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2535  
หากผูใ้ดฝ่าฝืน ก่อสร้างอาคารหรอืบ้านเรือนต่างๆ ภายในระยะ 15 เมตร 
จากเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อำานวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากผูอ้ำานวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง 
สิ่งปลูกสร้าง ให้รื้อถอนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากผู้รุกลำ้าไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พทุธศกัราช 2535 ต้องระวางโทษ 
จำาคกุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอืปรบั
ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำา 
ทั้ ง ป รั บ  ต ามบทล ง โทษ
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ 

ทางหลวง (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2549
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่19

ปิดป้ายประกาศในที่สาธารณะ

ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ
ส ่วนใหญ่ นิยมใช้การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เพือ่เป็นการสือ่สาร
ข้อมูลของสินค้า และบริการของ
ตนสู ่ผู ้บริโภค โดยผ่านทางสื่อ
แขนงต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
วทิยกุระจายเสยีง สือ่สิง่พมิพ์ และ 
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น แต่
มี ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จำ า น ว น 
ไม่น้อยที่นำาป้ายโฆษณาสินค้า 
ของตนไปปิดประกาศในพื้นที่
สาธารณะ เช่น บริเวณตู้โทรศัพท์

สาธารณะ เสาไฟฟ้า บริเวณอาณาเขตที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะฯลฯ  
ซึ่งการกระทำาดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ 
โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยมิได ้รับอนุญาต  
ตามพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของ
บ้านเมอืง พทุธศกัราช 2535 มาตรา 10 วรรค 1 มโีทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท 

ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่20

สตัว์เลี้ยงถ่ายสิ่งปฏิกลูในที่สาธารณะ

หลายๆ ท่านมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา 

ในบางคราวที่พาสุนัขตัวโปรดออกไปเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะ และ

สุนัขถ่ายมูลไว้ โดยที่เจ้าของไม่ได้เก็บกวาดทำาความสะอาดให้เรียบร้อย 

ถือเป็นการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง พทุธศกัราช 2535 มาตรา 14 (1) 

ฐานความผิด ปล่อยสัตว์ นำาสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปใน

บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ และ (2) ปล่อยให้สัตว์

ถ่ายมูลบนถนนและมิได้จัดมูลดังกล่าวให้หมดไป ต้องโดนปรับไม่เกิน 

500 บาท ตามบทลงโทษมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตินี้

20



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่21

ความสะอาดบนทางเท้า

ทางเท้า หรือฟุตบาท 

เป ็นทางสำาหรับผู ้ เดินเท ้า 

ใช้สญัจรไปมา ยกเว้นบางบรเิวณ 

ที่ประกาศเป็นพื้นที่อนุญาต 

ให ้ขายของบนทางเท้าได ้ 

อย่างไรก็ตาม พ่อค้า แม่ค้า

ที่ค้าขายบริเวณทางเท้าต้อง

ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ให้

มสีิง่สกปรกบนทางเท้า อันเป็น 

การรบกวนความสะดวกของ 

ผูใ้ช้ทางหากพ่อค้า แม่ค้าไม่ปฏบิตัติามต้องเสยีค่าปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท  

ตามพระราชบญัญติัความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง

พุทธศักราช 2535 มาตรา 6 และ มาตรา 53
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่22

ขายของบนทางเท้า

ร้านค้าแบบหาบเร่แผงลอย ท่ีวางขายสินค้าบนทางเท้า

สาธารณะ ซึ่งบางพื้นที่ได้จัดสรรให้พ่อค้า แม่ค้า สามารถจับจอง

พื้นที่ขายสินค้าได้ แต่บางพื้นที่เป็นเขตหวงห้าม ไม่ได้รับการจัดสรร 

ให้สามารถวางแผงลอย หรือสินค้าหาบเร่ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจำาหน่าย

สินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น ถือว่าผู ้นั้นกระทำาผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 มาตรา 41 วรรค 2 ฐานจำาหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำาหน่ายโดยลักษณะ 

วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเร่ขายโดยไม่ได้รับ

อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่นัน้ๆ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

2 ,000 บาท ตามบท

กำาหนดโทษ มาตรา 77 

แห ่งพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่23

จ�าหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงโชค 
เดอืนละ 2 ครัง้ คอื วันที ่1 และวันที ่16 ของทกุเดอืน โดยราคาหน้าสลาก
จะกำาหนดใบละ 40 บาท และผลิตออกมาเป็นคู่ ในราคาคู่ละ 80 บาท  
ซึง่ผูจ้ำาหน่ายมกัจะขายในราคาสงูกว่า คอื คูล่ะ 100 - 110 บาท โดยอ้างว่า 
รับสลากมาในราคาสูง ดังนั้น หากผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายเจอเหตุการณ์เช่นนี้  
สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ได้ เพราะถือว่าผู้จำาหน่ายรายนั้น ทำาผิด 
พระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 2478 มาตรา 9 ทว ิในฐานความผดิ 
เสนอขายหรอืขายสลากกนิแบ่งเกนิกว่าราคาทีก่ำาหนดในสลากต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 9 ตรี แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่24

หอพกั(1)

ปัจจุบันมีหอพักเปิดให้เช่าบริการเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะ

บรเิวณสถานศกึษา และย่านธุรกจิการค้า เพือ่อำานวยความสะดวกในการ

เดินทางระหว่างทีพ่กัและสถานทีท่ำางานของผูพ้กัอาศยั  แต่หากหอพกัใด

ที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือว่า เจ้าของกิจการหอพักนั้นทำาผิด 

กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พุทธศักราช 2507 มาตรา 7  

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ ในข้อหาตั้งหอพัก โดยมิใช่เป็นเจ้าของหอพัก ซ่ึงได้รับ 

ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่25

หอพกั(2)

หอพกับางแห่ง มลีกัษณะห้องพกัแบ่งเช่าในอาคารพาณชิย์ ซึง่ไม่มี

ป้ายประกาศแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นหอพัก ซึ่งพระราชบัญญัติ

หอพกั พทุธศกัราช 2507  มาตรา 16 กำาหนดไว้ว่าหากเจ้าของหอพกัไม่จดัให้มี

ป้ายแสดงคำาว่าหอพกั ช่ือของหอพกั และประเภทของหอพกัเป็นภาษาไทย 

ไว้ในที่เปิดเผย ณ หอพักให้เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ถือเป็น 

การกระทำาผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามบทกำาหนดโทษ 

มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่26

หอพกั(3)

หอพกัในสถานศกึษาจะมข้ีอแตกต่างจากหอพกันติบิคุคล หรอื
เอกชนทัว่ไป คอื จะแบ่งเป็นหอพกัหญงิ และหอพกัชายอย่างชดัเจน 
และมีอาคารหรอืสถานทีพ่กัห่างกนัออกไป เพือ่ป้องกนัการเกดิปัญหา
ในเชิงชู้สาว หรือพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ที่เข้าพัก แต่ยังมีนิติบุคคล
หรอืหอพกัเอกชนบางแห่งทีเ่ปิดให้บรกิารหอพกัทีแ่บ่งประเภทหอพกั 
ชาย - หญงิเช่นกนั ดงันัน้ หากท่านเข้าใช้บรกิารหอพกัทีใ่ห้บรกิารแยกส่วน 
ระหว่างหอพักหญิง และหอพักชายแล้ว แต่พบว่าผู้จัดการหอพัก 
มิได้ควบคุมการเข้าออกของผู ้พัก โดยปล่อยปละละเลยให้ชาย 
เข้าหอพกัหญงิ หรอืหญงิเข้าหอพกัชายได้ 
ถือว ่ าผู ้ จัดการหอพักนั้น  ทำ าผิด 
พระราชบัญญัติหอพัก พุทธศักราช  
2507 มาตรา 30 ต้องระวางโทษจำาคกุ 
ไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน  
1,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ในฐาน
ความผดิผูจ้ดัการหอพกัมคิวบคมุดแูล
มิให้หญิงเข้าอยู่หอพักชาย และมิให้

ชายเข้าอยู่หอพักหญิง
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่27

ชั่งตวงวัด(1)

การซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค
ในแต่ละครัง้ นอกจากผูซ้ือ้สนิค้า
จะต้องตรวจสอบคุณภาพของ
สนิค้าให้ตรงตามมาตรฐาน และ
ความต้องการแล้ว ควรสงัเกต 

และตรวจสอบการชั่ ง  ตวง 
วัด นำ้าหนักของสินค ้าที่จะซื้อ

ให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรงอีกด้วย 
เนื่องจากปัจจุบันมีพ่อค้า แม่ค้าบางประเภท

ที่ใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการโกงตาชั่ง หรือโกง 
นำา้หนกั ซึง่กฎหมายได้มบีทลงโทษสำาหรบัผูท้ีใ่ช้ หรอืมเีครือ่งชัง่ ตวง วดั ไว้
เพือ่ใช้ในกิจการซือ้ ขาย หรอืแลกเปลีย่นสนิค้ากับผูอ่ื้น หรอืการให้บรกิาร
ชั่ง ตวง วัด หรือการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด เพื่อประโยชน์ในการคำานวณ 
ค่าตอบแทน ค่าภาษอีากรและค่าธรรมเนยีม โดยรูว่้าเครือ่งชัง่ ตวง วดั น้ัน 
มีความเสี่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พุทธศักราช 2542 

มาตรา 79
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่28

ชั่งตวงวัด(2)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนอกจากจะเป็น

เรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีแล้ว จำานวนของปริมาณที่คุ้มค่ากับ 

ราคาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ 

สินค ้ ายี่ ห ้ อนั้ น  ดั งนั้ น ผู ้ ผ ลิตควรต ้ อ ง

แสดงข ้อมูลบนฉลากให ้ ชัดเจน  

เพราะหากไม่แสดงข้อมลูส่วนประกอบ 

ของผลิตภัณฑ์ นำ้าหนักบรรจุ และ

ข้อมูลสำาคญัต่างๆ นอกจากจะส่งผลให้ 

ผู ้บริโภคไม่ทราบข้อมูลแล้ว 

ยังถือ เป ็นการกระทำ าผิด 

ตามพระราชบญัญตัมิาตรา ช่ัง 

ตวง วัด พุทธศักราช 2542 มาตรา 62 (1) 

ต ้องระวางโทษปรับไม ่ เกิน 5,000 บาท ในฐานความผิดขาย 

หรือมีไว้ เพื่อขายซึ่งสินค้าหรือหีบห่อที่มีการแสดงปริมาณของสินค้า 

ที่หีบห่อตามที่รัฐมนตรีประกาศ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่29

ชั่งตวงวัด(3)

ตลาดสินค้าในปัจจุบันมักจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 
แต่มีหลากหลายยี่ห้อสินค้าให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อ โดยอาศัย
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในด้านปรมิาณ คณุสมบตั ิและส่วนประกอบ 
เป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตน ซึ่งหากผู้บริโภคตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าตามคุณสมบัติที่แสดงบนฉลากแต่ปรากฏว่าสินค้า ที่ได้รับ 
มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังสำานักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคได้ และผู้ผลิตถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติ

มาตราชั่ง ตวง วัด พุทธศักราช 2542 มาตรา 84 
  ในฐานความผิดผู ้บรรจุ บรรจุสินค้า 

หีบห่อ โดยรู ้ว ่าปริมาณของสินค้าที่
บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดง
ไว ้  ซึ่ งน ่าจะเกิดความเสียหาย 
แก่ผูอ้ืน่หรอืประชาชน ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 

40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่30

ชั่งตวงวัด(4)

ปัจจบุนัประชาชนส่วนใหญ่นยิมเลอืกซ้ือสนิค้าอปุโภค บรโิภค
ที่วางจำาหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เนื่องจาก 
มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งอาหารสด อาหารแห้ง หรือแม้กระทั่ง 
ขนมหวานสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน ที่บรรจุในกล่องสวยงาม 
ดึงดูดใจผู้บริโภค อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้า หรือเจ้าของกิจการ
ร้านสะดวกซื้อที่รับสินค้าจากผู้ผลิตมาวางจำาหน่ายในร้านของตน 
ต้องตรวจสอบคณุภาพ และปรมิาณของสนิค้าให้ตรงกบัข้อมลูทีร่ะบไุว้ 
บนฉลากก่อนนำามาวางขายให้ผู้บริโภค เพราะหากเจ้าของร้านรู้เห็น
เป็นใจให้ผู้ผลิตนำาสินค้าที่มีคุณภาพ และปริมาณไม่ตรงกับที่ระบุไว้
ในฉลากมาจำาหน่าย ถอืเป็นการกระทำาผดิตามพระราชบญัญติัมาตรา 
ชัง่ ตวง วัด พทุธศกัราช 2542 มาตรา 85 ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกิน 

