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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
และความรู้ด้านกฎหมายที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน

พิมพ์ครั้งที่ 1	 จ�านวน	18,600	เล่ม
ปีที่พิมพ์		 	 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2562
จัดท�าโดย			 กองกลาง	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขที่	120	หมู่ที่	3	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ชั้น	8
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษาฯ	ถนนแจ้งวฒันะ
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี	่กรุงเทพมหานคร	10210
โทรศัพท์		 0	2141	5150
โทรสาร		 0	2143	8238
www.moj.go.th
Facebook	:	กระทรวงยุติธรรม

พิมพ์ที่  บริษัท	วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง	แอนด์	พริ้นติ้ง	จ�ากัด
เลขที่	2	ซอย	86/1	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางอ้อ	เขตบางพลัด	
กรุงเทพฯ	10700
โทรศัพท์	0	2880	1876
โทรสาร		0	2879	1526
E-mail	:	printservice@wswp.co.th
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วิสัยทัศน์
“สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม”

ค่านิยมร่วมขององค์กร 
“ยุติธรรมถ้วนหน้า	ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1.	 ก�าหนดนโยบายและแผน	ทิศทางการพัฒนาและบูรณาการงานยุติธรรม																																								
2.	 ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
3.	 พฒันาพฤตนิสิยัผูก้ระท�าผดิให้เป็นคนดี	และอยูร่่วมในสงัคมได้อย่างปกตสุิข
4.	 สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม	และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5.	 บรูณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพือ่ให้สงัคมปลอดภยั

จากยาเสพติด	

อ�านาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
มาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	
ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า	 “ให้มีอ�านาจหน้าที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	 เสริมสร้างและอ�านวย
ความยุติธรรมในสังคม	 และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม”
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กระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุตธิรรม

1. คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

3. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

2. สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย 

 (องค์การมหาชน) รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอำานวยความยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กลุ่มงานอำานวยการ

สำานักงานกิจการยุติธรรม

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. จัดตัง้ตามพระราชบญัญตัพัิฒนาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2549
2. จัดตัง้ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้สถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554
3. จัดตัง้ตามพระราชบญัญตัสิถาบันอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2550
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กรมบังคับคดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กลุ่มภารกิจ 
ด้านบริหารความยุติธรรม

4. เนติบัณฑิตยสภา

5. สภาทนายความ

6. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมราชทัณฑ์

สำานักงาน ป.ป.ส.

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบญัญตัเินตบิณัฑติยสภา พ.ศ. 2507
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตัสิภาทนายความ พ.ศ. 2528
6. สว่นราชการในสงักัดกระทรวงยตุธิรรม และข้ึนตรงตอ่รฐัมนตรีวา่การกระทรวง
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ภารกิจส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานรัฐมนตรี
Office of The Minister

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์	 กล่ันกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตร	ี 
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยส่ังการของรัฐมนตรี	 สนับสนุนการท�างาน
ของรัฐมนตรีในการด�าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี	 รัฐสภาและประชาชน	
ประสานงานการตอบกระทู	้ชีแ้จงญตัติ	ร่างพระราชบญัญติั	และกจิการอืน่ทางการเมอืง	
ด�าเนินการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์	 ร้องเรียน	 หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานรัฐมนตรี 
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	 0	2141	6435
โทรสาร	 0	2141	9883		
เว็บไซต์	 www.moj.go.th/th/home-om
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ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of The Permanent Secretary

ด�าเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�าข้อมูลเพื่อใช้ 
ในการก�าหนดนโยบายเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องกระทรวง	แปลงนโยบายของรฐับาล
และนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง	ก�ากับ	เร่งรัด	
ติดตามประเมนิผล	รวมทัง้ประสานการปฏิบตัริาชการของหน่วยงานในสงักัดกระทรวง	
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ 
ของหน่วยงาน	 ดูแลงานประชาสัมพันธ์	 การต่างประเทศ	พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และเผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง	สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร	จดัสรรและบรหิาร
ทรพัยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยติุธรรม	
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้บรูณาการและขับเคลือ่นแผนการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

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

หน่วยงานอ�านวยการ
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ส�านักงานกิจการยุติธรรม
Office of Justice Affairs

1.	รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ	และด�าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2.	ศกึษา	วเิคราะห์นโยบาย	แผนยทุธศาสตร์	และแนวทางการบรหิารกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

3.	สนับสนุนและด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
4.	ประสานและด�าเนินการวิจัยด้านกฎหมาย	ระบบงานยุติธรรม	และทางด้าน

อาชญาวิทยา	 รวมทั้งติดตาม	 และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.	พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6.	ด�าเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง
7.	บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์ 0	2141	3666
โทรสาร	 0	2143	8933	
เว็บไซต์ www.oja.go.th
Line	 	 @WEAREOJA

หน่วยงานอ�านวยการ



กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
9

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
Department Of Special Investigation

1.	รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.	ป้องกนั	ปราบปราม	สบืสวน	และสอบสวนคดพีเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ	 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก�าหนด 
หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ	 ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

3.	ศึกษา	 รวบรวม	 จัดระบบ	 และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	 และเพื่อป้องกัน	
ปราบปราม	สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

4.	จัดให้มีการศึกษา	 อบรม	 และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวน 
คดีพิเศษ	การพฒันาความรูแ้ละการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการ	
พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม	 และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	 ไม่ว่าจะมีฐานะ 
เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่

5.	ด�าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของกรม
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม	 หรือ
ตามที่รัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โทรศัพท์	 0	2831	9888	 	 สายด่วน	1202
โทรสาร	 0	2975	9888		 		 เว็บไซต์	 www.dsi.go.th

กลุ่มภารกิจ
ด้านอ�านวยความยุติธรรม



กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
10

สถาบนันติวิทิยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science – CIFS

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 กระทรวงยุติธรรม	 มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
มาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล	 และมีการให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ 
ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์	เพื่อสนับสนุน
กระบวนการยตุธิรรมทีห่ลากหลาย	ครอบคลมุ	มปีระสทิธภิาพ	ประกอบกบัมเีครือ่งมอื
ที่ ใช ้ในการตรวจพิสูจน ์ ท่ีทันสมัย	 ตลอดจนการสร้างเครือข ่ายความร่วมมือ 
งานนติวิทิยาศาสตร์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยมกีารเสนอนโยบายและทศิทาง
งานนติวิิทยาศาสตร์ของประเทศให้เป็นไปตามกรอบและทศิทางเดยีวกัน	และมกีารบรหิาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

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

กลุ่มภารกิจ
ด้านอ�านวยความยุติธรรม
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กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ
Rights and Liberties Protection Department  

 

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม	คุ้มครอง	และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
โดยประชาชนสามารถขอรบัความช่วยเหลอืจากกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งต่าง	ๆ 	 
อาทิ	 กรณีตกเป็นผู้เสียหายหรือจ�าเลยในคดีอาญา	 ถูกยิง	 ถูกแทง	 ถูกฆ่า	 ถูกระเบิด	 
ถูกข่มขืน	หรือถูกท�าร้ายร่างกาย	โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิด	
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย	 
ในคดอีาญา	พ.ศ.	2544	 (และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2559)	การรบัเรือ่งราว 
ร้องทุกข์	 การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	 การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 
คดีอาญา	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	134/1	การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	
การคุม้ครองพยานในคดอีาญา	ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา	พ.ศ.	2546 
และการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

โทรศัพท์	 0	2141	2947
สายด่วน	 1111	กด	77
โทรสาร	 0	2143	9673	
เว็บไซต์ www.rlpd.moj.go.th

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม
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กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

กรมบังคับคดี	 มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลาย	 และคดีฟื้นฟ ู
กิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาล	 การช�าระบัญชีตามค�าสั่งศาล	 การวางทรัพย์	 และ 
การประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดยด�าเนินการยึด	 อายัดและจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 รวบรวม 
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย	ตลอดจนก�ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เพื่อให้
เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการช�าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

โทรศัพท์ 0	2881	4999	 	 สายด่วน		1111	กด	79
โทรสาร		 0	2433	0801		 	 เว็บไซต์ www.led.go.th

กรมคุมประพฤติ
Department of Probation 

กรมคมุประพฤต	ิด�าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ
ในชุมชน	 และติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม	 รวมทั้ง
เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของครอบครวั	ชมุชน	และภาคเีครือข่ายในการดแูล	และแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	

โทรศัพท์ 0	2141	4749	 	 สายด่วน	1111	กด	78
โทรสาร		 0	2143	8835		 	 เว็บไซต์  www.probation.go.th

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม
กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
The Department of Juvenile observation 

    and Protection

กรมพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	
มีภารกิจในการพิทักษ์	 คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก	 เยาวชน	 และผู้เยาว์	 ที่เข้าสู่
กระบวนการยตุธิรรม	ทัง้ในคดีอาญาและคดีครอบครัว	ด�าเนนิการด้านการป้องกนับ�าบดั
แก้ไขฟื ้นฟูเด็กและเยาวชน	 ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเครือข่าย	 ชุมชน 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน		

โทรศัพท์ 0	2141	6473-4												โทรสาร	 0	2143	8473	
เว็บไซต์  www.djop.go.th

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ 
Department of Corrections

มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ใน 
ความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอ�านาจของกรม	 โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมหรือดูแล	 
ตามหน้าที่และอ�านาจของกรม	 ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี	 มีสุขภาพกายและจิตท่ีด ี
ไม่หวนกลับมากระท�าผิดซ�้า	 ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต	
และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ

โทรศัพท์ 0	2967	2222	 									โทรสาร		0	2967	3302
เว็บไซต์ www.correct.go.th

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาพฤตินิสัย
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ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
    ยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.)

