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•  พิมพ์ครั้งที่ 1  9,000 เล่ม

•  ปีที่พิมพ์  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

•  จัดทำ�โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

 กรุงเทพมหานคร 10210

 โทรศัพท์ : 0 2141 5100

 โทรสาร : 0 2143 8246

 www.moj.go.th

 Facebook.com/Ministry of Justice, Thailand

•  ออกแบบและจัดพิมพ์โดย
 บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำากัด

 56/14 หมู่ 5 ตำาบลบางกรวย อำาเภอบางกรวย

 จังหวัดนนทบุรี 11130

 โทรศัพท์ : 0 2883 6774

 โทรสาร : 0 2879 3939

 Email : buriprinting@ gmail.com

บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม
และความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

หนังสือกฎหมายสามัญประจำาบ้าน



วิสัยทัศน์
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

ค่านิยมร่วมขององค์กร
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ
พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรมให้การพัฒนาประเทศ

มีมิติด้านการยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลำ้าเกิดความเป็นธรรมในสังคม 

โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ให้ความ

คุม้ครองช่วยเหลอืประชาชนตลอดจนปราบปรามและแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระทำาผดิ

อำานาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

ซึ่งกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอำานาจหน้าท่ี 

เก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำานวย

ความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนดให้เป็น 

อำานาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรอืส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงยตุธิรรม”



คณะกรรมการพัฒนาการ

บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

สถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สำานักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานกิจการยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ

ด้านบริหารความยุติธรรม
หน่วยงานอำานวยการ

กลุ่มภารกิจ

ด้านอำานวยความยุติธรรม



กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สำานักงานรัฐมนตรี

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มภารกิจ

ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507

ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เนติบัณฑิตยสภา

สภาทนายความ



กระทรวงยุติธรรม

สำ�นักง�นรัฐมนตรี : Office of The Minister

ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเร่ืองเพื่อเสนอรัฐมนตรี  

รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนการทำางาน 

ของรัฐมนตรีในการดำาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

ประสานงานการตอบกระทู้ ชีแ้จงญตัติ ร่างพระราชบัญญติั และกิจการอืน่ทางการเมือง  

ดำาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  

ปฏบัิติการอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของสำานักงานรฐัมนตรหีรอื

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2141 6435 โทรสาร 0 2143 9883

เว็บไซต์ www.om.moj.go.th

ภารกิจส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม



หน่วยงานอำานวยการ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม : 
Office of The Permanent Secretary

ดำาเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำา 

ข ้อมูลเพื่อใช ้ ในการกำาหนดนโยบายเป ้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  

แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 

ของกระทรวง กำากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล รวมท้ังประสานการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใช้ในการบรหิาร 

งานและการบริการของหน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร จัดสรรและบริหารทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

โทรศัพท์ 0 2141 5100 โทรสาร 0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242

เว็บไซต์ www.ops.moj.go.th

สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม : 
Office of Justice Affairs

มี ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ทั้ ง ร ะ บ บ  

ผ่านการศึกษา วิจัย และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ

ยุติธรรมมีการประสานงานกันและมีประสิทธิภาพในการอำานวยความยุติธรรมให้แก่

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โทรศัพท์ 0 2141 3666 โทรสาร 0 2143 8933

เว็บไซต์ www.oja.go.th



กลุ่มภารกิจด้านอำานวยความยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ : 
Department of Special Investigation

เป็นหน่วยงานในการดำาเนนิการปราบปราม สืบสวน สอบสวนโดย

พนักงานสอบสวนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน

คดีพิเศษ เช่น คดีท่ีผู้กระทำาผิดมีโครงข่ายโยงใยระหว่างประเทศ ลักษณะเป็นองค์กร 

อาชญากรรมทีมี่อทิธพิลสนับสนุนและมีความรู ้ความเชีย่วชาญ ในเทคโนโลยีระดบัสูง  

หรือคดีท่ีมีการกระทำาความผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ 

และประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากคดีอาญาโดยทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2831 9888 โทรสาร 0 2975 9888

หน่วยบริการประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สายด่วน 1202

เว็บไซต์ www.dsi.go.th

สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ : 
Central Institute of Forensic Science

เป ็นหน่วยงานในการให ้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง

นิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เพื่อติดตามบุคคลสูญหายและ 

ศพนิรนาม รวมท้ังการรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) เข้ามาตรวจพิสูจน์ 

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลเก่ียวกับการกระทำาความผิด 

ในด้านต่างๆ ส่งผลให้คดีต่างๆ คลี่คลายได้ง่ายขึ้น

โทรศัพท์ 0 2142 3475-8 โทรสาร 0 2143 9068

เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th 



กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ :
Rights and Liberties Protection Department

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิ

และเสรภีาพตามหลกัสิทธมินษุยชน และให้ประชาชนได้รบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

โดยประชาชนสามารถขอรบัความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพในเรือ่ง

ต่าง ๆ  อาท ิขอรบัเงนิประกันการปล่อยตัวชัว่คราว การจ้างทนายความ ค่าธรรมเนยีม

ขึน้ศาล และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ จาก “กองทุนยุติธรรม” หรอืกรณถีกูยิง ถกูแทง ถกูฆ่า  

ถูกระเบิด โดนทำาร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการ 

กระทำาความผิด สามารถขอรบัการเยยีวยาได้ตามพระราชบัญญติัค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย ในคดีอาญา พ.ศ.2544

สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77

โทรศัพท์ 0 2141 2743 และ 0 2141 2787 โทรสาร. 0 2143 9681  

เว็บไซต์ www.rlpd.go.th

กรมบังคับคดี : 
Legal Execution Department

เป็นหน่วยงานในการดำาเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย  
และการฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีตามคำาส่ังศาล การวางทรพัย์ การประเมินราคาทรพัย์สิน  
โดยดำาเนินการยึด อายัด จำาหน่ายทรัพย์สิน และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ี 
ในคดีล้มละลาย ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำากับฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี เพื่อให้เจ้าหน้ี
และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

โทรศัพท์ 0 2881 4999 โทรสาร 0 2433 0801
เว็บไซต์ www.led.go.th



กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กรมคุมประพฤติ :  
Department of Probation

เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสืบเสาะ พินิจ ควบคุมและสอดส่อง  

แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์ ผู้กระทำาความผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

และภายหลังท่ีศาลมีคำาพิพากษา รวมถึงการ บำาบัดสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด

อีกด้วย

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น 0 2141 4749

โทรสาร 0 2143 8822

เว็บไซต์ www.probation.go.th

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน : 
Department of Juvenile Observation and 
Protection

เป็นหน่วยงานท่ีทำาหน้าทีด่แูล บำาบัด แก้ไขฟ้ืนฟ ูและพทัิกษ์คุม้ครอง

สิทธิเด็กและเยาวชน ท่ีครั้งหน่ึงเคยก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้กลับตน 

เป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติ

โทรศัพท์ 0 2141 6470 โทรสาร 0 2143 8473

เว็บไซต์ www.djop.moj.go.th



กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กรมร�ชทัณฑ์ :  
Department of Corrections

ทำาหน้าท่ีควบคุม ดูแลปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดตามคำาพิพากษา 

ของศาล โดยมีการศึกษา ฝึกวิชาชีพ พัฒนาจิตใจ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 

เพื่อฟื้นฟู แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองที่ดี ของสังคม

โทรศัพท์ 0 2967 2222 โทรสาร 0 2967 3305

เว็บไซต์ www.correct.go.th



สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตในภ�ครัฐ :
Office  of Public Sector Anti-Corruption 
Commission

ดำาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั ซึง่เป็นภารกิจ
โดยตรง โดยมีอำานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการ ซึ่งดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บรหิารระดับตำา่กว่าผูอ้ำานวยการกองหรอืเทียบเท่าลงมา ซึง่มีพฤตกิรรมใช้ตำาแหน่ง
หน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องกระทำาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

สายด่วน 1206
โทรศัพท์ 0 2502 6670 - 80 โทรสาร 0 2502 6132

เว็บไซต์ www.pacc.go.th 

ภารกิจส่วนราชการในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
• ส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ย�เสพตดิ :
Office of The Narcotics Control Board

ดำาเนินการด้านการประสานงาน อำานวยการด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
และบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังภาครัฐและเอกชน  
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรพัย์สิน ประชาสัมพนัธ์  
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายด่วน 1386
โทรศัพท์ 0 2247 0901 – 19 โทรสาร 0 2245 9350

เว็บไซต์ www.oncb.go.th 



• ส่วนร�ชก�รไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม

สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
หรือ  สธท  :  Thailand  Institute  of  
Justice - TIJ

เป็นองค์การมหาชน จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการ 

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ.2554  

โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI)  

ในพระดำาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีภารกิจหลักในการส่ง

เสรมิการอนวุติัข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขงัหญงิในเรอืนจำา 

และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาความผิดหญิง หรือ ข้อกำาหนดกรุงเทพ 

ตลอดจนพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในกระบวนการยติุธรรมและสนับสนุนการวจิยั

และฝึกอบรมเพื่อรองรับ การอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมหลักนิติธรรม  

และยกระดับภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล โดยทำางานกับภาคี 

ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน

โทรศัพท์ 0 2118 9400 โทรสาร 0 2118 9425 - 26

เว็บไซต์ www.tijthailand.org
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1

ตอนที่ 1
ความผิดพกพาอาวุธ

ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิท่ีจะครอบครองอาวุธปืน เพื่อป้องกันชีวิต 

และทรพัย์สินของตนได้ ในขณะเดยีวกันทางราชการอนุญาตให้มีไว้ป้องกันทรพัย์สิน  

และตัวเองแล้วจะเอาโอ้อวดหรือพกพาไปตามสถานท่ีต่างๆ ในเมือง หมู่บ้าน  

ทางสาธารณะ อย่างเปิดเผย 

โดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้ 

แม้จะอ้างว่าพกเพือ่ป้องกันตัว 

ในท่ีชุมชนหรือท่ีมีงานรื่นเริง 

ท้ังๆ ท่ีไม่ได้มีหน้าท่ีท่ี ได้รับ

มอบหมายให ้รักษาความ

ปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีโดย

ถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

ตรวจพบ แม้จะเป็นปืนมทีะเบียน 

ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเจ้าของก็ตาม ผู้พกพามีความผิดตามประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา 371 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึง่พนับาท และอาจถกูศาล 

สั่งให้ริบปืนเป็นของแผ่นดิน
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ตอนที่ 2
ความผิดยิงปืนโดยไม่มีเหตุ

ปืนผาหน้าไม้ ไม่เข้าใกล้จะปลอดภัยท่ีสุด หากจำาเป็นเพราะต้องการมีไว้

สำาหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินจากโจรผู้ร้าย ทั้งนี้หากผู้ใดเป็นเจ้าของจะต้องมี

ใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ออกให้

ดั ง น้ั น  เ ม่ื อ มี อ ยู ่ ใ น

ครอบครองแล้ว จะคึกคะนอง

นำาอาวุธปืนมายิงเล่นโดยไม่มี

เหตุอันสมควร ไม่ว่าจะในบ้าน 

หรือชุมชนต่างๆ ซึ่งอาจทำาให ้

ป ร ะ ช า ช น ห รื อ บุ ค ค ล ท่ี อ ยู ่ 

ใ ก ล ้ เ คี ย ง เ ดื อ ด ร ้ อ น ต ก ใ จ  

แม้จะไม่เกิดเหตุร้าย หรอืเสียหาย 

แก่ชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ก็ตาม ก็ถอืว่าผูท่ี้ยิงปืนโดยไม่มี

เหตุอันสมควร มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินสิบวนั หรอืปรบั

ไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 3
ความผิดแสดงอาวุธขณะทะเลาะวิวาท

การทะเลาะวิวาทมักเกิดขึ้นได้เสมอ หากคนเราไม่รู้จักการยอมให้อภัย 

หรือยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แต่ในเม่ือมีความคิดเห็นต่างกัน หรือ 

ขัดแย้งกัน จนทำาให้เกิดการทำาร้ายร่างกาย รวมถึงการใช้อาวุธ แต่หากเม่ือใด 

ฝ่ายหนึ่งแสดงอาวุธ ซึ่งอาจจะเป็นปืน หรือมีด หรือสิ่งใดๆ ท่ีต้องการจะใช้เป็น 

อาวุธ แม้จะไม่ได้ใช้ทำาร้ายคู่ต่อสู้ของตน ผู้ที่ชักอาวุธหรือแสดงอาวุธก่อน  

ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 379 ต้องระวางโทษจำาคุก 

ไม่เกินสิบวันหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 4
ทำาความผิดอ้างว่าไม่ตั้งใจไม่ได้

ในสงัคมแห่งของการแข่งขนัในปัจจบัุน กฎหมายได้เข้ามามีบทบาทสำาคญั

ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและเพื่อให้เกิด

ความเสมอภาคในสังคม เพราะ 

บางครัง้อาจมีบุคคลท่ีกระทำาผิดแล้ว  

หาข้ออ้างเหตุผลแก้ตัวเพื่อให้

ตนเองไม่ต้องรับผิดในส่ิงท่ีทำาไป 

และไม่ต้องรับโทษ เช่น นายดำา 

ต้ังใจจะยิงนายแดง เม่ือเห็นนายแดง 

เดินผ ่านมาจึงใช ้อาวุธป ืนยิง

แ ต ่ ก ร ะ สุ น เ กิ ด พ ล า ด ไ ป โ ด น 

นายขาว ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแทน  

กรณีท่ีเกิดขึ้นถือว ่านายดำามี

ความผิดต่อผลที่ได้เกิดขึ้นแก่นายขาว เสมือนว่านายดำาต้ังใจจะยิงนายขาว

โดยตรง ดังน้ันนายดำาจะมาแก้ต่างให้ตัวเองว่าไม่ต้ังใจจะยิงนายขาวแต่จะยิง 

นายแดง เพ่ือให้ตนไม่ต้องรับผิดในส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับนายขาวแบบน้ีไม่ได้ ตามที่

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 60 บัญญัติ
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ตอนที่ 5
ความผิดมึนเมาสุรา

การรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า ของมึนเมา และเพิ่มมาตรการโทษ 

ให้หนักขึน้จากเดมิเพือ่ลดปัญหาการก่อเหตุทะเลาะววิาท หรอืการสร้างความเดือดร้อน 

ให้แก่บุคคลอื่นนั้น ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์อย่างต่อเน่ือง แต่ยังคง 

พบว่ามีการดื่มฉลองกันอยู ่ 

ในงานสังสรรค์ต่างๆ ดงันัน้จงึได้มี 

กฎหมายควบคุมพฤติกรรม 

ผู้ดื่มท่ีด่ืมแล้วครองตัวเองไม่ได้  

แถมยังไปสร้างความเดือดร้อน

หรือความเสียหายแก่ร่างกาย

และทรัพย์สินบุคคลอื่นตาม

ท้องถนนสาธารณะหรือตาม

ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ  ซ่ึ ง อ า จ ทำ า ใ ห ้

ประชาชนหรือชาวบ้านเดือดร้อนรำาคาญ โดยผู้ด่ืมสุราก็อาจต้องรับโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 378 โดยมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทได้เช่นกัน
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ตอนที่ 6
ทรัพย์มรดก

ทรัพย์สินของใคร ย่อมเป็นสิทธิของบุคคลน้ันท่ีจะจำาหน่ายจ่ายโอนได้

โดยชอบ และเม่ือพอใจยกให้ใครแม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็สามารถทำาได้ หรือเรียก

อีกอย่างว่า การให้ด้วยความเสน่หา แต่การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบ

ทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 และ 

มาตรา 523 ทั้งนี้ ผู้ให้ต้องเต็มใจที่จะให้และผู้รับต้องเต็มใจที่จะรับ แต่ยังมีปัญหา 

เกิดขึ้น คือ คนมักเข้าใจว่า เจ้าของทรัพย์สินเมื่อตายแล้วทรัพย์สินท่ีเขามี 

จะตกเป็นทรัพย์มรดกท้ังหมด และทายาทจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกการ 

ท่ีเจ้าของทรัพย์สินขณะมีชวีติอยู่ยกทรพัย์สินของตนให้บุคคลอืน่ ทรพัย์นัน้ก็ตก 

เป็นของบุคคลท่ีรบัไปโดยสมบรูณ์ต้ังแต่วนัท่ียกให้ซึง่ทายาทก็จะไม่มีสทิธิไปเรยีก 

ทรัพย์กลับคืนมาเป็นมรดกได้ เพราะทรัพย์มรดกจะเกิดขึ้น 

ก็ต่อเม่ือ เจ้ามรดกเป็นเจ้าของทรพัย์สินขณะท่ีตนเองถงึแก่ความตาย  

ตามมาตรา 1599 หากก่อน

เสียชีวิตเจ ้าของทรัพย ์สิน 

ยกให้บุคคลอื่นไปแล้ว เม่ือถึง 

แก่ความตายทรัพย์ดังกล่าว 

ก็ไม่เป็นทรพัย์มรดกแต่อย่างใด
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ตอนที่ 7
การเรียกทรัพย์คืนเพราะเนรคุณ

 สังคมไทยสอนให้มีความ

กตัญญูต่อบุพการี หรือผู้ท่ีมี

บุญคณุ เม่ือผู้ใดได้รบัทรพัย์สิน

ของบุคคลอื่นด ้วยความรัก

ความเสน่หา มีหน้าท่ีตอบแทน 

บุญคณุบ้างตามสมควร มีบางคน 

ยอมยกทรัพย ์สินของตนให  ้

แก่บุคคลท่ีตนรักใคร่จนหมดส้ิน 

แทบไม่เหลอืทรพัย์สินไว้เล้ียงชพี

ตนเอง เม่ือถึงคราวเดือดร้อนก็หวังจะไปพึ่งบุคคลท่ีตนยกทรัพย์สินให้ หากถูก

ปฏเิสธหรอืถกูบุคคลดงักล่าว ไม่ช่วยเหลือท้ังทีส่ามารถจะช่วยได้หรอืถกูกระทำา

บางประการ เช่น ถูกผู้ท่ีตนเองเคยยกทรัพย์สินให้ทำาร้ายหรือประทุษร้ายอย่าง

ร้ายแรงในคดีอาญา หรือกลับถูกเหยียดหยามหมิ่นประมาท ทำาให้เสียชื่อเสียง 

อย่างร้ายแรงหรือ บุคคลผู้รับทรัพย์สินไปแล้วปฏิเสธไม่ยอมให้ส่ิงของจำาเป็น 

แก่การเลีย้งชพี เมือ่ผู้ให้ตกท่ียากไร้ท้ังทีผู่ร้บัทรพัย์น้ันยงัสามารถช่วยได้ บุคคล 

ผู้ท่ียกทรพัย์สินให้ ก็มีสทิธิเรยีกคนืหรอืถอนคนืการให้ด้วยสาเหตผูุ้รบัประพฤติ

เนรคุณได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 531
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ตอนที่ 8
การทวงหนี้ (1)

เม่ือลูกหน้ีไม่สามารถหาเงินมาคืนให้เจ้าหนี้ได้ เน่ืองจากเจ้าหน้ีเรียกรับ 

ดอกเบ้ียในจำานวนเงินท่ีสูงเกินกว่ากฎหมายหลายเท่า จึงทำาให้เกิดปัญหา 

ขึ้นระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ซึ่งบางครั้งลูกหน้ีมีการชำาระเงินท่ีกู้ยืมไปมากกว่า 

จำานวนเงินท่ีตนได้รับ แต่เจ้าหน้ียังไม่พอ จึงเกิดการทวงหน้ีด้วยวิธีการข่มขู่ 

และผิดกฎหมายต่างๆ และทำาให้เกิดปัญหาสังคมตามมาส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชน ดงัน้ันรฐัจงึออกกฎหมายพระราชบัญญติัการทวงถามหนี้ 

พ.ศ. 2558 ซึง่ปัจจบัุนมีผลใช้บังคบัแล้ว ฉะน้ันการติดตามทวงถามหน้ีของเจ้าหน้ี 

กับลูกหน้ี จะต้องอยู่ภายใต้ 

กฎหมายฉบับน้ี และผู้มี 

ธุรกิจติดตามทวงถาม 

ลูกหน้ีจะต้องจดทะเบียน

กับนายทะเบยีน ซึง่ขึน้ตรง

ต่อกระทรวงมหาดไทย  

มิฉะน้ัน จะมีความผิดและ

ต้องรับโทษตามพระราช

บัญญัติฉบับนี้บัญญัติไว้



9

ตอนที่ 9
การทวงหนี้ (2)

การติดตามทวงถามหน้ีของเจ้าหน้ี มีรูปแบบที่แตกต่างกันอออกไป 

เพ่ือทำาให้ลูกหน้ีชำาระหนีต้ามต้องการ กรณกีารใช้วธิข่ีมขูท่ำาให้เกดิความหวาดกลัว  

บางครั้งผู้ทวงถามหน้ีไปทวงถามบุคคลอื่นท่ีรู ้จักกับลูกหน้ีตามสถานท่ีอยู่ 

หรือที่ทำางานของลูกหน้ีและเปิดเผยข้อมูล 

การเป็นหนีกั้บบคุคลอืน่ท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี เพือ่ให้ลูกหนี ้