6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่31

การอนญุาตให้ผู้อื่น

ใช้เครื่องหมายของตน

การค้าแบบเสรีที่ไม่ได้คำานึงถึงกฎหมาย หรือข้อบัญญัติว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า อาจนำาความเดือดร้อนให้กับตัวผู้ค้าได้ เช่น ผู้ค้า 
ขายสนิค้าทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนตราสนิค้าของตนเองอย่างถกูต้องตามพระราชบญัญตัิ 
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 แต่กลับอนุญาตให้บุคคลอื่น 
ใช้เครือ่งหมายรบัรองสินค้า หรอืบรกิารของตนเองแทน ถอืว่าผูค้้ารายนัน้ 
ทำาผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 มาตรา 90 
เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะใช้เครื่องหมายนั้น 
กับสินค้าหรือบริการอื่นของตนเองไม่ได้ และจะอนุญาตให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้บัรองโดยใช้เครือ่งหมายนัน้กไ็ม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 

20,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตันิี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่32

การปลอมเครื่องหมายการค้าฯ

ธรุกจิทีม่กีารผลิต หรอืทำาขึน้มาโดยไม่ได้จดทะเบยีน หรอืขอใบรบัรอง 

เครื่องหมายการค้า แต่ใช้วิธีการปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ที่ได้จดทะเบียนไว้ เพื่อนำาสินค้าของตัวเองออกวางจำาหน่าย ถือเป็นการ 

กระทำาผดิฐานปลอมเครือ่งหมายการค้า เครือ่งหมายบรกิาร เครือ่งหมาย

รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ ได ้จดทะเบียนแล้ว 

ในราชอาณาจกัร ตามพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พทุธศกัราช 2534 

มาตรา 108 ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 4 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 400,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่33

เลยีนแบบเครื่องหมายการค้าฯ

ผู ้ใดที่สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ ควรดำาเนินการ 

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการอย่างถูกต้อง 

เพือ่ป้องกนัการลอกเลยีนแบบ ทัง้นีบ้คุคลใดเลยีนแบบเครือ่งหมายการค้า 

เครือ่งหมายบรกิาร เครือ่งหมายรบัรอง หรอืเครือ่งหมายร่วมของบคุคลอืน่ 

ที่ได ้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ 

ว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ

เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 มาตรา 109
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่34

ลิขสิทธิ์(1)

ลขิสิทธ์ิ คอื ทรพัย์สินทีผู้่เป็นเจ้าของถอืไว้ครอบครองว่ามสีทิธิ ์

เป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้จำาหน่าย หรือ ทั้งสองอย่างแต่เพียงผู้เดียว 

ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตทำาซำ้า หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ ผู้ฝ่าฝืนถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ ์

ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธ์ิ  พทุธศกัราช 2537  มาตรา 27  ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท ในฐานความผิดกระทำา 

อย่างใดอย่างหนึ่งแก ่งานอันมีลิขสิทธิ์  โดยไม ่ได ้รับอนุญาต  

ตามบทลงโทษ มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่35

ลิขสิทธิ์(2)

ลิขสิทธ์ิ ถือเป็น สิทธิในทาง 

ทรัพย ์สิน (property rights) 

ที่ ส า ม า ร ถ ทำ า ร า ย ไ ด ้ ใ ห ้ กั บ 

ผู ้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดย

สามารถนำามาสร้างสรรค์เป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจัดจำาหน่าย 

หรือเผยแพร่ในท้องตลาดทั่วไป 

ซึ่งหากผู้ผลิตสินค้าได้สร้างตราสินค้า 

ของตนเอง แต่มผีูล้อกเลยีนแบบนำาไปวางขาย 

ตามท้องตลาด เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเอาผิดกับ 

ผู้ที่กระทำาการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยผู้กระทำาการละเมิดลิขสิทธิ์

หากเป็นไปเพือ่การค้า ผูก้ระทำาต้องระวางโทษจำาคกุตัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 4 ปี 

หรอืปรบัตัง้แต่ 100,000 บาท ถงึ 800,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ในฐาน 

ความผิดว่าด้วยการกระทำาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์  

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 

2537 มาตรา 27 ประกอบ มาตรา 69 วรรค 2
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่36

ลิขสิทธิ์(3)

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน กลายเป็น 

ช่องว่างให้ผู ้กระทำาผิดนำาผลงานของคนอื่นมาตัดต่อ หรือเพิ่มเติม 

ในชิน้งาน รวมถงึการนำาหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร เพือ่สร้างรายได้ให้กบั 

ตนเอง โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ลขิสทิธิ ์ซึง่การกระทำาดงักล่าวถอืเป็นความผดิ ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์ 

พุทธศักราช 2537 มาตรา 31 วรรค 1 ในฐานความผิดละเมิดลิขสิทธิ ์

มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 

รวมถึงเผยแพร่สาธารณชน และแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสยีหายแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่ 10,000 บาท ถงึ 

100,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 70
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่37

ลิขสิทธิ์(4)

หากท่านมีโอกาสได้เข้าชมการแสดงคอนเสร์ิตรอบพเิศษ ซึง่ยงัไม่มี
การบนัทกึการแสดงนัน้ๆ ภายหลงัได้มกีารนำามาเผยแพร่ ถอืเป็นความผดิ 
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง โดยการแพร่เสียง
แพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง บันทึกการแสดง 
ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ รวมถึงทำาซำ้าซึ่งบันทึกการแสดงที่มีผู ้บันทึกไว้  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้รับอนุญาต 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือส่ิงบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด
ลขิสทิธิข์องนกัแสดง ตามพระราชบัญญติัลิขสิทธ์ิ  พทุธศกัราช  2537  มาตรา  52 
 ประกอบมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่ 
 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 69 
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  
เว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียง 
แพร ่ภาพหรือเผยแพร ่ต ่อ
สาธารณชนจากสิ่ งบันทึก 

การแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่38

ลิขสิทธิ์(5)

การเป็นนักแสดงที่มีช่ือเสียงโด่งดัง ส่งผลให้มีโอกาสเป็น

พรีเซ็นเตอร์ในการโชว์สินค้าของผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้าง หรือ 

เจ้าของสนิค้าไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับนกัแสดง หรอืพรเีซ็นเตอร์

ที่จ้างมา ตามข้อตกลงในสัญญา หรือจ่ายตำ่ากว่าที่เจรจาตกลงกันไว้ 

ถอืว่าผูว่้าจ้างกระทำาความผดิฐานไม่จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมให้แก่

นักแสดง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 52 

ประกอบ 45 ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่ 20,000 บาท ถงึ 200,000 บาท 

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 69
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่39

ธรุกิจขายตรง(1)

ธุรกิจขายตรงในประเทศไทย มีหลากหลายประเภทธุรกิจที่เปิดให้ 
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือตัวแทนจำาหน่าย โดยต้องเสยีค่าธรรมเนยีม 
การสมัครตามอัตราที่บริษัทกำาหนด ทั้งนี้พระราชบัญญัติขายตรงและ 
ตลาดแบบขายตรง พทุธศกัราช 2545 มาตรา 22 ห้ามมใิห้ผูป้ระกอบธรุกจิ 
ขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการประกอบธรุกจิขายตรงจากผูจ้ำาหน่ายอสิระ
หรือตัวแทนการขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าที่คณะกรรมการ
ประกาศกำาหนด หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตินี้้
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ตอนที่40

ธรุกิจขายตรง(2)

ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมประกอบธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพ 

เสริมรายได้นั้น มีธุรกิจขายตรงบางประเภท ที่อาจเสียค่าใช้จ่าย 

ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งเมื่อตัดสินใจจ่ายค่าสมัคร และเปลี่ยนใจ

ต้องการลาออกจากธรุกจิภายใน 15 วนั ผูส้มคัรจะได้รบัเงนิจำานวนน้ันคนื  

หากผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงรายใดไม่คนืเงนิให้ผูส้มคัร ต้องระวางโทษปรบั 

ไม่เกิน 50,000 บาท ในฐานความผิดไม่รับซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ ์

ส่งเสรมิการขาย ชุดคูมื่อ หรอือปุกรณ์ส่งเสรมิ 

ธุรกิจคืนจากผู ้จำาหน่ายอิสระภายใน

ระยะเวลา 15 วัน นับแต ่วันที ่

ผู ้ จำ า หน ่ า ยอิ ส ร ะ ใช ้ สิ ท ธิ คื น  

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบขายตรง พุทธศักราช 

2545 มาตรา 25 ประกอบ  

มาตรา 50
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่41

ธรุกิจขายตรง(3)

การสั่งซื้อสินค้ากับตัวแทนขายตรง เป็นการอำานวยความสะดวก 
ให้กับผูซ้ือ้ เนือ่งจากสามารถเลือกซือ้สินค้าผ่านแคต็ตาลอ็ก และสามารถ
แจ้งการสัง่ซือ้สนิค้าผ่านตวัแทนได้ทนัท ีซึง่สนิค้าจะส่งตรงถงึมอืของผูซ้ือ้
โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการออกไปซือ้สนิค้านอกบ้าน อย่างไรกต็ามหากผูซ้ือ้ 
สั่งซื้อสินค้ากับตัวแทนอิสระหรือตัวแทนขายตรงแล้วไม่ได้รับเอกสาร 
การสัง่ซือ้สนิค้าหรอืเอกสารการให้บรกิารดงักล่าว สามารถแจ้งความดำาเนนิคดี 
กับบุคคลเหล่านี้ได้ เพราะถือว่าทำาผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบขายตรง พทุธศกัราช 2545 มาตรา 30 วรรค 1 ในฐานความผดิ 
ผูจ้ำาหน่ายอิสระ ตวัแทนขายตรง หรอืผู้ประกอบธรุกจิตลาดแบบขายตรง 
ไม่ส่งมอบเอกสารซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารแก่ผูบ้รโิภค ต้องระวางโทษปรบั 

ไม่เกนิ 30,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 51 แห่งพระราชบญัญตัน้ีิ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่42

โรงรบัจ�าน�า(1)

สถานธนานุบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อโรงรับจำานำา เป็นสถานที่ 

ให้บรกิารประชาชน โดยรบัฝากหรอืรบัจำานำา ซึง่โรงรบัจำานำาทัง้ของรฐั 

และเอกชนจะต้องขึ้นป้ายประกาศอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน และ

ต้องเป็นไปตามอตัราทีพ่ระราชบญัญตัโิรงรบัจำานำา พทุธศกัราช 2505 

มาตรา 17 กำาหนดไว้ หากผู้รับจำานำาเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา 

ทีก่ำาหนด ถอืว่าผู้นัน้กระทำาผิดต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่ 1,000 บาท 

ถึง 20,000 บาท หรือจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ตามกำาหนดโทษมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่43

โรงรบัจ�าน�า(2)

การนำาสิง่ของไปจำานำาหรอืทีเ่รยีกว่าฝากทรพัย์ ไว้กบัสถานธนานบุาล 
หรือโรงรับจำานำานั้น ผู้รับจำานำาต้องออกตั๋วรับจำานำาไว้เป็นหลักฐานให้แก ่
ผู้จำานำา และติดเลขหมายที่ทรัพย์จำานำาให้ตรงกับเลขหมายตั๋วรับจำานำา 
รวมทั้งต๋ัวรับจำานำาให้ทำาตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำานำา พุทธศักราช 2505 มาตรา 20  
แต่หากผู้รับจำานำารายใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่44

ข่มขู่ผู้ร่วมเสนอราคา

การนำาเสนอราคาในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดประมูล ประกวดราคา สอบราคาหรือการเลือกพิจารณาคัดสรร
ตามข้อกำาหนดของผู้เปิดสอบราคา หรือเจ้าของกิจการในการกำาหนด 
หลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ทั้งนี้ หากผู้ร่วมนำาเสนอราคารายใด 
ต้องการเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนั้น โดยไปข่มขืนใจผู้อื่นให้จำายอม
ร่วมดำาเนินการใดๆ ในการนำาเสนอราคา หรือเป็นเหตุไม่เข้าร่วมในการ
เสนอราคาแล้ว ถอืว่าผู้นัน้ทำาผิด พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 
ต้องระวางโทษจำาคกุตัง้แต่ 5 ปี ถงึ 10 ปี และปรบัร้อยละ 50 ของจำานวนเงนิ 
ที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู ้ร ่วมกระทำาความผิดนั้น หรือ 
ของจำานวนเงินที่มีการทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
แล้วแต่จำานวนใดสูงกว่า ในฐานความผิด ข่มขนืใจ 
ผู้อื่น ให้จำายอมร่วมดำาเนินการใดๆ ในการ 
เสนอราคาหรอืไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรอื
ถอนการเสนอราคาหรือต้องทำาการเสนอราคา 
ตามทีก่ำาหนด โดยใช้กำาลังประทษุร้ายหรอืขูเ่ขญ็
ด้วยประการใดๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ 
ผู ้ ถูกขู ่ เข็ญหรือบุคคลที่สามจนผู ้ถูกข ่มขืนใจ 
ยอมเช่นว่านั้น
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่45

ใช้อบุายล่อลวงผู้ร่วมเสนอราคา

การนำาเสนอราคาทีม่ลูค่าของการว่าจ้างทีส่งู หรอืมหีลกัการประมลู

ทีเ่ป็นมูลค่าเงนิจำานวนมาก หากพบว่าในการแข่งขนัมกีารใช้กลอบุาย หรอื

กระทำาการอย่างอืน่อย่างใด ซึง่มผีลกระทบต่อการเข้าร่วมนำาเสนอราคาของ

ผูแ้ข่งขันรายอ่ืน ถอืว่าผูน้ัน้ทำาผดิ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั 