Office of the Narcotics Control Board 
    (ONCB)

1.	ก�าหนดและปรบัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.	บรหิารจดัการการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างบรูณาการให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด

3.	อ�านวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด	 และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.	ติดตาม	ประเมินผล	ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โทรศัพท์ 0	2247	0901-19
สายด่วน	 1386
โทรสาร	 0	2245	9350
เว็บไซต์ www.correct.go.th
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ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน

ภาคกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

1 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดชัยนำท

อาคารศาลาประชาคม	ชั้น	2	 

ถนนพรหมประเสริฐ	ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยนาท	

17000

056	41	1928 056	412	103 moj-chainat 

@hotmail.com

2 ส�ำนักงำนยุติธรรม     

จ.พระนครศรีอยุธยำ

เลขที่	9/25	หมู่	3	ต�าบลคลอง

สวนพลู	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000

035	708	387-8 035	708	388 ayutthaya_moj 

@hotmail.com

3 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดลพบุรี

อาคารบรูณาการกระทรวงยุตธิรรม 

จังหวัดลพบุรี	เลขที่	118 

ถนนสีดา	ต�าบลทะเลชุบศร 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	15000

036	782	206-7 036	782	206 opj.lopburi 

@gmail.com

4 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสระบุรี

เรือนจ�าจังหวัดสระบุรี	เลขที่	2	

ซอย	17	ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมือง		

จังหวัดสระบุรี	18000

036	213	158-9				 036	213	159 saraburee001 

@hotmail.com

5 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสิงห์บุรี

อาคารศรีประมงค์	เลขที่	259/6	

หมู่	7	ต�าบลบางมัญ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสิงห์บุรี	16000

036	523	755-6 036	523	755-6 singburi_moj 

@hotmail.co.th

6 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดอ่ำงทอง

เรือนจ�าจังหวัดอ่างทอง 

เลขที	่47/25		หมู	่2	ต�าบลศาลาแดง 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ่างทอง		

14000

035	615	787-8				 035	615	787 angthong-moj 

@hotmail.co.th		และ		

angthongmoj 

@gmail.com
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

7 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดนนทบุรี

1.อำคำรองค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี	(อบจ.)	ชั้น	2	

ต�าบลบางกระสอ	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนนทบุรี	11000

2.อำคำรศำลำกลำงจังหวัด

นนทบุรี		(หลังเก่า)	ชั้น	2	

ต�าบลบางกระสอ	อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี	11000	

02	589	0481	

ต่อ	141

02	525	7245

02	589	0481	 

ต่อ	141

02	525	7245

nonthaburijustice_moj 

@hotmail.co.th

8 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดปทุมธำนี

ศาลากลางจงัหวดัปทมุธาน	ีเลขที	่1 

สี่แยกปทุมวิไล	ถนนปทุมสามโคก	

ต�าบลบางปรอก	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดปทุมธานี	12000	

02	581	3990-1 02	581	3990 moj2pathumthani 

@hotmail.co.th

9 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดนครปฐม

เลขที่	898/10	ถนนเพชรเกษม		

ต�าบลห้วยจรเข้	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครปฐม	73000

034	213	169 034	270	343 nakornpathom_

justice 

@hotmail.com

10 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสมทุรปรำกำร

อาคารส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสมุทรปราการ	ชั้น	2 

เลขที่	596	หมู่	5	ถนนสุขุมวิท	 

ต�าบลบางปูใหม่	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสมุทรปราการ	10280

02	707	7811	 

ต่อ	15

02	707	7811 

ต่อ	16

samutprakan_moj	

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

11 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดกำญจนบุรี

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี	 

(หลังเก่า)	ชั้น	2	ต�าบลปากแพรก	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	

71000

034	510	342 034	510	341 kanchanaburi_moj	

@hotmail.com

12 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดรำชบุรี

เลขที่	206/1	ถนนรถไฟ	 

ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดราชบุรี	70000

032	322	647		 032	322	648 moj_ratchaburi 

@hotmail.co.th

13 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขท่ี	144/23-25		ถนนมาลัยแมน

ต�าบลรั้วใหญ่	อ�าเภอเมืองจังหวัด

สุพรรณบุรี		72000

035	524	126	 035	524	127 jussuphan

@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

14 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

(อาคารไม้	ชั้น	2) 

ต�าบลประจวบคีรีขันธ์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77000

032	601	326 032	601	258 Prachuapkhirikhan55 

@hotmail.com

15 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดเพชรบุรี

ข้างวัดถ�้าแก้ว	อาคารพาณิชย์	 

เลขที่	680/53–54	หมู่	5	 

ต�าบลบ้านหม้อ	อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี	76000

032	402	590 032	402	591 pbr.69 

@hotmail.com

16 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัด

สมุทรสงครำม

อาคารบูรณาการกระทรวง

ยุติธรรม	เลขที่	212	หมู่	3	 

ต�าบลลาดใหญ่	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสมุทรสงคราม	75000

034	718	420-1 034	718	421

ต่อ	210

samuthsongkarm.

moj75000 

@hotmail.com

17 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสมุทรสำคร

อาคารส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสมุทรสาคร	ชั้น	3	 

เลขที่	923/588	ถนนท่าปรง	 

ต�าบลมหาชัย	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสมุทรสาคร	74000

034	425	236 034	426	236 justice_sk 

@hotmail.co.th

ภาคใต้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

18 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร	ชั้น	4 

หมู่	1	ถนนไตรรัตน์	ต�าบลนาชะอัง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	86000

077	512	164 077	512	165 moj.chumphon48 

@gmail.com

19 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

เลขที่	406	ถนนเทวบุรี		 

ต�าบลโพธิ์เสด็จ		อ�าเภอเมือง		

จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

075	344	633 075	356	139 moj_nakhonsri 

@hotmail.com

20 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดพัทลุง

เลขที่	25	ถนนช่วยทุกขราษฎร์	

ต�าบลคูหาสวรรรค์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดพัทลุง	93000

074	616	241 074	616	241 Justice_pt 

@hotmail.com

21 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

อาคารส�านักงานส่วนราชการ

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี(ตกึอยัการเก่า	

ชั้น	2–3)	ถนนดอนนก	 

ต�าบลมะขามเตี้ย	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000

077	285	173-4,

077	288	652

077	285	173-4,	

077	288	652

mojsurat 

@hotmail.co.th
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22 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

สำขำเกำะสมุย

เลขที	่95/30	หมู	่5	อาคารบรูณาการ 

กระทรวงยุติธรรม	ต�าบลมะเร็ต

อ�าเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84310

077	418	544,

077	419	199

077	418	544 samui_justice

@hotmail.com

23 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสงขลำ

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา 

อาคารสรรพากรหลังเก่า	ชั้น	3

ถนนลูกเสือ	ต�าบลบ่อยาง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	90000

074	307	240		 074	307	241 moj_songkhla

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

24 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดกระบี่

ศาลากลางจังหวัดกระบี่	(หลังเก่า)	

ชั้น	2	เลขที่	5	ถนนอุตรกิจ

ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมือง

จังหวัดกระบี่	81000

075	624	551-2 075	624	551-2 krabijustice

@hotmail.com

25 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดตรัง

อาคารพุทธคุณพาหุง

ถนนพระรามหก	ต�าบลทับเที่ยง	

อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	

92000

075	214	562 075	214	773 moj_trang30

@hotmail.co.th

26 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดพังงำ

เลขที่	4/2	ถนนเจริญราษฎร์	

ต�าบลท้ายช้าง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดพังงา	82000

076	481	820 076	481	819 phangnga.moj

@gmail.com

27 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดภูเก็ต

เลขที่	22/29-30	ถนนหลวงพ่อ	

ต�าบลตลาดใหญ่	อ�าเภอเมืองภูเก็ต	

จังหวัดภูเก็ต	83000

076	215	850,

076	215	957

076	215	850,

076	215	957

yutitham_phuket

@hotmail.com

28 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดระนอง

เลขที่	349	ถนนเรืองราษฎร์

ต�าบลเขานิเวศน์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดระนอง	85000

077	825	446 077	825	445 jpo_ranong

@hotmail.com

29 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัดสตูล	(หลังใหม่)	

ชั้น	1	ถนนสตูลธานี	ต�าบลพิมาน	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสตูล	91000

074	723	032	 074	723	167 mojsatun

@gmail.com
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ภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

30 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดนรำธิวำส

ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด

นราธิวาส	เลขที่	156

ถนนสุริยะประดิษฐ์	ต�าบลบางนาค	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	

96000

073	531	234 073	531	234 moj_narathiwat

@hotmail.co.th

31 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดปัตตำนี

เลขที่	49/7	ถนนกะลาพอ

ต�าบลจะบังติกอ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดปัตตานี	94000

073	334	031-2 073	334	031-2 pattanijustice

@gmail.com

32 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดยะลำ

อาคารศาลากลางหลังเก่า	ชั้น	1	

ต�าบลสะเตง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดยะลา	95000

073	222	624,

073	216	954

073	222	624,	

073	216	954

yala-moj

@hotmail.com

33 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดยะลำ

สำขำเบตง

(ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง)	

ต�าบลเบตง	อ�าเภอเบตง

จังหวัดยะลา	95110

073	235	004,

086	480	5654	

073	235	004		 moj_betong

@hotmail.com

ภาคตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

34 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	(หลังเก่า)	ชั้น	3

เลขที่	66/1	ถนนยุทธด�าเนิน	

ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

038	514	375 038	514	375 ccsmoj

@hotmail.com

35 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดชลบุรี

เลขที่	178/18	หมู่	3

ถนนพระยาสัจจา	ต�าบลเสม็ด	

อ�าเภอเมือง		จังหวัดชลบุรี		

20000

038	467	793-4 038	467	795 Chonburi_999

@hotmail.com

36 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

อาคารศาลากลาง	ชั้น	2

ถนนสุขุมวิท	ต�าบลเนินพระ

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	

21150

038	694	616,	

038	694	462

038	694	616 Justice_rayong

@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

37 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดจันทบุรี

อาคารส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี	เลขที่	13	/1
ถนนท่าหลวง	ต�าบลวัดใหม่
อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัจันทบรุ	ี22000

039	302	480 039	302	479 moj-chanthaburi
@hotmail.co.th	และ
moj-chanthaburi
@hotmail.com

38 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดตรำด

อาคารบรูณาการกระทรวงยตุธิรรม 
จังหวัดตราด		เลขที่	1133	หมู่	1	
ต�าบลวังกระแจง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดตราด		23000

039	524	031 039	524	033 trat_justice
@hotmail.com

39 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดนครนำยก

เลขที่	161/3	หมู่	13
ถนนนครนายก-รังสิต	ต�าบลท่าช้าง	
อ�าเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก	26000

037	315	002	 037	315	053 justice_
nakhonnayok
@hotmail.com

40 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดปรำจีนบุรี

อาคารส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี	เลขที่	702
ถนนปราจนีอนสุรณ์	ต�าบลหน้าเมอืง
อ�าเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	
25000

037	212	088 037	212	088 add_prachinburi
@hotmail.com

41 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว	
อาคารหอประชุมปางสีดา	ชั้น	2	
ต�าบลท่าเกษม	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสระแก้ว	27000

037	425	320 037	425	321 Sakaeo_moj
@hotmail.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

42 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดบึงกำฬ

อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ	
ชั้น	4	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ	38000

042	492	514 042	492	513 syj_buengkan
@hotmail.com

43 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดเลย

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย	ชั้น	1	
ต�าบลกุดป่อง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดเลย	42000