เกิดความอับอาย เพื่อตนจะได้ 

รับการชำาระหน้ี การกระทำา 

ดงักล่าวถอืเป็นการประจานลูก

หน้ี และมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาด้วย ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติทวงถามหน้ี 

พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติห้าม

ทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช ่

ลูกหน้ีโดยตรงหรือบุคคลท่ี 

ลูกหน้ีไม่ได้ระบุไว้ให้ในการติดตาม 

ทวงถาม และหากมีการกระทำาที่ฝ่าฝืน ผู้ทวงถามหนี้อาจต้องรับโทษทางอาญา

ตามมาตรา 8 ประกอบมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

ซึ่งจะมีโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 10
การทวงหนี้ (3)

การติดตามทวงถามหน้ี 

เป็นสิทธิของเจ้าหน้ีท่ีสามารถ

กระทำาได้ แต่ก็มิใช่ว่า เจ้าหน้ี 

ห รื อ ผู ้ ท่ี ติ ด ต า ม ท ว ง ถ า ม 

ลูกหน้ีจะใช ้ สิทธิ ใดๆได ้ตาม

อำา เภอใจซึ่ งการเป ็นหน้ี น้ัน

เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและ

เป ็นความลับ เพราะลูกหน้ี 

ไม่ต้องการให้บุคคลอืน่ทราบเรือ่ง

การเป็นหน้ีแก่บุคคลท่ัวไป ดังน้ัน 

พระราชบัญญัติการทวงหน้ี  

พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (3) จึงห้ามไม่ให้ผู้ทวงถามหนี้ใช้ข้อความ เครื่องหมาย 

สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในหนังสือหรือ

ส่ือใดๆ ท่ีใช้ในการติดตามสอบถาม ซึ่งให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นการติดตาม

ทวงถามหนี้ของลูกหนี้ หากผู้ทวงถามหนี้ฝ่าฝืนก็จะมีความผิด ตามมาตรา 39 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรือปรับไม่เกนิหนึง่แสนบาท หรือทัง้จำาทัง้ปรับ
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ตอนที่ 11
การทวงหนี้ (4)

การทวงถามหนี้ เจ้าหนี้หรือผู้ที่ทวงหนี้สามารถกระทำาได้ หากไม่เป็นการ 

กระทำาท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ในบางกรณีผู้ทวงถามหนี้อาจใช้วิธีข่มขู ่รุนแรง  

หรอืใช้กำาลังประทุษร้าย ทำาให้ลกูหน้ีเกิดความหวาดกลัว เพือ่ให้ตนได้รบัชำาระหน้ี

โดยไม่เป็นธรรม หากลูกหน้ีถกูทำาร้ายได้รบัอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สิน 

ผู ้ ท่ีทวงถามหนี้  นอกจาก

จะมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาแล้ว อาจต้อง

รับโทษตามพระราชบัญญัติ 

ทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 อกีด้วย  

แ ล ะ ห า ก ก า ร ก ร ะ ทำ า เ ข ้ า 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา  

11 (1) ผู้ทวงถามหนี้ใช้วิธีข่มขู่  

การใช้ความรุนแรง หรือการ 

กระทำาอื่นใดท่ีทำาให ้ ลูกหน้ี 

ได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหน้ี ผู้ทวงถามหน้ี 

จะมีความผิดตามมาตรา 41 และมีโทษจำาคกุไม่เกินห้าปีหรอืปรบัไม่เกินห้าแสนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับอีกด้วย
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ตอนที่ 12
การทวงหนี้ (5)

การทวงหน้ีปกติลูกหน้ีมักจะเกิดความหวาดกลัว หากผู้ที่ทวงถาม 

ติดตามหนีเ้ป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ตำารวจ ทหาร ลูกหน้ีก็จะเกิดความหวาดกลัวมากยิง่ขึน้  

ดังน้ัน เจ้าหน้ีส่วนใหญ่จึงอาจใช้วิธีให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจหรือทหารติดตามหน้ี 

ของตน โดยมีการกระทำาท่ีรนุแรง ใช้กำาลังประทุษร้าย ข่มขูต่่างๆ ต่อลูกหน้ี ดงัน้ัน  

พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ได้บัญญัติห้ามไม่ให้ 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัประกอบธรุกิจทวงถามหน้ี ยกเว้นหน้ีท่ีเป็นของตนเองหรอืเป็นหน้ี 

ที่เป็นของสามี ภรรยา บิดา มารดา บุพการี และ 

ผู้สืบสนัดาน ของตนหรอืกระทำาในฐานะเจ้าหน้าท่ี 

ของรฐัตามกฎหมายทีมี่อำานาจ 

หากเจ้าหน้าที่ประกอบกิจการ 

ทวงถามหน้ีหรอืรบัทวงถามหน้ี 

ซึ่ง ไม ่ ใช ่หน้ีของตนหรือของ

ครอบครัวตนเอง ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ

ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำา

ท้ังปรับ ตามมาตรา 42 ของ

พระราชบัญญัติทวงถามหน้ี 

พ.ศ.2558
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ตอนที่ 13
การทวงหนี้ (6)

การทวงหน้ีเป็นสิทธิของเจ้าหน้ีท่ีสามารถกระทำาได้โดยชอบ หากลูกหน้ี

มีการผิดนัดไม่ชำาระหนี้ของตนให้แก่เจ้าหน้ี กฎหมายตามพระราชบัญญัติการ

ทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ห้ามบุคคลท่ีประกอบอาชพีธุรกิจทวงถามหน้ีไปติดตาม

ทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีโดยท่ีตนเองไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐ เพราะรัฐต้องการ

ควบคุมดูแลการใช้อำานาจของเจ้าหนี้หรือบุคคลท่ีทำาธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ 

ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมและประชาชน  

หากบุคคลท่ีประกอบธรุกิจทวงถามหน้ีไม่จดทะเบยีนตามพระราชบญัญติัทวงถามหนี้  

พ.ศ. 2558 มาตรา 5 จะมีความผิดตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษไม่เกิน 

หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ สำาหรับผู้ที่เป็นทนายความ  

สามารถท่ีจะติดตามทวงถามหนี้ 

จ า ก ลู ก ห น้ี ไ ด ้  เ พ ร า ะ ถื อ ว ่ า 

ทนายความกระทำาการแทนเจ้าหน้ี 

ในฐานะท่ีเป็นลูกความของตน  

จึง ไม ่จำ า เป ็นต ้องจดทะ เ บียน 

เหมือนบุคคลท่ัวไปท่ีจะทำาธุรกิจ

ทวงถามหนี้
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ตอนที่ 14
การทวงหนี้ (7)

การทวงหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้

ได้มอบให้บุคคลอื่นติดตามทวงหน้ี 

แทนตนเอง แม้ว่าตัวแทนในการ 

รบัทวงหน้ีรายน้ันได้ทำาการจดทะเบียน 

ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม  

ผู้ทวงหน้ีจะต้องทวงหน้ีในลักษณะ 

ท่ีไม่ทำาให้ลูกหน้ีเข้าใจผิดเข้าใจว่า

เป็นการกระทำาของศาล เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น 

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของศาลหรือ

ตำารวจ เป็นต้น เพราะการกระทำาน้ัน อาจเป็นผลให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ด้วยความ

เกรงกลัว และหากมีการข่มขู่ของผู้ทวงหน้ีโดยการแสดงออกลักษณะดังกล่าว 

นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาในข้อหากรรโชกทรัพย์แล้ว อาจต้องรับผิด

ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 12 (1) และมีโทษจำาคุก

ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 41 
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ตอนที่ 15
การทวงหนี้ (8)

โดยทั่วไปทนายความมีอำานาจที่จะติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี ้

ได้โดยชอบ เพราะถือว่าทนายความเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้และได้รับมอบหมาย 

จากเจ้าหน้ี หากลูกหน้ีไม่ชำาระหน้ี  

ผู ้ ที่ เ ป ็ น ท น า ย ค ว า ม ก็ มี สิ ท ธิ 

ท่ีจะดำาเนินคดีฟ้องร้องลูกหน้ีได้

ตามกฎหมาย ดังน้ัน บุคคลผู้ท่ี

ประกอบธุรกิจการทวงหน้ีหรือ

การติดตามทวงหน้ี หากมีการ

แสดงโดยอ้างว่าเป็นทนายความ 

หรือเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำา

ของสำานักงานทนายความหรือ

สำานักงานกฎหมาย และให้ลูกหนี้

เข้าใจผิดเชือ่ว่าเป็นจรงิ ผูท่ี้กระทำาการเช่นนัน้จะมีความผิดตามพระราชบัญญติั

การทวงหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 12 (2) มีโทษจำาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน

สามแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 40
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ตอนที่ 16
โทษทางอาญา

สมัยก่อนการลงโทษผู้ท่ีกระทำาความผิดอาญา จะมกีารลงโทษให้ดำานำา้ ลยุไฟ  

และหากเป็นความผิดร้ายแรงก็อาจใช้วิธีตัดแขน ตัดมือ หรือประหารชีวิตโดยวิธี

ตัดศีรษะ แต่โทษทางอาญาในปัจจุบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 

ที่ใช้การลงโทษผู้กระทำาความผิดมี 5 ประเภท คือ 1.การประหารชีวิต ซึ่งปัจจุบัน

ใช้วิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย 2.การจำาคุก ซึ่งโทษจำาคุกสูงสุดคือจำาคุกตลอด

ชีวิต 3.การกักขัง 4.การปรับ 

และ 5.การริบทรัพย์สิน ซึ่งโทษ 

ทางอาญาส่วนใหญ่ คอืโทษจำาคกุ 

และโทษปรับ ส่วนโทษประหาร 

ชีวิตใช ้กับความผิดท่ีร ้ายแรง  

ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไว้ โทษรบิ

ทรัพย์สิน จะใช้ในกรณีทรัพย์น้ัน

เป็นทรัพย์ท่ีได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ 

ในการกระทำาความผิด เป็นต้น 

ส่วนโทษกักขงัก็ยังใช้อยู ่เช่น กรณ ี

ผู้กระทำาความผิดไม่ชำาระค่าปรับ 

ก็จะใช้วิธีกักขังแทนค่าปรับ
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ตอนที่ 17
การสั่งคุมประพฤติ

ก า ร ท่ี ศ า ล ส่ั ง ใ ห  ้

ผู ้กระทำาผิดไปรายงานต่อ

พนักงานคุมประพฤติ และ

ให้ทำางานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ พร้อม

ท้ังกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำา

ความผิดต้องปฏิบัติ ไม ่ใช ่

เป็นการลงโทษตาม ประมวล

กฎหมายอาญา แต่เป็นวิธี

ท่ีศาลใช้ดุลยพินิจให้รอการ

ลงโทษ หรือรอการกำาหนด

โทษผู้กระทำา ความผิดเพราะไม่ใช่การลงโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 18 และเมื่อผู้กระทำา ความผิดตามเงื่อนไขที่ศาลกำาหนด 

ไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็ไม่ถอืว่าผู้ท่ีกระทำาผิดนัน้เคยต้องโทษ หรอืได้รับโทษ 

ทางอาญามาก่อนแต่อย่างใด โดยถือว่าเป็นการอบรมปรับพฤติกรรมและ 

นิสัยไปในตัว 
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ตอนที่ 18
ปรับเพราะทำาผิด

กรณีผูก้ระทำาความผดิและได้รบัโทษปรบั ผู้กระทำาความผิดจะต้องชำาระเงนิ 

ท่ีกำาหนดไว้ตามคำาพิพากษา หากผู้กระทำาความผิดไม่ชำาระภายในกำาหนด 

สามสิบวันนับแต่วันท่ีศาลพิพากษา อาจจะต้องถูกยึดทรัพย์สิน หรืออาจถูก

กักขังแทนค่าปรับ โดยโทษปรับ

มีท้ังกรณีท่ีพนักงานปกครอง 

หรือตำ ารวจหรือพนักงาน 

ปกครองอื่นๆ สามารถปรับ 

ผู้กระทำาความผดิได้เอง แต่ต้อง

เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำานาจ

ปรับได้เท่าน้ัน เช่น เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจสามารถปรับผู้กระทำา

ความผิดเก่ียวกับการจราจร 

หรือพนักงานสรรพสามิต 

สามารถปรับผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับการกระทำาผิดเก่ียวกับการจำาหน่าย

สุรา บุหรี่ หรือกรณีที่ผิดกฎหมายสรรพสามิตได้เช่นกัน 
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ตอนที่ 19
การฉ้อโกงประชาชน

บุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์โดย

การโฆษณาชักจูงหลอกลวงประชาชนให้

เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ แล้วจะจ่าย

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์กลับคืนให้

สูงเกินกว่าดอกเบ้ียตามกฎหมายกำาหนด

หลายเท่า และหากเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว

ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมลงทุนไปหาสมาชิกเพิ่มต่อ  

และสามารถหาสมาชิกมาเพิ่มมากขึ้น 

ผลตอบแทนสูงตามขึน้มากเท่าน้ัน จากกลโกง 

ดังกล่าวทำาให้ประชาชนท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออยากได้เงินผลตอบแทนสูงสูญ

เสียเงนิทองจำานวนมาก และเกิดการฟ้องร้องกนัเม่ือทราบว่าตนเองอาจถกูหลอก 

และผู้ชักชวนไม่ตอบแทนผลประโยชน์ตามท่ีได้เจรจาตกลงกัน กรณีดังกล่าว

บุคคลท่ีกระทำาการหาผลประโยชน์เช่นน้ี ถกูเจ้าหน้าท่ีตำารวจจบักุมดำาเนินคดแีล้ว

หลายคด ีในข้อหากู้ยืมเงนิอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำาหนดการ 

กู้ยืมเงนิอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพราะไม่มใีครท่ียอมลงทนุกู้ยืมเงนิ 

โดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงมากกว่ากฎหมายหลายเท่าอย่างแน่นอน  

ดงันัน้หากมใีครมาชกัชวนลงทุนเสนอผลประโยชน์ท่ีสูง ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ 

และควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
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ตอนที่ 20
ปลูกบ้านในที่ดินของคนอื่น

คนท่ัวไปมักจะเข้าใจว่าบ้านหรอืส่ิงปลกูสร้างท่ีปลูกในทีดิ่นบ้านและส่ิงปลูก 

สร้างน้ันจะเป็นของเจ้าของทีด่นิ แต่ไม่ใช่ทุกกรณเีสมอไป เพราะหากผูท่ี้เป็นเจ้าของบ้าน 

มีสิทธิปลูกบ้านในท่ีดินบุคคลอื่น โดยเจ้าของท่ีดินยินยอม บ้านน้ันย่อมไม่เป็น 

ส่วนควบของท่ีดิน เช่น การเช่าท่ีดินโดยเจ้าของยินยอมให้ปลูกบ้านพักอาศัย 

ตามระยะเวลาการเช่า และเมือ่ครบสญัญาผู้เช่าก็มีสิทธริือ้ถอนส่ิงปลูกสร้างออกไปได้  

แต่ถ้าเป็นกรณีบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านในท่ีดินของคนอื่นโดยผิดกฎหมาย ต่อมา

เม่ือเจ้าของทีดิ่นใช้สิทธอ้ิางกรรมสิทธิใ์นท่ีดนิ ผู้ทีบุ่กรกุเข้าไปปลกูสร้าง ท้ังน้ีหาก

มีการต่อสู้ฟ้องร้องคดีและแพ้คดี จะไปรื้อถอนบ้านที่ก่อสร้างย่อมไม่สามารถรื้อ

ถอนได้ เพราะผู้บุกรุกไม่มีสิทธิใดๆ  

ในส่ิงปลูกสร้าง ดงันัน้การไปปลูกสร้าง 

ใน ท่ีดินคนอื่น โดยเจ ้าของเขา 

ไม่ยินยอม บ้านหรือส่ิงท่ีปลูกสร้างน้ัน 

จึ งตกเป ็นส ่วนควบของ ท่ี ดิน

ตามกฎหมาย ตามหลักประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

144 ประกอบมาตรา 146
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ตอนที่ 21
ขายที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง

หากเราต้องการจะขายท่ีดิน เจ้าพนักงานท่ีดินจะสอบถามว่า ที่ดิน 

มีส่ิงปลูกสร้างหรอืไม่ เพราะถ้ามส่ิีงปลูกสร้าง ท่ีดนิน้ันกจ็ะมีราคาสูงขึน้ โดยเจ้าหน้าท่ี 

จะได้กำาหนดราคาประเมินเพื่อคำานวณในการเสียภาษี เพราะตามหลักการ 

ซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 

จะต้องทำาเป็นหนังสือและต้อง 

จ ด ท ะ เ บี ย น ต ่ อ พ นั ก ง า น 

เจ้าหน้าท่ี มฉิะน้ันจะตกเป็นโมฆะ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 456 

วรรคหน่ึง แต่บางกรณีมีการ 

ซื้อขายระบุเฉพาะท่ีดินโดย 

ไม่ได้ระบุบ้านหรือส่ิงปลูกสร้าง 

ท่ีปลูกอยู่ในท่ีดินไว้ด้วย กรณีดังกล่าว บ้านและสิ่งปลูกสร้างน้ันย่อมตกเป็น

เจ้าของใหม่ด้วยตามหลักของส่วนควบ ซึ่งไม่ต้องทำาหนังสือและไปจดทะเบียน 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีอ่กี เพราะบ้านหรอืสิง่ปลูกสร้างนัน้เป็นส่วนควบของท่ีดนิ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 ประกอบ มาตรา 146 
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ตอนที่ 22
กรรมสิทธิ์และ 

การใช้กรรมสิทธิ์

เม่ือเรามีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ย่อมมีสิทธิโดยชอบท่ีจะดำาเนินการใดๆ  

ในทรพัย์สินน้ันได้โดยชอบ เช่น การขาย การจำาหน่ายจ่ายโอน การหวงแหนปกป้อง 

ไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามารบกวน การครอบครอง รวมท้ังมีสิทธิท่ีจะติดตามเอาคืน 

ทรพัย์สินน้ันจากบุคคลอืน่ท่ีไม่มีสิทธิม์ากล่าวอ้างได้อกีด้วย เน่ืองจากกรรรมสิทธ์ิ  

เป ็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดในเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับสิทธิท้ังหมด เพราะกรรมสิทธิ ์

เป ็นสิทธิท่ีอยู ่ เหนือทรัพย์สิน  

เจ้าของสามารถใช้อ้าง 

แ ล ะ ต ่ อ สู ้ บุ ค ค ล อื่ น 

ได้เสมอ เช่น มีท่ีดินอยู่

แปลงหน่ึง เจ้าของท่ีดิน 

ผู้มีกรรมสทิธ์ิ สามารถทีจ่ะ 

จำาหน่ายจ่ายโอน ใช้สอย 

รวมท้ังได้ดอกผลในการใช้ท่ีดนิน้ัน การ

ได้ดอกผล เช่น นำาไปให้บุคคลอื่นเช่า 

และได้ค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า เป็นต้น  

ซึง่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 1336
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ตอนที่ 23
ข้อจำากัดในการใช้กรรมสิทธิ์

แม้กรรมสิทธ์ิจะเป็นสิทธิท่ี์สำาคญั โดยเจ้าของกรรมสทิธ์ิสามารถดำาเนินการ 

ตามสิทธ์ิของตนได้ก็ตาม แต่ในการใช้สิทธ์ิในกรรมสิทธิ์ของตนจะต้อง 

ไม่ทำาความเดอืดร้อนแก่บุคคลอืน่เกินสมควร เพราะไม่เช่นน้ันทกุคนทีมี่กรรมสทิธิ์  

ก็จะอ ้ างหลักกรรมสิท ธ์ิ 

ของตนเพือ่ดำาเนินการต่างๆ  

จนเกิดความเดือดร้อนวุน่วาย 

ขึน้ในสังคมทีอ่าศยัอยูร่่วมกนั  

ดัง น้ันเจ ้าของกรรมสิทธิ์  

อาจต้องตกอยู่ในสภาพที่ 

ไม่อาจใช้ทรพัย์สินของตัวเอง 

ได้เต็มท่ี เช่น เจ้าของท่ีดิน 

มีท่ีดินอยู่ในพืน้ท่ีลุ่ม ก็จะต้อง 

ยินยอมรับนำ้าซึ่งไหลตาม

ธรรมดาจากท่ี ดินสูงมา 

ในท่ีดนิของตน และผู้อยู่ในท่ีดนิซึง่อยู่บนพืน้ท่ีสงูกว่า ก็ต้องยินยอมให้นำา้จากท่ีสูง

มายังท่ีตำา่ตามความจำาเป็นและสามารถกันนำา้ไว้เพียงทีจ่ำาเป็นแก่ทีดิ่นของตนเอง

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 
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ตอนที่ 24
ปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน

จำานวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ส่งผลให้มีการก่อสร้างบ้านพกัอาศยั 

หรือโรงเรือนในท่ีดินเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยในบางครั้งการก่อสร้างท่ีพักอาศัย

หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ แม้จะกระทำาในท่ีดินของเจ้าของท่ีดินซึ่งเป็นเจ้าของ 