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พุทธศักราช 2542 มาตรา 7  

ในฐานความผดิ ใช้อบุายหลอกลวง หรอืกระทำาการโดยวธิอีืน่ใด เป็นเหตใุห้ 

ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้ามาเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคา 

โดยหลงผิด ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง  

5 ปี และปรบัร้อยละ 50 ของจำานวนเงนิ 

ที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่าง 

ผู ้ ร ่ วมกระทำ าความผิด น้ัน 

หรือของจำานวนเงินที่มีการ 

ทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

แล้วแต่จำานวนใดสูงกว่า
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่46

ทจุริตด้านราคากบัหน่วยงานรฐั

การประเมนิงานและต้นทนุในปัจจบุนั นอกจากจะต้อง 
คิดด้านจุดคุ ้มทุนขององค์กรเป็นหลักแล้ว ยังต้อง
คำานึงถึงราคาที่นำาเสนอต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง 
ในตลาดได้อีกด้วย เพราะหากประเมินผิดพลาด 
อาจจะทำาให้พลาดการนำาเสนอราคาในครั้งนั้น แต่หาก
ผู้เสนอราคานำาเสนอราคาต่อภาครัฐในราคาตำ่าสุดโดยที่

ผู้นำาเสนอทราบ หรือรู้ด้วยตนเองว่าราคาที่ตนนำาเสนอนั้น
ตำ่ากว่าปกติจนเห็นได้ชัดแล้ว ทำาให้ผลงานที่ผลิตออกมาไม่ตรงกับ
ลักษณะ หรือไม่เป็นผลประโยชน์ต่อภาครัฐ ถือว่าผู้น้ันทุจริตในการ 
กระทำาดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือแจ้งความ
เอาผิดได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรฐั พทุธศกัราช 2542 มาตรา 8 ต้องระวางโทษจำาคกุ 
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และปรับร้อยละ 50 ของจำานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาหรือของจำานวนเงินที่มีการทำาสัญญากับหน่วยงานรัฐแล้วแต่
จำานวนใดจะสูงกว่ากัน ในฐานความผิด ทุจริตทำาการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอน้ันตำ่ากว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่า 
ไม่เป็นไปตามลกัษณะสนิค้าหรอืบรกิาร  หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ 
โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและ

การกระทำาเช่นนัน้ เป็นเหตใุห้ไม่สามารถปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาได้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่47

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(1)

กฎหมายกำาหนดไว้ว่า ร้านค้า หรือสถานที่จำาหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ จะสามารถจำาหน่ายให้กบัผูซ้ือ้ทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป 

หากผูป้ระกอบการรายใดฝ่าฝืน ถอืเป็นการกระทำาความผดิตามพระราชบญัญตัิ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 29 ว่าด้วย

การห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ซึ่งมีอายุตำ่ากว่า 

20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ผู้ที่ฝ่าฝืน 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 40
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่48

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(2)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาชนิดต่างๆ สามารถหาซื้อได้ 
ตามร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าทั่วไป เพื่อเป็นการอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ห้ามมิให้ร้านค้าใด
จำาหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่วัด หรือสถานที่ 
สำาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งสถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิง 
หากผูป้ระกอบการรายใดฝ่าฝืน ถอืเป็นการกระทำาความผดิ พระราชบญัญตั ิ
ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ พทุธศกัราช 2551 มาตรา 27 ในฐานความผดิ 
ขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสถานทีว่ดัหรือสถานทีส่ำาหรบัปฏบิตัพิธิกีรรม
ทางศาสนา สถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิง หรือสถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศ
กำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ต้องจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษ
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่49

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(3)

ทราบหรือไม่ว่า นอกจากกฎหมาย
จะห้ามมิให้มีร้านค้าจำาหน่ายเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่วัด 
หรือสถานที่ สำ าหรับปฏิบัติพิ ธี กรรม 
ทางศาสนาแล้ว ยงัมกีฎหมายทีห้่ามบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ทีด่งักล่าวอกีด้วย 
เนือ่งจากการดืม่เครือ่งแอลกอฮอล์ เป็นการ 
กระทำาที่ ผิดศีลข้อ 5 ว่าด้วยการเว้น 
จากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท และยังเป็นสาเหต ุ
แห ่งการทะเลาะวิวาท และป ัญหา

อาชญากรรมอีกมากมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พุทธศักราช 2551 มาตรา 31 (1) จึงได้ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่สำาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่
เป็นส่วนหนึง่ของพธีิกรรมทางศาสนา ผูฝ่้าฝืนต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 
6 เดือน หรอืปรบัเกนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามบทกำาหนดโทษ

มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตินี้้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่50

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(4)

เจ้าของธุรกิจมักหวังผลประโยชน์จากการวางจำาหน่ายสินค้า 

ให้ได้กำาไรสูง โดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ  

เป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค แต่มีสินค้าบางชนิด เช่น  

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ทีก่ฎหมาย 

ห ้ามเชิญชวน หรือแสดง

เครื่องหมายของเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ อนัเป็นการอวดอ้าง 

สรรพคุณ หรือชักจูงใจให ้ 

ผู ้อื่นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม 

หากผูป้ระกอบการรายใดฝ่าฝืนถอืเป็น 

การกระทำาผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ นอกจากน้ี 

ต้องระวางโทษปรับเพิ่มเติมอีกวันละไม ่เกิน 50,000 บาท  

ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 43
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่51

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(5)

การดืม่สรุา และเครือ่งดืม่มนึเมา นอกจากจะส่งผลเสยีต่อสขุภาพแล้ว 

ยงัส่งผลเสยีต่อสงัคมอกีด้วย เพราะสิง่ของมนึเมาเหล่าน้ัน ส่งผลให้ผูด้ืม่ 

สูญเสียการควบคุมสติสัมปชัญญะ จนอาจนำาไปสู่เหตุวุ ่นวายในพื้นที่

สาธารณะ หรอืตามถนนหนทาง ทำาให้ผูท้ีส่ญัจรผ่านไปมาได้รบัความเดือดร้อน 

ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้เสพสุรา หรือของเมาอย่างอื่น 

จนเป็นเหตใุห้ตนเมา ประพฤติวุ่นวาย หรอืครองสตไิม่ได้ขณะอยูใ่นถนน

สาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 378
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่52

เหล้าเถื่อน(1)

หากพูดถึงสุราเถื่อน หรือเหล้าเถื่อน เชื่อว่ามีประชาชนจำานวน 

ไม่น้อยทีเ่คยได้ยนิช่ือ และเคยด่ืม รวมถงึเคยต้มเหล้าเถือ่น แต่ทราบหรอืไม่ว่า 

การต้มเหล้าภายในบ้านเรือนโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำา 

ความผดิตามพระราชบัญญติัสุรา พทุธศกัราช 2493 มาตรา 5 ฐานทำาสรุา 

หรอืมภีาชนะ หรอืเครือ่งกล่ันสำาหรบัผลิตหรอืทำาสรุาโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ 

ทัง้จำาทัง้ปรับ แต่หากเป็นการทำาสุราแช่ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 200 บาท 

ตามบทลงโทษมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่53

เหล้าเถื่อน(2)

สรุาเถ่ือน หรอื เหล้าเถือ่น เป็นทีน่่าลิม้ลองสำาหรบัคอสรุา เน่ืองจาก

ได้รบัการขนานนามว่าเป็นสรุาท้องถิน่ทีม่รีสชาต ิและความร้อนแรงไม่แพ้

สุรานำาเข้าราคาแพง แต่ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่ผลิตเหล้าเถื่อนเพื่อจำาหน่าย 

นอกจากจะเป็นการกระทำาความผดิตามพระราชบญัญตัสิรุา พทุธศกัราช 

2493 มาตรา 5 ฐานทำาสุรา หรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสำาหรับผลิต 

หรือทำาสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ยังต้องรับผิดฐานการผลิตสุรา 

โดยไม่ได้รบัอนญุาตไว้ เพือ่จำาหน่ายอกีด้วย ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 1 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 30  

ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่54

เหล้าเถื่อน(3)

ประโยคที่ว่า สุรา คือ นำ้าเปลี่ยนนิสัย เชื่อว่าหลายคนที่เคย

ได้ยินต่างยอมรับในความจริงดังกล่าว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์

จะส่งผลต่อผู้ที่ดื่มเข้าไปสูญเสียการควบคุมในร่างกาย ไม่สามารถ

ควบคุมสติ และการกระทำาของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรา 

ทีมี่ปรมิาณดกีรจีำานวนมากๆ เช่น สรุาเถือ่น หรอืเหล้าเถือ่น จะยิง่ส่งผล 

ให้ผู้ดื่มเกิดอาการเมามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อเหล้าเถื่อน หรือ 

มีเหล ้าเถื่อนไว ้ครอบครอง ถือเป ็นการกระทำาผิดกฎหมาย  

ตามพระราชบัญญัติสุรา พุทธศักราช 2493 

มาตรา 5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

1,000 บาท แต ่ถ ้ า สุรานั้น 

เป็นสรุากลัน่มีปริมาณตำ่ากว่า 

1 ลิตร หรือเป ็นสุราแช ่ 

มีปริมาณตำ่ากว่า 10 ลิตร 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

200 บาท ตามมาตรา 32 

ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่55

น�าเข้าสรุาโดยไม่ได้รบัอนญุาต

สุราต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายๆ ท่านนิยมเลือก

มาเป็นของขวัญ หรือของฝากสำาหรับมิตรสหาย หรือเลือกซื้อเก็บไว้ 

เป็นของสะสมส่วนตวั แต่ทราบหรอืไม่ว่าการนำาสรุาปรมิาณเกนิกว่า 1 ลติร 

เข้ามาภายในราชอาณาจักร โดยได้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

สรรพสามติ ถอืเป็นการกระทำาความผดิตามพระราชบญัญตัสิรุา (ฉบบัที ่3) 

พุทธศักราช 2510 มาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ตามบทลงโทษ มาตรา 35
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 56

ขนส่งสุราข้ามเขตโดยไม่มีใบอนญุาต

การรับจ้างขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจที่ผู้รับจ้างต้องมีความระมัดระวัง

เป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบสินค้าที่ท่านรับจ้างขนส่งว่ามีข้อก�าหนด 

ในการขนส่งอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การรบัจ้างขนส่งสรุาข้ามเขต หรือข้ามจงัหวดั ผูร้บัจ้างขนส่งต้อง

ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเจ้าของสินค้ามีใบอนุญาตในการขนย้ายสุราหรือไม่ 

เพราะรับจ้างขนส่งสุราข้ามเขตโดยไม่มีใบอนุญาต ถือเป็นการกระท�าผิด 

พระราชบัญญัติสุรา มาตรา 14  

ฐานขนส่งสรุาทีท่�าในราชอาณาจกัร

ข้ามเขตที่ก�าหนดโดยมิได้รับ 

ใบอนญุาต  ต้องระวางโทษปรบั 

ต ามปริ ม าณน�้ า สุ ร า 

เกินกว่า 1 ลิตร แต่ไม่ถึง  

10 ลติร ทีท่�าการขนในอตัรา

ลติรละ 10 บาท เศษของลิตร 

ให้ปรบัเป็น 1 ลติร ตามมาตรา 38 ทวิ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่57

สารระเหย(1)

สารระเหยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งในรูปแบบของเหลว มีกลิ่น 
เฉพาะตัว บางชนิดมีกลิ่นหอมระเหยที่ให้โทษอย่างรุนแรงไม่แพ้ 
ยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น ทินเนอร์ (Thinners) แลคเกอร์ (Lacquers) 
กาวอินทรย์ีสงัเคราะห์ (Synthetic Organic Adhesives) ทีม่ยีางนิโอปรนี 
หรอืสารกลุม่ไวนิลเป็นตัวประสานกาวอนิทรย์ีธรรมชาต ิ(Natural Organic 
Adhesives) ที่มียางสนหรือชันสน ยางธรรมชาติหรือสารเซลลูโลส 
เป็นตัวประสานและลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowing 
Balloon) ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมีสารระเหยเป็นส่วนประกอบ หากผู้ขาย 
ขายสารระเหยเหล่านีใ้ห้แก่ผู้ทีมี่อายตุำา่กว่าสิบแปดปี เว้นแต่เป็นการขาย 
โดยสถานศึกษาเพื่อใช ้ ในการเรียนการสอน ถือเป ็นความผิด 

ตามพระราชกำาหนดป้องกนัการใช้สารระเหย พทุธศกัราช 2533 มาตรา 15 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ ตามบทลงโทษมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่58

สารระเหย(2)

วัยรุ ่น หรือวัยคะนอง นิยมรวมกลุ ่มกันเพื่อทำากิจกรรม 

ที่เป็นการท้าทาย เพื่อสร้างความตื่นเต้น เร้าใจ และต้องการ 

การยอมรับภายในกลุ่ม มวัียรุน่จำานวนไม่น้อยทีห่ลงผดิ หรอืถกูล่อลวง 

ให้ใช้ยาเสพติด หรือใช้สารระเหยเป็นเครื่องมือในการแสดง 

ความกล้าหาญในกลุม่ หากบคุคลใดกต็ามมาชกัจงู ยยุง ส่งเสรมิ หรอื 

ใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นใช้สารระเหยบำาบัดความต้องการของ