042	814	737 042	814	742 loei_work
@hotmail.com

44 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดหนองคำย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย	ชั้น	3	
ถนนมติรภาพ	ต�าบลหนองกอมเกาะ
อ�าเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย	43000

042	413	774	 042	413	775 nk-justice
@hotmail.co.th

45 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

อาคารบรูณาการกระทรวงยตุธิรรม
เลขที่	65/15		ต�าบลล�าภู
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู
จังหวัดหนองบัวล�าภู		39000

042	378	405 042	378	404 nb0282@hotmail.
com

46 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดอุดรธำนี

เลขท่ี	75	อาคารบรูณาการกระทรวง 
ยุติธรรม	ชั้น	1	ถนนหมากแข้ง		
ต�าบลหมากแข้ง		อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี		41000

042	249	345 042	249	345 justice-udon2560
@hotmail.com
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

47 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดนครพนม

เลขที่	394	ถนนอภิบาลบัญชา	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม	48000

042	511	823 042	511	832 nakon_panom
@hotmail.co.th

48 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดมุกดำหำร

ศาลากลาง	ชั้น	4	ต�าบลมุกดาหาร	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร		
49000

042	614	401		 042	614	402 Mukdahan_moj
@hotmail.com

49 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดสกลนคร

เลขที่	1903	ถนนศูนย์ราชการ	
ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร	47000

042	713	400 042	712	037 moj_sakon
@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

50 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดกำฬสินธุ์

ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(หลังใหม่)		ชัน้	4	ถนนบายพาสหัวคู
ต�าบลกาฬสินธุ์	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดกาฬสินธุ์	46000

043	816	403 043	816	404 Yut_titumkasin
@hotmail.com

51 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
(หลังเก่า)	ชั้น	5	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น	40000

043	243	707		 043	246	771
ต่อ	26

Justice.kk
@hotmail.com

52 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดมหำสำรคำม

อาคารส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม	เลขที่	4
ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน	ต�าบลตลาด	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม		
44000

043	722	077 043	722	077 sarakham54
@hotmail.co.th

53 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลากลางจงัหวัดร้อยเอ็ด	(หลงัเก่า)
ชั้น	2	ถนนเทวาภิบาล
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด	45000

043	513	233 043	513	244 moj_101
@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

54 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดชัยภูมิ

เลขที่	9/9	-	10	หมู่	6	
ถนนชัยภูมิ–สีคิ้ว	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ		36000

044	813	452 044	813	453 moj_chaiyaphum
@yahoo.com

55 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดนครรำชสีมำ

เลขที่	1849/7-8		ถนนร่วมเริงไชย	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา	30000

044	353	955	 044	353	717 korat_moj
@hotmail.com

56 ส�ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

ถนนอิสาณ	ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	31000	

044	602	309 044	602	308 Moj_Buriram
@hotmail.co.th
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57 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุรินทร์

อาคารบูรณาการกระทรวง

ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์	ชั้น	1

เลขที่	799	หมู่	20	ถนนเลี่ยงเมือง	

ต�าบลนอกเมือง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุรินทร์	32000

044	040	914-5 044	040	914 surinmoj

@gmai.com

58 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุรินทร์

สำขำรัตนบุรี

อาคารส�านักงานบังคับคดีจังหวัด

สุรินทร์	สาขารัตนบุรี	เลขที่	258	

หมู่ที่	12	ถนนรัตนบุรี–ทับใหญ่	

ต�าบลรัตนบุรี	อ�าเภอรัตนบุรี	

จังหวัดสุรินทร์	32130

044	599	266 044	599	266 mojsurinrattanaburi 

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

59 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดยโสธร

อาคารหน้าศาลากลางจังหวัด

หลังใหม่	ถนนแจ้งสนิท

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดยโสธร	35000

045	711	214 045	711	215 yasothorn_moj

@hotmail.com

60 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ว่าการอ�าเภอเมือง	ชั้น	3

ถนนเทพา	ต�าบลเมืองเหนือ

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัศรสีะเกษ	33000

045	643	657-8		 045	643	658 com_com045

@hotmail.com

61 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

อาคารศาลากลางจงัหวัดอ�านาจเจรญิ

ชั้น	3	ถนนชยางกูร	ต�าบลโนน

หนามแท่ง	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดอ�านาจเจริญ	37000

045	523	171-2 045	523	171-2 Amnat_moj

@hotmail.com

62 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดอุบลรำชธำนี

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ช้ัน	4	ถนนแจ้งสนิท	ต�าบลแจระแม

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี		

34000

045	344	585	 045	344	585 ubon-34

@hotmail.com

ภาคเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

63 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

เชยีงใหม่	ถนนโชตนา	ต�าบลช้างเผอืก 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

50300

053	112	314 053	112	315 justice-cm

@hotmail.com

64 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 

สำขำฝำง

เลขที่	2/8		หมู่	14		ต�าบลเวียง		

อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่		

50110

053	382	148 053	382	162 justice_fang

@hotmail.com
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65 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่	9/4	ซอย	5	ถนนขุนลุม

ประพาส	ต�าบลจองค�า

อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

58000

053	612	077,

053	612	080

053	612	077 Maehongson.moj

@hotmail.com

66 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดล�ำปำง

เลขท่ี	502-506	ถนนประสานไมตรี

ต�าบลสบตุ๋ย	อ�าเภอเมือง

จังหวัดล�าปาง	52100

054	227	768,

054	225	478

054	227	768 mojlampang

@hotmail.com

67 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดล�ำพูน

โครงการชัยเสรีเซ็นเตอร์

อาคารเลขที่	240/4	หมู่ที่	2

ถนนล�าพูน–ดอยติ	ต�าบลเวียงยอง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	51000

053	093	455 053	093	455 lamphunjustice

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

68 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดเชียงรำย

อาคารศาลากลาง	(หลังใหม่)	ชัน้	1	

ถนนแม่ฟ้าหลวง	ต�าบลรมิกก

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	

57100

053	150	190 053	177	339 chiangrai_moj

@htomail.com

69 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดน่ำน

อาคารพาณิชย์	เลขที่	7/70

ถนนเจ้าฟ้า	ต�าบลในเวียง

อ�าเภอเมือง	จังหวัดน่าน	55000

054	775	820 054	775	820 nan_moj

@hotmail.com

70 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดพะเยำ

อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา		

(หลังเก่า)		ชั้น	2	ต�าบลบ้านต๋อม	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา		

56000

054	449	706 054	449	705 Phayaojustice

@hotmail.co.th

71 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดแพร่

เลขที	่20	ถนนไชยบรูณ์	ต�าบลในเวยีง

อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	

54000

054	522	528 054	521	866 Phrae_justice

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

72 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดตำก

ศาลากลางจังหวัดตาก	(หลังเก่า)	

ชั้น	2	ต�าบลหนองหลวง		

อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก	

63000

055	516	996 055	516	996 Yuttitham_tak

@hotmail.com

73 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดตำก 

สำขำแม่สอด

เลขที่	2	ถนนราชทัณฑ์

ต�าบลแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	

จังหวัดตาก	63110

055	534	387 055	534	218 maesot_justice

@hotmail.com
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74 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดพิษณุโลก

อาคารบูรณาการกระทรวง

ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก	ชั้น	1	

เลขที่	5	หมู่	5	ต�าบลหัวรอ 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	

65000

055	243	420 055	243	421 moj_phitsanulok

@hotmail.com

75 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่	329/18	ถนนสามัคคีชัย	

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์	67000

056	726	458 056	726	459 phetchabunjustice

@hotmail.com

76 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั	อาคาร	1

ชั้น	1	ต�าบลธานี	อ�าเภอเมือง

สุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	64000

055	613	483 055	613	484 Sukhothai_moj

@hotmail.com

77 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์

อาคารบรูณาการกระทรวงยตุธิรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์	เลขที่	8		

ถนนศรอัสนีย์	ต�าบลท่าอิฐ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์	

53000

055	830	832	

ต่อ	0

055	830	833

ต่อ	0

uttaradit-moj

@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ที่ ชื่อสำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

78 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดก�ำแพงเพชร

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	

ช้ัน	2		ถนนป่ินด�ารห์ิ	ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	

62000

055	713	940-1 055	713	940 jt_kp

@hotmail.com

79 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดนครสวรรค์

เลขที่	4/34	หมู่	5 

ต�าบลนครสวรรค์ตก	อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์	60000

056	882	037 056	882	036 sawan_moj

@hotmail.com

80 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่ท�าการอ�าเภอเมอืง

พิจติร	ถนนศรมีาลา	อ�าเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร	66000

056	615	743 056	615	708 justice_phichit1

@hotmail.com

81 ส�ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดอุทัยธำนี

บริเวณด้านข้างห้องจดเยี่ยมญาติ	

เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี	เลขที่	23	

ถนนศรีอุทัย	ต�าบลอุทัยใหม่	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุทัยธานี		

61000

056	571	336 056	513	805 uthaithani_moj

@hotmail.co.th
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หมวดการเลือกตั้ง

ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎร
เขตบางฮั๊ว	 นั่งรอผลคะแนนเลือกตั้ง 
อย ่าง ม่ันอกมั่นใจว ่ าตนเองจะชนะ	 
เพราะทุม่เงินซ้ือเสียงไปไม่อัน้	พร้อมทัง้ยงั
เกณฑ์ชาวบ้านไปลงคะแนนให้ตนเองอกีด้วย	
โชคดทีีหั่วคะแนนถกูจับได้พร้อมหลกัฐาน	
ท่านว่าที่	ส.ส.	จึงถูกแจกใบแดงทันที

ทั้งนี้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช	2560	มาตรา	
224	 (4)	 และ	 มาตรา	 225	 ก�าหนดว่า	 
ก่อนประกาศผลการเลอืกต้ังหรือการเลอืก 
ถ้ามหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่า	การเลอืกต้ังนัน้ 
มิได ้เป ็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจสัง่ให้ 
มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วย 
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น	 และให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	 เมื่อมีการ
ด�าเนินการดังกล่าวหรือเหตุเกิดภายหลัง
การประกาศผลเลอืกตัง้หรอืการเลอืกแล้ว	
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยื่นค�าร้อง
ต ่อศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 
หรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของผู ้สมัคร 
คนดังกล่าวได้ตามมาตรา	226	รฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2560

1
ตอนที่ การซื้อเสียงเลือกตั้ง
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จัดรถรับ-ส่งคนไปเลือกตั้ง2
ตอนที่