กรรมสิทธิเ์องก็ตาม หากส่ิงปลกูสร้างน้ันมีหลังคาท่ีสร้างขึน้เป็นสาเหตุให้สายฝน 

ท่ีตกลงมาไหลไปยังท่ีดินหรือทรัพย์สินของ 

บุคคลอืน่ซึง่อยู่ติดต่อกัน เจ้าของทีด่นิ

ท่ีปลูกสร้างท่ีมีหลังคาลักษณะ

ดังกล่าวจะต้องดำาเนินการ

แก้ ไขไม่ให้นำ้าฝนตกไหลไป

ยังท่ีดินหรือทรัพย์สินของ

บุคคลอื่น เพราะเป็นการ

ส ร ้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก ่

บุคคลอื่น  ดั ง ท่ีประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1341 ประกอบ

มาตรา 1337 บัญญัติไว้
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ตอนที่ 25
การขุดบ่อรับนำ้าโสโครก

การขุดบ่อรับนำ้าโสโครก หรือบ่อขยะมูลฝอย เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ควรระมัดระวังให้อยู่ในเขตจำากัดภายในพื้นที่ของตน เพราะนำ้าโสโครกจะซึมลงสู่

พ้ืนดนิและซมึในชัน้ใต้ดนิซึง่อาจทำาให้พืน้ดนิทีติ่ดอยู่ใกล้เคยีงได้รบัความเสียหาย 

สกปรกเน่าเหม็นไปด้วย ดังน้ัน หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินมีความประสงค์ 

ขดุบ่อรบันำา้โสโครกในท่ีดนิของตน มีข้อกำาหนดไว้ว่าจะขุดในระยะ 2 เมตร จากแนวเขต 

ท่ีดินไม่ได้ โดยถือเป็นข้อท่ีจำากัดการใช้กรรมสิทธ์ิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

หรืออสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1341
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ตอนที่ 26
ที่ดินตาบอด

หากทางเดินในซอย

เป็นท่ีดินตาบอดโดนปิดกั้น 

ล้อมรอบ หรือบ้านอยู ่ ลึก 

สุดซอยน้ัน จำาเป็นต้องใช้ทาง

ร่วมเล็กๆในการสัญจรเข้า-

ออก ทกุวนั ซึง่ย่อมเป็นปัญหา 

ท่ี เ กิดขึ้ น ได ้ เสมอในกรณ ี

ท่ีเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือ 

เจ ้ าของอสังหาริมทรัพย  ์

ท่ีอยู่รอบนอกจะต้องยินยอม

ให้บุคคลอื่นใช้ทางเดินสัญจรเข้า-ออก ผ่านในที่ดินของตนตามความจำาเป็น 

เนื่องจากท่ีดินของผู้ท่ีใช้สิทธิผ่านไม่มีทางสัญจรเข้า-ออก สู่ถนนสาธารณะและ

ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินแปลงอื่นทุกด้าน กฎหมายจึงให้สิทธิแก่เจ้าของท่ีดินท่ีถูก

ล้อมรอบ รวมท้ังบริวารมีสิทธ์ิผ่านท่ีดินท่ีล้อมรอบแปลงใดแปลงหน่ึงท่ีใกล้ทาง

สาธารณะท่ีสุดออกไปสู่ทางสาธารณะได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1349 และมาตรา 1350
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ตอนที่ 27
การทำานิติกรรม (1)

สำาหรับประชาชนท่ีถูกหลอก 

ให้กู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิหลากหลาย 

รูปแบบ โดยผู ้ กู ้ ยืมเงินจะถูกหลอก 

ให้ทำานิติกรรมเพื่อเป็นหลักประกันในการ 

กู้ยมืเงนิ โดยการนำาหลักทรพัย์มาคำา้ประกัน  

เช่น กรณตีกลงกันว่าให้นำาท่ีดินมาจำานอง 

แต่เม่ือมีการกู้ยืมเงินแล้วกลายเป็นขาย 

ท่ีดินให้ผู้ ให้กู ้ยืมเงิน ซึ่งผิดเจตนาของ 

ผู้กู้ยืมเงนิ ดงัน้ันในการทำานิติกรรมใดๆ หรอืผู้ใดจะทำานิติกรรมเกีย่วกบัทรพัย์สิน

ของตน ควรให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของนายทุนต่างๆ  

ที่หาโอกาสหลอกลวงเพื่อผลหาประโยชน์ เพราะการทำานิติกรรม หมายถึง การ 

กระทำาใดๆ ท่ีทำาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการ 

ผูกนิติสัมพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคล เพือ่จะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวนหรอืระงบัสทิธิ์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 หากผู้กระทำานิติกรรมไม่มี

เจตนากระทำานิติกรรมอย่างหนึ่งแต่คู่สัญญาใช้วิธีหลอกลวงด้วยเล่ห์กลต่างๆ 

ไปทำานิติกรรมอีกอย่าง ผู้ถูกหลอกลวงอาจฟ้องร้องตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นการ

ยากลำาบากในทางพสูิจน์และอาจแพ้คดีได้ ทางท่ีดก่ีอนทำานติิกรรมใดๆ ควรตรวจ

สอบให้ชัดเจนเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลเสียหายขึ้น
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ตอนที่ 28
การทำานิติกรรม (2)

ในชีวิตประจำาวันโดยท่ัวไปประชาชนมักมีการตกลงหรือทำานิติกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกัน เมื่อประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ทำาให้ประสบปัญหา 

การทำานิติกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดหรือสำาคัญผิด  

ตามกฎหมายแล้วจะต้องเป็นการเข้าใจผิดท่ีตนเองไม่ได้ประมาทในการทำานิติกรรมน้ัน  

มิฉะน้ันจะนำามาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ เช่น กรณีต้ังใจจะทำาสัญญาจำานองแต่กลับ 

ไปทำาสัญญาขายฝาก กรณน้ีีถอืว่าเป็นโมฆะ หรอืในกรณต้ัีงใจทีจ่ะยกท่ีดินให้คนหน่ึง  

แต่กลับยกท่ีดินให้อีกคนหน่ึงโดยการเข้าใจผิด กรณีดังกล่าวถือว่าสำาคัญผิด 

ในตัวบุคคล หรือสำาคัญผิดในตัวทรัพย์ท่ีทำานิติกรรมน้ันหรือกรณีต้ังใจ 

จะซื้อท่ีดินแปลงหน่ึงซึ่งต้ังอยู่ติดถนนแต่ผู้ขายโอนท่ีดินแปลงอื่นให้ซึ่งไม่ใช่ท่ีดิน 

ระบุกันไว ้  กรณีนี้ถือว ่าสำาคัญผิด 

ในตัวทรพัย์ซ่ึงเป็นส่วนสำาคญักฎหมาย 

ก็ถอืว่าเป็นโมฆะเช่นกัน ตามประมวล 

กฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 156 

อย่างไรก็ดี ก่อนการทำานิติกรรม

ใดๆ ก็ต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ให้ชัดเจนก่อน เพราะการพิสูจน ์

ให้การทำานิติกรรมท่ีทำาขึน้เป็นโมฆะน้ัน  

ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย
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ตอนที่ 29
การทำานิติกรรม (3)

คนเรายามเดอืดร้อนทำาได้ทกุวถิทีางเพือ่ให้คนอืน่เมตตาและช่วยเหลือตน 

หรอืไปขอความช่วยเหลอืโดยกู้หน้ียืมสินบุคคลอืน่แล้วเอาหลักทรพัย์คำา้ประกนัไว้  

พอถึงคราวต้องใช้คืน กลับไม่ชดใช้ บางครั้งก็ยอมโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น 

ไปก่อน เพือ่หลอกลวงไม่ให้เจ้าหน้ียึดทรพัย์ท่ีคำา้ประกนัไว้ซึง่การโอนให้กันน้ันทำากนั

หลอกๆ ไม่ได้โอนให้จริง และ 

ผู้รับโอนก็รู้เห็นด้วย ดังนั้น

การโอนดังกล่าวจึงถือเป็น

โมฆะ ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาตรา 

155 วรรคหน่ึง ท่ีบัญญัติ

ไว้ว่า การแสดงเจตนาลวง

โดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่าย 

หน่ึงเป ็นโมฆะซึ่ ง เจ ้าหน้ี 

ท่ีต้องเสียหายจากการท่ี 

ลูกห น้ี โอนทรัพย ์สิน ไป  

อาจใช้สิทธิฟ้องเพิกถอนการโอนทรัพย์สินท่ีสมรู ้กันได้ เพื่อให้ทรัพย์สิน 

กลับมาเป็นของลูกหนี้แล้วบังคับคดีต่อไป
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ตอนที่ 30
การชำาระหนี้ (1)

การทำาสัญญากู้ยืมเงิน บางครั้งผู้กู้กับเจ้าหนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดของ

ดอกเบ้ียไว้ในหนังสือสัญญา เม่ือลูกหนี้เบ้ียวหน้ี โดยไม่จ่ายเงินในส่วนของ

ดอกเบ้ียให้ในวันครบกำาหนดชำาระเงินคืนทั้งหมดเจ้าหน้ี หรือผู้ให้กู้ ก็จะมีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบี้ยได้แต่จะสามารถเรียกดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ7.5 ต่อปี เท่านั้น  

ตามมาตรา 7 ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำาหนดไว้ ตามมาตรา 7  

และมาตรา 224 
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ตอนที่ 31
การชำาระหนี้ (2)

หนี้ท่ีเกิดจากการพนัน การขายยาเสพติด เกิดจากส่ิงผิดกฎหมาย  

หรอืการซือ้หวยใต้ดนิ เม่ือเจ้าหน้ีไม่คนืหน้ีทีเ่กิดขึน้ให้กับลูกหน้ี หรอืเจ้าหนี้ได้หนีหายไป  

กรณีดังกล่าวถือเป็นหน้ีท่ีไม่มีผลทางกฎหมาย และไม่สามารถบังคับได้ตาม

กฎหมายเพราะกฎหมายถือว่าไม่มีมูลนี้ต่อกัน หากผู้ที่เป็นหนี้ได้ชำาระหนี้ไปแล้ว

จะมาเรยีกร้องคนื หรอืมาฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ซึง่ศาลจะไม่บังคบัให้ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 407 และมาตรา 411 บัญญัติไว้ 
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ตอนที่ 32
สัญญาต่างตอบแทน

เม่ือลูกหนี้ และเจ ้าหน้ี ได ้ทำาสัญญาอย่างถูกต ้องกันท้ังสองฝ่าย  

และในสัญญาระบุว่า ทัง้สองฝ่ายยินยอมและตกลงปฏบัิติตามข้อตกลงท่ีได้ทำาไว้ 

ในสญัญา กรณน้ีีเรยีกว่า สัญญาต่างตอบแทน เช่น การทำาสัญญา ซือ้ขายทีด่นิระบุว่า  

ผู้ขายมีหน้าท่ีต้องไปจดทะเบียนโอนท่ีดินและรับภาระในส่วนของค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ในการส่งมอบท่ีดินให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อมีหน้าท่ีต้องชำาระเงินราคาท่ีดิน 

ให้แก่ผู้ขายตามราคาที่ตกลงกัน

ในวันที่ผู้ขายได้ดำาเนินการ ดังนั้น 

หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ทำาตาม 

ข้อตกลง โดยผู้ขายไม่ยอมออก 

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ตามทีต่กลงกัน  

ฝ่ายผู ้ซื้อก็ย ่อมมีสิทธ์ิปฏิเสธ 

การซือ้-ขายน้ันได้ หรอืกรณผู้ีซือ้

ไม่ยอมวางเงินมัดจำาตามเงื่อนไข

ในสญัญาน้ันทางผู้ขายก็อ้างสิทธิ์

ปฏเิสธในการดำาเนินการธรุกรรม 

กับกรมท่ีดินได ้ เช ่นกันกรณีนี้ 

ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน
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ตอนที่ 33
สัญญามีค่าตอบแทน

สัญญามีค่าตอบแทน คือ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายต่างได้รับค่าตอบแทน 

ซ่ึงกันและกันจากการทำาสัญญานั้น เช่น กรณีสัญญาการซื้อขาย ผู้ขายย่อม

ได้รับเงินจากราคาของทรัพย์สินที่ตนเองขายจากผู้ซื้อ และผู้ขายจะต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินที่ขายน้ันให้แก่ผู้ซื้อ และฝ่ายผู้ซื้อก็จะได้รับทรัพย์จากผู้ขาย โดยต้อง

ชำาระราคาค่าทรัพย์สินที่ซื้อให้ผู้ขายด้วย เป็นต้น
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ตอนที่ 34
สัญญาเพื่อบุคคลภายนอก

สัญญาเพือ่บุคคลภายนอก คอื การทำาสัญญาท่ีระบุเงือ่นไข ผลประโยชน์ 

ท่ีจะได้รับในอนาคตให้กับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเน้ือรายละเอียดท่ีระบุไว ้

ในสัญญา เช่น นายดำา ได้ทำาสัญญาประกันชวีติยก ค่าสินไหมชดเชยท้ังหมดของตน 

ให้กับภรรยา คือ นางแดง 

โดยท่ีนางแดงไม่ต้องมาชำาระ

หน้ีแทน หรอืชดใช้หน้ีค่างวด

ใดๆ ให้กับบริษัทประกันชีวิต

แต่อย่างใด แต่เม่ือนายดำา 

สามีของนางแดงได้เสียชวีติลง  

ดังนั้นบริ ษัทประกันชีวิต 

ดงักล่าว ก็ต้องชำาระหน้ีหรอื

ชดเชยค่าสินไหมตามเงือ่นไข

ในสัญญาท่ีได้ตกลงไว้กับ

นายดำาตอนท่ียังมีชีวิตอยู่ 

ซ่ึงกรณดัีงกล่าวนางแดง คอื บุคคลภายนอกตามสัญญาท่ีบัญญติัไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 374
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ตอนที่ 35
เลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาสามารถกระทำาได้ เม่ือคู ่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ในรายละเอียดของสัญญา  

โดยทำาให ้คู ่ สัญญา

อีกฝ่ายได้รับความ 

เสียหาย ฉะน้ัน คูสั่ญญา 

ท่ีได้รับความเสียหาย

จึงมีสิทธ์ิบอกเลิกและ

เรียกร้องให้คู่สัญญา

ท่ีผิดสัญญายินยอม

ปฏิบัติตามข้อตกลง

โดยฟ้องดำาเนินคดี 

ตามกฎหมาย พร้อมท้ัง 

เ รี ย ก ค ่ า เ สี ย ห า ย

ชดเชยได้ หรืออาจใช้

สิทธิ์บอกเลิกสัญญา

ที่ทำากันหรือจะใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างเดียวก็สามารถทำาได้
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ตอนที่ 36
การชำาระหนี้

การไม่เป็นหนี้ ถือเป็นลาภอันประเสริฐแต่เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตน

ในการชำาระหนี้ให้ครบถ้วนตรงต่อเงื่อนไขและเวลาซ่ึงปกติแล้วประชาชนท่ัวไปจะ

เข้าใจว่า การชำาระหนี้ คือ การนำาเงินหรือทรัพย์สินไปชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้หรือการ

ทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดให้แก่เจ้าหน้ีเท่าน้ันแต่หน้ีตามกฎหมายมีอยู่ 3 กรณ ีคอื

1.หน้ีส่งมอบทรัพย์สิน เช่น นายองอาจทำาสัญญาขายเครื่องตัดหญ้า

ให้นายนักรบ ดังนั้นนายองอาจเป็นลูกหนี้ก็จะต้องส่งมอบเครื่องตัดหญ้า

ให้แก่นายนักรบ 2.หนี้

กระทำาการ เช่น รับจ้าง

วาดภาพให้บุคคลอื่น  

วั ต ถุ แ ห ่ ง ห น้ี ก็ คื อ 

วาดภาพ และ 3.หน้ีงดเว้น 

กระทำาการ เช่น ตกลงกัน 

ว่าจะไม่ทำาการแข่งขัน 

การค้าต่อกัน (หมายถึง  

สินค ้า เ ดียวกัน หรือ

ธุรกิจเหมือนกัน) ฝ่ายท่ีถูกห้ามไม่ให้แข่งขันการค้า เรียกว่า ชำาระหน้ีโดยงดเว้น

กระทำาการดังกล่าว เป็นต้น
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ตอนที่ 37
หนี้ระบุเฉพาะเจาะจง

หน้ีระบุเฉพาะเจาะจง คอื การระบุรายละเอยีดชดัเจนว่า จะชดใช้ด้วยวธิใีด  

แบบไหน เช่น กรณีตกลงซื้อขายม้าชื่อสีหมอก ซึ่งมีคุณสมบัติที่วิ่งเร็วมากและ 

เป็นม้าแข่ง ฉะน้ันผู้ขายก็จะต้องส่งมอบม้าสีหมอก ท่ีระบุไว้เฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน 

โดยจะส่งม้าตัวอื่นทดแทนไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะ

ยินยอมและรับได้ กรณีดังกล่าวถือเป็นการยอมรับชำาระหนี้อย่างอื่นแทนวัตถุ

หนี้เฉพาะเจาะจงท่ีได้ระบุไว้ในเงื่อนไข ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 321 วรรคหนึ่ง
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ตอนที่ 38
เงื่อนไขในการชำาระหนี้

เ ม่ือมีการกู ้ยืมหน้ีสิน

บุคคลอื่นมาแล้ว เงื่อนไขการ 

ชำาระหนี้คืน มีหลายรูปแบบ  

แล้วแต่เงือ่นไข รายละเอียดท่ีระบุไว้ 

ในสัญญา เช่น นายมีไปกู้ยมืเงนิ 

เฮียฮวดเพื่อจะนำามาทำานา  

จำานวน 10,000 บาท โดยระบุ 

ในสัญญาว่า เม่ือขายข้าวได้แล้ว 

จะนำาเงนิมาชดใช้คนืให้ แต่เฮยีฮวด 

ได ้ระบุในสัญญาเพิ่มเติมว ่า  

หากนายมีไม่มีเงนิมาชดใช้ให้ตามจำานวนและระยะเวลากำาหนดไว้ในสัญญาก็ยนิดี

ให้นายมี นำาข้าวเปลือกมาชดใช้แทนได้ โดยขอให้มีมูลค่าเทียบเท่ากับจำานวนเงิน 

ท่ีได้กู้ยืมไป และเม่ือถงึเวลานายมีมีเงนิไม่เพยีงพอท่ีจะชำาระหน้ี จงึเอาข้าวเปลือก

มาชดใช้แทน เจ้าหน้ีจะปฏเิสธไม่รบัชำาระไม่ได้ เพราะหากเจ้าหนี้ไม่รบัชำาระหนีถ้อืว่า 

เจ้าหน้ีผิดนัด เจ้าหน้ีอาจไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ ได้  

ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 198 และมาตรา 207
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ตอนที่ 39
เป็นหนี้โดยไม่เจตนา

หน้ีท่ีเกิดขึน้โดยไม่เจตนา ส่วนใหญ่เกิดจากการรับทรพัย์สินมรดกจากญาติ 

ท่ีเสียชีวิต โดยที่ก่อนเสียชีวิต ญาติได้ก่อหน้ีหรือก่อเหตุสุดวิสัยมาก่อน  

เช่น ลุงยวน เป็นเจ้าของมรดกได้เสียชีวิตลง โดยได้มอบทรัพย์มรดกให้นายขาว 

ซึ่งเป็นทายาท แต่ก่อนเสียชีวิตลุงยวนเป็นหน้ีกับบุคคลอื่น ดังน้ัน เม่ือนายขาว 

ซึ่ ง เป ็นทายาทรับมรดกไป  

ก็จะต้องรบัไปท้ังสิทธแิละหน้าที่ 

ของเจ ้ าของมรดกไปด ้วย 

โดยไม่ได้เจตนาและต้ังใจท่ีจะ 

เป็นหน้ี อย่างไรกต็าม นายขาว 

ซึง่เป็นทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบ 

หน้ีทั้งหมดจะรับผิดแค่มูลค่า 

ท่ีตนได้รับมรดกจากลุงยวน 

มาเท่าน้ัน ตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1603 
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ตอนที่ 40
จ้างแรงงานต่างด้าว (1)

ป ั จ จุ บั น ค น ไ ท ย

นิยมจ้างแรงงานต่างด้าว 

กันมากขึน้เน่ืองจากค่าจ้าง 

ราคาถูก จึ งทำา ให ้ เกิด

ปัญหาเรือ่งการขึน้ทะเบียน 

แรงงานต่างด้าวอย่างถกูต้อง  

โดยตามพระราชบัญญัติ 

การทำางานของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2551 แห่งราชอาณาจกัร  

และใบอนุญาตจะมีอายุ 

ไม ่ เ กินสองป ี นับ ต้ังแต  ่

วันท่ีออกใบอนุญาต และสามารถต่อใบอนุญาตได้ ท้ังน้ี หากแรงงานต่างด้าว 

ท่ีทำางานโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตจะมีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินห้าปี  

หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 51
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ตอนที่ 41
จ้างแรงงานต่างด้าว (2)

กรณีท่ีนายจ้างให้แรงงานต่างด้าวทำางานไม่ตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ถอืว่านายจ้างมีความผดิ โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญตักิารทำางานของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2551 ซึ่งกำาหนดโทษไว้ในมาตรา 54 ประกอบมาตรา 27 กรณีว่าจ้าง 