ร่างกายหรอืจติใจ ไม่ว่าจะเป็นวิธีสูดดมหรอืวธิอีืน่ใด ถอืว่าบคุคลนัน้ 

กระทำาความผิดตามพระราชกำาหนดป้องกัน 

การใช้สารระเหย พทุธศกัราช 2533 มาตรา 18 

มีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

40 ,000  บาท  หรื อทั้ ง จำ าทั้ งปรั บ  

ตามบทลงโทษมาตรา 24/1 ว่าด้วย 

การจงูใจ ชกันำา ยยุง ส่งเสรมิ หรอืใช้อบุาย 

หลอกลวงให้บุคคลอื่นใช้สารระเหยบำาบัด

ความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่า 

โดยวิธีสูดดมหรือวิธีอื่นใด
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่59

สารระเหย(3)

มาตรา 12 แห่งพระราชกำาหนดป้องกันการใช ้สารระเหย 

พุทธศักราช 2533 กำาหนดไว้ว่าผู ้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพ 

เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย 

เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง หากผูใ้ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ตามมาตรา 22 ของพระราชกำาหนดดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่60

มยีาเสพติดประเภท1ไว้ในครอบครอง

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำาคัญต่อประเทศชาติ ที่ทุกภาคส่วน 
ในสงัคมควรให้ความร่วมมอืในการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้หมดไป 
จากประเทศไทย ซึ่งกฎหมายได้มีข้อบังคับและบทลงโทษอย่างชัดเจน
สำาหรับผู้ที่ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต 
และมีปริมาณคำานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำาหน่าย การใช้ หรือม ี
นำา้หนกัสทุธิไม่ถงึปรมิาณทีก่ฎหมายกำาหนด ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ 
ให้โทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 วรรค 3 ต้องโดนจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี 
ถึง 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำา 
ทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 19 
แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิยาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่61

ผลิตน�าเข้ายาเสพติดประเภท1

โดยมิได้รบัอนญุาต

ยาเสพติดประเภท 1 คอื ยาเสพตดิประเภททีผู่เ้สพเข้าไปก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อระบบประสาท และสภาพจิตใจ ซึ่งยาเสพติดประเภท 1 

สามารถนำาสารประกอบไปผลิตเป็นยารกัษาโรค เช่น ยาบรรเทาอาการปวด 

ประเภทพาราเซตามอล แอสไพริน เป็นต้น ผู ้ผลิตยาเหล่านี้ต ้อง 

ขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  เพราะหากผูใ้ดผลติ นำาเข้า 

หรือส่งออก ยาเสพติดประเภท 1 โดยมิได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 

ต้องจำาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่62

ผลิตน�าเข้าหรอืส่งออก

ยาเสพติดประเภท1เพื่อจ�าหน่าย

ยาเสพติดประเภท 1 ที่เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง 
มีทัง้สิน้ 38 รายการ แต่รายการทีส่ำาคญั ได้แก่ เฮโรอนี แอมเฟตามนี 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาบ้า หรือ ยาไอซ์ แมทแอเฟตามีน 
เอก็ซ์ตาซ ีและแอสเอสด ีเป็นต้น ซึง่ถ้าผูเ้สพ เสพยาเสพตดิเหล่านีเ้ข้าไป
แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย จะก่อให้เกิดโทษต่อระบบประสาท และ
สภาพจิตใจ รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้ผลิต นำาเข้า 
หรือส ่ งออกยาเสพติดประเภท 1 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำาหน่าย  
ถือเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัิ 
ยาเสพตดิให้โทษ พทุธศกัราช 2522 
มาตรา 15 ในฐานความผดิผลติ นำาเข้า 
หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 1 เพือ่จำาหน่าย ต้องรบัโทษ 
ประหารชวิีต ตามมาตรา 65 วรรค 2  

แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่63

จ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู

ให้แก่ผู้อายไุม่ครบ18ปีบริบรูณ์

บุหรี ่หรอื ยาสบู คอืสิง่เสพตดิทีง่่ายต่อการถกูชกัชวน หรอืท้าให้ลองกนั 

ภายในกลุ่มคนทั่วไป เนื่องจากคิดว่าไม่มีโทษที่รุนแรง ประกอบกับ 

แหล่งจำาหน่ายทีย่งัไม่มีการควบคมุอย่างทัว่ถงึทำาให้หาซ้ือได้ง่าย อย่างไรก็ตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2535 มาตรา 4 

ระบุไว้ว่าหากผู้จำาหน่ายรายใด จำาหน่าย ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ ์

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่64

จ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู

โดยไม่มพีนกังานควบคุม

ปัจจุบันมีเครื่องจำาหน่ายสินค้าอัตโนมัติหลายประเภท เพื่อสะดวก 

ต่อการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค แต ่สำาหรับสินค ้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พทุธศกัราช 2535 มาตรา 5 กำาหนดไว้ว่าห้ามมใิห้ผูใ้ดขายผลติภณัฑ์ยาสบู

โดยใช้เครื่องขาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 17 

แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่65

การโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบู

การโฆษณาสินค้าในยุคปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะผ่านทาง 
สื่อโทรทัศน์ ที่สามารถรับชมได้ ทั้งภาพและเสียง การขึ้นป้ายโฆษณา 
ขนาดใหญ่ หรือการลงโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่ม ี
กลุ่มสินค้าบางประเภทที่กฎหมายห้ามโฆษณา หรือสื่อ แสดงออกถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น เหล้า และ ยาสูบ เนื่องจากสินค้าเหล่านี้
ถอืว่าเป็นยาเสพตดิชนดิหนึง่ จงึห้ามโฆษณาหรอืแสดงเครือ่งหมายการค้า 
บนสื่อต่างๆ หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน ถือเป็นการกระทำาผิด 
พระราชบญัญติัควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู พทุธศกัราช 2535 มาตรา 8 วรรค 1 
ในฐานความผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ 
สิ่งอื่นใด หรือใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง 
การแข่งขัน การให้บริการ หรือการประกอบกิจการอื่นใดโดยมิชอบ  
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 19 

แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่66

การแจกผลิตภณัฑ์ยาสบู

ผู้ประกอบการสินค้าโดยส่วนใหญ่นิยมแจกสินค้าตัวอย่าง

ให้ผู ้บริโภคได้ทดลองใช้ตามสัดส่วนที่ต ้นสังกัดของผลิตภัณฑ์

กำาหนดมา อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พุทธศักราช 2535 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ในลกัษณะเป็นตวัอย่างของผลติภัณฑ์ยาสบู หรอืเพือ่ให้ผลติภณัฑ์ยาสบู

แพร่หลายหรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้เสพผลิตภัณฑ์ยาสูบน้ัน 

ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยม ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 18 แห่ง 

พระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่67

ไม่แสดงฉลากบนหบีห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู

การแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้าบนบรรจุภัณฑ ์

ถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการจงูใจให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ หรอื

หยิบขึ้นมาอ่านเพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งได้ นอกเหนือจาก 

ข้อบังคับที่ต้องติดเพื่อประกาศตามกฎหมายของสินค้าประเภทต่างๆ 

สำาหรบัผลติภณัฑ์ยาสบู ผูผ้ลติหรอืผูน้ำาเข้าผลติภณัฑ์ยาสบูต้องแสดงฉลาก 

ที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ก่อนที่จะนำาออกจากแหล่งผลิต หรือก่อนที่จะ

นำาเข้าในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2535 มาตรา 12 หากผู้ประกอบการ 

รายใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ 

มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่68

จ�าหน่ายโดยไม่แสดงฉลาก

บนหบีห่อผลิตภณัฑ์ยาสบู

ยาสูบ หรอืบุหรี ่นอกจากจะทำาลายสขุภาพผูส้บูแล้ว ยงัส่งผลกระทบ 
ต่อบุคคลข้างเคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เปิดเผยถึงจำานวนผู้ป่วย ที่มีสาเหตุจากการได้รับควันบุหรี่อีก 
เป็นจำานวนมาก ด้วยเหตนุี ้จงึทำาให้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาม ี
บทบาทในการควบคมุการผลติ และการขายผลติภณัฑ์ยาสบูมากขึน้ โดยมี
ข้อบงัคบัห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีม่ไิด้แสดงฉลากตามทีก่ำาหนด
บนหบีห่อผลติภณัฑ์ยาสบู ผูฝ่้าฝืนต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2535 
มาตรา 13 และมาตรา 22
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่69

การคุ้มครองเด็ก(1)

การทารุณเด็กในความปกครอง ถือเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย 

อย่างร้ายแรง เนือ่งจากพ่อ แม่ ผูป้กครอง ควรเป็นผูใ้ห้ความดแูลปกป้อง  

และอบรมสัง่สอนบตุรหลานให้เติบโตเป็นคนดีของสงัคม ทัง้นีว้ธิกีารอบรม 

สัง่สอนต้องไม่เป็นการใช้ความรนุแรงทีเ่กนิกว่าเหต ุเพราะหากใช้ความรนุแรง 

ทำาร้ายร่างกายหรือจติใจ กงัขงั ทอดทิง้ หรอืลงโทษเดก็ทีอ่ยูใ่นความปกครอง 

ดูแล โดยวิธีการรุนแรง ถือเป็นการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาตรา 61 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน  

6 เดือน หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามบทกำาหนดโทษ 

มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่70

การคุ้มครองเด็ก(2)

การแอบอ้างนำาชื่อ ภาพถ่ายของเด็กไปเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากตัวเด็ก พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง และผลจากการเผยแพร่
ภาพเหล่านั้นนำามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือทำาให้เกิดความเสียหาย 
แก่จิตใจ หรือสิทธิประโยชน์อันอื่นของเด็กโดยมิชอบ เช่น การนำา
ภาพถ่ายของเดก็มาใช้โฆษณาสถานทีบ่รกิารบางประเภทในทางทีส่ร้าง 
ความเสื่อมเสียให้แก่ตัวเด็ก ถือว่าผู้น้ันกระทำาผิดพระราชบัญญัติ
คุม้ครองเดก็ พทุธศกัราช 2546 มาตรา 27 ฐานโฆษณาหรอืเผยแพร่ทาง 
สื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตัวเด็กหรือผู ้ปกครอง โดยเจตนาทำาให้เกิด 
ความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์สำาหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษ 
จำาคกุไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 
60,000 บาท หรือ ทั้งจำาทั้งปรับ 

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 79
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่71

พรากผู้เยาว์อายไุม่เกิน15ปี

“เด็กหาย” เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน ซึ่งต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่ต้องเพิ่มความเอาใจใส่ดูแล 

บุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการล่อลวง

ของกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลวิธีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับเด็กๆ จนเด็ก 

ไว้วางใจและยอมไปไหนมาไหนด้วย ซึง่กฎหมายได้มบีทลงโทษผูท้ีม่พีฤตกิรรม 

ล่อลวงเด็ก และเยาวชน โดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กเหล่านั้น

จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี 

และปรบัตัง้แต่ 6,000 บาท ถงึ 30,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 317 วรรค 1 ในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดา 

มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันควร
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 72

พรากผู้เยาว์อายเุกิน 15 ปี 

แต่ไม่เกิน 18 ปี

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่หลายๆ คนนิยมใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งมีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่รู้จัก
และพูดคุยกันอย่างสนิทสนมผ่านสื่อดังกล่าวแต่ไม่เคยได้พบเห็นหน้าตา
ทีแ่ท้จรงิของกนัและกนั ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นอกีช่องทางหนึง่ทีก่ลุม่มจิฉาชพี 
มักล่อลวงเหยือ่ เพือ่นดัเจอกนั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนทีย่งัขาดวฒุภิาวะ 
ขาดการพจิารณาไตร่ตรองอย่างถีถ้่วน จงึหลงเชือ่กลุม่มจิฉาชพีอันน�าไปสู่
การก่อเหตอุาชญากรรม ซึง่กฎหมายได้ก�าหนดบทลงโทษผูท้ีพ่รากตวัเดก็ 
อายกุว่า 15 ปี แต่ยงัไม่เกนิ 18 ปี ไปจากบดิา มารดา 
หรอืผูป้กครอง โดยทีเ่ด็กไม่เต็มใจ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกต้ังแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 
4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรค 1  
ในฐานความผิด พรากผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี 
แต่ไม ่ถึง 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจ
ไปด้วย
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่73

ความผิดเกี่ยวกบัเพศ(1)

ภัยร้ายในสังคมปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจาก 

กลุม่มจิฉาชพีมกัมีกลวิธีใหม่ในการก่อเหตุอยูเ่สมอ ดงัน้ันทกุท่านควรต้อง 

เพิ่มความระมัดระวังในตนเองอยู ่เสมอ โดยเฉพาะหญิงสาวที่ต ้อง

ระมัดระวังตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพ โดยหลีกเลี่ยง

การเดินทางไปในสถานที่เปลี่ยวปราศจากผู้คน อันเป็นเหตุให้มิจฉาชีพ

สามารถก่อเหตุได้ง่าย นอกจากนี้กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับ

ผู้กระทำาการข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้

กำาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ 

โดยทำาให้ผูอ้ืน่นัน้เข้าใจผดิว่าตนเป็นบคุคลอืน่ ต้องระวางโทษจำาคกุตัง้แต่  

4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่74

ความผิดเกี่ยวกบัเพศ(2)

หลายๆ ท่าน อาจเคยได้อ่านข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรือ 
ได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ เกี่ยวกับการข่มขืนกระทำา
ชำาเราเดก็ ซึง่พบเหน็ได้บ่อยขึน้ในปัจจบุนั และนับวนัเดก็ผูถ้กูกระทำา
ยิง่เป็นเดก็ทีอ่ายนุ้อยลงไปทกุท ีดงันัน้เพือ่เป็นการจรรโลงสงัคม และ 
ช่วยป้องกนัปัญหาดงักล่าวไม่ให้เกดิขึน้ ทกุภาคส่วนในสงัคม โดยเฉพาะ 
สถาบันครอบครัว ควรช ่วยกันสอดส่องและดูแลบุตรหลาน 
ในความดแูล รวมทัง้หากพบเหน็การทารณุ กักขงั หรอืทำาร้ายร่างกาย
ของบคุคลอืน่ ควรแจ้งเจ้าหน้าทีผู่ม้อีำานาจเข้ามาดแูลให้ความช่วยเหลอื 
ประกอบกับกฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับ 
ผู ้ที่กระทำาชำาเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี 
ซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน โดย 
เด็กนั้ นจะยินยอมหรือไม ่ก็ตาม  
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 
20 ปี และปรับตั้งแต่ 14,000 บาท 
ถงึ  40,000 บาท  หรอืจำาคกุตลอดชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 277 วรรค 3

74



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่75

กระท�าความรนุแรงในครอบครวั

“รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” สุภาษิตไทยประโยคนี้ยังเป็นที่นิยม 

ในการใช้อบรมส่ังสอนบุตรหลานภายในครอบครัว เพื่อให้เติบโต 

เป็นคนดีของสงัคมต่อไป แต่หากการอบรมส่ังสอนเป็นการกระทำาทีเ่กนิกว่าเหต ุ

เช่น การทุบตี จนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือการกักขัง หน่วงเหนี่ยว 

บุคคลภายในบ้าน ซึ่งเป็นการกระทำาที่เกินกว่าเหตุ ถือเป็นการกระทำาผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 ว่าด้วยฐานความผิดกระทำาความรุนแรง 

ในครอบครวั ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 6,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่76

การท�าแท้ง

การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำาคัญของสังคม 

ดังจะเห็นได้จากการนำาเสนอข่าวของส่ือมวลชนผ่านสื่อต่างๆ ว่า มีการ 

นำาทารกแรกเกดิไปทิง้ไว้ตามพงหญ้า ถงัขยะ หรอืในโรงพยาบาล ซ่ึงปัญหา

ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความคึกคะนองของ

วัยรุ่น ที่มีความอยากรู้อยากลองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ จึงส่งผลให้ 

หาทางออกโดยการทำาแท้ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการกินยาขับเลือด การไป 

สถานทีร่บัทำาแท้งของหมอเถือ่น ซึง่การทำาแท้ง ถอืเป็นการกระทำาความผดิ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ฐานหญิงใดทำาให้ตนแท้งลูก

หรือยอมให้ผู้อื่นทำาให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

76



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่77

การค้าประเวณี(1)

การล่อลวงผู้อื่นไปกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือบังคับให้ขายบริการ 

ทางเพศ หรอืค้าประเวณ ีถอืเป็นการกระทำาผดิพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ 

ปราบปรามการค้าประเวณ ีพทุธศกัราช 2539 มาตรา 12 ต้องระวางโทษ 

จำาคกุ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรบัตัง้แต่ 200,000 บาท ถงึ 400,000 บาท  

ฐานหน่วงเหนีย่วกักขงั กระทำาการด้วยประการใดๆ ให้ผูอ้ืน่ปราศจากเสรภีาพ

ในร่างกาย หรอืทำาร้ายร่างกาย หรอืขูเ่ขญ็ด้วยประการใดๆ ว่าจะใช้กำาลงั 

ประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้น กระทำาการค้าประเวณี
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่78

การค้าประเวณี(2)

การค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ริมทางสาธารณะ 

สวนสาธารณะ ฯลฯ ถอืเป็นการกระทำาผิดตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

ปราบปรามการค้าประเวณ ีพทุธศกัราช 2539 มาตรา 5 ในฐานความผดิ 

เข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำาตวั ตดิตาม หรอืรบเร้าบคุคลตามถนนหรอื

สาธารณสถาน หรอืกระทำาการดงักล่าวในทีอ่ืน่ใด เพือ่การค้าประเวณี

อันเป็นการเปิดเผย และน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำาคาญแก่

สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

78



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 79

การค้าประเวณ ี(3)

การบังคับขู่เข็ญทางเพศ ยังคงเป็นปัญหาที่สังคมทุกวันนี้ต้องให้

ความสนใจและใส่ใจกนัมากขึน้ เพราะภยัอนัตรายอยูร่อบตวัเราตลอดเวลา 

ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่ท�างาน หรือระหว่างการเดินทาง นอกจากน้ี 

ยังควรเพิ่มความระมัดระวังตัวหลีกเล่ียงการไปในสถานที่อโคจรต่างๆ  

เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาท�าร้ายเราได้  ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 2539 มาตรา 8 ได้ก�าหนด 

บทลงโทษส�าหรบัผู้ร้ายทีก่ระท�าช�าเราผู้อืน่เพือ่ส�าเรจ็ความใคร่ของตวัเอง

ในสถานการค้าประเวณ ีต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 3 ปี และปรบัตัง้แต่ 

20,000 บาท ถึง 60,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่80

การค้าประเวณี(4)

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำาคัญที่สุดในสังคม รวมทั้ง 

เป็นเกราะป้องกนัภยนัอนัตรายให้กบับตุรหลาน แต่ด้วยววิฒันาการของโลก

ทีเ่ปลีย่นไปส่งผลให้วัฒนธรรม ค่านยิม และจติใจของคนในสงัคมเปลีย่นไป 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ เป็นระยะว่า คนในครอบครัว หรือ 

คนใกล้ตัว เป็นผู ้ทำาร้ายหรือกระทำาชำาเราบุตรหลานของตนเอง ซึ่ง 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 

2539 มาตรา 10 ได้มีบทลงโทษสำาหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของ

บุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกิน 18 ปี รู้ว่ามีการกระทำาความผิดตามมาตรา 9 

วรรค 2 วรรค 3 หรือวรรค 4 ต่อผู ้อยู ่ใน 

ความปกครองของตนและมีส ่วนร ่วม 

รูเ้ห็นเป็นใจให้มกีารกระทำาความผดินัน้ 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 

20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 

400,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 81

การค้าประเวณ ี(5)

ท่านคงเคยได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆ ท่ีน�าเสนอกลวิธีของสถาน

ประกอบการที่ลักลอบค้าประเวณี โดยการเปิดธุรกิจอื่นบังหน้า เช่น 

หน้าร้านเปิดเป็นร้านเสรมิสวย แต่หลงัร้านท�ากจิการค้าประเวณร่ีวมด้วย 

ซึ่งผู ้ให ้บริการเหล่านั้นถือเป็นการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 2539 มาตรา 11 

ในข้อหาเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการ 

การค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมกระท�า 

การค้าประเวณใีนสถานการค้าประเวณี ต้องระวางโทษ จ�าคุกตั้งแต่ 3 ปี 

ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่82

ค้ามนษุย์(1)

มีประชาชนจำานวนไม่น ้อยที่หลงเชื่อคำาหลอกลวงของ 

นายหน้าค้าแรงงาน ว่าจะส่งไปทำางานขายแรงงานที่ต่างประเทศ 

โดยใช้ผลประโยชน์ในรปูตวัเงนิค่าจ้างเป็นสิง่จูงใจให้หลงเชือ่ แต่เมือ่

ตกลงไปทำางานตามคำาบอกเล่าของนายหน้ากลับถูกขู่เข็ญให้ทำางาน

อย่างไร้ความเป็นธรรม โดยไม่รับค่าจ้าง รวมถึงบังคับให้ค้าประเวณี

อีกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พุทธศักราช 2551 มาตรา 52 วรรค 1 ได้กำาหนดบทลงโทษ

สำาหรับผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 4 ป ี

ถึง 10 ปี และปรับตั้ งแต ่ 

80,000 บาท ถงึ 200,000 บาท 
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่83

ค้ามนษุย์(2)

ปัญหาการค้ามนษุย์เป็นปัญหาสำาคญัระดบัประเทศ ทีท่กุภาคส่วน 

ในสังคม รวมท้ังภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศได้ร่วมมือกันป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 54 ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับ

ผู้ที่ขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการดำาเนินคดี

ความผดิฐานการค้ามนษุย์ เพือ่มใิห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โดยการให้ 

ขอให้ หรอืรบัรองว่าจะให้ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อนัใดแก่ผูเ้สยีหาย หรอื

พยาน เพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้ไม่ไปพบพนกังานเจ้าหน้าที ่หรอืข่มขู ่ใช้กำาลงับงัคบั 

ขู่เข็ญ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำาการอันมิชอบ เพื่อมิให้ผู้เสียหาย 

หรือพยานไปพบพนักงาน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 

ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่84

ตรวจคนเข้าเมอืง(1)

การปรับอัตราค่าแรงขั้นตำ่าส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบธุรกิจ 

ที่ต ้องใช้แรงงานเป็นจำานวนมาก จึงทำาให้เจ้าของกิจการบางแห่ง

นิยมใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีอัตราค่าแรงที่ตำ่ากว่าแรงงานไทย 

แต่หากแรงงานต่างด้าวรายใดลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย 

ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างกับธุรกิจ

หรอืนายจ้างรายใด ถอืเป็นการกระทำาผิดตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง 

พุทธศักราช 2522 มาตรา 12 (1) โดยพาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเป็น 

คนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (1) เข ้ามาใน 

ราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะนั้น ต้องระวางโทษ

ปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าว คนละไม่เกิน 20,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่85

ตรวจคนเข้าเมอืง(2)

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการต่างๆ ส่งผลให้ 

กลุ่มธุรกิจลักลอบนำาเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใช้เป็นช่องทาง 

ในการกระทำาผิด เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อนำาแรงงานเข้ามาจะมีผู้รับซื้ออย่าง

แน่นอน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 

มาตรา 63 ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่นำา หรือพาคนต่างด้าวเข้ามา

ในราชอาณาจักร หรือให้การอุปการะ ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก

แก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่86

ตรวจคนเข้าเมอืง(3)

ปัญหาการลักลอบเข ้าเมืองของแรงงานต่างด ้าว เป ็น 

อีกหนึ่งปัญหาสำาคัญระดับประเทศ ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 

สวสัดิการ และสังคมของประชาชน ดงันัน้ พระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง 

พุทธศักราช 2522 มาตรา 64 ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่รู้ว่า 

คนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้ที่พัก

อาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวนั้น 

เพือ่ให้คนต่างด้าวนัน้พ้นจากการจบัคมุ ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 5 ปี 

และปรับไม่เกิน 50,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่87

แรงงานต่างด้าว

สถานประกอบการบางแห่ง นอกจากจะจ้างแรงงานชาวไทยแล้ว 

ยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านตำ่ากว่า แต่สามารถ

ทำางานได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้หากคนต่างด้าวผู้ใดประสงค ์

จะทำางานในราชอาณาจักร ต้องได้รับใบอนุญาตทำางานหรือขึ้นทะเบียน

คนต่างด้าวตามกฎหมายการทำางานของคนต่างด้าว หากฝ่าฝืนถอืเป็นการ

กระทำาผิดพระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2551 

มาตรา 51 ในฐานความผิดให้คนต่างด้าวทำางานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 2,000 บาท ถงึ 100,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 88

หลกัประกนัสญัญาจ้างแรงงาน

เงื่อนไขในการรับพนักงานเข้าท�างานในองค์กรย่อมต้องมีการ 

ค�า้ประกนัการท�างาน โดยอาจเป็นการค�า้ประกนัด้วยบคุคล หรอืการเรยีก

หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั หากองค์กรใดรบัเงนิประกนั หรอืท�าสญัญาประกนั

กับลูกจ้าง เพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท�า เมื่อนายจ้าง

เลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืน 

เงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่

นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออกหรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ 

แล้วแต่กรณ ีเป็นไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พทุธศกัราช 2541 

มาตรา 10 วรรค 2 แต่หากนายจ้างฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดดงักล่าว  

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน 

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือทั้ งจ� าทั้ งปรับ  ตามบท

ก�าหนดโทษ มาตรา 144 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่89

การก�าหนดเวลาเริ่มงาน

และเวลาเลิกงาน

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 23 กำาหนด
ให้นายจ้างประกาศเวลาทำางานปกติให้