การที่ผู ้ สมัครรับเลือกต้ังสภา 
ผูแ้ทนราษฎรสัง่ให้มกีารจัดรถรับ	-	ส่งชาวบ้าน
ไปลงคะแนนถึงหน่วยเลือกต้ัง	 ถือว่า 
มคีวามผิดตามมาตรา	76	ประกอบมาตรา	 
158	ของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ.	2561	ที่ระบุว่า	ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใด 
จัดยานพาหนะน�าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยัง 
ที่เลือกตั้งหรือน�ากลับไปจากที่เลือกตั้ง	
หรือจัดให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับ 

เพ่ือการออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ต้อง
เสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้าง 
ซึ่งต้องเสียตามปกติ

ทั้งนี้	การจัดรถรับ	-	ส่ง	บริการผู้มี
สทิธลิงคะแนนนีจ้ะได้รบัการยกเว้นเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐท่ีจัดยานพาหนะคอย
อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนตามที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	ก�าหนด
เท่านั้น

หมวดการเลือกตั้ง

พรรครักประชาชน

หน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง
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โทษของการนอนหลับทับสิทธิ3
ตอนที่

การใช ้ สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
ถอืเป็นหน้าทีข่องประชาชนทกุคนทีม่อีายุ
ตั้งแต่	 18	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 แต่ประชาชน
บางส่วนกลับไม่ไปใช้สิทธิเข้าคูหากาบัตร
เลือกตั้ง	 ซ่ึงตามมาตรา	 35	 ประกอบ
มาตรา	 33	 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	2561	ทีก่�าหนดว่า	 
ผูไ้ม่ไปใช้สิทธแิละมไิด้แจ้งเหตทุีไ่ม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง	 หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว	 แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ 

อนัสมควร	ผูน้ัน้จะถกูจ�ากดัสทิธิต่าง	ๆ 	อาทิ 
สิทธิคัดค ้านการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	 สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือสมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 สิทธิในการลง
สมัครรับเลือกตั้งก�านันและผู ้ใหญ่บ้าน	
การด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมือง	
สิทธิด�ารงต�าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น	
เลขานกุาร	ผูช่้วยเลขานกุาร	หรอืท่ีปรกึษา
ผู้บริหารท้องถิ่น	เป็นต้น
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ของหมั้นนั้นเป็นของใคร?4
ตอนที่

แม้จะคบหาดูใจกันได ้ไม ่นาน 
แต่นายสมบตักิต็ดัสนิใจขอนางสาวอรปรยีา 
แต่งงาน	 โดยน�าทั้งโฉนดบ้านที่ปลูกเป็น 
เรอืนหอ	โฉนดทีด่นิ	ทองค�า	และแหวนเพชร 
มาเป็นของหมั้นมอบให้กับฝ ่ายหญิง	 
พร้อมทัง้จดัพิธีหมัน้	อย่างเอกิเกรกิ	แต่ไม่นาน
นายสมบัติกลับเปลี่ยนใจและหนีไปรัก 
กับผู้หญิงคนใหม่

ทั้ ง น้ี 	 การแต ่งงานหมั้นหมาย 
หากเกิดข้อพิพาทกันขึ้น	 หญิงหรือชาย 
ทีต้่องการรักษาสิทธแิละผลประโยชน์ของตน
ต้องฟ้องร้องให้ศาลตัดสิน	 แต่หากไม่ได้ 

มข้ีอพพิาทกนั	ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	บรรพ	5	ลักษณะ	1	หมวด	1	
การหมัน้	“ของหมัน้”	ต้องเป็นทรพัย์สนิที่ 
ฝ่ายชายให้ไว้แก่ฝ่ายหญงิเพือ่เป็นหลกัฐาน 
ว่าจะสมรสกับหญิงนั้น	และฝ่ายหญิงเป็น
ผู้รับของสิ่งนั้นในวันหมั้น	 ถ้าเป็นเพียง 
สญัญาว่าจะให้แต่ไม่มกีารส่งมอบ	ฝ่ายหญงิ 
จะฟ้องให้ส่งมอบภายหลังไม่ได้	 เมื่อหมั้น
แล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่ฝ่ายหญิง	
ฝ่ายชายอาจจะเรยีกคนืได้กรณท่ีีฝ่ายหญงิ
ไม่สมรสด้วยเท่านั้น	



หมวดครอบครัว การสมรส เยาวชน

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
32

เจ้าบ่าว-เจ้าสาว หนีงานแต่ง5
ตอนที่

หลังจากหมั้นหมายกันมาแรมปี	 
ในที่สุดสมฤดีกับชื่นชีวินก็ได้ฤกษ์เข้าพิธี 
สมรสกัน	 โดยฝ่ายเจ้าสาวซ่ึงมีฐานะดี 
ยอมทุม่เงนิไม่อัน้เพือ่จดังานแต่งให้ลกูสาว	
แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันงาน	 ว่าที่เจ้าบ่าว 
ได้หนีงานแต่งทิ้งให้เจ้าสาวต้องอับอาย

ทั้งน้ี	 การหมั้นเป็นการที่ฝ่ายชาย
ได ้ส ่งมอบหรือโอนทรัพย ์สินอันเป ็น 
ของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่า 
จะสมรสกับหญิงนั้น	 เมื่อมีการหม้ันแล้ว	
ถ้าฝ่ายใดผดิสญัญาหมัน้	อกีฝ่ายหน่ึงมสีทิธิ 

เรียกให้รับผิดใช ้ค ่าทดแทน	 ในกรณ ี
ดังกล่าว	 การกระท�าของช่ืนชีวินท�าให้ 
ฝ่ายหญิงเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกิดความ
อับอาย	 เป็นการกระท�าผิดสัญญาหมั้น	 
ดังนั้น	 นอกจากสิทธิในของหมั้นแล้ว 
ฝ่ายสมฤดียังสามารถฟ้องร้องค่าทดแทน 
ในส่วนของความเสียหายต่อชื่อเสียง
การเตรียมงานและค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ท่ีท้ัง 
สองฝ่ายรบัรูร่้วมกนัได้อกีด้วย	ตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 1437	
ประกอบมาตรา	มาตรา	1439
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ทะเบียนสมรสส�าคัญอย่างไร?6
ตอนที่

หน่ึงในความฝันของผูห้ญงิหลายคน 
คือการได้แต่งงานครองคู่กับผู้ชายดี	 ๆ 
และสิ่งที่ไม ่ควรมองข้าม	 คือ	 การจด 
ทะเบียนสมรส	 เพราะการจะเป็นคู่สมรส 
ท่ีมีผลตามกฎหมายนั้น	 ชายและหญิง 
จะต้องท�าการจดทะเบียนสมรสต่อหน้า
นายทะเบยีน	ณ	ทีว่่าการเขตหรอืทีว่่าการ
อ�าเภอ	โดยจะมีผลทางกฎหมาย	อาท	ิสามี
ภรรยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน	
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้	 สามีและ
ภรรยามสิีทธจิดัการสนิสมรสร่วมกัน	สามี

ภรรยามีสิทธิได ้รับมรดกของคู ่สมรส 
เมือ่อกีฝ่ายเสยีชีวติไปก่อน	นอกจากนี	้สามี
หรือภรรยายังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค ่าทดแทนจากผู ้ที่ท�าให ้คู ่สมรส 
ของตวัเองเสยีชีวติได้	สามารถหงึหวงคูส่มรส 
ออกหน ้ าออกตา ได ้ ต ามกฎหมาย 
หากคูส่มรสมชู้ี	 ก็สามารถเรยีกค่าเสยีหายได้ 
ทัง้จากคูส่มรสและชู	้และการสมรสยงัท�าให้
บตุรท่ีเกดิมาเป็นบตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย	
มีสิทธิใช้นามสกุลพ่อและได้รับมรดกจาก
ผู้เป็นพ่อ	เป็นต้น
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การสมรสซ้อน7
ตอนที่

สมปองกับละอองดาว	 แต่งงาน 
จดทะเบยีนสมรสอยูก่นิด้วยกนัจนมลีกูชาย
วัยซนเป็นโซ่ทองคล้องใจ	 แต่ระยะหลัง
สมปองมักเอาเรื่องงานมาเป็นข้ออ้าง 
ไม่กลับบ้าน	 กระทั่งละอองดาวตามสืบ 
จนจับได้ว ่าสามีแอบไปมีภรรยาน้อย	 
แถมยังแอบไปจดทะเบยีนสมรสกนัอกีด้วย

ทั้ง น้ี	 ทะเบียนสมรสที่สมปอง 
แอบไปจดกบัภรรยาน้อยจะถอืว่าเป็นโมฆะ 

และไม่มีผลทางกฎหมาย	นอกจากนี้	ทั้งคู่
ยงัอาจถกูละอองดาวฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย	
รวมถึงถูกด�าเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ	
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	137	 
ผูใ้ดแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้าพนกังาน 
ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 6	 เดือน 
ปรบัไม่เกนิ	1,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
อีกด้วย	

..สมรสซ้อน
ฉันจะฟ้องเธอ 
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หลอกแต่งงานเชิดสินสอด8
ตอนที่

การะเกดสาวสวยรวยเสน่ห์รับค�า
ขอแต่งงานจากเจษฎาลูกเศรษฐีประจ�า
ต�าบล	 งานชื่นคืนวิวาห์ผ่านพ้นไปอย่าง
ราบร่ืน	 ต่อมาปรากฏว่าเจ้าสาวป้ายแดง
หายตวัไปพร้อมกบัสนิสอดอย่างไร้ร่องรอย	
กว่าเจ้าบ่าวจะรูต้วัว่าโดนต้มตุ๋น	กส็ญูทรัพย์สนิ
ไปหลายล้านบาท	

การที่การะเกดใช้เสน่ห์ของตน
หลอกลวงผู้อื่น	 ด้วยการแสดงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็	หรอืปกปิดความจริงอนัมผีลให้ 
ฝ่ายชายน�าทรพัย์สนิ	เงิน	ทอง	(ค่าสนิสอด)	
มาสู่ขอ	 โดยที่ตนไม่ได้มีเจตนาจะอยู่กิน 
ฉันสามีภรรยาตั้งแต่แรก	 แล้วน�าทรัพย ์

สนิสอดเหล่านัน้หลบหนไีป	เป็นการกระท�า
ความผิดฐานฉ้อโกง	ตามมาตรา	341	แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 26)	พ.ศ.	 2560	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ทั้งนี้ 	 การฉ ้อโกงเป ็นความผิด 
ที่ยอมความได้	 ผู้เสียหายต้องแจ้งความ
ภายใน	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่รู้เรื่องความผิด
และตัวผู้กระท�าความผิด	 ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา	 96	 มิฉะนั้นคดี 
เป็นอันขาดอายุความ
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ลูกนอกสมรส9
ตอนที่