คนต่างด้าวทำางานไม่ตรงกับประเภทหรือลักษณะของงานท่ีระบุไว้ในในอนุญาต 

ณ ท้องที่ที่ระบุไว้ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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ตอนที่ 42
บังคับเด็ก ผิดกฎหมาย

ปัญหาสังคมเก่ียวกับเด็ก 

ทั้งแก๊งล่อลวง ลักพาตัว หรือการ

บังคับใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการ

ขู ่เข็ญให้เด็กมานั่งขอทาน ยังมี 

ให้เห็นอยูเ่ป็นจำานวนมากในปัจจบัุน  

โดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ดังนั้น 

ผู้ใดทำาการบังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริม 

ยินยอม และใช้เด็กเป็นเครื่องมือ 

ในการขอทาน เพือ่แสวงหารายได้ 

หรือผลประ โยชน ์ เ ข ้ าตนเอง  

จะมีความผิดตามพระราชบัญญติั

คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (5) ซึง่จะมีโทษจำาคกุไม่เกินสามเดอืนหรอืปรบั

ไม่เกินสามหม่ืนบาท หรอืทัง้จำาท้ังปรบัตามมาตรา 78 และหากครบองค์ประกอบ

ความผิดกฎหมายอื่นก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายฉบับนั้นอีกด้วย
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ตอนที่ 43
การสงเคราะห์เด็ก

หากท่านใดพบเด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำาพร้าท่ีถูกทอดท้ิงหรือพลัดหลง 

ที่ใดที่หนึ่ง ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ โดยหากเด็กพูดคุยรู้เรื่อง 

ให้ถามชื่อพ่อ แม่ และเลขที่บ้าน  

แล้วช่วยพาเดก็กลับบ้าน แต่หากเดก็ 

คนน้ัน หนีออกมาด้วยพฤติกรรม 

ของผู้ปกครองมีอาชพีท่ีไม่เหมาะสม 

อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ 

ทางร่างกาย การทารุณกรรม หรือ

ตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุ

ให้เด็กมีความประพฤติเส่ือมเสีย

ในทางศีลธรรมอันดี หรือเป็นเหตุ 

ให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ  

ก็สามารถช่วยเหลือเด็กได้ โดยการ

แจ้งให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลตามกระบวนการ

ทางกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
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ตอนที่ 44
การส่งเสริมเด็กในทางที่ผิด

โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งจะมีกฎ ระเบียบ สำาหรับให้นักเรียน

ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีวินัยและศีลธรรมอันดีงาม ถ้าหากมีบุคคล

ใดกระทำาการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือ

นักศกึษา ไม่ประพฤติปฏบัิตติามกฎ ระเบียบของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาท่ีวางไว้ 

ก็จะมีความผิดต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินสามเดือน หรอืปรบัไม่เกิน 30,000 บาท 

หรือ ทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
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ตอนที่ 45
ห้ามเด็กซื้อ 

หรือเสพสุรา/บุหรี่

ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะห้าม 

เด็กอายุไม ่ เกิน 18 ป ี  ซื้อหรือ 

เสพสุราหรือบุหรี่  หรือ เข ้า ไป 

ในสถานท่ีเฉพาะเพื่อการจำาหน่าย

หรอืเสพสุราหรอืบุหรีอ่ย่างเด็ดขาด  

เพราะไม ่ต ้องการให้ ส่ิงเสพติด 

ดงักล่าว มามอมเมาเยาวชนของชาติ  

ท้ังน้ี หากเด็กยังฝ่าฝืนและเข้าไป

เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ี  

คุ ้ มครองสวัส ดิภาพเ ด็กตาม

มาตรา 24 ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็ก

กลับไปดูแล ตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือวางข้อกำาหนดอื่นใดเพื่อแก้ไขหรือ

ป้องกันมิให้เด็กกระทำาความผิดซำ้า

45

62



46

ตอนที่ 46
รับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในบางครั้งพ่อแม่ท่ีอยู่ในระหว่างวัยทำางานและมีลูกวัยแรกเกิดถึงห้าขวบ 

มักจะมีความกังวลเกีย่วกับการเลือกสถานรบัเล้ียงเด็กให้กับลูก เน่ืองจากตนเอง

ต้องทำางานไม่มีเวลาดแูล จงึต้อง

นำาบุตรไปอยู่ในความดูแลของ

คนอืน่ ดงัน้ันก่อนจะเลือกสถาน

เล้ียงเด็กให้กับลูก พ่อแม่ต้อง

ตรวจสอบให้ดีว่า สถานเล้ียง

เด็กน้ันๆ มีใบอนุญาตรับรอง

หรอืไม่ ท้ังนี ้หากผู้ใดจดัต้ัง หรอื

ดำาเนินกจิการสถานรบัเล้ียงเดก็ 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 

ตามมาตรา 82 โดยมิได้รับ

อนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิก 

ถอนหรือหมดอายุ จะต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 47
ความหมายของคำาว่า “เด็ก”

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของประเทศ เพราะเด็กเป็นกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการกำาหนดให้มีวันเด็ก และ 

ถอืเป็นวนัสำาคญัของชาติวนัหน่ึงด้วยตามพระราชบัญญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546  

ไ ด ้ ใ ห ้ นิ ย า ม คำ า ว ่ า  

“เด็ก หมายถึง  บุคคล 

ซึ่งมีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปี 

บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ี

บรรลุนิติภาวะด้วยการ 

สมรส “เดก็เร่ร่อน” หมายถงึ  

เ ด็ ก ท่ี ไ ม ่ มี บิ ด า ม า ร ด า

หรือผู ้ปกครอง หรือม ี

แต่ไม่เล้ียงดหูรอืไม่สามารถ 

เล้ียงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในท่ีต่างๆ หรือ “เด็กกำาพร้า” หมายถึง 

เดก็ท่ีบิดามารดาเสียชวีติ เดก็ท่ีไม่ปรากฏบิดามารดาหรอืไม่สามารถสืบหาบิดา

มารดาได้ เป็นต้น อนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับบิดา มารดา 

หรือผู้ปกครองที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร
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ตอนที่ 48
คุ้มครองผู้บริโภค

การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคม

ออนไลน์ สามารถเข้าถงึกลุ่มผู้บรโิภคได้ทุกเพศทุกวยั แต่บางครัง้การโฆษณาอาจ 

จะบิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลท่ีแท้จริงของตัวสินค้า เพราะความเห็นแก่ตัวและ 

เพื่อต้องการทำากำาไรให้กับ

เจ้าของกิจการหรือเจ้าของ

สิ น ค ้ า  โ ด ย ลื ม คำ า นึ ง ถึ ง 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและ 

เป ็นอันตรายต่อผู ้บริโภค  

ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใด

ขายสินค้าท่ีคณะกรรมการ 

คุม้ครองผูบ้รโิภคส่ังห้ามขาย 

เพราะสินค ้านั้นอาจเป ็น 

อั น ต ร า ย แ ก ่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค  

ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ 

ตามมาตรา 56
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ตอนที่ 49
ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง

ผู้บรโิภคควรให้ความสำาคญัและใส่ใจในการอ่านฉลากส้ินค้าก่อนซือ้ทุกคร้ัง  

เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีดี มีคุณภาพ เพราะจะทำาให้ผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียด 

เก่ียวกับตัวสินค้าน้ันๆ เช่น ชื่อ สถานที่ของผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเลขที่

อนุญาตให้ผลิต ส่วนประกอบ การเก็บรักษา วันผลิต และวันหมดอายุ ที่สำาคัญ

ได้รับอนุญาต หรือผ่านการตรวจสอบจากสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาหรือไม่ ท้ังน้ี หากผู้ใด

รับจ้างทำาฉลากท่ีไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย หรือรับจ้างติด

ตรึงฉลากท่ีไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายกับสินค้าโดยรู้หรือ

ควรรูอ้ยู่แล้วว่าฉลากดงักล่าว 

น้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท ตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522
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ตอนที่ 50
การเอาเปรียบผู้บริโภค

ปัจจุบันในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ตามห้างสรรพสินค้า

หรือในร้านค้าทั่วไป จะต้องตรวจสอบสินค้าที่จะซื้อโดยละเอียด ทั้งนี้ หากสงสัย

ว่าอาจได้รับความเดือนร้อน หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิต หรือพ่อค้า

ท่ีไม่ซื่อตรง เช่น ได้รับความเดือนร้อนจากราคาอาหาร ยา หรือเครื่องสำาอาง 

ประชาชนสามารถร้องเรยีนได้ท่ีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข หรือกรณีท่ีได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรมสามารถร้องเรยีนได้ทีส่ำานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
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ตอนที่ 51
การทำาประกันภัยรถยนต์

รถยนต์ เป ็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีพของผู ้คนในยุคปัจจุบัน  

เมื่อรถยนต์ถูกนำามาใช้งานกันมากขึ้น และในบางครั้งผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง  

ส่งผลให้เกดิอบัุติเหตุบ่อยครัง้ ส่งผลให้สญูเสียท้ังชวีติและทรพัย์สินอย่างท่ีปรากฏ 

ตามส่ือต่างๆ ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองผู้ท่ีประสบภัยท่ีเกิดจากรถ

ให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจะต้องจัดทำาประกัน 

ความเสียหายสำาหรับผู้ประสบภัยกับบริษัทประกันภัย ตามมาตรา 7 ท้ังนี้  

ผู้ใดหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 37 แห่งพระราช 

บัญญติัคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และหากฝ่าฝืนใช้รถท่ีไม่ได้มีการ

ประกันความ เสียหาย ตาม

มาตรา 11 ก็จะมีโทษปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาทตามมาตรา  

39 เช่นกัน ดังน้ันการใช้รถ 

ใช้ถนน ควรเคารพกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด และขับขี่อย่าง

ระมัดระวัง เพื่อป้องกันการ

สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 



52

ตอนที่ 52
การฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือ การนำาเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือ

ได้มาจากการกระทำาความผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่น เงินที่ได้มาจากการค้า 

ยาเสพติด เงินที่มาจากการเป็นธุระจัดหาการค้าประเวณี เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ 

มาจากความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชน หรือแม้แต่เงินหรือทรัพย์สินใดๆ ก็ตาม 

ท่ีไม่สามารถแสดงแหล่งท่ีมาของเงนิโดยชอบด้วยกฎหมายได้ แล้วผู้กระทำาการ โอน  

รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเหล่านั้น หรือเพื่อซุกซ่อน ปกปิด แหล่งที่มา

อย่างแท้จรงิ หรอืเพือ่ช่วยเหลือผู้อืน่ ไม่ว่าก่อนกระทำา ขณะกระทำา หรอืหลังกระทำา

ความผิดของทรัพย์สินที่ได้มา  

ผู้กระทำามีความผิดฐานฟอกเงนิ  

ตามมาตรา 5 แห่งพระราช

บัญญติัป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  พ.ศ .2542  

ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต  ่

หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่

สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  

หรอืท้ังจำาท้ังปรบั ตามมาตรา 60
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53

ตอนที่ 53
ความผิดฐานฟอกเงิน

ก า ร ฟ อ ก เ งิ น เ ป ็ น

ภัยท่ีส่งผลกระทบต่อความ

ม่ันคงของประเทศ เป็นความ

เสียหายท่ีไม่สามารถประเมิน

ค ่าได ้  ดังนั้น ผู ้ที่ ให ้การ

สนับสนุนผู ้กระทำาความ

ผิดฐานฟอกเงิน จะมีโทษท่ี

รุนแรงกว่าความผิดอาญา

ประเภทอื่นๆ ดังนั้น ผู้กระทำา

การสนับสนนุหรอืช่วยเหลือผูก้ระทำาความผิดฐานฟอกเงนิ หรอืจดัหา หรอืให้เงนิ 

หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือช่วยเหลือผู้กระทำาความผิดหลบหนี 

เพ่ือไม่ให้ถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ในการกระทำาความผิด  

ผู้กระทำานั้น ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำาความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 7 

ซ่ึงจะต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการท่ีกระทำาความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีโทษ 

จำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

หรือท้ังจำาท้ังปรับตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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54

ตอนที่ 54
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (1)

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสำาคัญในการทำางาน รวมถึงการ

จัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น บางครั้งข้อมูลท่ีบันทึก

เป็นความลับ หรือเป็นข้อมูล

สาธารณะ แล้วแต่ประเภทของ

การใช้เก็บฐานข้อมูลของแต่ละ

บุคคล เม่ือเป็นเช่นน้ีรัฐจึงได้

ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย

หายท้ังในส่วนรวมและส ่วน

บุคคล ซึ่ งหากมีผู ้หนึ่ งผู ้ ใด

กระทำาความผิดตามท่ีบัญญัติ

ไว้ก็ต้องรับโทษตามท่ีกำาหนด

ไว้เช่นกัน
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55

ตอนที่ 55
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2)

โดยส่วนใหญ่นิยมเก็บข้อมูลการ

ทำางาน ประวัติ หรือบันทึกต่างๆ  

ไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่หาก 

มีผู้อืน่มากระทำาการใด  ๆเพือ่ 

ให้ข้อมูลเสียหาย โดยมี

เจตนาให้เจ้าของข้อมูล 

น้ันได้รับความเสียหาย 

ก็จะมีความผิดและมีโทษ 

ค่อนข้างสูง ตามท่ีบัญญัติไว ้

ในพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 9 ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำาให้

เสียหาย ทำาลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปีหรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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56

ตอนที่ 56
ความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ (1)

การมีความรู ้หรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

คอมพิวเตอร์นั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะสามารถนำามาสร้างคุณประโยชน์ 

แก่ตนเองและครอบครัว หรือประเทศชาติได้ แต่หากใช้ความสามารถท่ีตัวเอง

มีอยู่ไปใช้ในทางท่ีผิด จะนำาทุกข์เข้ามาหาตัวเองได้ โดยเฉพาะการแอบเข้าไป

ใช้คอมพิวเตอร์ของ

ผู ้ อื่ น โ ด ย ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ

อนุญาตและตัวเองก็

ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้อง

ท่ีจะต้องเข้าถึงข้อมูล

ต่างๆ ในคอมพวิเตอร์ 

ของผู้อืน่จะต้องระวาง 

โ ท ษ จำ า คุ ก ไ ม ่ เ กิ น 

หกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

หรอืท้ังจำาทัง้ปรบัตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระทำาความผดิ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550



57

ตอนที่ 57
ความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ (2)

กรณีการเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเราไม่มีส่วนเก่ียวข้องซึ่งนอกจาก 

จะเป็นการกระทำาผิดแล้ว ถ้าหากมีการดักรบัข้อมูลข่าวสารของผู้อืน่ท่ีอยู่ระหว่าง 

การส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ 

มีไว้เพ่ือให้บุคคลอื่นท่ัวไปนำาไปใช้ ได้ การกระทำาดังกล่าวเข้าข่ายกระทำาผิด 

เช่นกันซึ่งต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือ 

ท้ังจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550



58

ตอนที่ 58
ความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ (3)

การโพสต์ข้อความ การส่งต่อข้อความ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

แก่บุคคลอืน่ โดยปกปิดแหล่งท่ีมาของการส่งข้อมูลดงักล่าว หรอืการปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของการส่งข้อมูล และเป็นเหตุทำาให้ไปรบกวนการใช้ระบบคอมพวิเตอร์

ของบุคคลอืน่ การกระทำาดงักล่าวถอืว่ามีความผิด ซึง่ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ

หนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 11 ของบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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59

ตอนที่ 59
ขับรถเสื่อมสภาพมีความผิด

เมื่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก้าวไปอย่างไม่หยุดย้ัง ควบคู่กับ 

การเพิม่ขึน้ของประชากร พร้อมกบัการเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจ ทำาให้สภาพแวดล้อม 

ตกอยู ่ในสภาพเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ตามมา  

ดังน้ัน กฎหมายควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อมจึงมีส่วนสำาคัญท่ีจะชะลอและยับยั้ง 

สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำาลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือยานพาหนะ  

ท่ีนำาออกมาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเกินกว่ามาตรฐานการควบคมุท่ีรัฐกำาหนดไว้  

หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่ามีการใช้ยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ เจ้าหน้าท่ี 

ก็มีสิทธิให้เจ้าของยานพาหนะแก้ไขปรับปรุงหรือระงับใช้ หรืออาจมีคำาสั่งห้ามใช้ 

เด็ดขาดก็ได้ ทัง้น้ีหากเจ้าของยานพาหนะซึง่ถกูห้ามใช้ยังฝ่าฝืนและนำายานพาหนะ 

มาใช้อีกก็จะมีความผิดและมีโทษปรับ 

ไม่เกินห้าพันบาท ตามพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล ้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 102 ประกอบ

มาตรา 55 มาตรา 64 

และมาตรา 65



60

ตอนที่ 60
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

มีแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยให้การติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็วมากขึ้น  

ดังน้ัน หากผู ้ ใดท่ี ไม ่มีความเก่ียวข้องกับการสื่อสารของบุคคลสองคน  

หรือข้อความท่ีส่งตอบโต้กันในกลุ่ม แต่กลับกระทำาการล่วงรู้ถึงข้อความข่าวสาร

ของบุคคลอื่นที่ติดต่อถึงกันโดยนำาไปเปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผล 

ให ้ เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื่น 

ดังน้ันการกระทำาดังกล่าวถือว่า

การมีความผิดฐานเป ิด เผย

ความลับ โดยจะต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจำา 

ท้ังปรับ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 322
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61

ตอนที่ 61
เมาไม่ขับ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

มักจะมีข่าวประชาสัมพันธ์  

ในเรือ่งการรณรงค์ “เมาไม่ขบั  

ก ลั บ บ ้ า น ป ล อ ด ภั ย ”  

เพราะสถิ ติการ เสียชีวิต

ของประชาชนส ่วนใหญ  ่

เกดิจากอบุติัเหตุจากการขบัขี ่

ย ว ด ย า น บ น ท ้ อ ง ถ น น  

โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดติดต่อ 

กันหลายวนั หลายคนท่ีเข้ามาทำางานในเมืองหลวง หรอืตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

ได้เดินทางกลับบ้าน บางรายมีการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับรถ จึงเกิดอุบัติเหตุ

อยู่บ่อยครั้ง บางทีไม่ใช่แค่คนขับจะเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังทำาให้คนอื่นเดือนร้อนจาก 

พฤติกรรมของตนเองอีก ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากผู้ใดด่ืมแอลกอฮอล์และขับรถ 

จะมีความผิดตามตามมาตรา 43 (2) แห่งพระราชบัญญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522  

โดยมีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ห้าพันบาท ถึงสองหม่ืนบาท หรือ 

ท้ังจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ชองผู้น้ันมีกำาหนดไม่น้อยกว่า  

หกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 160 ตรี 
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62

ตอนที่ 62
ขับไป โทรไป แชทไป มีโทษ

การติดต่อส่ือสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถส่วนใหญ่

ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประจำา ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินเป็นจำานวนมากท้ังนี้เกิดจากผู้ขับขี่มีความประมาท หรือไม่ใช้อุปกรณ์

เสริมสำาหรับการสนทนา ซึ่งตามกฎหมายถือว่ามีความผิดตามมาตรา 43(9) 

แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาท

ถึงหนึ่งพันบาท ตามมาตรา 157 



63

ตอนที่ 63
การเผยแพร่ข่าวช่วง 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (1)

ในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น เกิดการปฏิวัติ ปรับปรุง

การปกครอง หรือรัฐบาลต้องการเผยแพร่ข่าวสาร รัฐบาลจะขอความร่วมมือ 

ไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง เพื่อขอความร่วมมือปรับการเผยแพร่ข่าวสาร 

ให้เหมือนกัน ท้ังน้ี เพื่อป้องกันการเสนอข่าวท่ีมีข้อความอันอาจทำาให้ประชาชน 

เกิดความหวาดกลวั หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร จนกระทบต่อความม่ันคง 

ข อ ง รั ฐ  ห รื อ ค ว า ม ส ง บ

เรียบร ้อยท้ั ง ใน เขตพื้ น ที ่

ท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

หรือท่ัวราชอาณาจักร ตาม

มาตรา 9 ของพระราชกำาหนด 

ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 
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ตอนที่ 64
การเผยแพร่ข่าวช่วง 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (2)

ใ น ช ่ ว ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ 

ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

อย่างเช่นทีผ่่านมา การสือ่สาร 

ผ่านช่องทางต่างๆ หรือการ 

เผยแพร ่ ข ่ าวสารผ ่ าน ส่ือ 

ทุกประเภท นายกรัฐมนตร ี

จะมีอำานาจออกข ้อกำาหนด  

เพ่ือห้ามเสนอข่าวหรือการ 

จำาหน่าย หรือเผยแพร่หนังสือ 

ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออื่นใด ซึ่งมีข้อความท่ีอาจทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว 

หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

จนกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน ท้ังในเขตพืน้ท่ีท่ีประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินหรอืท่ัวราชอาณาจกัร

ก็ได้ ตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
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ตอนที่ 65
งดเหล้า เข้าพรรษา

ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาของทุกปี มีการจัดกิจกรรมงดเหล้า  

เข้าพรรษา เพ่ือให้ประชาชนไม่ถกูมอมเมาด้วยส่ิงเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิง่การ 

ดื่มสุรา ซึ่งเป็นส่ิงเสพติดท่ีซื้อหาได้ง่าย ดังน้ัน กฎหมายได้กำาหนดให้มีพื้นท่ี

ละเว้นการจำาหน่ายสุราตามสถานทีต่่างๆ โดยเดด็ขาด เช่น วดัหรอืสถานท่ีปฏบัิติ

พธิกีรรมทางศาสนา สถาน

ท่ีราชการ หอพักตาม

กฎหมายว่าด้วยการศกึษา 

สถานีบริการนำ้ามัน สวน

สาธารณะของทางราชการ 

สถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ หรือสถานท่ีอื่นใด

ท่ีรฐัมนตรปีระกาศกำาหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการนโยบายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แฮลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากผู้ใดผ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอื

ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 39 ท้ังน้ี ผู้ขายจะต้อง

คำานึงถึงศีลธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 



66

ตอนที่ 66
ความผิดฐานขายสุรา 

ให้กับเด็ก

ปัจจุบันเยาวชนมีแนวโน้มการ

ดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น ซึ่งเกิดความเส่ียง

ต่อการเกิดปัญหาสังคม

ในหลายๆ ด้าน ดังนั้น เพื่อ

ช ่วยเสริมสร ้างสุขภาพ

ร่างกายเยาวชนให้แข็งแรง 

ท้ั ง ร ่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ  

เป็นกำาลังของชาติพ่อ แม่  

ผู ้ปกครอง ควรเข้มงวด

ให้บุตรหลานห่างไกลจาก 

เ ค รื่ อ ง ด่ื ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล  ์

ทุกชนิด และสำาหรับผู้ที่จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุตำ่ากว่า

ยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ถือว่าบุคคลน้ัน

มีความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 40



67

ตอนที่ 67
ความผิดบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์

การอนุรักษ์เขตพื้นท่ี

ป่าเขาท่ีมีต้นนำ้าลำาธาร และ

ระบบนิเวศน์ท่ีเป็นแหล่งต้นนำา้  

รั ฐ อ า จ กำ า ห น ด เ ข ต พื้ น ท่ี

คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม และ

ประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไป 

บุ ก รุ ก  ห รื อ ทำ า กิ จ ก ร ร ม  

ซึง่อาจจะเป็นการทำาลายระบบ 

นิเวศน์ของธรรมชาติให้เสยีหาย  

หากมีบุคคลเข ้า ไปบุกรุก 

หรือเข้าไปครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าไปทำาลาย ทำาให้

เสียหายแก่ธรรมชาติ หรอืก่อให้เกิดมลพษิอนัมีผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม

ในเขตพืน้ท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อมท่ีกำาหนดไว้ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญติั

ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะมีความผดิและมโีทษ 

ตามมาตรา 99 จำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ



68

ตอนที่ 68
ขับรถเร็วเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำาหนด

“ทางหลวง” เป็นเส้นทางท่ีประชาชนใช้ในการเดินทาง รวมถึงติดต่อ 

ทำาธรุกจิค้าขายซึง่กันและกัน พาหนะทีใ่ช้เดนิทางบนทางหลวงน้ัน มีหลากหลายชนิด  

เช่น รถบรรทุก รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร ดังน้ันรัฐจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับ 

ควบคุมดูแลบำารุงรักษา เพื่อให้ระยะเวลาการใช้ทางหลวงมีความคงทนถาวร 

และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะ โดยมีมาตรการต่างๆ 

เช่น การจำากัดความเร็วของรถชนิดต่างๆ ซ่ึงอาจไม่เท่ากัน เช่น บนทางหลวง

อาจกำาหนดรถบรรทุกขับได้ไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ส่วนตัว 

ขับความเร็วได้ ไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามท่ีกำาหนดไว้ใน 

กฎกระทรวง หากผู้ใดฝ่าฝืน 

ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด 

แ ล ะ ต ้ อ ง รั บ โ ท ษ ป รั บ 

ไ ม ่ เ กิ น ห ้ า พั น บ า ท  

ตามมาตรา 69 ประกอบ

มาตรา 5 พระราชบัญญติั

ทางหลวง พ.ศ. 2535 

แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549



69

ตอนที่ 69
การจอดรถบนทางหลวง

การขับขี่ยานพาหนะไปตามทางหลวง จะมีเจ ้าหน ้าท่ีทางหลวง 

คอยตรวจสอบควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้

เกิดอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สิน ดังน้ัน หากเจ้าพนักงานทางหลวงมีความสงสัย

ในการใช้ยานพาหนะของ 

ผู้ขบัขี ่เจ้าหน้าท่ีก็จะมอีำานาจ 

เรียกตรวจสอบและมีคำาส่ัง

ให้ผู ้ขับขี่ยานพาหนะหยุด

จอดรถเพื่อตรวจสอบได้

ตามสมควรตามพระราช 

บัญญติัทางหลวง พ.ศ.2535  

แก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 

มาตรา 23  (2 )  ดั งนั้ น  

เ ม่ือเจ ้าหน ้าท่ี ส่ังให ้หยุด 

เพ่ือตรวจสอบแล้วผูข้บัขีฝ่่าฝืนไม่หยุดตามคำาส่ัง ผู้ขบัขีย่านพาหนะกจ็ะมีความผิด  

มีโทษตามมาตรา 70 จำาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ



70

ตอนที่ 70
สิ่งของกีดขวาง 
บนทางหลวง (1)

ท า ง ห ล ว ง มี ไ ว ้ เ พื่ อ ใ ห ้

ประชาชนไว ้ สัญจรขับขี่ ยาน 

พาหนะขับขี่ เพื่อความสะดวก 

ในการทำาดำาเนินกิจการต่างๆ  

ดังน้ัน หากมีส่ิงหน่ึงใดมาติดต้ัง  

วาง หรือกองอยู ่บนทางหลวง  

ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 

ยานพาหนะและทำาให้ผู้อ่ืนเสียหาย 

ท้ั งชี วิ ตทรัพ ย ์ สิน ได ้  ดั ง น้ัน 

เจ้าหน้าท่ีทางหลวงจึงมีหน้าท่ีควบคุมรักษาและสงวนเขตทางหลวงไม่ให้มีวัสดุ

หรือสิ่งของมากีดขวางทางหลวง ซึ่งหากมีบุคคลใดนำาส่ิงของมาติดต้ัง แขวน  

วาง หรือกองส่ิงใดๆ ในเขตทางหลวงในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางหรืออาจ 

เป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือเสียหายแก่ทางหลวงหรือไม่สะดวกแก่ทาง  

ผู้น้ันก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2549 มาตรา 38 วรรคหน่ึง มีโทษตามมาตรา 72 จำาคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ



71

ตอนที่ 71
สิ่งของกีดขวาง 
บนทางหลวง (2)

ประชาชนทกุคนสามารถใช้สัญจรบนทางหลวงได้โดยชอบ หากมีบุคคลใด 

กระทำาการโดยมีลักษณะท่ีหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้และผ่านทางหลวงน้ัน 

ไม่สามารถกระทำาได้ และหากเป็นการกระทำาท่ีมลีกัษณะกีดขวางการใช้ทางหลวง 

ของบุคคลอื่น หรือกระทำาโดยการปิดก้ันวางวัตถุท่ีแหลมคมขวางบนทางหลวง 

ในลักษณะเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลอื่น ผู้นั้นก็จะมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  

มาตรา 39 มีโทษตามมาตรา 72 จำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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81



72

ตอนที่ 72
ความผิดทำาลายรื้อถอน 

สัญญาณเครื่องหมายจราจร

บนทางหลวงจะมีสัญญาณหรือป้ายเครื่องหมายท่ีเจ้าหน้าที่ติดต้ังไว้  

เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ยานพาหนะปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางร่วมกัน  

ดงัน้ัน ป้ายเครือ่งหมาย หรอืสญัญาณไฟ และอปุกรณ์ จงึเป็นส่ิงสำาคญัท่ีประชาชน 

จะต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ หากมีผู้หน่ึงผู้ใด 

มาทำาให้เสียหาย ทำาลาย ซ่อนเร้น เปล่ียนแปลง ขีดเขียน เคล่ือนย้าย รื้อถอน 

หรือทำาให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมาย ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ 

เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ เครื่องหมายอุปกรณ ์

เพื่อความปลอดภัย รั้ว  

หลักเขตหลักสำารวจผู้น้ัน 

ก็จะมคีวามผิดตามพระราช 

บัญญติัทางหลวง พ.ศ. 2535  

แก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 

มาตรา 40 มี โทษตาม 

มาตรา 73 จำาคุกไม่เกิน 

ห ก เ ดื อ น ป รั บ ไ ม ่ เ กิ น 

หน่ึงหม่ืนบาทหรือท้ังจำา 

ทั้งปรับ
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73

ตอนที่ 73
การขุดหรือขนของ 

บนทางหลวง

การแอบขุดถนน หรือขนของท่ีวางไว้ใช้งานหรือก่อสร้างบนทางหลวง 

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ 

มอบหมายจากผู้อำานวยการทางหลวง ถือเป็นความผิด เน่ืองจากทางหลวง

เป็นเส้นทางสาธารณท่ีประชาชนทุกคนใช้สัญจรไปมาโดยชอบตามกฎหมาย 

ซึ่ งการกระทำา ดังกล ่าวทำา ให ้

ทางหลวง เ กิดความเ สียหาย 

แ ล ะ อ า จ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด อั น ต ร า ย 

ต่อประชาชนได้ หากผู้ใดฝ่าฝืน  

จะมีความผิดตามพระราชบัญญติั 

ทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับที่  

2 พ.ศ. 2549 มาตรา 43 และ  

มีโทษตามมาตรา 73/1 มีโทษ 

จำาคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกิน 

ห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 74
รถเสียบนทางหลวง

กรณีรถเสียระหว่างการใช้เส้นทางอยู่บนทางหลวง ผู้ขับขี่รถหรือ 

ยานพาหนะน้ันต้องรบีนำารถเข้าชดิขอบทางหรอืเข้าจอดบนไหล่ทางโดยเรว็ มิฉะน้ัน 

รถหรือยานพาหนะคัน

อื่น ท่ี ใช ้ถนนร ่วมทาง 

ไม ่ทันสัง เกตเห็น และ 

ไม่ได้ระมัดระวัง อาจทำา 

ให ้ เ กิดอุ บั ติ เหตุขึ้น ได ้  

แต่หากกรณีเจ้าของรถ

เพิกเฉยรถเสียจุดไหน 

จ อ ด ร ถ ทิ้ ง ไ ว ้ ต ร ง น้ั น 

โดยไม่มีท่ีก้ันหรือบอก

สัญญาณให้รถคันอื่นๆ 

ทราบ จนเป็นเหตุก่อให้

เกิดอันตรายและเสียหายแก่บุคคลอื่น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 42 วรรค 1 มีโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา 69
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ตอนที่ 75
สิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวง

บนไหล่ทางหลวง ส่ิงท่ีจะพบเห็นจนชินตาในขณะเดินทางไปยังสถานท่ี

ต่างๆ คือ เพิงร้านค้าขายอาหารต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายตามไหล่ทางหลายสาย และ

บางครั้งก็มีการรุกลำ้าเข้ามาในเขตทางหลวงที่มียานพาหนะสัญจรผ่านไปมาและ

ทำาให้เกิดอันตราย อย่างไร

ก็ตาม ในบางกรณีที่มีความ

จำาเป็นจะต้องมีส่ิงปลูกสร้าง 

หรือร้านค้าไว้สำาหรับผู้ขับขี ่

ท่ีเดินทางไกลๆ เพือ่ซือ้อาหาร 

ระหว่างเดินทาง จะต้องได ้

รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี  

มิฉะน้ัน ผู ้ที่ก ่อสร้างส่ิงใด 

ในเขตทางหลวงจะมคีวามผิด 

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง  

พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 47 วรรค 1 และมีโทษจำาคุกไม่เกิน

สามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 72
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76

ตอนที่ 76
การควบคุมทางหลวงพิเศษ

บนทางหลวงประชาชนสามารถขบัย่ียานพาหนะได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 

รถขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รถบรรทุกหรือรถยนต์ส่วนบุคคลแต่มีทางหลวง 

อกีประเภทหน่ึงท่ีสร้างขึน้เพือ่ใช้กับยานพาหนะบางประเภท ซึง่ทางหลวงประเภทน้ี 

เรียกว่า “ทางหลวงพิเศษ” โดยจะห้ามรถบางชนิดท่ีมีความเร็วช้า เช่น  

รถสามล้อเครือ่ง รถจกัรยาน หรอืรถจกัยายนต์ เป็นต้น หรอืทางหลวงพเิศษท่ีห้าม 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่าน เพราะอาจทำาให้ชำารุดเสียหาย ท้ังน้ี ทางหลวงพิเศษ

จะมีป้าย หรือสัญญาณ 

เ ตือนห ้ามยานพาหนะ 

ประเภทน้ันๆ ขับขี่ โดย

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน  

ซึ่ งหากผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนนำา 

ยานพาหนะผิดประเภท 

ขึน้ไปใช้บนทางหลวงพเิศษ  

ก็ จ ะ มี ค ว า ม ผิ ด ต า ม 

พระราชบัญญัติทางหลวง 

พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2549 มาตรา 54 มีโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 73/1
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77

ตอนที่ 77
การใช้ทางหลวง 

ที่ยังไม่เปิดให้ใช้งาน

ทางหลวง เป็นถนนทีก่่อสร้างไว้เพือ่ให้ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการจราจร

สาธารณะทางบก ทั้งนี้หากทางหลวงใดกำาลังดำาเนินการก่อสร้าง หรืออาจ 

มีการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในบางช่วง หรอืสร้างเสรจ็แล้วท้ังหมด แต่หากรฐัยังไม่เปิด 

อนุญาตให้ใช้ ประชาชนก็ ไม่สามารถ 

ใช้ทางหลวงนั้นได้ จนกว่าจะเปิดใช้อย่าง

เป็นทางการ และหากมีผู้ใดฝ่าฝืนเข้าไปใช้ 

ทางหลวงที่ยังไม่เปิดให้ใช้งาน  

จะมีความผิดตามพระราช

บัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

แก้ ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 

มาตรา 60 มีโทษจำาคุกไม่เกิน  

สามเดอืน ปรับไม่เกินห้าพนับาท  

หรอืท้ังจำาท้ังปรบั ตามมาตรา 73/1
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78

ตอนที่ 78
การบรรทุกนำ้าหนักเกิน 

บนทางหลวง

ทางหลวงคือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ คือ ถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน ์

ในการจราจรสาธารณะ ซึง่ในแต่ละวนัมีประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา 

จำานวนมาก จึงจำาเป็นต้องมีการควบคุมดูแล และบำารุงรักษาเพื่อให้มีระยะเวลา

ใช้งานที่ยาวนาน รัฐบาลจึงมีกฎหมายควบคุมการใช้ทางหลวงอย่างเคร่งครัด  

เพราะทางหลวงจะต้องรับนำ้าหนักยานพาหนะที่สัญจรตลอดเวลา ส่งผลให้ 

อาจเกดิการชำารดุเสียหายได้โดยเรว็ และต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมจำานวนมาก  

ดังน้ัน รัฐจึงกำาหนดนำ้าหนักรถบรรทุกขนาดใหญ่ ท่ีใช้ขับขี่บนทางหลวงไว้  

โดยรถบรรทุกท่ีใช้ทางหลวง จะต้องเข้าชั่งนำ้าหนักตามท่ีกำาหนดไว้ตามเส้นทาง

เสมอและหากผู้ใดใช้ยานพาหนะท่ีมีนำา้หนักบรรทุกหรอืนำา้หนักเกินกว่าท่ีกำาหนด 

ซ่ึงอาจทำาให้ทางหลวงเสียหาย

ผู้น้ันจะมีความผิดตามพระราช

บัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 

61 วรรค 1 และมีโทษจำาคุกไม่เกิน 

หกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หรือท้ังจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 

73/2
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ตอนที่ 79
ความผิดเกี่ยวกับการล่าสัตว์สงวน 

หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและการล่าสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว ์

ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่งผลให้ปริมาณสัตว์ป่าจำานวนลดน้อยลง ถึงแม ้

จะมีกฎหมายและมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงต่อผู้กระทำาผิดก็ตาม ดังนั้นทุกคน

ควรช่วยกันดูแลอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่าน้ันสูญพันธุ์ ท้ังน้ี หากผู้ใดฝ่าฝืน

กระทำาความผิดโดยการล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ผู้นั้นก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

มาตรา 47 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่เกินส่ีพันบาท หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 16 



80

ตอนที่ 80
ความผิดฐานครอบครองสัตว์สงวน 

หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าบางชนดิใกล้จะสูญพนัธุ ์หรอืมจีำานวนน้อยลง รฐัจงึจำาเป็นต้องมี

มาตรการคุ้มครองป้องกัน โดยหากผู้ใดมีสัตว์ ซากสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว ์

ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ และไม่ได้ 

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในใบอนุญาต ผู้ท่ี 

ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

มาตรา 47 ประกอบมาตรา 19 วรรค 1 มีโทษจำาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ



81

ตอนที่ 81
ค้าสัตว์สงวนหรือ 

ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

การป้องกันไม ่ ให ้ มีการ

ล่าสัตว์ป ่าสงวน หรือสัตว์ป ่า

คุ ้มครอง โดยดำาเนินการทาง

กฎหมายกับผู้ท่ีรับซื้อซากสัตว์  

หรอืค้าสัตว์ เพราะหากไม่มีผู้รับซือ้ 

หรือแหล่งรับซื้อความต้องการ 

ล่าสัตว์ย ่อมจะน้อยลงไปด้วย  

ดังนั้น กฎหมายจึงห้ามไม่ให้มีการ

ค้าสตัว์ ซากสัตว์ป่าท่ีสงวน สัตว์ป่า 

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจาก

ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หากผู้ใด

ฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

มาตรา 50 ประกอบมาตรา 20 วรรค 1 มีโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 82
การค้าประเวณี (1)

การใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย 

และยดึติดกบัวตัถนุยิม ทำาให้บางคน 

หาเงินมาสนองความต้องการ 

ของตนเอง และยอมทำาทุกสิ่งเพื่อ 

ให ้ ได ้มาซึ่ งทรัพย ์สินเงินทอง  

ซ่ึงบางครัง้ยอมทำาผิดประเพณีหรอื 

ศีลธรรมอันดีงาม โดยยอมเสนอ

ตัวเพื่อแลกกับเงินตราหรือค้า

ประเวณ ีอย่างไรก็ตามการกระทำา 

ดังกล่าวนอกจากจะผิดศีลธรรม 

อันดีงามแล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539มาตรา 5 ซึ่งถ้าผู้กระทำาในลักษณะเข้า

ติดต่อ ชกัชวน แนะนำาตัว ติดตาม รบเร้าบุคคลตามถนนหรอืสาธารณะสถานหรอื

กระทำาการดังกล่าวในที่อื่นใดเพื่อการค้าประเวณีเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย 

หรือเป็นที่เดือดร้อนรำาคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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ตอนที่ 83
การค้าประเวณี (2)

การค้าประเวณีถือเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งยังพบว่ามีการ

ค้าประเวณีตามแหล่งสถานบริการในหลายพื้นท่ี หรือบางครั้งใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ ในการติดต่อ

เพื่อค้าประเวณี การกระทำาดัง

กล่าวถือว่าเป็นการกระทำาผิด

กฎหมาย ดังนั้น หากมีบุคคลใด

กระทำาการโดยโฆษณาชักชวน  

หรอืแนะนำาด้วยเอกสาร ส่ิงพมิพ์  

หรือกระทำาให ้ เผยแพร ่ด ้วย

วิ ธี ใดไปยังสาธารณะ หรือ 

เป ็นการ เรียกร ้อง  ติดต ่อ  

เพือ่การค้าประเวณ ีบุคคลดงักล่าว 

ย่อมมีความผิดตามพระราช 

บัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7 มีโทษ 

จำาคกุต้ังแต่หกเดือนถงึสองปี ปรบัต้ังแต่หน่ึงหม่ืนถงึส่ีหม่ืนบาท หรอืท้ังจำาทัง้ปรบั
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84

ตอนที่ 84
การค้าประเวณี (3)

การเปิดสถานบริการค้าประเวณี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดูแล  

ผู้จดัการ หรอืแม้แต่ผู้ควบคุมผู้ค้าประเวณีในสถานบรกิารค้าประเวณ ีจะมีความผิด 

และมีอัตราโทษสูง เน่ืองจากเป็นการประกอบอาชีพต้องห้ามตามกฎหมาย  

และได้ทรัพย์สินเงินทองบนความทุกข์ยากของคนอื่น ซ่ึงถือว่าประกอบอาชีพ 

ท่ีไม่สุจรติ หากผู้ใดกระทำาการดงักล่าว จะมีความผิดตามพระราชบัญญติัป้องกัน 

และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง จำาคุกตั้งแต ่

สามปีถงึสบิห้าปี และปรบัต้ังแต่หกหม่ืนบาทถงึสามแสนบาท หากผู้กระทำาความผดิ 

เกี่ยวกับสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคลอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ต้อง 

ระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี  

และปรับต้ังแต ่หน่ึงแสนบาทถึง 

สามแสนบาท ตามมาตรา 11 วรรคสอง 

และหากผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับ

สถานการค้าประเวณีมีเด็กอายุไม่

เกิน 15 ปี ทำาการค้าประเวณีอยู ่

ด้วย จะมีโทษจำาคุกต้ังแต่สิบปีถึง

ย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาท

ถงึส่ีแสนบาท ตามมาตรา 11 วรรค

สาม



85

ตอนที่ 85
การค้าประเวณี (4)

การกักขังหน่วงเหน่ียว

ทำาให้ผู ้อื่นปราศจากเสรีภาพ 

จะมีโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 310 แต่ถ้ากรณ ี

ท่ีบุคคลใดมีการกักขงั หน่วงเหน่ียว  

โดยทำาให้ผู้อืน่ปราศจากเสรภีาพ 

ในร่างกาย หรือทำาร้ายร่างกาย 

ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ว่าจะใช ้

กำาลั งประทุษร ้ ายผู ้อื่ น เพื่ อ

ข ่มขืนใจให ้ผู ้อื่นกระทำาการ 

ค้าประเวณ ีถอืว่าเป็นความผิดท่ีมีผลโดยตรงต่อความสงบสุขและศลีธรรมอนัดี 

ของประชาชน ดังน้ัน จึงมีอัตราโทษสูงและรุนแรงกว่าประมวลกฎหมายอาญา 

จะมีโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 

มาตรา 12 วรรคหนึ่ง โทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท 



86

ตอนที่ 86
การฉ้อโกงประชาชน

มิจฉาชีพที่มีลักษณะแต่ง 

ตัวดี ดนู่านับถอื หรอืพดูจานุ่มนวล  

เพื่อชักชวนให้ประชาชนหลงเชื่อ 

แล ้วหลอกลวงเงิน ในรูปแบบ 

ต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัทขึ้นมา

แล้วโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชน 

ร ่วมลงทุน ในรูปแบบสมาชิก  

โดยชักจูงให้ผลตอบแทนมากกว่า

สถาบันการเงินกำาหนดหลายเท่าตัวหรือชักชวนให้หาสมาชิกมาร่วมลงทุนเพิ่ม 

เป็นทอดๆ และนำาเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ท่ีมาร่วมลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้แก ่

ผู้ท่ีเป็นสมาชกิท่ีอยู่ก่อนในลกัษณะหมุนเวยีน ซึง่ผู้เป็นสมาชกิรายแรกๆ อาจจะได้ 

ผลตอบแทนตามท่ีมีการโฆษณาจริงแต่ภายหลังเมื่อไม่มีสมาชิกเพิ่มเข้ามา  

กลุ่มบุคคลหรือบริษัทน้ันๆ ก็ไม่สามารถนำาเงินมาชำาระให้แก่สมาชิกท่ีเพิ่มขึ้นได้ 

ในกรณดีงักล่าวถอืว่าบุคคลหรอืบรษัิทท่ีจดัต้ังขึน้ดำาเนินการในลกัษณะแชร์ลูกโซ่ 

ซึง่เป็นการกระทำาความผิดฐานกู้ยมืเงนิท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 4 

แห่งพระราชกำาหนดการกู้ยืมทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยผู้กระทำา

ผิดจะมีโทษจำาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท  

และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ตามมาตรา 12
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87

ตอนที่ 87
การขึ้นทะเบียน 
แรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันแรงงานเป็นปัญหาหน่ึง

ท่ีเกิดขึ้นในสังคม นายจ้างส่วนใหญ่

ต้องการท่ีจะจ่ายค่าแรงให้กับแรงงาน

จำานวนน้อยจึงใช้วิธีจ้างแรงงานจาก

คนต่างด้าวแทนแรงงานท่ีเป็นคนไทย  

อย่างไรก็ตามการจ้างบคุคลต่างด้าวน้ัน  

ผู ้ เป ็นนายจ ้างจะต ้องดำา เนินการ 

ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติการทำ างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยแรงงาน

ต่างด้าวท่ีเข้ามาทำางานจะต้องมีใบอนุญาตการทำางานในประเทศไทยและต้อง 

ทำางานตามประเภทลักษณะของงานตามสถานท่ีหรือท้องท่ีกำาหนดไว้ด้วย  

ซ่ึงใบอนุญาตทำางานจะมอีายุไม่เกินสองปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาตโดยสามารถ

ต่อใบอนุญาตได้



88

ตอนที่ 88
การฉายภาพยนตร์

ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ จะต้องดำาเนินการขอจดทะเบียนต่อ 

เจ้าหน้าท่ีให้ถกูต้อง และในกรณท่ีีได้เปิดกิจการมาแล้วและมีการเปิดฉายภาพยนตร์ 

ท่ีมาจากต่างประเทศ มีสัดส่วนน้อยกว่าภาพยนตร์จากประเทศไทย ตามที่ 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวดีีทัศน์แห่งชาติประกาศกำาหนดไว้ ตามมาตรา 9(4)  

แห่งพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จะถือว่าเจ้าของ 

โรงภาพยนตร์มีความผิด โดยต้องชำาระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที ่

นายทะเบียนกลางประกาศกำาหนด ไม่เกินสามแสนบาท ตามมาตรา 68 



89

ตอนที่ 89
ใบอนุญาตประกอบกิจการ

เจ้าของกจิการทกุประเภทจะต้องติดใบอนญุาตประกอบกิจการแสดงไว้ให้

เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้องว่า สถานที่ประกอบ 

การน้ันๆ ได้แจ้งจดประเภทธุรกิจตรงและถูกต้องหรือไม่ กรณีโรงภาพยนตร์  

มักจะจัดสร้างให้ทึบและค่อนข้างมดื และมีการใช้พืน้ท่ีโฆษณาหนังมากกว่าการให้ 

ความสำาคัญในการติดใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังน้ันหากโรงภาพยนตร์ใด 

ไม่ดำาเนินการมคีวามผิดตามพระราชบัญญติัภาพยนตร์และวดีีทัศน์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 41 เช่นกัน
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90

ตอนที่ 90
เครื่องมือแพทย์ (1)

ผู้ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงามท่ีผลิตและนำาเข้าเครื่องมือแพทย์

ผิดกฎหมาย ถอืว่ามีความผิด เน่ืองจากบุคคลใดผลิต หรอืนำาเข้าเครือ่งมือแพทย์

โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาตถือว่ากระทำาผิดตามพระราช 

บัญญติัเครือ่งมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 15 วรรคหนึง่ ต้องจำาคกุไม่เกินหนึง่ปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 85



91

ตอนที่ 91
เครื่องมือแพทย์ (2)

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ จึงมีมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 

เช ่น เปิดเป็นสถานท่ีผลิต 

และนำาเข้าเครื่องมือแพทย์  

โดยไม ่ ได ้รับอนุญาตจาก 

เจ้าหน้าท่ีหรอืจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการกระทำา 

ดังกล่าวถือว่ามีความผิด

ตามพระราชบัญญัติเครื่อง

มือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 

17 วรรคหน่ึง ต้องระวาง 

โทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือ 

ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำาท้ังปรับ ตามบทกำาหนดโทษ มาตรา 86  

วรรคหนึ่ง



92

ตอนที่ 92
เครื่องมือแพทย์ (3)

ปัจจบัุนมีการซือ้ขายสินค้าทางส่ือสังคมออนไลน์ได้รบัความนิยมมากขึน้ 

เนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา แต่ยังมีสินค้า

บางประเภทท่ีรัฐไม่อนุญาต

ให้มีการขาย ได้แก่ เครื่องมือ

แพทย์ ซ่ึงหากผู้ใดจำาหน่าย 

เครื่องมือแพทย ์ โดยไม ่ ได ้

รับใบอนุญาต ถือว ่า ผู ้ น้ัน 

กระทำาผดิตามพระราชบัญญติั 

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 24 วรรคหน่ึง ต้อง 

จำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ

ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำา 

ท้ังปรับ ตามบทกำาหนดโทษ

มาตรา 89 วรรคหนึ่ง



93

ตอนที่ 93
เครื่องมือแพทย์ (4)

ปัจจุบันตลาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศมีแนวโน้ม 

สูงขึ้น ตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความ 

ต้องการของตลาดทีต่อบสนอง

ต่อคุณภาพชีวิตและปัญหา

สุขภาพของประชาชน ดังน้ัน 

หากผู้ประกอบการใดผลิต

เครือ่งมือแพทย์ โดยได้แจ้งจด

สินค้าส่งออกยังต่างประเทศ  

แต่กลับนำามาขายในประเทศไทยแทน  

ถือว่าผู้ประกอบการรายน้ัน 

ได้กระทำาผดิ พระราชบัญญติั

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  

มาตรา 34 วรรคสอง ต้องจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษมาตรา 94 วรรคสอง
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94

ตอนที่ 94
คลินิกความงามเถื่อน

ปัจจุบันคลินิกเสริมงามเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ  ่

หันมาให้ความสนใจกับสรรีะร่างกายตนเองมากขึน้กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการเสรมิ 

จมูก คาง ทรวงอก ตา การดูดไขมัน หรือการลบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า เป็นต้น 

ทำาให้มีมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสเข้ามาหารายได้ จากการให้บริการเสริมความ

งามในรปูแบบคลินิกเถือ่นท่ีไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้รบัอนญุาตอย่างถกูต้องตาม

กฎหมาย ทำาให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีหลงเชื่อและตกเป็นเหย่ือเข้าไปใช้บริการจนได้รับ

ความเสียหายท้ังต่อทรัพย์สิน และต่อสุขภาพร่างกาย หรืออาจร้ายแรงถึงขั้น 

เสียชีวิตได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดเปิดคลินิก 

โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. 2541 จะต้องโทษจำาคกุสามปี  

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 

หรือท้ังจำาท้ังปรับ และศาลจะ

ส่ังริบบรรดาส่ิงของท่ีใช้ในการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ด้วยก็ได้ ตามมาตรา 57
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ตอนที่ 95
ร้านขายยาไม่มีเภสัชกร

หากเกิดอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ไปพบแพทย์ท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล 

ท่ีมีแพทย์ประจำาอยู ่  แต่กลับหาซื้อยาเองจากร้านขายยาแผนปัจจุบันมา 

รับประทาน ข้อควรระวัง คือ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีร้านมีใบอนุญาต

และ เลขจดทะ เ บียน

อนุญาตให้ขายยาได  ้

หรอืไม่ หรอืร้านขายยานัน้ 

มีเภสัชกรประจำาร้าน 

หรือไม่ เน่ืองจากถ้าใช้ 

ยาไม่ถูกต้องอาจทำาให้

เกิดอันตรายได้ ดังนั้น  

ถ้าท่านไม่ซือ้ยาโดยตรง 

จากเภสัชกร อาจมี

ผลกระทบจากการใช้ยาไม่ถูกต้องได้ หากพบว่า ร้านขายยาไม่มีเภสัชกร 

อยู่ประจำาร้านตลอดเวลาทีร้่านยาเปิดให้บรกิาร ถอืว่ามีความผิดตามมาตรา 39  

แห่งพระราชบัญญติัยา พ.ศ. 2550 และมีโทษปรบัต้ังแต่หน่ึงพนับาทถงึห้าพนับาท  

ตามมาตรา 109 
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ตอนที่ 96
การสอบสวนคดีพิเศษ (1)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถือว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีบทบาทในการช่วย

เหลือ และตรวจสอบในการพสูิจน์หาหลักฐานในคดต่ีางๆ ซึง่เป็นไปในลักษณะของ

การสืบค้นหาผู้กระทำาผดิ หรอื เสาะหาเบาะแสของผูต้้องหาทีต้่องการอำาพรางคดี

ท่ีได้ก่อไว้ เช่น นายสจุรติ เป็นเจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพเิศษ ได้รบัคำาส่ัง 

ให้หาข้อมูลการกระทำาผิดของผู้ต้องหารายหน่ึง แต่นายสุจริตได้ปกปิดข้อมูล

ท่ีแท้จรงิ หรอืไม่รายงานข้อเท็จจรงิให้ผู้บังคบับัญชารบัทราบ เน่ืองจากผูต้้องหา 

ในคดี ท่ีตนสอบสวนอยู ่ เป ็น

ญาติกัน กรณีดังกล่าวถือว่า 

นายสุจริตได้กระทำาผิดตาม 

พระราชบัญญัติการสอบสวน

คดพีเิศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 40  

ท้ังน้ี นายสุจริตในฐานะเป็น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำาผิด  

ซึง่เป็นความผิดอาญา โดยต้อง 

ระวางโทษ เป ็นสองเท่าของ

บทกำาหนดโทษท่ีได้กำาหนดไว้

สำาหรับความผิดนั้น
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97

ตอนที่ 97
การสอบสวนคดีพิเศษ (2)

การเก็บข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคดีต่างๆ ของพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ ถือเป็นความลับอันสูงสุดในการประกอบพิจารณาคดีของศาล โดยจะ

ต้องส่งข้อมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิ และ 

ต้องมกีารกลัน่กรองเรยีบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวมีการ

เปิดเผยออกไปสู ่สาธารณชน 

โดยคดีความยังไม่สิ้นสุด เช่น 

นายด�า เป็นนักข่าวที่มีหน้าที่

ท�าข่าวเกี่ยวกับคดีต่างๆ แอบ 

เอาข ้อมูลลับที่กรมสอบสวน 

คดพีเิศษก�าลงั สบืเสาะหาข้อเทจ็จรงิ 

อยู่และน�ามาเปิดเผย โดยไม่ได้ 

รบัอนญุาตและเหน็ชอบจากหน่วยงานก่อน กรณดัีงกล่าว ถอืว่านายด�ากระท�าผิด 

เนือ่งจากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 

2547 มาตรา 26 โดยมโีทษจ�าคกุตัง้แต่สามปีถงึห้าปี หรอืปรบัตัง้แต่หกหมืน่บาท 

ถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 39

97

79 ่ีทนอต
)2( ษศเิพีดคนวสบอสราก

นวสบอสนางกันพงอข ๆงา่ตีดคบักวย่ีกเดยีอเะลยารอืรหลูมอ้ขบ็กเราก

ะจยดโ ลาศงอขีดคาณราจิพบอกะรปรากนใดุสงูสนัอบัลมาวคน็ปเอืถ ษศเิพีดค

ะลแ งิรจจ็ทเอ้ขน็ปเี่ทลูมอ้ขง่สงอ้ต  

 ว้ลแยอ้รบยีรเงอรกนั่ลกรากีมงอ้ต  

รากีมวา่ลกงัดลูมอ้ขกาห ้ีนง้ัท

เปดเผยออกไปสู สาธารณชน 

 น่ชเ ดุสน้ิส่มไงัยมาวคีดคยดโ

นายดำา ่ีทา้นหีม่ีทวา่ขกันน็ปเ 

ทำา บอแ ๆงา่ตีดคบักวย่ีกเวา่ข  

นวสบอสมรก่ีทบัลลูมอ้ขาอเ  

กษศเิพีดค ำา งิรจจ็ทเอ้ขาหะาสเบืส งัล  

อยูและนำามาเปดเผย โดยไมได 

ดยานา่วอืถ วา่ลกงัดีณรก นอ่กนางยว่นหกาจบอชน็หเะลแตาญุนอบัร ำากระทำาดิผ  

 .ศ.พ ษศเิพีดคนวสบอสรากิตัญญับชาระรพมาตราสวา่ขลูมอ้ขยผเดิปเกาจงอื่นเ

จษทโีมยดโ 62 ารตาม 7452 ำา ทาบนื่มหกห่ตแงั้ตบัรปอืรห ีปา้หงึถีปมาส่ตแงั้ตกุค  

จง้ัทอืรห ทาบนสแมาสงึถ ำา 93 ารตามมาต บัรปง้ัท



98

ตอนที่ 98
เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยทางจิต

ปัจจบุนัแนวโน้มประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจติ และมคีวามเครยีดเพิม่

มากขึ้น เนื่องจากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม บางครั้งก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ 

หรือนักจิตวิทยา เพื่อขอ

คำาปรกึษาและรกัษาอาการ

ทางจิต ท้ังน้ี ข้อมูลต่างๆ 

ของผู ้ ท่ี ไปรับคำาปรึกษา

ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

และต้องเก็บเป็นความลับ 

ท้ังน้ีหากจิตแพทย์ หรือ

นักจิตวิทยา นำาข้อมูลด้าน 

สุขภาพของผู้ป่วยไปเผยแพร่  

ส่งผลอาจทำาให้เกิดความ

เสียหายแก่ผู้ป่วย จะมีความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  

พ.ศ. 2551 โดยจำาคกุไม่เกินหน่ึงปี หรอืปรบัไม่เกินสองหม่ืนบาท หรอืท้ังจำาท้ังปรบั  

ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง 



99

ตอนที่ 99
กลั่นแกล้ง แจ้งความเท็จ

นายดำา กบันายแดง เป็นเพือ่นบ้านกนัแต่มเีหตุต้องผิดใจ เน่ืองจากนายดำา  

เม่ืออยู่ในบ้านคนเดียวจะชอบเปิดเพลงเสียงดังและทำาเสียงอึกทึกครึกโครม 

อยู่เสมอ แต่เม่ือออกมาอยู่ภายนอกบ้าน นายดำาจะกลายเป็นคนสุขุมเงียบขรึม 

พฤติกรรมของนายดำา ทำาให้นายแดง เข้าใจว่านายดำาเป็นคนวิตกจริต และเพื่อ

เป็นการดัดนิสัยนายดำาที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังน่ารำาคาญ นายแดงจึงเข้าไปแจ้ง

ความต่อเจ้าพนักงาน ว่า นายดำา มีอาการทางจิต มีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่เมื่อ

ทางเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบพบว่า นายดำา มีอาการทางจิตปกติทุกอย่างไม่ส่อ

อาการใดๆ ตามท่ีนายแดง

แจ้งเรือ่งไว้ เหตุดังกล่าวจงึ

ทำาให้นายดำาไม่ยอมความ

นายแดง เน่ืองจากทำาให้

ตนเองได้รับความอับอาย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว 

น า ย แ ด ง ไ ด ้ ก ร ะ ทำ า ผิ ด  

ใ น ฐ า น แ จ ้ ง ข ้ อ ค ว า ม 

เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน  

ต้องจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และมาตรา 51 
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ตอนที่ 100
อาชีพนักแสดง (1)

ดารานักแสดงที่ มี 

ชื่อเสียงและเป็นท่ีชื่นชอบ

ของประชาชน จะนำามาซึ่ง 

ชื่อเสียงและเงินทอง ดังน้ัน 

ส่ิงสำาคัญท่ีดารานักแสดง 

ทุกคนควรให้ต้องความสำาคญั  

คือ ความรู ้ด้านกฎหมาย 

เพราะบางครั้งอาจจะถูก

ละเมิดสิทธิ์จากผู้อื่นได้ เช่น  

ก ร ณี ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ค ลิ ป 

หรอืภาพ โดยไม่ได้รบัอนุญาต 

จากดารานักแสดงผู้เป็นเจ้าของภาพน้ัน ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติ 

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 52 ประกอบมาตรา 44 มีโทษปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาท 

ถึงสองแสนบาท ตามมาตรา 69



101

ตอนที่ 101
อาชีพนักแสดง (2)

อาชีพดาราได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมี 

รายได้สูง โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นดาราท่ีมีชื่อเสียงนอกเหนือจากการแสดงละครแล้ว  

หน่วยงานต่างๆ ก็จะมีการจ้างถ่ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  

แต่บางโอกาสนักแสดงได้รับค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตาม 

ข้อตกลง กรณดีงักล่าว ถอืว่าผู้ว่าจ้างได้กระทำาผดิ มโีทษปรบัต้ังแต่สองหม่ืนบาท 

ถึงสองแสนบาท ตามพระราชบัญญัติลิขสิท ธ์ิ  พ.ศ.2537 หมวด 2  

สิทธิ์ของนักแสดง



102

ตอนที่ 102
เลื่อยโซ่ยนต์ (1)

เล่ือยโซ่ยนต์ เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ท่ีมีฟันเลื่อย 

ติดกับโซ่ซึง่ขบัเคลือ่นด้วยกำาลังเครือ่งจกัรกล และให้ หมายความรวมถงึส่วนหน่ึง 

ส ่ ว น ใ ด ท่ี เ ป ็ น ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 

เครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี 

ตามท่ีรัฐมนตรีกำาหนด 

ในกฎกระทรวง หากผู้ใด 

ต ้ อ ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ 

นำาเข ้า เ ล่ือยโซ ่ยนต  ์

จากต่างประเทศ ต้องได้ 

รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก 

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์

ก่อนทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติ

ตามถือว่า มีความผิดตามพระราช

บัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกิน  

ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 17
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ตอนที่ 103
เลื่อยโซ่ยนต์ (2)

การดัดแปลงเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สามารถใช้งาน 

ได้มากขึ้น โดยการดัดแปลงให้มีกำาลังเครื่องยนต์ท่ีมีอยู่เพิ่มขึ้นจากท่ีระบุไว ้

ในใบอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา 4 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ถือว่าผู้นั้นมีความผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และต้องแก้ไขให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันมีกำาลัง  

เครื่องจักรกลเท่าที่ขออนุญาต ไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลกำาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม

ให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น
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ตอนที่ 104
มรดกเลื่อยโซ่ยนต์

เล่ือยโซ่ยนต์ ถือเป็นอุปกรณ์ 

ท่ีต้องตกทอดเป็นมรดกให้ถกูต้อง 

ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ดั ง น้ั น  

เม่ือเจ้าของเดิมเสียชีวิตลง  

ท า ย า ท ผู ้ รั บ ม ร ด ก 

ต้องขอขึ้นทะเบียนการ

ครอบครองเล่ือยโซ่ยนต ์

กั บ น า ย ท ะ เ บี ย น  ท้ั ง น้ี  

หากทายาทผู้รับมรดก 

ท่ีได้รับใบอนุญาตให้มี 

เลื่อยโซ ่ยนต์ ไม ่แจ ้ง 

การเสียชีวิตและการครอบครองต่อนายทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทราบ

การตายของผู้ได้รับใบอนุญาตเดิม ถือว่ามีความผิด ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 โดยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ตามมาตรา 22 
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ตอนที่ 105
จำาหน่ายนำ้ามันปลอม

สถานีบรกิารนำา้มันท่ีมกีารจำาหน่ายนำา้มันปลอมให้กับผู้ขบัขีย่านพาหนะ 

นอกจากจะไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองแล้ว ยังถือว่าเจ้าของกิจการสถานี 

บริการแห่งนั้นเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งหากมีการตรวจพบ 

สารปลอมปน หรือการกระทำาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเข้าข่ายในลักษณะหรือทำาให ้

คุณภาพของนำ้ามันเชื้อเพลิงท่ีจำาหน่ายแตกต่างไปจากท่ีกำาหนดไว้ ถือว่า 

ผู้กระทำาการปลอมปนนำา้มันรายนัน้มีความผิด ต้องจำาคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบั 

ไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ตาม

มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราช

บัญญติัการค้านำา้มนัเชือ้เพลิง 

พ.ศ. 2543 และถ้าเป็นการ 

กระทำาของผู ้ค ้านำ้ามัน  

ผู ้ขนส่งนำ้ามันโดยตรง 

ต้องโทษจำาคกุไม่เกินห้าปี  

หรอืปรบัต้ังแต่ห้าหม่ืนบาท 

ถึ ง ห ้ า แ ส น บ า ท  ห รื อ 

ท้ังจำาท้ังปรับ ตามพระราช 

บัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 มาตรา 49 วรรคสอง
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ตอนที่ 106
การเรี่ยไร (1) 

กลุ่มมิจฉาชีพท่ีมีการหลอกลวงโดย

การเรี่ยไรเงินอ้างว่าทำาเพื่อประโยชน์ราชการ 

เทศบาลหรือหน่วยงาน

สาธารณะต ่างๆ  แล ้ว 

นำ า ท รั พ ย ์ สิ น ที่ ไ ด ้ ม า 

เข้ากระเป๋าตัวเอง หากพบเห็น 

ต ้องช ่วยกันแจ ้งความ 

ให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินคดี  

เพราะการกระทำาการเรีย่ไร 

ท่ี ไม ่ ได ้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุม 

การเรีย่ไร ถอืว่าบุคคลน้ันมีความผดิ 

ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม 

การเรี่ยไร พ.ศ. 2487 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และบทกำาหนดโทษมาตรา 17 ต้อง

ระวางโทษปรบัไม่เกินสองร้อยบาท หรอืจำาคกุไม่เกนิหน่ึงเดือน หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั 
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ตอนที่ 107
การเรี่ยไร (2)

การเดนิเรีย่ไรขอรบับรจิาคเงนิสมทบกองทุนต่างๆ เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

หรือเป็นตัวแทนจากหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตโดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

จะต้องได้รบัการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรจากหน่วยงานของ

รฐัก่อน และจะต้องติดบัตร

แสดงตนหรือมีใบอนุญาต

ในขณะที่ทำาการเรี่ยไรน้ัน

ด ้วยทุกครั้ ง เพื่ อแสดง 

ความบรสิทุธิใ์นการกระทำา  

จะได้ไม่เข้าข่ายข้อหาแอบอ้าง 

ก ระทำ าก ารหลอก ลว ง  

ต้มตุ๋นคนอื่นได้ แต่หาก 

บุ ค ค ล ใ ด มี ใ บ อ นุ ญ า ต 

ให ้ทำาการเรี่ยไรได ้แล ้ว 

แ ล ะ อ อ ก ทำ า ก า ร เ รี่ ย ไ ร  

ตามคำาส่ังหรอืตามหน้าท่ี แต่กลับไม่พกใบอนญุาตในขณะทำาการ กรณีแบบนีถ้อืว่า 

เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้มีความผิด โดยมีโทษปรบัไม่เกินหน่ึงร้อยบาท ตามพระราชบญัญติั

ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 มาตรา 12 และบทกำาหนดโทษมาตรา 18
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ตอนที่ 108
การเรี่ยไร (3)

คนไทยมีนิสัยชอบทำาบุญ และมักจะบริจาคส่ิงของ หรือทรัพย์สิน 

เพือ่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ ดงัน้ันผู้ท่ีเป็นตวัแทนจากหน่วยงานท่ีได้รบั 

อนุญาตให้มาทำาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินจากผู้บริจาค จำาเป็นจะต้องชี้แจง 

และอธบิายถงึวตัถปุระสงค์ 

ในการเรี่ยไรแต่ละครั้ง

ให้ผู ้บริจาคทราบด้วย

วาจาท่ีสุภาพ และนุม่นวล  

ไม่ควรแสดงท่าทีหยาบ

กระด้างหรือ ใช้ถ้อยคำา

และวิธีการท่ี เป ็นการ

บั ง คั บ ห รื อ ทำ า ใ ห ้ ผู ้ ที่

จ ะทำ าการบริจาค น้ัน

รู ้สึกหวาดกลัวก่อนจะ

บริจาคทรัพย์ให้ เพราะ

หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว ถอืว่าผู้เรีย่ไรรายน้ัน มีความผิดตามพระราชบญัญติั 

ควบคมุการเรีย่ไร มาตรา 16 โดยมีปรบัไม่เกินหนึง่พนับาท หรอืจำาคกุไม่เกนิหน่ึงปี  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 20
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ตอนที่ 109
จัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาต

การจบักุมสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจจดัหางานซึง่ต้ังขึน้โดยไม่มี 

ใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เน่ืองจากสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าแรงงาน 

เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อผู้ค้าแรงงานหลงกลเข้าไปวางหลักทรัพย์หรือเงินทอง 

มักจะไม่ได้ทำางานตามท่ีตกลงกันไว้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ีมีให้เห็นค่อนข้างมาก  

และได้มีการเข้าไปร้องทุกข์ เพือ่ให้ดำาเนินคดแีละขอคนืหลักทรพัย์ หรอืเงนิที่ได้วาง

ประกันงานไปจากผู้ค้าแรงงาน 

ต่อหน่วยงานหรือสถานที่ท่ีเปิด

ให้บริการเหล่าน้ัน ซึ่งหากตรวจ 

พบว ่ าสถานที่ ดั งกล ่ าว ไม ่ม ี

ใบอนุญาตท่ีถูกต้องตามพระราช

บัญญัติจัดหางานและคุ ้มครอง

คนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8 

วรรคหน่ึง จะมีโทษจำาคุกไม่เกิน  

สามปี หรอืปรบัไม่เกินหกหมืน่บาท  

หรือทั้งจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 

73 (ปรับปรุงแก้ไขบทกำาหนดโทษ 

มาตรา 73 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537)
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ตอนที่ 110
การพาลูกจ้างไปทำางาน 

ต่างประเทศ

ก ร ณี น า ย จ ้ า ง 

พาลูกจ ้างหรือพนักงาน 

ของตนไปทำางานในต่างประเทศ 

เพ่ือเพิม่ทกัษะและแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์และสวัสดิการ 

ท่ีดขีองหน่วยงาน แต่การกระทำา 

ดังกล่าว นายจ้างรายน้ัน 

ต้องแจ้งให้กับอธบิดจีดัหางาน 

ทราบและอนุญาตก่อนท่ี

ดำาเนินการพาลูกจ้างของ

ตนเองไปทำางานในต่างประเทศได้ เพราะหากนายจ้างรายใดท่ีอยู่ในประเทศไทย

แล้วพาลูกจ้างของตนไปทำางานในต่างประเทศ โดยมิได้รบัอนญุาตถอืว่านายจ้าง

รายดังกล่าว กระทำาผิดกฎหมายตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน

และคุม้ครอง คนหางาน พ.ศ. 2528 โดยมีโทษจำาคกุสามปีถงึสิบปี หรอืปรบัต้ังแต่ 

หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ตามมาตรา 82
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ตอนที่ 111
การส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

ต่างประเทศ

การเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรของบุคคลต่างๆ 

ต้องมีเหตุผลในการเดินทาง บาง 

ครัง้เดนิทางเพือ่ศกึษาต่อ บางครัง้ 

เดินทางเพื่อการท ่อง เ ท่ียว  

และการส่งลูกจ้างไปฝึกงานยัง 

ต่างประเทศ ในกรณีของการ 

เดินทางออกนอกราชอาณาจะต้อง 

มีแจ้งและระบุเวลาในการเดนิทาง

อย่างชัดเจน ยิ่งเป็นกรณีการ

ส่งทำางานหรือส่งฝึกงานของ

นายจ้าง ย่ิงต้องรบีดำาเนินการแจ้งให้อธบิดกีรมการจดัหางานทราบและอนุญาต 

ก่อนส่งลูกจ้างเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพราะหากนายจ้างรายใด 

ส่งลูกจ้างไปฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วนั และไม่ได้แจ้งต่อกรมการจดัหางาน

ถอืว่ามีความผิดตามมาตรา 49 ทว ิแห่งพระราชบัญญติัจดัหางาน และคุม้ครอง 

คนหางาน พ.ศ. 2528 ต้องโทษจำาคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบปี หรือค่าปรับต้ังแต่  

หกหมื่นถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 82
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ตอนที่ 112
เงินทดแทน (1)

การดูแลสวัสดิการลูกจ้างในองค์การใดๆ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของ 

ข้อบังคับท่ีนายจ้างพึงมีและพึงกระทำาให้กับลูกจ้าง เพราะนายจ้างมีหน้าท่ีต้อง 

ดูแลลูกจ้างของตนเองให้ดี เมื่อมีสวัสดิการดี ลูกจ้างได้รับการดูแล จากนายจ้าง 

ดีแล้ว ลูกจ้างก็พร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงงานและความสามารถต่างๆ โดยทำางาน

ให้กับนายจ้างอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังมีนายจ้างบางรายท่ีคอยเอารัด 

เอาเปรียบลูกจ้างของตนเอง นอกเหนือจากการจ่ายค่าแรงงานอย่างเดียว  

แต่ไม่มีสวัสดิการอื่นตอบแทน 

ให้กับลูกจ้าง ซึง่กรณลูีกจ้างเกิด

ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

แต่นายจ้างไม่ดูแลให้ความช่วย

เหลือตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับ

ถือว่านายจ้างผู้น้ันมีความผิด

ตามพระราชบัญญติัเงนิทดแทน 

พ.ศ. 2537 มาตรา 13 โดยมีโทษ  

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำา 

ทั้งปรับ ตามมาตรา 62



113

ตอนที่ 113
เงินทดแทน (2)

 
เงินทดแทนท่ีมีให้กับลูกจ้างมี 4 ประเภท คือ 1) ค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง

ไม่สามารถทำางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

2) ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 3) ค่าทดแทนกรณี

ทุพพลภาพ และ 4) ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย ซึ่งจำานวนเงินค่าทดแทน 

เหล่าน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือนายจ้างรับลูกจ้างเข้ามาทำางานและหักเงินบางส่วน 

ตามกฎหมายกำาหนดนำาส่งประกันสังคม เพือ่เป็นสวสัดกิารให้กบัลูกจ้าง โดยลูกจ้าง 

จะได้รบัเงนิทดแทนเหล่าน้ี ในกรณท่ีีได้กล่าวมาข้างต้น และหาก ในกรณท่ีีลูกจ้าง

เสียชวีติโดยปราศจากญาติในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ผูที้เ่ป็นนายจ้างจะต้องรบัภาระ

หน้าท่ีจัดการศพให้กับลูกจ้างรายน้ัน เพราะหากนายจ้างไม่ดำาเนินการถือว่า

นายจ้างผู้น้ันได้กระทำาผิด

ตามมาตรา 17 แห่งพระ

ราชบัญญัติ เงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 ต้องระวาง 

โทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  

ตามบทกำาหนดโทษมาตรา 62
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ตอนที่ 114
เงินทดแทน (3)

 
ลูกจ้างทุกคนต้อง

ได้รับการคุ ้มครองในด้าน

ส วั ส ดิ ก า ร ต ่ า ง ๆ  จ า ก

กฎหมายที่บังคับให้นายจ้าง

พึงกระทำาและแสดงแบบการ

ขึ้นทะเบียนลูกจ้างไว ้เป ็น

หลักฐาน รวมถึงการแสดง

แบบการหักเงินจากค่าจ้าง

ของลูกจ้างเพื่อนำาส่งเป็น

เงินสมทบในแต่ละเดือนด้วย 

นายจ้างรายใดซึง่มีหน้าท่ีต้องจ่ายและนำาส่งเงนิสมทบ ต้องย่ืนแบบแสดงรายการ

แสดงรายชื่อลูกจ้างตามแบบที่กำาหนดไว้และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด  

หากนายจ้างรายใดไม่ปฏบัิติตาม ถอืว่านายจ้างรายน้ันมีความผดิ ตามมาตรา 44  

แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ต้องจำาคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามบทกำาหนดโทษมาตรา 62
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ตอนที่ 115
เปิดเผยข้อมูลนายจ้าง

นางสาวสมใจ ทำางานอยู่บริษัทแห่งหน่ึงในตำาแหน่งเจ้าพนักงานฝ่าย

บุคคล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำาระบบเงินเดือน และสรุปรายงานเงินทดแทน

ของพนักงานและบุคลากรในบริษัททุกวัน และวันหน่ึงนางสาวสมใจได้ลาออก

จากบริษัทและนำาเอาข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเดิมที่ตนเองรับผิดชอบในขณะ

ปฏิบัติหน้าท่ีติดตัวออกไปด้วย และนำาข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดเผยให้กับบริษัท

ใหม่ท่ีนางสาวสมใจ

ย่ืน เรื่ องสมัครงาน  

กรณีดังกล่าวถือว่า 

น า ง ส า ว ส ม ใ จ  

ได้กระทำาผดิมาตรา 65  

ตามพระราชบัญญัติ

เ งิ น ท ด แ ท น  พ . ศ . 

2537 ฐานความผิด

เปิดเผยข้อเท็จจริงใดๆ 

เก่ียวกับข้อมูลของนายจ้าง

ซึง่ได้รูม้าเน่ืองจากการปฏบัิตหิน้าท่ี  

หากผู้ใดกระทำาการดังกล่าวจะมีโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน 

สองพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ตอนที่ 116
ธนบัตรปลอม (1) 

ธนบัตร และเหรียญกระษาปณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างๆ ท่ีใช้ชำาระ

หน้ีได้ตามกฎหมาย จะถูกผลิตขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐให้กับประชาชนได้

แลกเปลี่ยน ซื้อขายกัน แต่หากบุคคลใดได้ทำาการปลอมขึ้น ไม่ว่าจะปลอมขึ้น

เพื่อให้เป็นธนบัตร เหรียญกษาปณ์ 

หรือพันธบัตรรัฐบาล ใบสำาคัญ

สำาหรบัรบัดอกเบ้ียพนัธบัตร

หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งรัฐบาล

ออกใช ้ห รือให ้อำ านาจ

ออกใช้ ถือว่าบุคคลผู้นั้น 

ก ร ะ ทำ า ค ว า ม ผิ ด ท า ง

อาญามาตรา 240 ว่าด้วย

ความผิดฐานปลอมเงินตรา 

โดยมีโทษจำาคุกตลอดชีวิตหรือ 

จำาคกุต้ังแต่สิบปีถงึยีสิ่บปี และปรบัต้ังแต่

สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 240 
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ตอนที่ 117
ธนบัตรปลอม (2)

ปัจจุบันยังมีธนบัตรปลอมแพร่ระบาดอยู่เป็นระยะ เน่ืองจากยังมีพวก

มิจฉาชีพลักลอบทำาเครื่องผลิตธนบัตรปลอม เพื่อนำาขายต่อในราคาถูก

ให้กับบุคคลอื่นหรือนำามาใช้จ่ายตามสถานท่ีต่างๆ การกระทำาดังกล่าวถือ

เป็นความผิดเก่ียวกับเงินตรา 

ตามมาตรา 246 แห่งกฎหมาย

ประมวลอาญา ซึ่งระบุว่าหาก

ผู ้ ใ ด ทำ า เ ค รื่ อ ง มื อ ห รื อ วั ต ถุ

สำาหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา

ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ 

ธนบัตร หรือส่ิงใดๆ ซึ่งรัฐบาล

ออกใช้หรือให้อำานาจให้ออกใช้

หรือสำาหรับปลอมหรือแปลง

พันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำาคัญ 

สำาหรบัรบัดอกเบ้ียพนัธบัตรนัน้ๆ  

หรือมเีคร่ืองมือ หรอืวตัถเุช่นว่านัน้  

เพ่ือใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  

และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
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ตอนที่ 118
การปลอมเอกสาร (1)

การปลอมแปลงเอกสารข ้อมูล 

ของบุคคลอื่นหรือของหน่วยงานอื่น 

ท่ีไม่ใช่ของตนเอง มีให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง  

ท้ังๆ ท่ีในปัจจบุนัได้มีหลายหน่วยงาน  

ไ ด ้ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ถึ ง วิ ธี ก า ร

ป้องกันการนำาเอกสารส่วนตัวไป 

ใช้ในกรณต่ีางๆ และความผิดเก่ียวกับ 

การปลอมเอกสาร แต่กลุ่มมิจฉาชพี 

ท่ีเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 

ความเดือดร้อนของคนอืน่ยังคงกระทำา

การปลอมขึน้ท้ังฉบับหรอืแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด เติมหรอื ตัดทอนข้อความ หรอืแก้ไข

ด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลง ลายมือชื่อ

ปลอมในเอกสาร โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อืน่หรอืประชาชน ถ้า

ได้กระทำาเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำาความผิด 

ฐานปลอมเอกสาร โดยมีโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามประมวลอาญามาตรา 264 วรรคหนึ่ง 
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ตอนที่ 119
การปลอมเอกสาร (2)

การปลอมเอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ พนัิยกรรม ใบหุ้น ใบหุ้นกู้  

หรอืใบสำาคญัของใบหุ้นหรอืใบหุ้นกู ้ต๋ัวเงนิ หรอืบัตรเงนิฝาก ขึน้มาแทนฉบับจรงิ  

กฎหมายอาญาถือว่าผู้น้ันมีความผิด ฐานปลอมเอกสาร ต้องโทษจำาคุก 

ต้ังแต่หน่ึงปีถงึสิบปี และปรบัตัง้แต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท ตามมาตรา 266 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนที่ 120
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม (1)

การใช้บัตรอเิล็กทรอนิกส์ เช่น บตัรเครดติ บัตร ATM และบัตรทางการเงนิ 

อื่นๆ ได้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น จึงทำาให้มิจฉาชีพ

ฉกฉวยโอกาสทำาการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

อย่างใดอย่างหน่ึง ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากผู้ใดกระทำาการ

ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น จะทั้งฉบับ หรือบางส่วน ตามกฎหมายถือว่า 

มีความผิดฐานปลอมบัตรอเิล็กทรอนิกส์ มโีทษจำาคกุต้ังแต่หน่ึงปีถงึห้าปี และปรบั 

ต้ังแต่สองหม่ืนบาทถงึหน่ึงแสนบาท ตามมาตรา 269/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา120
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ตอนที่ 121
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม (2)

การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลท่ีได้คิดประดิษฐ์หรือได้จัดทำา 

เครือ่งมอืท่ีใช้เพือ่การปลอมข้อมูลอนัแท้จรงิของบุคคลอืน่ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเอทีเอม็  

บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด  

หรอืบตัรใดๆ กต็ามท่ีสามารถ

นำามาใช้ชำาระค่าสินค้าและ

บริการแทนเงินสด แล้วค่อย 

ชำ า ร ะ คื น เ มื่ อ ถึ ง กำ า ห น ด 

ระยะเวลาแก ่ เจ ้าของผู ้ ให ้

บ ริ ก า ร บั ต ร ต า ม เ งื่ อ น ไ ข 

ข้อตกลงของบัตรต่างๆ แทน

เจ้าของบัตรตัวจริง ถือว่า 

ผู้กระทำาการดงักล่าว มีความผิด 

ทางอาญาในความผดิเก่ียวกับบัตรอเิล็กทรอนิกส์ ต้องจำาคกุต้ังแต่หน่ึงปีถงึห้าปี  

และปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท ตามมาตรา 269/2 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา 
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ตอนที่ 122
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม (3)