ลูกจ้างทราบ โดยกำาหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของการทำางานแต่ละวันของ

ลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำางานของแต่ละประเภท
งานตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน  

8 ชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาทำางานทัง้ส้ินแล้วสัปดาห์หน่ึงต้องไม่เกนิ 48 ชัว่โมง 
เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง 
ที่กำาหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทำางานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกิน  
7 ชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาทำางานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 42 ชั่วโมง 
แต่หากนายจ้างไม่อาจประกาศกำาหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของ 
การทำางานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้าง
และลูกจ้างตกลงกันกำาหนดช่ัวโมงทำางานแต่ละวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
และเมื่อรวมเวลาทำางานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หน่ึงต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
แต่หากนายจ้างไม่ปฏบิตัติามข้อกำาหนดข้างต้น ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
5,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 145
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่90

การประกาศวนัหยดุประจ�าปี

เมือ่ถงึเทศกาลวนัหยดุตามประเพณ ีหรอืวนัหยดุประจำาปี หลายๆ คน 
มักจะวางแผนการเดินทาง เพื่อกลับไปเยี่ยมญาติ หรือไปพักผ่อนกับ
ครอบครัว ซึง่พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พทุธศกัราช 2541 มาตรา 29 
ให้นายจ้างประกาศกำาหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบ
เป็นการล่วงหน้า ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 13 วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาต ิ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด และให้นายจ้างพิจารณากำาหนด 
วันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำาปี วันหยุดทางศาสนา
หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณแีห่งท้องถิน่ ในกรณทีีว่นัหยดุตามประเพณี
วันใดตรงกับวันหยุดประจำาสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชย
วันหยุดตามประเพณีในวันทำางานถัดไป รวมทั้งในกรณีที่นายจ้างไม่อาจ
ให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างทำางานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกบัลูกจ้างว่า 
จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือนายจ้างจะจ่ายค่า
ทำางานในวนัหยดุให้กไ็ด้ แต่หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ประกาศกำาหนดวนัหยดุ 
ตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบหรือนายจ้างกำาหนด 
วันหยุดตามประเพณีน้อยกว่าปีละ 13 วัน หรือ
เมื่อวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุด 
ประจำาสปัดาห์นายจ้างมใิห้ลกูจ้างหยดุชดเชย 
ในวันถัดไป ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษมาตรา 146
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 91

วนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 มาตรา 30 

ก�าหนดไว้ว่าลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปีมีสิทธิหยุด 

พักผ่อนประจ�าปี ได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันท�างาน โดยให้นายจ้างเป็น 

ผู้ก�าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้า หรือก�าหนดให้ตามที่

นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน แต่หากนายจ้างหรือองค์กรใดไม่จัดให้

ลกูจ้างหยดุพกัผ่อน เม่ือลูกจ้างรายนัน้ท�างานครบ 1 ปีแล้ว ถอืว่านายจ้าง 

ท�าผดิกฎหมายต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท ตามบทก�าหนดโทษ 

มาตรา 146

91

��������_n.indd   96 20/3/2557   11:02:25



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 92

การจ้างแรงงานหญิงมีครรภ์

สถานประกอบการบางแห่ง ด�าเนนิการผลติสนิค้าตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีการแบ่งระยะเวลาการเข้าท�างาน และเลิกงานของลูกจ้างเป็น 
ช่วงเวลาตามความเหมาะสม และความสมคัรใจของทัง้สองฝ่าย ทัง้ข้อตกลง 
หรือเงื่อนไขของการท�างานต้องแจ้งต่อนายทะเบียน หรือมีแจ้งไว ้
ในใบประกาศเรือ่งเวลาเริม่และสิน้สดุในการท�างานปกตขิองแต่ละโรงงาน
หรอืแต่ละธรุกจิให้ลกูจ้างได้รบัทราบโดยทัว่กนั  หากสถานประกอบการใด 
มีลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ที่มีก�าหนดเวลาเริ่มงานตอนกลางคืนตั้งแต ่
22.00 น. - 06.00 น. ของวันถดัไป นายจ้างต้องปรบัเวลาท�างานของลกูจ้าง
หญิงมีครรภ์นั้นมาท�างานในช่วงเวลากลางวันปกติ เพราะหากนายจ้าง
ฝ่าฝืนให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท�างานในช่วงกลางคืนต่อไป ถือว่านายจ้าง
ท�าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 
มาตรา 39/1 ในฐานความผดิ นายจ้างให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์ท�างาน
ระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น. ท�างานล่วงเวลา หรอืท�างานในวนัหยดุ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าและปรับตามบทก�าหนดโทษ มาตรา 144 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 93

การเลิกจ้างแรงงานหญิงมีครรภ์

แม้ปัจจุบันชาย และหญิงมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

แต่กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองส�าหรับแรงงานหญิงมีครรภ์ให้สามารถ 

ลาคลอด หรอืหยดุพกัเพือ่ดแูลบตุรช่วงหลงัคลอดใหม่ได้ โดยไม่ถกูนายจ้าง

เลิกจ้าง แต่หากนายจ้างฝ่าฝืนเลิกจ้างแรงงานหญิงมีครรภ์ ถือเป็นการ

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 

มาตรา 43 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์  

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ ตามบทก�าหนดโทษ มาตรา 144 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่94

การหลอกลวงไม่จ่ายค่าแรง

ผู ้ที่ทำางานประกอบสัมมาชีพต ่างหวังได ้รับเงินค ่าจ ้าง 

เป็นการตอบแทนด้วยกนัทัง้นัน้  ถ้าหากผูว่้าจ้างรายใดหลอกลวงแรงงาน 

เพื่อให้เข้าไปทำางานให้ตนเองตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป โดยบอกว่าจะให้ 

ค่าจ้างหรือค่าแรงจากการทำางานเป็นจำานวนเงินตามที่ตกลงกันไว้ 

แต่ไม่ยอมจ่ายให้หรือจ่ายให้น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ถือว่า 

ผูน้ัน้ได้กระทำาโดยทจุรติหลอกลวงคนตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป ให้ประกอบ

การงานให้แก่ตน หรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ให้ค่าแรงงาน หรือ 

ค่าจ้าง หรือให้ตำ่ากว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ป ี

หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา 344
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่95

การประกอบโรคศิลปะ(1)

การประกอบโรคศลิปะ 
หมายถงึ การประกอบวชิาชพี 
ที่ กระทำ า  หรือมุ ่ งหมาย 

จะกระทำาต่อมนุษย์เก่ียวกับ 
การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค  

การบำาบดัโรค การป้องกนัโรค การส่งเสรมิ 
และการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์

แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น 
ที่มกีารตั้งสภาวิชาชีพเพื่อควบคมุดูแลในแต่ละวิชาชพีแล้ว ซึง่ใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะออกให้โดยคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ีการตรวจสอบ
ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะอาจทำาได้ไม่ทั่วถึง หรือครอบคลุมอย่าง
ทันท่วงที ดังนั้นผู้ใช้บริการควรต้องตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะเข้า 
ใช้บรกิาร หรอืควรเลอืกใช้บรกิารในสถานทีท่ีส่ามารถไว้วางใจได้ สำาหรบั
สถานประกอบโรคศลิปะทีม่ไิด้ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตอย่างถกูต้อง 
ถือเป็นสถานบริการผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2542 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 30 ประกอบ

มาตรา 57 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่96

การประกอบโรคศิลปะ(2)

สถานรบับรกิารเสรมิความงามบางแห่งทีผู่ใ้ห้บรกิารไม่ได้จบศาสตร์

ของโรคศิลปะเฉพาะด้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่า 

ผู้ให้บริการสถานเสริมความงามเหล่านั้นกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติ 

การประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 ในฐานความผิด 

กระทำาการด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิทำาการ

ประกอบโรคศิลปะโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ 

ปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 57 

วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่97

การประกอบโรคศิลปะ(3)

ผูท้ีข้ึ่นทะเบยีนประกอบโรคศลิปะ โดยจดและแจ้งสทิธด้ิานบรกิาร 

นวด บำาบัด ผ่อนคลาย แต่เมื่อเปิดให้บริการประชาชนได้มีการเพิ่มเติม

บริการด้านเสริมความงามเข้าไปด้วย ถือเป็นการกระทำาผิดเนื่องจาก 

ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนการประกอบโรคศิลปะด้านเสริมความงามไว้กับ 

เจ้าพนกังาน ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ในฐานความผิดว่าด้วยผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาใด 

สาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตนมิได้ขึ้นทะเบียนและ 

รบัใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พทุธศกัราช 2542 

มาตรา 35 ประกอบ มาตรา 58 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 98

อาวธุปืน (1)

การมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว  

แต่ไม่ได้ด�าเนนิการแจ้งจดทะเบยีนต่อเจ้าหน้าทีพ่นกังาน  และปฏบิตัอิย่าง

ถกูต้องตามกฎหมาย ถอืเป็นการกระท�าผดิตามกฎหมาย จะต้องรบัผดิ 

ตามพระราชบญัญตัอิาวุธปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 มาตรา 7 ในฐานความผิด 

ท�า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน�าเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน 

โดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

ตามบทลงโทษมาตรา 72 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่99

อาวธุปืน(2)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนจำานวนเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ 

กับพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการมีกระสุนปืนที่ใช้ไม่ตรงกับอาวุธปืน 

ที่ตนครอบครองตามใบอนุญาต โดยไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ถือว่า

ผูน้ัน้กระทำาความผดิฐานมเีครือ่งกระสนุปืน ซึง่มใิช่สำาหรบัใช้กบัอาวธุปืน 

ที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ

ปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั  ตามพระราชบญัญตัอิาวธุปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พุทธศักราช 2490 มาตรา 8 ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่100

อาวธุปืน(3)

การมีอาวุธปืนเพื่อพกพาออกนอกสถานที่ หรือออกไปในเมือง  

โดยไม่ได้รบัอนญุาตให้มอีาวุธปืนตดิตวั เว้นแต่เป็นกรณทีีต้่องมตีดิตวั เมือ่มี 

เหตุจำาเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ถือเป็นความผิด 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรค 1 ในฐาน 

พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยมิได้รับ 

ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ต้องระวางโทษ จำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ 

ปรบัไม่เกนิ 10,000  บาท  หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั  ตามบทกำาหนดโทษ  มาตรา  72  ทว ิ

วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 101

อาวธุปืน (4)

ไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย หรือพาเข้าไป 

ในชุมชนที่มีการจัดงานมหรสพรื่นเริง เว้นแต่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หรือบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนด หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท�าผิด

ฐานพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น  

เพื่อการนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด โดยมิได้รับ 

ใบอนญุาตให้มอีาวุธปืนตดิตวั ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 5 ปี  

และปรบัต้ังแต่ 1,000 บาท ถงึ 10,000 บาท ตามพระราชบญัญตัอิาวธุปืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ ง เทียมอาวุธป ืน  

พุทธศักราช 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรค 2 ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรค 2
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 102

อาวธุปืน (5)

ผู้ใดที่มีอาวุธปืนไว้ครอบครอง นอกจากจะต้องศึกษาการใช้ 
อย่างปลอดภัย และถูกวิธีแล้ว ผู้ครอบครองยังต้องศึกษาตัวบท
กฎหมายในการครอบครองอาวธุปืนไว้ด้วย เพราะหากมกีารสญูหาย
เกิดข้ึนแล้วไม่แจ้งเหตุ และไม่ส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
ในท้องทีท่ีต่นเองอยู ่หรอืท้องทีท่ีเ่กดิเหตภุายใน 15 วนั นบัแต่ทราบ
ว่าอาวุธปืนของตนเองสูญหายไป ถือว่าผู้ครอบครองมีความผิดฐาน 
ไม่แจ้งเหตุและไม่ส่งมอบใบอนญุาตต่อนายทะเบยีนท้องทีซ่ึง่ตนเองอยู่ 
หรือที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุอาวุธปืน 
ที่ได้รับอนุญาตถูกท�าลายหรือสูญหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 
มาตรา 21 ประกอบมาตรา 83
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่103

อาวธุปืน(6)

การค้าอาวุธปืน อาวุธ

สงคราม หรือ เป ็นผู ้ ผลิต  

นำาเข้าประกอบชิน้ส่วน จะต้อง 

ขึน้ทะเบยีน หรอืแจ้งจดุประสงค์

การประกอบกจิการต่อเจ้าหน้าที่

ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

และป ฏิบั ติ ต า มบทบัญญั ติ น้ั น 

อย่างเคร่งครัด แต่หากผู้ประกอบการใด 

หรือผู ้ใด ที่รับทำา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ โดยมิได้รับ 

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือว่าผู้นั้นกระทำาผิดพระราชบัญญัติ

อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวธุปืน 

พุทธศักราช 2490 มาตรา 24 ในฐานความผิด ทำา ประกอบ ซ่อมแซม 

เปลีย่นลกัษณะ สัง่ นำาเข้า มหีรอืจำาหน่ายซึง่อาวธุปืนหรอืเครือ่งกระสนุปืน

สำาหรบัการค้า โดยมไิด้รบัใบอนญุาตจากนายทะเบยีนท้องที ่ต้องระวางโทษ 

จำาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 บาท ถึง 40,000 บาท 

ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่104

ดอกไม้เพลิง(1)