สายสุนีและบุญทวีใช้ชีวิตอยู่กิน 
ฉนัสามภีรรยามาหลายปี	โดยมหีนดีูลกูสาว 
หน้าตาน่ารักวัย	 5	 ขวบ	 เป็นพยานรัก 
แต่เกดิเรือ่งเศร้าเมือ่บญุทวปีระสบอบุตัเิหตุ 
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน	 สายสุนีกังวล
ว่าการทีเ่ธอไม่ได้จดทะเบยีนสมรสจะท�าให้
ลูกไม่ได้รับสิทธิในเงินชดเชย	 รวมถึง
ทรัพย์สินมรดกต่าง	ๆ	ของพ่อ

กรณีนี้	 แม้จะไม่มีทะเบียนสมรส 
แต่หนูดีถือว่าเป็นบุตรโดยชอบธรรมของ

บุญทวี	 เพราะผู้เป็นพ่อได้อุปการะเลี้ยงดู 
หนูดีโดยเปิดเผยตั้งแต่ก�าเนิด	 ให้ลูกใช้
นามสกุลของตน	 และส่งเสียเรียนหนังสือ	
ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	
มาตรา	1627	บญัญตัว่ิา	บตุรนอกกฎหมาย
ที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น
ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตร 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ฉะนั้น	หนูดีจึงมีสิทธิ
ได้รบัมรดกต่าง	ๆ 	ในฐานะทายาทโดยธรรม
ของบิดาอย่างแน่นอน

“ทายาท
 โดยธรรม”
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สิทธิในการเลี้ยงลูก10
ตอนที่

หลังชีวิตคู่เดินมาถึงทางตัน	 อุดม
และชมจันทร์จึงตัดสินใจหย่าร ้างกัน	
ปัญหาที่ตามมา	 คือ	 ใครเป็นผู ้มีสิทธิ 
เลีย้งดลูกู	เร่ืองน้ีแบ่งเป็น	2	กรณี	คอื	กรณี
ที่พ่อและแม่ที่จดทะเบียนสมรสกัน	 และ
กรณีท่ีพ ่อและแม่ที่ ไม ่ได ้จดทะเบียน 
สมรสกัน	 ซึ่งคู ่ของอุดมกับชมจันทร์นั้น 
ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้อง	 จึงสามารถ
ตกลงกันเองได ้ว ่าจะร ่วมกันดูแลลูก
อย่างไร	 เช่น	 ให้ลูกอยู่กับแม่วันจันทร์	 -	
พฤหัส	ส่วนวันศุกร์	-	อาทิตย์ให้อยู่กับพ่อ	
หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องขอให้ศาลตัดสิน

ส่วนกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กฎหมายให้สทิธใินการเลีย้งลกูเป็นของแม่ 

หากพ่อต้องการสิทธิอุปการะเลี้ยงดูลูก 
จะต ้ อ ง ไปจดทะ เบี ยนรั บ รองบุ ต ร 
ที่อ�าเภอ	 โดยท่ีแม่ให้ความยินยอม	 หรือ 
กรณีที่เด็กเกิดมาแล้ว	 พ่อและแม่จึงมา 
จดทะเบยีนสมรสกนัภายหลงั	พ่อก็จะได้สทิธิ 
ในการเล้ียงลูกด้วย	 หรือกรณีสุดท้าย 
พ่อจะต้องฟ้องศาลเพือ่ให้ศาลพพิากษาว่า
เป็นบตุร	ตามมาตรา	1515,	1516,	1520,	
1522,	1531,	1546,	1547,	1555,	1556	-	1557	
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 
และ	มาตรา	155	และ	157	แห่งพระราชบญัญตัิ 
ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณา 
คดีเยาวชนและครอบครวั	พ.ศ.	2553	และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลูกต้องอยู่!
กับแม่

ลูกต้องอยู่!
กับผม
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ลูกท�าผิด..พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ11
ตอนที่

กิจกรรมที่เด็กผู้ชายวัยคึกคะนอง
จ�านวนมากโปรดปราน	 คือ	 การซิ่งรถ
มอเตอร์ไซค์ป่วนเมืองกลางดึก	 ซึ่งสร้าง
ความเดอืดร้อนร�าคาญให้กบัชาวบ้าน	และ
หากเกิดเหตุการณ์ขี่รถไปเฉี่ยวชนรถยนต์
ของผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย	 พ่อแม ่
ผูป้กครองจะต้องเป็นผูท้ีรั่บผดิชอบอกีด้วย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	420	ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ	
ท� า ต ่ อ บุ ค ค ล อื่ น โ ด ย ผิ ด กฎหม า ย 
ให้เขาเสียหายถงึแก่ชวีติกด็แีก่ร่างกายกด็	ี

อนามัยก็ ดี 	 เสรีภาพก็ดี 	 ทรัพย ์สิน 
ห รื อ สิ ท ธิ อ ย ่ า ง ห นึ่ ง อ ย ่ า ง ใ ด ก็ ดี	 
ผูน้ั้นท�าละเมิด	จ�าต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทน
เพ่ือการน้ัน	 ประกอบกับมาตรา	 429	
บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุ
เป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริต	 ก็ยังต้องรับผิด 
ในผลที่ตนท�าละเมิด	 บิดามารดาหรือ 
ผูอ้นบุาลของบุคคลเช่นว่านี	้ย่อมต้องรบัผดิ
ร่วมกับเขาด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน
ได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแก่หน้าที่
ดูแลซึ่งท�าอยู่นั้น

..พ่อแม่ต้องชดใช้
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ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ห้ามไล่ออก12
ตอนที่

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ท�าให้เยาวชนไทยหลายคนต้องหมดอนาคต
ไม่ได้เรียน	 ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคม	
กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ออกกฎกระทรวง	
ก� า หนดประ เ ภทขอ งสถ านศึ กษ า 
และการด�าเนินการศึกษาของสถานศกึษา 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ 
ในวยัรุน่	พ.ศ.	2561	ซึง่ตามข้อ	2	และ	ข้อ	7 
ก�าหนดว่าห้ามสถานศึกษาที่มีนักเรียน

หรอืนักศึกษาซึง่ตัง้ครรภ์อยูใ่นสถานศกึษา	
ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาออกจาก
สถานศึกษาดังกล่าว	 เว้นแต่เป็นการย้าย
สถานศึกษาเท่านั้น	 นักเรียน	 นักศึกษา	
สามารถหยุดเรียน	 หยุดพักการศึกษา 
ระหว่างการตัง้ครรภ์	หลงัคลอด	เพือ่ดแูลบุตร 
ได ้ตามความเหมาะสม	 และต ้องจัด 
การเรียนการสอนให้ยดืหยุน่ตามศกัยภาพ
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พบเด็กถูกทารุณต้องรีบแจ้งทันที13
ตอนที่

การทารณุกรรมและคุกคามทางเพศ 
คือเนื้ อร ้ ายที่ ก� า ลัง กัดกินสังคมไทย 
เมือ่เหยือ่ส่วนใหญ่ของอาชญากรรมเหล่าน้ี
คือเด็ก	 ๆ	 ที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได	้ 
ดังนั้น	 เราจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแล 
บุตรหลานอย่างใกล ้ชิด	 หากพบเห็น 
การทารุณกรรมเด็กหรือสงสัยว ่าเด็ก 
อาจถูกทารุณกรรม	ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือผู ้มีอ�านาจ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทันที

ทั้งนี้	 ผู ้ที่กระท�าทารุณกรรมเด็ก 
ซึง่หมายถงึ	ผูเ้ยาว์ทีอ่ายตุ�า่กว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	 
แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส	 จะต้องได้รับโทษตามมาตรา	 24,	
26,	29,	40,	41	ประกอบมาตรา	78	แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	
ที่บัญญัติว ่า	 ผู ้ที่กระท�าทารุณกรรม 
ต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กไม่ว่าจะ 
โดยยินยอมหรือไม ่ก็ตาม	 มีความผิด 
ต้องระวางโทษไม่เกิน	 3	 เดือน	 หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	30,000	บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั
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การท�าอนาจารเด็ก14
ตอนที่

หนูนาฟ้องแม่ว่าถูกลุงชัยข้างบ้าน
กอดจับลูบคล�าตามตัว	 แต่ลุงชัยอ้างว่า 
แค ่หยอกล ้อด ้วยความเอ็นดู เท ่านั้น 
แม ่จึงรีบพาหนูนาไปแจ ้งความทันท ี
ในกรณีนี้ 	 มีสิทธิติดคุกได ้ ในข ้อหา 
กระท�าอนาจาร	ซึ่งหมายถึง	การมีเจตนา
ทางเพศ	โดยการโอบกอด	แตะเน้ือต้องตัว	
จับแก้ม	 หอมแก้ม	 โดยเจตนาต่อเด็ก 
ซึ่งมีอายุไม่เกิน	15	ปี	ไม่ว่าเด็กจะยินยอม 
หรือไม ่ก็ตาม	 ถือเป ็นความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	279	มโีทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	 10	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	

200,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ทั้งนี้ 	 หากการกระท�าความผิด 

ตามวรรคแรก	ผูก้ระท�าได้กระท�าโดยขูเ่ขญ็
ด้วยประการใด	ๆ 	โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย 
โดยเดก็นัน้อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ 
หรือโดยท�าให้เด็กนั้นเข ้าใจผิดคิดว ่า 
ตนเป็นบุคคลอื่น	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ	15	ปี	หรอืปรบัไม่เกิน	300,000	บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

..แค่หยอกๆ เอง
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พรากผู้เยาว์ระวังติดคุก15
ตอนที่

สม เจตหนุ ่ ม ใหญ ่ วั ย เกษี ยณ 
ถกูพ่อแม่เดก็สาวรายหนึง่แจ้งความเอาผดิ 
ในข้อหาพรากผู้เยาว์	 ทั้งที่ตัวเด็กสาวนั้น
เต็มใจคบหาด้วย	ทั้งที่ความจริงอายุเพียง	
16	ปี	สมเจตจงึมคีวามผดิตามมาตรา	319	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	ที่ก�าหนดว่า	
ผูใ้ดพรากผูเ้ยาว์อายกุว่า	15	ปี	แต่ยงัไม่เกนิ	
18	ปีไปเสียจากบิดามารดา	 ผู ้ปกครอง	 
หรือผูด้แูล	เพือ่หาก�าไร	หรอืเพือ่การอนาจาร 
โดยผูเ้ยาว์นัน้เตม็ใจไปด้วย	ต้องระวางโทษ 