สถาบันการเงนิผู้ให้บรกิาร 

บัตรอิ เ ล็กทรอนิกส ์ต ่างๆ  

ได้มีมาตรการการป้องกัน

การแอบอ้างการใช้บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตร

สมาชิกต่างๆ บัตรเครดิต  

ประเภทวซ่ีา มาสเตอร์การ์ด  

หรอื บัตรเดบติ บตัรกดเงนิสด  

เพื่อป ้องกันมิให ้ มิจฉาชีพ 

แอบอ้างเอาบัตรไปใช้หรือก่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือบัตร โดยการ

ให้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลในการยืนยันเปิดใช้บัตรในครั้งแรก หรือ การส่งรหัส 

ข้อความเพือ่ปลดล็อค ทางหมายเลขโทรศพัท์ทีแ่จ้งให้กบัผู้ให้บรกิาร เพือ่ป้องกัน

ข้อมูลรั่วไหลและการแอบอ้างได้ เพราะหากผู้ใดแอบอ้างเอาบัตรของบุคคลอื่น 

มาใช้โดยมิชอบ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หรอืบุคคลอืน่ ถอืว่าการกระทำา ดงักล่าว เป็นความผิดฐานใช้บตัรอเิลก็ทรอนิกส์ 

ของผู้อื่น มีโทษจำาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  

ตามมาตรา 269/5 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนที่ 123
หนังสือเดินทาง (1)

ในแต ่ละวันมีผู ้ เดินทาง 

ผ ่าน เข ้ า-ออก ประ เทศ 

เป ็นจำานวนมาก ท้ังถูก 

กฎหมายและผิดกฎหมาย  

ดังน้ัน เหล่ามิจฉาชีพ

จึงทำาพาสปอร์ตหรือ

หนังสือเดินทางปลอม  

ให ้ กับบุคคลต ่างด ้าว 

ท่ีลักลอบเข้ามาในประเทศ

แบบผิดกฎหมาย ท้ังน้ีหากผู้ใด

ทำาหนังสือเดนิทางปลอมขึน้ท้ังฉบับ หรอื

แต่ส่วนหน่ึงส่วนใด เติมหรอืตัดทอนข้อความหรอืแก้ไขด้วยประการใดๆ โดยน่าจะ 

เกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางที่แท้จริงหรือประชาชน เพื่อให้ 

ผู้หน่ึงผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นหนังสือเดินทางฉบับจริง ถือว่าผู้น้ันกระทำาความผิด 

ฐานปลอมหนังสือเดนิทาง ต้องจำาคกุตัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี และปรบัต้ังแต่สองหม่ืนบาท 

ถงึสองแสนบาท ตามกฎหมายอาญา มาตรา 269/8 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนที่ 124
หนังสือเดินทาง (2)

หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารท่ีรับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของ 

ผู้ถือครองสำาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง  

ทำาการตรวจค้นแล้วพบว่า บุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางตัวจริงกับข้อมูลใน

หนังสือเดินทางไม่ตรงกัน ซึ่งบุคคล 

น้ันได้ใช้หนังสือเดินทางของ 

ผู้อื่นโดยมิชอบในประการ

น่าจะก่อให้เกิดความ

เสียหายให ้แก ่ผู ้อื่น 

ห รื อ ป ร ะ ช า ช น  

จะต้องได้รับโทษจำาคกุ 

ไม่เกินสิบปี และปรับ

ไม ่ เกินสองแสนบาท 

ตามมาตรา 269/11 

วรรคหน่ึง แห่งประมวล

กฎหมายอาญา



125

ตอนที่ 125
หนังสือเดินทาง (3)

มาตรการการป้องกันบ่อนทำาลายชาติ จากคนต่างด้าวท่ีเข้าประเทศ 

อย่างผิดกฎหมายถือเป็นมาตรการที่ต้องเข้มงวด เพราะการตรวจตราเบื้องต้น  

คือ เอกสารแสดงหลักฐานต่างๆ ของบุคคลท่ีต้องการจะเข้าหรือออกนอก

อาณาจักร เพราะฉะน้ันหาก 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละจดุ 

เ ข ้มงวดในการตรวจตรา  

หลกัฐานของคนทีเ่ขา้เมอืง และ

หากพบว่ามีบุคคลใดได้ทำาการ

ปลอมดวงตรา รอยตรา หรือ

แผ่นปะตรวจลงตรา อันใช  ้

ในการตรวจลงตราสำาหรบัการ 

เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

ในหนังสือเดนิทางระหว่างประเทศ  

จะต้องดำาเนินคดีทันทีเพราะ 

มีความผดิทางอาญา ต้องจำาคกุต้ังแต่หน่ึงปีถงึสิบปี และปรบัต้ังแต่สองหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท ตามมาตรา 269/12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ตอนที่ 126
ข่มขืน

การข่มขืน เป็นพฤติกรรมกระทำาทารุณทางเพศ และถือเป็นภัยอันตราย

ต่อสังคมท่ีรุนแรงอีกกรณีหนึ่ง สาเหตุของการข่มขืนอาจจะเกิดมาจากหลาย

กรณีท่ีเป็นมูล เพราะหากเกิดกรณีดังกล่าว กฎหมายถือว่าผู้กระทำาการน้ัน 

ได้กระทำาความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น ตามมาตรา 276 วรรคหน่ึง  

ท่ีได้บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช ้

กำาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นน้ัน 

อยู่ในภาวะที ่ไม่สามารถขดัขนื 

ได ้หรือโดยทำาให้ผู ้อื่นนั้น

เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคล

อืน่ ถอืว่ามีความผิดฐาน 

ข่มขนืกระทำาชำาเราผู้อืน่  

ต้องโทษจำาคุกต้ังแต่

ส่ีปีถงึยีสิ่บปี และปรบั 

ต้ังแต่แปดพันบาท

ถึงสี่หมื่นบาท 
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ตอนที่ 127
ข่มขืนเด็ก

คดข่ีมขนืถอืเป็นภยัทางเพศ 

ท่ีรนุแรง และอาจจะเกิดขึน้ได้

อย่างท่ีไม่คาดคิด กรณี 

ท่ีเกิดขึน้ เดก็ท่ีช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ อายุไม่เกิน 

13 ปี โดยการหลอก 

หรือการมอมยาให้สลบ

จากคนร้าย หรือมิจฉาชีพ 

ท่ี ส ว ม ร อ ย เ ข ้ า ม า ตี ส นิ ท 

แม้แต่ใกล้ชิดในครอบครัว เช่น พ่อ  

พ่อเลี้ยง ปู่ ตา น้า น้องชาย รวมไปถงึบุคคลท่ีได้รบัการเคารพนับถอื เพราะการ

ก่อเหตุการณ์แบบน้ีถอืว่าเป็นคดทีางอาญา ดงัน้ัน กฎหมายจงึกำาหนดมาตรการ 

ลงโทษต่อผู้กระทำาชำาเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องโทษจำาคุกต้ังแต่เจ็ดปี 

ถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจำาคุกตลอดชีวิต  

ตามมาตรา 277 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ตอนที่ 128
ฆ่าผู้อื่น

การฆ่าผู้อืน่ท้ังโดยเจตนา แม้จะด้วยเหตุผลใดกต็าม หากผู้กระทำาความผิด 

โดยรู้สำานึกในการกระทำา และผู้กระทำาประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผล 

ถึงการกระทำาน้ัน ถือว่าผู้น้ันมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต้องระวางโทษ 

ประหารชวีติ จำาคกุตลอดชวีติ หรอืจำาคกุต้ังแต่สิบห้าปีถงึย่ีสิบปี ตามบทกำาหนดโทษ  

มาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนที่ 129
ฆ่าบุพการี

บุคคลใดที่ฆ่า พ่อ แม่ บุพการี ของตนเอง ถือว่าบุคคลนั้นใจคอโหดเหี้ยม

อำามหิตมาก และไม่มีความสำานึกกตัญญกูตเวทีท่ีจะตอบแทนผู้ท่ีให้กำาเนิดเล้ียงดู 

การกระทำาการดงักล่าว ตามกฎหมายจะต้องได้รบัโทษประหารชวีติ ตามมาตรา 

289 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ตอนที่ 130
การทำาแท้ง (1)

ปัญหาการทำาแท้งลูก  

มักจะพบในช่วงอายุของ 

ผู้หญิง ระหว่าง 12 ถึง 18 ปี 

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ในเรื่องของเพศศึกษาหรือ

ขาดวิธีการป้องกันเม่ือมี

เพศสัมพันธ์ รวมถึงการ

ต้ังครรภ์ ในขณะท่ีตนเอง 

ไม่พร้อม รวมถึงอาจจะโดน 

กระทำาชำาเราแล้วไม่กล้า

บ อ ก ใ ห ้ ผู ้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง

ตนเองทราบ เพื่อแจ้งความ ดำาเนินคดีกับผู้ที่กระทำาผิด จึงหาทางแก้ปัญหา

ด้วยการทำาแท้งด้วยตนเอง หรือไปหาผู้อื่นให้ช ่วยทำาแท้งให้ ถือว่าการ 

กระทำาดังกล่าวเป็นความผิดฐานทำาให้แท้งลูก ต้องรับโทษจำาคุกไม่เกินสามปี  

ปรบัไม่เกินหกพนับาท หรอืท้ังจำาท้ังปรบั ตามมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนที่ 131
การทำาแท้ง (2)

การทำาแท้ง ถอืเป็นการกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย ดงัน้ัน หากผู้ใดทำาให้หญงิแท้งลูก  

แม้หญิงน้ันจะยินยอมก็ตาม ถือว่าผู้น้ันกระทำาความผิดฐานทำาให้หญิงแท้งลูก 

ต้องรบัโทษจำาคกุไม่เกินห้าปี หรอืปรบัไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรอืท้ังจำาทัง้ปรบั ตาม

มาตรา 302 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ท้ังน้ี หากการกระทำาน้ันเป็น

เหตุให้หญงิท่ีต้ังครรภ์ได้รบัอนัตรายสาหัสอย่างอืน่ด้วย จะต้องมีโทษจำาคกุ ไม่เกิน  

เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 302 

วรรคสอง 
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ตอนที่ 132
ลักทรัพย์ผู้อื่น

การลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือท่ีตนเป็นเจ้าของ 

ร่วมกับบุคคลอื่นไปโดยทุจริต เช่น นายดำา ได้ขโมยโทรศัพท์ของนายขาว  

เพื่อไปขายและนำาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งการกระทำาดังกล่าวของนายดำา  

ถือว่ากระทำาผิดต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท  

ตามมาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ตอนทีี่ 133
ลักทรัพย์พระพุทธรูป 
หรือวัตถุทางศาสนา

การลักขโมยพระพุทธรูป 

ห รื อ วั ต ถุ ท า ง ศ า ส น า  

ถือเป็นการบ่อนทำาลายชาติ 

ท่ีร้ายแรงคดีหนึ่ง ย่ิงเป็น 

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ห รื อ วั ต ถ ุ

ท า ง ศ า ส น า ท่ี ห า ย า ก  

และคู ่ควรต่อการอนุรักษ ์ 

แต่ไม่ว่าลักทรัพย์จากบ้าน  

หรือจากวัดวาอารามก็ตาม  

ก็ถือว่าบุคคลน้ัน ได้กระทำาผิดอาญา 

มาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกพัน

บาทถงึสองหม่ืนบาท และหากเป็นกระทำาในสำานักสงฆ์ หรอืสถานอนัเป็นทีเ่คารพ

ในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานท่ีราชการหรือ  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องโทษจำาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่ 

หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง
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ตอนที่ 134
“ลักทรัพย์” กับ “วิ่งราวทรัพย์”

ลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริต เช่น การแอบเอาสิ่งของ 

ท่ีบุคคลอืน่ได้วางไว้ไปขาย โดยผู้ท่ีกระทำาความผดิฐานลักทรพัย์จะต้องถกูระวางโทษ  

จำาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท และหากการลักทรัพย์น้ัน  

ได้กระทำาในช่วงเวลากลางคืน หรือในบริเวณที่มีเหตุ เพลิงไหม้ การระเบิด หรือ 

ในบรเิวณท่ีมีอบุติัเหตุ ผู้ทีเ่ข้าไปลักทรพัย์ในบรเิวณดังกล่าว จะต้องถกูระวางโทษ 

หนักขึ้นกว่าการลักทรัพย์ในช่วงเหตุการณ์ปกติ ท้ังนี้เพราะเหตุการณ์หรือ 

ช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าของทรพัย์กำาลังได้รบัความเดอืดร้อนและไม่สามารถท่ีจะดูแล 

ทรัพย์ของตนเองได้และการกระทำาในเหตุการณ์หรือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการ 

กระทำาท่ีซำ้าเติมเจ้าของทรัพย์ท่ีกำาลังได้รับความเดือดร้อน วิ่งราวทรัพย์ คือ  

การลักทรพัย์ของผู้อ่ืนโดยฉกฉวยเอาไปซ่ึงหน้า โดยเจ้าของทรัพย์สินน้ันอยูใ่นสภาวะ 

ตกใจด้วย ถือว่าเป็นการกระทำาท่ีอุกอาจกว่าการ 

ลักทรัพย์ธรรมดา เช่น การกระชากสร้อยคอ 

ผู้อืน่ในขณะเดนิเล่น เป็นต้น ซึง่ผู้กระทำาการ 

วิ่งราวทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจำาคุก 

ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการวิ่งราวทรัพย์

ทำาให้ผูอ้ืน่ ได้รบับาดเจบ็หรอืเสียชวีติ ผู้ท่ี

กระทำาผิดจะต้องถกูระวางโทษหนักขึน้ด้วย
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ตอนที่ 135
การกรรโชกทรัพย์

การแสดงพฤติกรรม การขู ่กรรโชก หรือมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว 

เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และถือเป็นภัย 

ต่อสังคมอย่างหน่ึง ถงึแม้ว่า ผู้ถกูขูก่รรโชกทรพัย์ ไม่กล้าเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ี  

เพราะเกรงกลัวบารมี หรือภัยอันตรายจะตามมาถึงตัว ตามกฎหมายหากผู้ใด

กระทำา หรือมีพฤติกรรมดังกล่าว  

ถื อ ว ่ า ผู ้ น้ั น มี ค ว า ม ผิ ด

ฐานกรรโชกทรัพย ์  

หากเป็นการกรรโชก

จะต้องโทษจำาคุก 

ไม่เกินห้าปี และปรับ

ไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท  

ตามมาตรา 337 

แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา 
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ตอนที่ 136
ปล้นทรัพย์

การปล้นทรัพย์ เป็นการ

ชิงทรัพย์โดยเกิดจากการ 

กระทำาความผิดของบุคคล 

ได้กระทำาร่วมกัน ตั้งแต่ 

3  คนขึ้ น ไป  ซึ่ ง ให ้ ได ้

ทรัพย์สินของคนอื่นมา

เป็นของตนเอง เช่น การ

ปล้นธนาคาร ถือเป็นการ

กระทำาความผิดฐานปล้นทรพัย์  

ตามมาตรา 340 แห่งประมวลกฎหมาย 

อาญา จะต้องโทษจำาคุกต้ังแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาท 

ถึงสามหม่ืนบาท หากการปล้นน้ันผู้กระทำาคนใดคนหนึ่งมีอาวุธติดตัวไปด้วย  

ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่สิบสองปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่สองหม่ืน 

ส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท ตามมาตรา 340 วรรคสอง หรือในการปล้นเป็นเหตุ 

ให้เจ้าทรพัย์หรอืบุคคลอืน่เสยีชวีติ ผู้กระทำาการปล้นทรพัย์ ต้องโทษประหารชวีติ  

ตามมาตรา 340 วรรคห้า
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ตอนที่ 137
ละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์  หมายถึง

การนำาผลงานของผู ้อื่นมาใช ้  

เผยแพร ่  ดัดแปลง ทำาซำ้า  

เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า  

หรือให้เช่าซื้อเพื่อหากำาไร 

โดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน 

ไม ่อนุญาต หรือไม ่ ได  ้

รับทราบ เช ่น นายแดง

ได ้นำา เ ส้ือผ ้า ท่ี มีลิขสิทธิ ์

ไปขายตามตลาดนัด โดยไม่ได้ 

รับอนุญาตจากเจ ้าของ 

ลิขสิทธ์ิในราคาท่ีสูงเกินจรงิ  

ถอืว่าการกระทำาดงักล่าวมคีวามผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  

พ.ศ. 2537 ต้องระวาง โทษจำาคกุต้ังแต่สามเดอืนถงึสองปี หรอืปรับต้ังแต่ห้าหมืน่บาท 

ถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 70
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ตอนที่ 138
สิทธิประโยชน์คนพิการ

คนพกิาร ถอืเป็นบุคคลทีมี่ข้อจำากดัในการปฏบัิติกจิกรรมในชีวติประจำาวนั  

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

การมองเห็น การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา 

และการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  

และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้กำาหนด

ให้คนพิการได้รบัสิทธท่ีิสำาคญัอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ครอบคลุมวถิชีวีติคนพกิาร 

ต้ังแต่เกิดจนตาย รวมอย่างน้อย 9 ประการ ได้แก่ 1. เบ้ียคนพกิาร 2. บรกิารฟ้ืนฟ ู

สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ 

3. บริการจัดการศึกษา 4. บริการ 

จ ้ า ง ง า น ค น พิ ก า ร  5 . บ ริ ก า ร 

ส่ิงอำานวยความสะดวก 6.บริการ

เงินกู้ 7.บริการสวัสดิการสังคม 

8.บริการล่ามภาษามือ 9.การลด 

หย่อนภาษีเงินได้ เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการให้ดีขึ้น
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ตอนที่ 139
การอุ้มบุญ

การอุม้บุญ หมายถงึ การต้ังครรภ์ด้วยการนำาตัวอ่อนทีป่ฏสินธิภายนอก

ร่างกายของแม่ไปฝากไว้ในมดลูกของผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทน 

“การอุ้มบุญแท้” คือ การใช้นำ้าเชื้อจากฝ่ายชายของคู่ท่ีต้องการมีบุตร 

ผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญ และฉีดฝังในมดลูกของคุณแม่อุ้มบุญ จะเห็นได้ว่าไม่มี

กระบวนการใดเก่ียวข้องทางชีวภาพกับผู้หญิงท่ีต้องการมีบุตรเลย อาจเน่ือง

มาจากการผ่าตัดนำารงัไข่ออกไป หรอืมีปัญหา 

รังไข่ไม่สามารถผลิตไข่ท่ีสมบูรณ์ได้ คุณแม่ 

ผู้อุ้มบุญแท้คือผู้ที่ให้ทั้งไข่และมดลูก 

“อุ ้มบุญเทียม” คือ การที่ใช้นำ้าเชื้อ 

และไข่จากคูค่ณุพ่อคณุแม่ทีแ่ท้จรงิ แล้วจงึฝากไข่ 

ท่ีรบัการผสมเรยีบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของคณุ 

แม่อุ้มบุญ ผู้จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้ต้ังครรภ์แทนจนกว่าทารกจะคลอด ในกรณีน้ี 

เดก็ทารกจะไม่มีความเก่ียวข้องทางพนัธกุรรมใดๆ กับคณุแม่ผูอุ้ม้บุญเลย แม่อุม้บญุ 

ทำาหน้าท่ีเป็นเพยีงผู้ให้ยมืมดลูกเท่าน้ัน ซึง่ปัจจบัุนการอุม้บุญเทียมเป็นทางเลือก

ที่ได้รับความนิยมมากกว่าการอุ้มบุญ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสามีภรรยา 

ท่ีมีประสบปัญหาการมีบุญยาก กระทรวงสาธารณสุขจึงกำาหนดกฎหมาย  

“พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ

ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558” ออกมาบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน
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ตอนที่ 140
รับจ้างอุ้มบุญ

ปัจจุบันจะพบว่ามีการ

รับจ้างอุ ้มบุญกันมากขึ้น 

เ น่ืองจากสามีภรรยา

หลายๆ คู่ ประสบปัญหา

ก า ร มี บุ ต ร ย า ก แ ล ะ 

ต้องการมีทายาทมาสบืสกุล  

โดยเฉพาะชาวต่างชาติ 

ที่ต้องการมีบุตร จึงเดินทาง

เข้ามาหาแม่อุ ้มบุญ ซึ่งเป็น 

ผู้หญิงไทย โดยการจ้างให้ผู้หญิง

ท่ีมีความประสงค์อุ ้มบุญแทน ซึ่งการ 

กระทำาดงักล่าวถอืว่าผิดกฎหมาย เพราะการรบัจ้างต้ังครรภ์ผิดทัง้ทางจรยิธรรม 

ศลีธรรม และกฎหมาย ดงัน้ัน หากผู้ใดกระทำาการรบัจ้างอุม้บุญ ถอืว่ามีความผิด 

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 จะต้องโทษจำาคุกสิบปี และปรับ

ไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 48
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