การนำาเข้าดอกไม้เพลิง หรือ พลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อจำาหน่าย ผู้นำาเข้า 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ หากผู ้ใดฝ่าฝืน 

ต้องระวางโทษ ปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท ในฐานความผดิ นำาเข้าซึง่ดอกไม้เพลงิ 

โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือและไม่ส่งมอบดอกไม้เพลิงไว้แก่พนักงานศุลกากร 

ณ ด่านแรกที่มาถึงจากนอกราชอาณาจักร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวธุปืน 

พทุธศกัราช 2490 มาตรา 16 วรรค 1 ประกอบมาตรา 48 และมาตรา 84
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 105

ดอกไม้เพลิง (2)

ดอกไม้เพลิง เป็นสินค้าทีมี่ทัง้ผู้ประกอบการทีจ่ดทะเบยีนประกอบ

ในประเทศไทย และมีการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ม ี

ผูป้ระกอบการบางรายลกัลอบน�าเข้าดอกไม้เพลงิโดยเลีย่งการเสยีภาษเีพือ่

หวงัก�าไรทีส่งูข้ึนจากการขาย โดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจของกรมศลุกากร 

ซึ่งถือเป็นการกระท�าผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทยีมอาวุธปืน พทุธศกัราช 2490 มาตรา 16 

วรรค 3 ประกอบมาตรา 48 ฐานน�าเข้าซึง่ดอกไม้เพลงิผ่านเข้ามาในท้องที่ 

ที่ไม่มีด่านศุลกากร ไม่แจ้งเป็นหนังสือ และไม่ส่งมอบดอกไม้เพลิงไว้แก่

นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้กระท�าการแทนนายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุด 

โดยไม่ชักช้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามบทก�าหนดโทษ 

มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่106

ดอกไม้เพลิง(3)

ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง เช ่น วันขึ้นปีใหม่ 

วนัลอยกระทง ฯลฯ ซึง่ต้องใช้ดอกไม้ไฟจำานวนมาก ส่งผลให้เจ้าของ

กจิการต้องเพิม่กำาลงัการผลติ โดยลกัลอบผลติดอกไม้ไฟนอกสถานที่ 

ซึง่ไม่ได้ระบไุว้ในใบแจ้งเพือ่ขออนญุาตประกอบหรอืผลติแต่อย่างใด 

การกระทำาดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พุทธศักราช 2490 มาตรา 35  

ประกอบมาตรา 48 ฐานซ่อมแซม  

เปลีย่นลกัษณะ หรอืมแีละจำาหน่าย 

ดอกไม้เพลิง นอกสถานที่ 

ซึ่ ง ร ะ บุ ไ ว ้ ใ น ใ บ อ นุ ญ า ต 

ห รื อ ย ้ า ย ส ถ า น ที่ ทำ า ก า ร 

โดยมไิด้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจาก

นายทะเบยีนท้องทีก่่อน ต้องระวางโทษ 

ปรบัไม่เกนิ 1,000 บาท ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 84 แห่งพระราชบญัญตันิี้
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 107

การใช้อาวธุในการต่อสู้

การก่อเหตทุะเลาะววิาทสามารถเกดิขึน้ได้เสมอ หากขาดการยบัยัง้

อารมณ์ ควบคุมสติ หรือหยุดการกระท�ากิริยา หรือการแสดงออกที่เป็น

สิง่เร้า อนัเป็นสาเหตุลุกลามน�าไปสู่การทะเลาะววิาท จนถงึขึน้ลงไม้ลงมอื 

หรือใช้อาวุธในการต่อสู้ทะเลาะวิวาท ซึ่งกฎหมายได้ก�าหนดโทษส�าหรับ 

ผูท้ีช่กั หรอืแสดงอาวุธ ในการวิวาทต่อสู้ ต้องระวางโทษ จ�าคกุไม่เกนิ 10 วนั 

หรอืปรบัไม่เกนิ 500 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 379
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่108

การแกล้งบอกเล่าความเท็จ

“เด็กเลี้ยงแกะ” เป็นนิทานที่หลายๆ คน คงเคยได้ยินเรื่องราวของ

เด็กทีพ่ดูความเทจ็จนไม่มใีครหลงเชือ่ จนก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่ส่วนรวม 

ซึ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลบางกลุ่ม 

ที่ประพฤติตนเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ด้วยการแกล้งบอกเล่าความเท็จจนผู้อื่น

ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้จะกระทำาไปด้วยความคึกคะนอง หรือ 

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กฎหมายก็ได้กำาหนดบทลงโทษไว้ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 ในฐานความผิดแกล้งบอกเล่า

ความเท็จ ให้เลื่องลือ จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 109

การรบัของโจร

หลายๆ ท่าน อาจเคยรับซื้อส่ิงของที่ประกาศขายตามร้านค้า
ออนไลน์ หรือซื้อของจากร้านหาบเร่ แผงลอย ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ
ว่าสิ่งของที่ตนซื้อมานั้นเป็นของที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ 
วิ่งราว ผู้อื่นมาหรือไม่ หากวันใดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสิ่งของที่ท่าน 
รบัซือ้มานัน้  มรีปูพรรณสณัฐานตรงกบัสิง่ของทีมี่ผูร้้องทกุข์  ได้แจ้งความเอาไว้ 
ว่าถูกลักขโมยไป ย่อมถือว่าท่านได้กระท�าความผิดในการช่วยซ่อนเร้น 
ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ�าน�า หรือ รับไว้โดยประการใด
ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระท�าความผิด ถ้าความผิดน้ันเข้าลักษณะ 
ลกัทรพัย์ วิง่ราวทรพัย์ กรรโชก รดีเอาทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ ฉ้อโกง 
ยักยอก หรือ เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ต้องระวางโทษ จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 357 วรรค 1 ฐานรับของโจร
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่110

การฉ้อโกง

ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม ถือเป็นธุรกิจที่สามารถ

ทำารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ แต่มีผู ้ประกอบการ

จำานวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาถูกลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ หลีกเลี่ยง

การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด

ก็ตาม กฎหมายจึงได้ให้การคุ้มครองผู้ประกอบการเหล่าน้ัน โดย

กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่สั่งซื้อและบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่ม 

หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำาระเงินค่าอาหาร 

ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 345
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่111

การปล้นทรพัย์(1)

สังคมในยุคทุนนิยมสามานย์ 

เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝัง

แนวคิดแบบวัตถุนิยมให้กับ

ประชาชน ก่อให้เกดิความอยากได้ 

อยากมี ไม่จบสิ้นจนขาดสติ 

ยั้งคิด อันนำาไปสู ่ป ัญหา

อาชญากรรมการลักทรัพย์ 

ปล้นทรัพย์ผู ้อื่น เพื่อให้ได้มา 

เพือ่วัตถ ุทรพัย์สนิ หรอืสิง่ของต่างๆ 

ที่ตนต ้องการ ซึ่ งกฎหมายได ้กำาหนด

บทลงโทษสำาหรับผู ้ที่ลักทรัพย์โดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือขู ่เข็ญ

ว ่าในทันใดนั้นจะใช ้กำา ลังประทุษร ้าย เพื่อให ้ ได ้ทรัพย ์ น้ันมา 

และหากเป็นการร่วมกันกระทำาความผิดด้วยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  

ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 10 ปี 

ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 30,000 บาท ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 340 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

                       ตอนที่112

การปล้นทรพัย์(2)

ความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน สะท้อน

ให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ในสังคมที่นอกจากจะใช้กำาลัง 

ในการประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ตนเองต้องการแล้ว  

หากการปล้นทรพัย์นัน้ เป็นเหตใุห้ผู้อืน่ได้รบัอนัตรายสาหสั ผูก้ระทำาความผดิ 

ต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกตั้งแต่ 15 - 20 ปี ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 340 วรรค 3  แต่หากผลของการกระทำาส่งผล 

กระทบต่อผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำาผิดต้องรับโทษประหารชีวิต 

ตามมาตรา 340 วรรค 5
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่113

การวิ่งราว

การวิ่งราว เป ็นคดีอาชญากรรมรายวันที่ยากจะหลีกเลี่ยง  

เพราะผู้กระทำาผิดมักจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลา 

จนแน่ใจว่าผู้เสียหายมีพฤติกรรมไม่ระมัดระวังตัวอย่างเพียงพอ เช่น การ

เดนิเล่นโทรศพัท์มอืถอืบรเิวณรมิทางเท้า หรอืการเดินคยุโทรศพัท์ เป็นต้น 

ด้วยเหตนุีผู้ก้ระทำาผดิจงึสามารถลงมอืก่อเหตสุำาเรจ็ได้โดยง่าย ซึง่กฎหมาย

ได้มีบทกำาหนดโทษสำาหรับผู ้กระทำาความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ผู ้อื่น 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่114

การลกัทรพัย์วตัถทุางศาสนา

การลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นถือเป็นการกระทำาความผิด 

ตามกฎหมาย และยังเป็นการกระทำาผิดศีลข้อ 2 ว่าด้วยการละเว้น

จากการลกัทรพัย์ของผูอ้ืน่ด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผูอ่ื้นลกัทรพัย์แทน 

แม้จะเป็นการกระทำาผิดทั้งทางกฎหมายและทางธรรม แต่กลุ่ม

มิจฉาชีพบางกลุ ่มก็ไม่ได้เกรงกลัว กลับอาจหาญลักทรัพย์วัตถุ

ทางศาสนา อาทิ ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ 

กฎหมายจึงได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำาผิดเข้าไปลักทรัพย์

ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุทางศาสนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พระพุทธรูป หรือวัตถุดังกล่าว โดยไม่เกรงกลัว 

ต่อบาป และเป็นภัยอย่างร ้ายแรง 

ต่อศาสนาต้องระวางโทษจำาคุก

ต้ังแต่ 3 ปี ถงึ 10 ปี และปรบัตัง้แต่ 

6,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 335 ทวิ วรรค 1
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่115

การหมิ่นประมาท

การใส่ความผู ้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำาให้ 

ผู้ถูกใส่ความนั้นเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง 

หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน แต่ส่งผลกระทบให ้

ผูท้ีถู่กพาดพงิได้รบัความเสียหายต่อช่ือเสียงของตนเอง ชือ่เสยีงวงศ์ตระกลู 

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน หรือการประกอบอาชีพ ถือเป็น 

การกระทำาความผิดฐานหมิ่นประมาท ต ้องระวางโทษจำาคุก 

ไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 326
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่116

การปลอมแปลงเงินตรา(1)

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในโลกยุคดิจิตอล ส่งผลให ้
การปลอมแปลง การลอกเลียนแบบ หรือการทำาซำ้า กระทำาได้ง่าย และ
เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ยากแก่การตรวจสอบ หรือแยกแยะความแตกต่าง 
โดยเฉพาะขบวนการปลอมแปลงธนบัตรของกลุ ่มมิจฉาชีพ ที่ส่งผล 
กระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของประชาชน ทีอ่าจตกเป็นเหยือ่ 
ของมิจฉาชีพในการแลกเปล่ียนธนบัตรเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้กฎหมาย 
จึงกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่ทำาปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้น 
เพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร พันธบัตรรัฐบาล ใบสำาคัญ สำาหรับ
ออกดอกเบีย้พนัธบตัร หรอืสิง่อืน่ใดซึง่รฐับาลออกใช้ หรอืให้อำานาจออกใช้ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 จะต้องจำาคุกตลอดชีวิตหรือ 
จำาคกุต้ังแต่ 10 ปี ถงึ 20 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 บาท ถงึ 40,000 บาท
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่117

การปลอมแปลงเงินตรา(2)

เงินตรา เป็นส่ิงสำาคัญในการดำารงชีวิตประจำาวัน เพราะในการ

ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค หรือทำาธุรกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องใช้เงินตรา 

เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่นำาธนบัตรปลอม 

มาใช้แลกเปลีย่นซือ้ของ หรอืทำาธุรกรรมทางการเงนิ กฎหมายจงึได้มกีาร

กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่นำาธนบัตรที่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมออกมาใช้ 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 

30,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 118

เก็บของป่า

อาชีพการเกบ็ของป่า เป็นอาชีพทีค่่อนข้างเสีย่งต่อการกระท�า
ผิดกฎหมาย เนื่องจากเส่ียงต่อการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าหวงห้าม 
ซึง่พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พทุธศกัราช 2484 มาตรา 29 ได้ก�าหนดไว้ว่า 
ผู ้ใดเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือท�าอันตรายด้วยประการใดๆ 
แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และต้องเสียค ่าภาคหลวง กับทั้งต ้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต โดยการอนุญาตนั้น พนักงาน 
เจ้าหน้าที่เม่ือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาด 
โดยให้ผูร้บัอนญุาตเสยีเงนิค่าผกูขาดให้แก่รฐับาลตามจ�านวนทีร่ฐัมนตรี
ก�าหนดกไ็ด้ นอกจากนีก้ารอนญุาตโดยวธิผีกูขาด ให้กระท�าได้เฉพาะ
ในกรณีทีข่องป่าหวงห้ามเป็นของมค่ีา หรอืหายากหรอืเฉพาะในเขตป่า 
ที่ห ่างไกลและกันดาร หรือมีความจ�าเป ็น 
ในวิธีการเก็บหา อันจ�าต้องให้อนุญาต 
โดยวิธีผูกขาด หากผู ้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หรอื ทัง้จ�า 
ทั้ ง ปรั บ  ตามบทก� าหนด โทษ 
มาตรา 71 ทวิ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 119