จ�าคกุ	 ตั้งแต่	 2	 -	 10	 ปี	 และปรับตั้งแต	่
40,000-200,000	บาท	

แต่หากเดก็ไม่เตม็ใจ	จะมคีวามผดิ
ตามมาตรา	 318	 วรรคหนึ่ง	 ประมวล
กฎหมายอาญา	 ที่ก�าหนดว่าผู ้ใดพราก 
ผู้เยาว์อายุกว่า	15	ปี	แต่ยังไม่เกิน	18	ปี	
ไปเสียจากบิดามารดา	 ผู ้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแล	โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย	ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	2-10	ปี	และปรับ
ตั้งแต่	40,000-200,000	บาท

..พรากผู้เยาว์ 
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กระท�าช�าเราเด็ก
โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต16

ตอนที่

จากกรณีเหตุการณ์เด็กนักเรียน
มธัยมวยั	15	ปี	ถกูกลุม่วยัรุน่กระท�าช�าเรา
จนได้รับบาดเจ็บทั้งสภาพร่างกายและ
สภาพจิตใจ	 กรณีเหตุการณ์ดังกล่าว 
ถือเป ็นการท�าผิดกฎหมายร ้ายแรง 
มีโทษสถานหนักตามมาตรา	277	มาตรา	
277	 ต รี 	 ประมวลกฎหมายอาญา 
ทีก่�าหนดว่า	ผูใ้ดกระท�าช�าเราเดก็อายไุม่เกนิ 
15	ปี	โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	

ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าว 
ได้กระท�าโดยร่วมกันกระท�าความผิด 
ด้วยกนัอันมลีกัษณะเป็นการโทรมเดก็หญงิ	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	 ท้ังนี้	 
ถ ้ าการกระท�าความผิด เป ็น เหตุ ให ้ 
ผู้ถูกกระท�าได้รับอันตรายสาหัส	ผู้กระท�า 
ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ�าคุก
ตลอดชีวิต	 หรือถ้าการกระท�าความผิด 
เป็นเหตุให้ผู ้ถูกกระท�าถึงแก่ความตาย	 
ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต

...ช่วยด้วย
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การขึ้นศาล
เยาวชน17

ตอนที่

ความรับผิด
ทางอาญา18

ตอนที่

“เด็ก”	 คือ	 ผู ้ เยาว ์ที่บอบบาง	 ยังขาด
ประสบการณ์	วจิารณญาณในการแยกแยะถกูผดิ	และ
ยงัไม่สามารถปกป้องตวัเองจากอนัตรายและสิง่ล่อลวง
ทั้งหลาย	 กฎหมายจึงให้การคุ ้มครองแก่เด็กและ
เยาวชน	 ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือในการ
ก่ออาชญากรรม	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว	 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว	พ.ศ.	2553	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดว่า	“เด็ก”	หมายความว่า	บุคคลที่อายุเกิน	10	ปี	 
แต่ยงัไม่เกนิ	15	ปีบรบิรูณ์	ส่วน	“เยาวชน”	หมายความว่าบคุคลอายเุกิน	15	ปีบรบิรูณ์	แต่ยงัไม่ถงึ	18	ปี 
บริบูรณ์

แม้ว่ากฎหมายจะให้ความคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน	 แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเด็กหรือ
เยาวชนท�าความผิดแล้วจะไม่ต้องรับผลของ 
การกระท�านัน้	เพยีงแต่การรบับทลงโทษของเด็ก 
และเยาวชนจะได้รบัการตคีวามและพจิารณากฎเกณฑ์
ข้อบังคับแตกต่างจากผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	 
ทั้งนี้	 กฎหมายยังได้แบ่งอายุและความรับผิด 
ทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชนไว้ต่างกัน	 โดยเด็กอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการ 
คุ้มครองสวสัดภิาพตามกฎหมาย	ไม่ต้องรับโทษในการกระท�าความผิดทางอาญา	ส่วนเดก็อายเุกนิ	10	ปี	 
แต่ไม่เกิน	15	ปี	กระท�าความผิดนั้น	อาจไม่ต้องรับโทษในการกระท�าความผิดทางอาญาก็ได้	แต่ศาล
อาจว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืส่งตวัไปยงัสถานฝึกอบรม	หรอืองค์กรทีศ่าลเหน็สมควร	ขึน้อยูก่บัความผดิ
ที่กระท�าและดุลพินิจของศาล	ส่วนบุคคลที่อายุเกิน	15	ปี	แต่ต�่ากว่า	18	ปี	กระท�าความผิด	ศาลอาจ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	 หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน	 10	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 15	 ปีก็ได้แล้วแต่กรณ	ี 
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและดุลพินิจของศาล
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การด�าเนินการเด็ก
อายุไม่เกิน 10 ปี19

ตอนที่

การด�าเนนิการต่อผูต้้องหาทีม่อีายไุม่เกิน	10	ปี	เจ้าหน้าที่
ต�ารวจจะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
ให้รับตัวเด็กผู้กระท�าความผิดไปด�าเนินการ	 จากนั้นพนักงาน 
เจ้าหน้าทีจ่ะรวบรวมและค้นหาข้อเทจ็จรงิทีเ่ก่ียวกบัเดก็คนดงักล่าว

และจัดให้มีการคุ้มครองด้วยวิธีการที่เหมาะสม	 ซ่ึงวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นอาจท�าโดยการ 
ว่ากล่าวตกัเตอืน	หรอืการก�าหนดให้ปฏบิตัอิย่างหน่ึงอย่างใด	หรอืน�าตวัเดก็ไปคุม้ครองทีส่ถานคุม้ครอง
สวัสดิภาพ	เป็นต้น

การจับกุมเด็กและเยาวชน
ที่กระท�าความผิด20

ตอนที่

เดก็และเยาวชนทีก่ระท�าความผดิจะถกูจบักมุในกรณทีี่ 
เป็นความผิดซึง่หน้า	หรอืพบโดยพฤตกิารณ์สงสยัว่าจะก่อเหตรุ้าย 
หรือมเีหตทุีจ่ะออกหมายจบัแต่จ�าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอหมายได้	 
หรอืเป็นการจบัผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีห่น	ีโดยในการจบักมุต�ารวจ 
ต้องแจ้งว่าเขาต้องถูกจับ	ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสทิธิใ์ห้ผูถ้กูจับทราบ	
และแสดงหมายจบั	(ถ้าม)ี	จากนัน้จงึน�าตวัผูถ้กูจบัไปส่งพนกังานสอบสวน
ในท้องทีท่ี่ถกูจับ	เพือ่ส่งแก่พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบภายหลัง
การจับกุม

การฟอ้งศาล
และรับโทษของเด็ก21

ตอนที่

หลังจับกุมตัวเด็กได้แล้ว	 พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้ง
ให้ผูป้กครองทราบ	สอบถามปากค�าเบือ้งต้น	และแจ้งข้อกล่าวหา	
จากน้ันจงึน�าตัวไปศาลเพ่ือท�าการไต่สวน	โดยความผดิทีม่โีทษจ�าคกุ
ไม่เกิน	6	เดือน	จะต้องฟ้องภายใน	30	วัน	ส่วนความผิดที่มีโทษ 
จ�าคุกเกิน	6	เดือน	ไม่เกิน	5	ปี	ต้องฟ้องภายใน	60	วัน	ส�าหรับ

ความผิดที่มีโทษเกิน	5	ปี	ต้องฟ้องร้องภายใน	90	วัน	ซึ่งบทลงโทษส�าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท�า
ความผิดทางอาญานั้นมีตั้งแต่	 การว่ากล่าวตักเตือน	 การฝึกอบรม	 ปรับ	 คุมความประพฤติ	 หรือ 
จ�าคุกเลยทีเดียว
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พินัยกรรมมีกี่แบบ?22
ตอนที่

คนเราไม่มีใครอยู่ค�้าฟ้า	 แต่ปัญหาที่มัก
ตามมาหลังสิ้นอายุขัย	 คือ	 การจัดการมรดก
ทรพัย์สนิ	ซึง่วธิทีีจ่ะช่วยป้องกันปัญหาศกึสายเลอืด
ในหมู่ทายาท	 คือ	 การท�าพินัยกรรมในขณะท่ี 
ยงัมชีีวติอยู	่ซึง่พนิยักรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1656-1658	 และ
มาตรา	 1660-1663	 มาตรา	 1655-1672	
ประกอบด้วย	

1.	 พินัยกรรมแบบธรรมดา	 ท�าหนังสือ
โดยเขียนหรือพิมพ์ก็ได้	ลงวัน	เดือน	ปี	ในขณะ
ที่ท�าข้ึน	 และผู้ท�าพินัยกรรมต้องลงลายมือช่ือ 
ต่อหน้าพยานอย่างน้อย	2	คน	พร้อมกนั	ซึง่พยาน	
2	คนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของ
ผู้ท�าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น	

2.	พนิยักรรมแบบเขยีนเองทัง้ฉบบั	ผูท้�า
พินัยกรรมต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเอง	
ลงวัน	เดือน	ปี	ในขณะที่ท�าขึ้นและลงลายมือชื่อ
ของผู้ท�าพินัยกรรม	ซึ่งมีหรือไม่มีพยานก็ได้

3.	 พินัยกรรมท�าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง	 
ผูท้�าพนิยักรรมต้องไปแจ้งข้อความทีต่นประสงค์ 
จะให้ใส่ไว้ในพนิยักรรมของตน	แก่กรมการอ�าเภอ
ต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อย	 2	 คนพร้อมกัน	 

โดยมกีรมการอ�าเภอเป็นผู้ด�าเนนิการจดข้อความนัน้ 
และอ ่านให ้ผู ้ท�าพินัยกรรมและพยานฟ ัง 
เมื่อข้อความที่จดนั้นถูกต้องตรงกันกับที่ผู ้ท�า 
พินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว	 ให้ผู ้ท�าพินัยกรรมและ
พยานทั้ง	2	คน	ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	

4.	 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ	 ต้องลง 
ลายมือช่ือในพินัยกรรม	 และลงรายมือชื่อ 
คาบรอยผนึกน�าไปแสดงต่อกรมการอ�าเภอ 
พร้อมพยานอย่างน้อย	2	คน	 ให้กรมการอ�าเภอ
ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง	ผู้ท�าพินัยกรรมและ
พยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น

5.	 พินัยกรรมแบบท�าด้วยวาจา	 เม่ือมี
พฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะท�า
พนิยักรรมตามแบบอืน่ทีก่�าหนดไว้ได้	เช่น	ตกอยู่
ในอนัตรายใกล้ความตาย	หรอืเวลามโีรคระบาด	
หรอืสงคราม	บคุคลนัน้จะท�าพนิยักรรมด้วยวาจา 
ก็ได้	 โดยแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 
2	 คน	 พร้อมกัน	 พยานสองคนนั้นไปแสดงแจ้ง
ข ้อความที่ ผู ้ท�าพินัยกรรมได ้สั่ งด ้วยวาจา 
วัน	 เดือน	 ป ี	 สถานที่ที่ท�าพินัยกรรมและ 
พฤตกิารณ์พเิศษนัน้ต่อกรมการอ�าเภอโดยมชิกัช้า 
และลงลายมือชื่อไว้ที่ท�าพินัยกรรม	
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ผู้จัดการมรดก23
ตอนที่

ห ลั ง จ า ก ต า บุ ญ มี เ สี ย ชี วิ ต	
พินัยกรรมและทรัพย์มรดกจึงตกเป็นเป้า
ของเหล่าลูกหลานที่ต่างถกเถียงกันว่า 
ใครจะเป็นผู้จดัการดูแลทรพัย์มรดกซึง่มอียู่ 
มากมาย	โดยหลักการแล้ว	ผู้จัดการมรดก
จะระบุไว้ในพินัยกรรม	 หากไม่ได้ระบุไว ้
จะท�าโดยค�าสัง่ศาล	ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1713	 ซึ่งกรณี
ของตาบุญมีไม่ได้ระบุผู ้จัดการมรดกไว ้
ในพินัยกรรม	ทายาทจึงต้องยืน่ค�าร้องต่อศาล 

โดยใช้เอกสารใบมรณะบัตร	ทะเบยีนบ้าน
ของผูข้อและเจ้ามรดก	ส�าเนาบตัรประชาชน 
ของผู้ขอและเจ้ามรดก	 ใบสูติบัตรหรือ
ทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของ 
ผู้ขอและเจ้ามรดกรวมถึงหลักฐานแสดง
ทรัพย์สินของเจ้ามรดก	 รายชื่อเครือญาติ	
และหนังสือยินยอมของทายาทคนอื่น	 ๆ	
กรณีที่ไม่ให้ความยินยอมศาลจะเรียก
ทายาทมาตกลงกันอีกครั้ง	
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ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดก24
ตอนที่

ยายลีเศรษฐนีีใหญ่เสยีชวีติกะทนัหนั 
ปัญหามีอยู่ว่าลูก	 ๆ	 จะแบ่งทรัพย์มรดก 
กนัอย่างไร	ซึง่ทายาทตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1632	 -	 1638 
ม	ี2	ประเภท	คอื	ผูร้บัพนิยักรรมและทายาท 
โดยธรรม	 แต่ยายลีไม่ได้ท�าพินัยกรรม 
ไว้ก่อนตาย	 ทรัพย์มรดกจึงตกเป็นของ 
คูส่มรสทีจ่ดทะเบยีนและทายาทโดยธรรม	
ซึ่งมี	6	ล�าดับ	คือ	1.	ผูส้บืสนัดานบตุรธดิา
ทีช่อบด้วยกฎหมาย	และบตุรนอกกฎหมาย 
ทีเ่จ้ามรดกจดทะเบยีนรบัรอง	2.	บดิามารดา 
3.	 พ่ีน้องพ่อแม่เดียวกัน	 4.	 พี่น้องพ่อ 

หรือแม่เดียวกัน	 5.	 ปู่ย่าตายาย	 และ 
6.	ลุงป้าน้าอา

แต่ใช่ว่าทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิ
ได ้รับมรดกทั้งหมด	 เพราะกฎหมาย 
ให้ความส�าคัญกับทายาทตามหลักการ
ญาติสนิทตัดญาติห่าง	 เริ่มที่ผู้สืบสันดาน
บุตรธิดาและบิดามารดาก่อน	 หากไม่มี 
ผู ้สืบสันดานหรือบิดามารดา	 มรดก 
จึงจะตกแก่ทายาทล�าดับถัดไป	คือ	พี่น้อง
พ่อแม่เดียวกัน	 เป็นเช่นนี้ไปตามล�าดับ
ทายาทนั่นเอง



หมวดพินัยกรรมและมรดก

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
49

พระภิกษุรับมรดกได้หรือไม่?25
ตอนที่

หลงัจดัการงานศพของบดิาแล้วเสรจ็ 
พระสมหมายตั้งใจจะจัดการทรัพย์มรดก 
ของบิดาให้เรียบร้อยก่อนกลับไปจ�าวัด	 
แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้	 เพราะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	
1622		พระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์
มรดกในฐานะทีเ่ป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้	
เว้นแต่จะได้สึกจากสมณะเพศมาเรยีกร้อง
ภายในอายุความตามกฎหมายก�าหนด	 
แต่พระภกิษนัุน้อาจเป็นผูร้บัพนิยักรรมได้

ดังนั้น	 หากพระสมหมายต้องการ
รับมรดกจะต้องท�าการสึกออกมาเป็น
ฆราวาสก่อน	 แล้วจึงยื่นเรียกร้องทรัพย์
มรดก	 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณชิย์	มาตรา	1754	ก�าหนดว่า	อายคุวาม 
มรดกมกี�าหนด	1	ปีนบัตัง้แต่เจ้ามรดกตาย 
หรือนับแต่เมื่อ	 ทายาทโดยธรรมได้รู  ้
หรือควรได้รู ้ถึงความตายของเจ้ามรดก	 
และมิให้ฟ้องร้อง	 เมื่อพ้นก�าหนด	 10	 ปี 
นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย	
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ทรัพย์สินของพระภิกษุที่มรณภาพ
เป็นของใคร?26

ตอนที่

ภายหลังจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส
มรณภาพ	บรรดากรรมการวดัและลกูหลาน
ทายาทต่างอ้างสิทธิในทรัพย์มรดกของ 
หลวงพ่อด้วยกนัทัง้สองฝ่าย	เรือ่งนีพ้จิารณา 
แยกเป็น	2	กรณ	ีคอื	ทรพัย์สนิของพระภกิษุ 
ที่มีอยู ่ก่อนบวช	 ซ่ึงตามมาตรา	 1624	
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ทรัพย์สินใด
เป็นของบคุคลก่อนอปุสมบทเป็นพระภกิษุ	
ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่	
และให ้ เป ็นมรดกตกทอดแก ่ทายาท 
โดยชอบธรรมของบุคคลน้ัน	หรือบคุคลน้ัน
จะจ�าหน่ายโดยประการใดก็ได้	 เท่ากับว่า
ลกู	ๆ 	ของหลวงพ่อจะได้รับทรัพย์มรดก 

แต่เดมิก่อนทีท่่านจะมาบวชเป็นพระน่ันเอง
แต่หากทรัพย์สินของพระภิกษ ุ

ทีไ่ด้มาในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศน้ัน	 
เมือ่พระภกิษนุัน้ถงึแก่มรณภาพ	ให้ตกเป็น 
สมบติัของวดัทีเ่ป็นภมูลิ�าเนาของพระภกิษนุัน้ 
เว ้นไว ้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ�าหน่าย 
ไปในระหว่างมีชีวิต	 หรือโดยพินัยกรรม	 
ตามมาตรา	1623	กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ดังน้ัน	 ทรัพย์สินส่วนดังกล่าวจะตกเป็น 
ของวดั	เว้นแต่ว่าระหว่างทีห่ลวงพ่อมชีีวติอยู่
ได้จ�าหน่ายจ่ายโอนหรอืระบยุกทรัพย์สนิใด	ๆ 	
ให้ผู ้ใดไว้ในพินัยกรรม	 วัดจะเรียกร้อง 
เอาทรัพย์สินนั้นไม่ได้
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ขายสินค้าออนไลน์ต้องเสียภาษี27
ตอนที่

ปัจจุบันผู ้คนนิยมค้าขายสินค้า
ออนไลน์กนัอย่างแพร่หลาย	สิง่ทีต้่องรู	้คอื	
รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ถือเป็น
เงนิได้พงึประเมนิประเภทที	่8	ตามมาตรา	
40	 (8)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 คือเงินได้
จากการธุรกิจ	 การพาณิชย์	 การเกษตร	
การอุตสาหกรรม	 การขนส่ง	 หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ตามมาตรา	40	(1)	-	(7)	
ดังนั้น	 ผู ้ขายสินค้าออนไลน์จึงมีหน้าที่ 
ต้องเสยีภาษีเช่นเดยีวกบับคุคลทัว่ไปน่ันเอง	

ทัง้นี	้การยืน่แบบภาษที�าได้	2	แบบ	
คือ	 1.	 ภาษีคร่ึงปี	 เฉพาะเงินได้ประเภท 
5	-	8	ทีไ่ด้รบัตัง้แต่เดอืนมกราคม	-	มถุินายน 
ของปีภาษีนัน้	สามารถยืน่แบบฯ	ได้ภายใน
เดือนกันยายนของปีภาษีนั้น	 โดยภาษี 
ที่เสียน�าไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษี 
สิน้ปีได้	และ	2.	ภาษสีิน้ปี	สามารถยืน่แบบ
รายการแสดงเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับ
ตลอดปีภาษีนั้นภายในเดือนมีนาคมของ 
ปีถัดไป		
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 อี-เพย์เมนต์ กฎหมายใหม่ที่ต้องรู้
28
ตอนที่

ปัจจุบันการท�าธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด�าเนนิชวีติของเราไปแล้ว	พระราชบญัญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	
48)	 พ.ศ.	 2562	 ว่าด้วยการก�าหนดให้
สถาบนัการเงิน	ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิ
สถาบันการเงิน	สถาบันการเงินของรัฐที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	และผู้ให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
การช�าระเงิน	 จะต้องส่งรายงานข้อมูล
บุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล	 ทั้งคนไทยและ 
ชาวต่างชาติท่ีมีธุรกรรมเฉพาะให้แก่ 
กรมสรรพากร	ดงันี	้1.	บญัชทีีม่ยีอดฝากโอน 
หรือ เ งิ น เข ้ า ทุกบัญชี รวมกันตั้ ง แต  ่
3,000	ครั้ง	ต่อปีขึ้นไป	และ	2.	บัญชีที่มี

เงินฝากหรือโอนทุกบัญชี	400	ครั้ง	ต่อปี	
และมียอดเงินรวมตั้งแต่	2,000,000	บาท	
ต่อปีขึ้นไป

ทั้งน้ี	 หากสถาบันการเงินไม่ได้
รายงานหรือผู ้ ให ้บริการอี-เพย์เมนต์ 
ไม่รายงาน	กรมสรรพากรสามารถลงโทษ	
ปรับไม่เกนิ	100,000	บาท	และปรบัไม่เกนิ
วันละ	10,000	บาท	ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน	
จนกว่าจะแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง	
นอกจากนี้	 ยังได้ปรับปรุงอัตราโทษกรณี
เจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี	
หากฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุก	 ไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือ
ปรับไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือท้ังจ�า 
ทั้งปรับ
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ภาษีส่ิงของต้องส�าแดง29
ตอนที่