บกุรกุป่าไม้

ผู้ที่มีที่ดินติดกับป่าสงวน 

หรือป่าหวงห้าม อาจลุกล�้า

เข้าไปแผ้วถางป่า เพื่อขยายพื้นที่ 

ท�ามาหากนิของตนเอง ถอืเป็นการ

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  

ห้ามมใิห้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรอืเผาป่า หรอื กระท�าด้วย 

ประการใด  ๆ อันเป็นการท�าลายป่า หรอืเข้ายดึถอืหรอืครอบครองป่าเพือ่ตนเอง 

หรอืผูอ้ืน่ เว้นแต่จะกระท�าภายในเขตทีไ่ด้จ�าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม 

และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏบิติัตามต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 50,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และหากบุกรุกป่าพื้นที่เกินกว่า 25 ไร่ ต้องจ�าคุกตั้งแต่ 

2 ปี ถงึ 15 ปี ปรบัตัง้แต่ 10,000 บาท  ถงึ 100,000 บาท  ตามบทก�าหนดโทษ 

มาตรา 72 ตรี
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่120

มไีม้หวงห้ามในความครอบครอง

การตดัไม้ทำาลายป่า นอกจากจะเป็นการทำาลายทรพัยากรธรรมชาตแิล้ว 
ยังเป็นการทำาลายสมดุลของโลกอีกด้วย ซึ่งส่งผลกระทบสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ นำา้ และก่อให้เกดิความเสียหายต่อมวลมนษุยชาตเิป็นจำานวนมาก 
แต่ด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของคนบางกลุ ่มที่ไม่คำานึงถึง
ผลเสียดังกล่าว ยังคงลักลอบตัดไม้ โค่นไม้หวงห้าม หรือ ไม้หายาก 
ที่ทางการได้ประกาศสงวนเอาไว้มาเป็นของตัวเอง หรือ เพื่อลักลอบ
ส่งออกตามใบส่ังต่างๆ โดยปราศจากสามัญสำานึกที่ดี เพราะไม้หายาก
เหล่านั้นมีมูลค่าทางเงินที่บางครั้งสูงเกินกว่าประมาณได้ กฎหมายจึงได้
กำาหนดบทลงโทษผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป 
โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ไม้นั้นมาโดยชอบ
ด ้วยกฎหมาย ต ้องระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 69

120



กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่ 121

เลอืกตั้ง (1)

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 72 ได้
ก�าหนดหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย ไว้ว่า บคุคลมหีน้าทีไ่ปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 
โดยบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�าให้
ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ทั้งนี้การแจ้งเหตุที่ท�าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ส�าหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 99 ก�าหนดว่า 
ต้องเป็นบุคคลผูม้สัีญชาตไิทย หรอืถ้าแปลงสัญชาตต้ิองได้สญัชาตไิทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปี 
ทีมี่การเลอืกต้ัง มช่ืีออยูใ่นทะเบยีนบ้านในเขตเลอืกตัง้ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า  
90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 101 คือ
เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้ ต้องคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย 

หรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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กฎหมายสามัญประจำบาน

ตอนที่122

เลอืกตั้ง(2)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิของตนเอง
ในการลงคะแนนเสียง โดยมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหต ุ
อันสมควร หรือเป็นผู้ที่มีรายช่ือในประกาศให้ถือว่าผู้น้ันเสียสิทธิ
ในการยื่นคำาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อ 
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่ สทิธสิมคัรรบัเลอืกเป็นกำานนั
และผูใ้หญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที ่เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา พทุธศกัราช 2550 
มาตรา 26 ลักษณะนี้ถือว่าช่วงระหว่างเว้นว่างไม่มีการเลือกตั้ง 
ผู้ที่เสียสิทธิจะไม่สามารถกระทำา หรือปฏิบัติซึ่งแสดงออก
ต้องการใช้สิทธิของตนเองได้เลย แต่สิทธิเหล่านี ้
จะกลบัคนืมาหลงัจากทีผู่ม้สีทิธไิปใช้สทิธิของตน 
อีกครั้ง ไม ่ว ่าจะเป ็นการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชกิสภาท้องถิน่  หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญตันิี้
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ตอนที่123

เลอืกตั้ง(3)

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ต้องแสดง
สิทธิและบทบาทหน้าที่ในการคัดสรรผู ้แทนในการบริหารประเทศ  
ในบางกรณีที่ผู ้มีสิทธิเลือกต้ังอาจประสบปัญหาเก่ียวกับที่อยู ่อาศัย 
ตามทะเบยีนบ้านซึง่อยูใ่นพืน้ทีห่นึง่ แต่ทีอ่ยูปั่จจบุนัอยูอ่กีพืน้ทีห่นึง่ ซึง่เมือ่ 
ถึงกำาหนดต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่งผลให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ เช่น 
นายเอ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีช่ือ-สกุล และทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที ่
ต่างจงัหวดั แต่เข้ามาทำางานในกรงุเทพฯ เมือ่ถงึกำาหนดเลอืกตัง้ นายเอ 
ต้องกลบัไปใช้สทิธใินเขตพืน้ทีต่ามทะเบยีนบ้าน โดยปกตแิล้วนายจ้างจะต้อง
ให้สทิธนิีแ้ก่นายเอ แต่หากว่าผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือ 
หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียง
ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ 
พุทธศักราช 2552 
มาตรา 40
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ตอนที่124

เลอืกตั้ง(4)

การจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะจดัทำาบญัชีรายช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละเขตทีไ่ด้รบัผดิชอบ และ 
จะจดัส่งรายช่ือผู้มสิีทธิเลือกตัง้ในเขตนัน้ๆ ไปยงับ้านของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเลือกตั้ง พร้อมกับจัดทำาบัญชีรายชื่อ 
ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำาเภอ สำานักงานเทศบาล 
ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบล ที่ทำาการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน
หนาแน่นที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ที่ 
มิสิทธิในการเลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อของตนเอง เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550  
มาตรา  29  ดงันัน้   ผูท้ีม่สีทิธเิลอืกตัง้จงึควรตรวจสอบความถกูต้องรายชือ่ของตน 
ก่อนถงึวนัเลือกต้ังเพือ่จะได้รกัษาสิทธิ หากมข้ีอผดิพลาดไม่พบชือ่ของเรา
จะได้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ทันเวลา
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ตอนที่ 125

เลอืกตั้ง (5)

หากเกิดกรณีผู ้ที่มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน 
ไปตรวจสอบรายช่ือเพื่อใช้สิทธิเลือกต้ัง แต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ 
อยูใ่นบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แห่งหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นหรอืผูน้ัน้สมควร
มีชื่ออยู่ เจ้าบ้านหรือผู้อยู่ในทะเบียนบ้าน มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อ 
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้มอบหมาย  ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า 10 วัน ตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
การได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา พทุธศกัราช 2550 มาตรา 30 วรรค 1 เพือ่ให้ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการตรวจสอบโดยเร็วและสั่งการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรม

ตามกฎหมาย มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ได้
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ตอนที่126

เลอืกตั้ง(6)

บางกรณีทะเบียนบ้านที่ท่านถืออยู่มีผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 
เพียงสองคน แต่เมื่อไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู ่ในทะเบียนบ้านของตน และไม่เคย 
ให้ผู้ใดมีชื่อเข้ามาอาศัยในทะเบียนบ้านของตนเลย หรือที่เรียกว่า 
“บัญชีผี” สำาหรับในกรณีนี้ เจ ้าบ ้านมีสิทธิดำา เ นินการตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒิสภา  พ.ศ.  2550   มาตรา  31 
วรรค 3 ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได ้
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริงเมื่อเจ้าบ้าน 
นำาหลกัฐานทะเบยีนบ้านมาแสดงว่าไม่มบีคุคลนัน้ 
ก่อนวนัเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำาเขตเลือกตั้ง หรือผู ้ที ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
หรือคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี มีคำาสั่งถอนชื่อบุคคลน้ัน 
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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ตอนที่127

เลอืกตั้ง(7)

ในการเลือกตั้งแต่ละครัง้ 
ย่อมมีการแข่งขันกัน 
ระหว่างคู ่แข ่ง หาก 

การกระทำานั้นไม่ขัดต่อ 
กฎหมายการเลือกตั้ ง 

ก็สามารถทำาได้ แต่ในบางกรณี 
คู่แข่งบางรายใช้วิธี ข่มขู่ ขัดขวาง ไม่ให้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง 
ทีก่ำาหนดไว้ หรอืเข้าไป สถานทีล่งคะแนนเลอืกตัง้ 

หรือมีเจตนาที่หน่วงเหนี่ยวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปไม่ทันเวลาที่เลือกตั้ง 
การกระทำาดังกล่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ัน เป็นข้อต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา พทุธศกัราช 2550 มาตรา 76 
ซึง่ห้ามมิให้ผูใ้ดกระทำาการใดโดยไม่มอีำานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่มใิห้ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหน่ียวมิให ้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือ
มิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำาหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ ผู้ที่
กระทำาผดินีจ้ะมโีทษจำาคกุตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 20,000 บาท 
ถงึ 100,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั และให้ศาลมคีำาสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
มีกำาหนด 5 ปี ตามมาตรา 152 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
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ตอนที่ 128

เลอืกตั้ง (8)

การเลือกตั้งนั้น นอกจากกฎหมายการเลือกตั้งจะห้ามผู้ลงสมัคร
เลือกตั้ง กระท�าการจูงใจหรือหยิบยื่นทรัพย์สินใดๆ หรือประโยชน์อื่นๆ 
ให้แก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ลงคะแนนเลือกตนเองแล้ว ในส่วนของ 
ผู ้ มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินรวมทั้ง 
ประโยชน์ใดๆ ในการที่จะลงคะแนนให้ผู ้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่ง 
คนใดด้วย เพราะเป็นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วฒุสิภา พทุธศกัราช 2550  มาตรา 77 ทีห้่ามมใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ด เรยีกรบั 
หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือ 
ผูอ่ื้น เพือ่ลงคะแนนเลอืกตัง้ หรอืงดเว้นไม่ลงคะแนนเลอืกตัง้ให้แก่ผูส้มคัร
หรือพรรคการเมืองใด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมี
ความผิดตามบทลงโทษมาตรา 152 
แห่งพระราชบญัญตันิี ้มโีทษจ�าคกุ 
ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี หรอืปรบัต้ังแต่ 
20,000 บาท ถงึ 100,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ศาล 
มีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง 
มีก�าหนด 5 ปี
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ตอนที่129

เลอืกตั้ง(9)

การเลือกตั้ งในแต ่ละครั้ ง มีข ้อห ้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง 
หลายประการ เพือ่ให้ประชาชนในท้องถิน่ทีเ่ลอืกตัง้ไปใช้สทิธใินการลงคะแนน
ตามสทิธขิองตนเองอย่างเต็มทีแ่ละมีสติสัมปชัญญะ และเป็นการป้องกนั 
ไม่ให้เกดิการทะเลาะววิาทก่อนถงึวนัเลอืกตัง้ กฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
จึ งมีข ้อห ้ามการจำาหน ่ายสุราและสิ่ งมึนเมาในเขตเลือกตั้ ง ไว ้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู ้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2550 
มาตรา 155  ผูใ้ดขายจำาหน่าย จ่ายแจกหรอืจดัเลีย้งสรุาทกุชนิดในเขต 
เลอืกตัง้ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลอืกตัง้หนึง่วนัจนสิน้สดุ 
วันเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว 
ยังห้ามไม่ให้มีการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง 
ว่าใครจะเป็นผูช้นะเลอืกตัง้ตามมาตรา 156 
หากผู ้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการ
พนันขันต ่อใดๆ เกี่ ยวกับผลของ
การเลือกตั้งต ้องระวางโทษจำาคุก 
ต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรอื 
ทั้ งจำาทั้ งปรับ และให ้ศาลมีคำาสั่ ง 
เพกิถอนสทิธกิารเลอืกตัง้มกีำาหนด 5 ปี
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เลอืกตั้ง(10)

ทราบหรือไม่ว ่า ผู ้ที่บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิ 

นำาจำานวนเงินที่บริจาคไปหักเป ็นค ่าลดหย่อนตามที่กำาหนด 

ในประมวลรษัฎากรได้  โดยให้ลดหย่อนได้ในกรณบีคุคลธรรมดาไม่เกนิ 

ปีละ 5,000 บาท และในกรณนีติบิคุคลไม่เกินปีละ 20,000 บาท ทัง้นี้ 

ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนด และห้ามมิให้บุคคล

ธรรมดา หรอืนติบิคุคลบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ 

เกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2550 มาตรา 59 

และมาตรา 61
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