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
ผ่านทางท่าอากาศยานนั้น	หากผู้โดยสาร
มีของใช้ส่วนตัวปริมาณมากพอส�าหรับใช้
ส่วนตัวและมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน	
20,000	บาท	ซึง่มใิช่ของต้องห้าม	ของต้อง
ก�ากัด	 ให้ตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า 
ณ	ช่องไม่มส่ิีงของต้องส�าแดง	หรอืช่องเขยีว 
จะได้รับการยกเว้นภาษี

ส�าหรับผู้โดยสารที่มีสิ่งของที่ต้อง
เสียภาษอีากร	ได้แก่	ของน�าเข้าทีม่ปีริมาณ
มากเกินกว่าจะใช้ส่วนตน	 หรือมีมูลค่า 

รวมกันเกิน	20,000	บาท	สิ่งของที่น�ามา
ใช้เพือ่การพาณชิย์	หรอืมลีกัษณะทางการค้า	 
ของต้องห้าม	 ของต้องจ�ากัดติดตัวเข้ามา 
ให้ตรวจสัมภาระผู ้โดยสารขาเข้า	 ณ 
ช่องมีสิ่งของต้องส�าแดง	 หรือช่องแดง	 
ผู ้ที่หลีกเลี่ยงไม่แสดงของท่ีต้องช�าระ 
ภาษีอากร	ของต้องห้าม	และของต้องจ�ากัด	 
มีโทษสูงสุด	 ปรับ	 4	 เท่า	 ของมูลค่าของ 
ซึง่ได้รวมค่าอากรไว้แล้ว	หรอืจ�าคกุไม่เกนิ	
10	ปี	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
30
ตอนที่

ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิเป็นกฎหมาย 
ที่ใช้มานานกว่า	 90	ปี	 ปัจจุบัน	 ได้มีการ
ออกกฎหมายใหม่ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้แล้ว	คอื	
พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	
พ.ศ.	2562	โดยเริ่มมีผลจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี	้
ตั้งแต ่วันที่ 	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2563 
เป็นต้นไป	 มีก�าหนดอัตราภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท	ดังนี้

1.	 ประเภทเกษตรกรรม	 ก�าหนด
อัตราภาษีไม่เกิน	0.15	%	ของฐานภาษี

2.	 ประเภทที่พักอาศัย	 ก�าหนด
อัตราภาษีไม่เกิน	0.3	%	ของฐานภาษี

3.	ประเภทพาณิชย์	ก�าหนดอัตรา
ภาษีไม่เกิน	1.2	%	ของฐานภาษี

4.	 ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า	
ก�าหนดอตัราภาษไีม่เกนิ	1.2	%	หากปล่อย 
ทิง้ไว้	จะเพิม่	0.3	%	ทกุ	3	ปี	แต่อตัราภาษี
รวมไม่เกิน	3	%

อย่างไรก็ตาม	 มีข้อยกเว้นภาษี
ส�าหรับเจ้าของบุคคลธรรมดา	 ประเภท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมยกเว้น
มูลค่า	 50	 ล้านบาทแรก	 ของแต่ละเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ประเภททีดิ่น
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลัก
โดยเป็นเจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้านมูลค่าไม่เกิน 
50	ล้านบาทแรก		บ้านหลังหลัก	โดยเป็น
เจ ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและมีชื่อ 
ในทะเบียนบ้าน	มูลค่า	10	ล้านบาทแรก
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มีที่ดินแต่ไม่ดูแล ระวังจะเสียสิทธิ31
ตอนที่

บุญช่วยมีที่ดินมรดกอยู่หน่ึงแปลง	
แต่ทีด่นิดงักล่าวอยูใ่นต่างจังหวดัทีห่่างไกล 
เขาจึงปล ่อยที่ดินผืนนั้นไว ้ให ้รกร ้าง 
เป็นเวลานานร่วมสิบปี	 วันดีคืนดีบุญช่วย
เกิดความคิดอยากจะปล่อยที่ดินผืนนั้น 
ให้เช่า	 แต่ปรากฏว่า	 เมื่อเดินทางไปถึง 
กลับพบว่ามีคนมาอยู่อาศัย	 ปลูกบ้าน 
ท�าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในที่ดินของตน

ทั้งนี้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 มาตรา	 1382	 ก�าหนดว่า	

บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้
โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนา 
เป็นเจ้าของ	 ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
ได้ครอบครองติดต่อกัน	 เป็นเวลา	 10	 ปี	
ถ้าเป็นสงัหารมิทรพัย์	ได้ครอบครองตดิต่อ
กันเป็นเวลา	5	ปี	บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์	

ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้บุญช่วยต้องเสยี
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับการครอบครอง
ปรปักษ์อย่างน่าเสียดาย	 ด้วยเหตุเพราะ
ความชะล่าใจของตนเอง
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ที่ดินตาบอด
32
ตอนที่

ชูใจได้รับข่าวดีเมื่อญาติผู ้ใหญ  ่
แบ่งทีดิ่นมรดกยกให้กับเธอ	แต่ทีดิ่นแปลง 
ดงักล่าวเป็นทีด่นิตาบอด	ถกูล้อมรอบด้วย 
ท่ีดินของผูอ้ืน่	ไม่มทีางออกสูถ่นน	กรณขีอง 
ชูใจแก้ไขได้ด้วยภาษากฎหมายที่เรียกว่า	
“ทางจ�าเป็น”

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์	มาตรา	1349	ชใูจสามารถขอเปิด
ทางจ�าเป็นกบัเจ้าของทีด่นิข้างเคียงได้	โดยมี

ข้อก�าหนดว่า	 ต้องเลือกให้พอควรแก ่
ความจ�าเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน	กับทั้งให้
ค�านึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อย 
ที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นได้	 ถ้าจ�าเป็น	 ผูม้สีทิธจิะ 
สร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้และใช้ค่าทดแทน 
ให้แก่เจ้าของท่ีดินท่ีล้อมอยู ่เพื่อความ 
เสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น 
โดยอาจจะก�าหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

“ทางจ�าเป็น”
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ถูกปิดทางเข้า - ออก33
ตอนที่

วันดีคืนร้าย	เจ้าของที่ดินด้านหน้าบ้าน
ของนายด�ารง	 ได้ท�าการถมดินจนท�าให้ปิด 
ทางเดนิเข้า	-	ออก	บ้านของนายด�ารง	ซึง่ได้อาศยั
อยู ่ในบ้านและใช้ทางเดินดังกล่าวเป็นเวลา 
มากกว่า	 30	 ปี	 โดยก่อนหน้าน้ีบริเวณที่ถมดิน
เป ็นแอ ่งน�้า	 เมื่อถมดินจึงท�าให ้น�้าในแอ ่ง 
ถูกดันเข้ามาในบ้าน	 ท�าให้ครอบครัวของด�ารง
เดอืดร้อนมาก	เพราะไม่มทีางเดนิเข้า	–	ออกบ้าน	

กรณีดังกล่าว	 เมื่อปรากฏว่าการเจรจา 
ให้เจ้าของทีด่นิซึง่อยูด้่านหน้าไปเปิดทางไม่เป็นผล 
และนายด�ารงและครอบครัวได้ใช้ทางเดินนี้ 
เข้าออกเป็นเวลามากกว่า	30	ปี	โดยเจตนาจะให้
ได้ทางเดนินีเ้ป็นทางภาระจ�ายอม	โดยความสงบ
และเปิดเผย	 นายด�ารงย่อมได้มาซึ่งทางเดินนี ้
เป็นทางภาระจ�ายอม	โดยทางอายคุวามกว่า	10	ปี	
อันเป็นการได้มาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม	

แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนทางเดินนั้นเป็นทาง
ภาระจ�ายอมโดยยื่นค�าร้องต่อศาลก็ตาม	 แต่ก ็
มีสิทธิที่จะใช้ทางเดินนี้ขึ้นต่อสู้กับเจ้าของที่ดิน
หน้าบ้านของตนได้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 มาตรา	 1299	 วรรคสอง	 มาตรา	
1401	ประกอบมาตรา	1382	ความว่า	บุคคลใด
ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ	 ถ้าเป็น
อสงัหาริมทรพัย์ได้ครอบครองตดิต่อกนัเป็นเวลา	 
10	ปี	ถ้าเป็นสงัหารมิทรพัย์ได้ครอบครองตดิต่อกนั
เป็นเวลา	 5	 ปี	 ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธ์ิ	 
ดงันัน้	เมือ่เจ้าของทีด่นิแปลงดงักล่าวไม่ยอมเปิด
ทางเดนิให้	นายด�ารงย่อมสามารถใช้สทิธยิืน่ฟ้อง
คดเีจ้าของทีดิ่นดงักล่าวต่อศาลเพือ่บังคบัให้เปิด
ทางเดินดังกล่าวได้	
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ผู้กู้ร่วม = ลูกหนี้ร่วม
34
ตอนที่

ดนัยเกล้ียกล่อมให้ชัยโยมาเป็น 
ผู ้ กู ้ร ่วมซ้ือคอนโดมิเนียม	 ด้วยความ 
เชื่อใจเพื่อน	 ชัยโยจึงยอมช ่วยเหลือ	 
แต่วนัหนึง่กลบัมจีดหมายฟ้องร้องให้ช�าระหน้ี
ส่งมาหาถงึบ้าน	เพราะเพือ่นตัวแสบหนีหน้ี	
ทิ้งภาระไว้ให้ชัยโยต้องชดใช้แทน	 ทั้งนี	้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
มาตรา	291	ก�าหนดว่า	ถ้าบุคคลหลายคน
จะต้องท�าการช�าระหน้ีโดยท�านอง	ซึง่แต่ละคน
จ�าต้องช�าระหน้ีส้ินเชงิไซร้	ถงึแม้ว่าเจ้าหนี้
ชอบที่จะได้รับช�าระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียง

คร้ังเดียวก็ดี	 เจ้าหนี้จะเรียกช�าระหนี้ 
จากลกูหน้ีแต่คนใดคนหนึง่ส้ินเชิง	 หรอืแต่ 
โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลอืก	แต่ลูกหนีท้ัง้ปวง
ยงัคงต้องผกูพนัอยูท่ัว่ทกุคนจนกว่าหน้ีนัน้
จะได้ช�าระเสร็จสิ้นเชิง

งานนีเ้ท่ากบัว่า	ชยัโยต้องชดใช้หนี้
แทนดนัย	 เพราะลงลายเซ็นในสัญญา 
เป็นผูกู้ร่้วม	เม่ือดนยัผดินดัผ่อนช�าระธนาคาร 
สามารถติดตาม	หรอืฟ้องให้ชยัโยช�าระหนี้
แทนได้	เพราะถือเป็นลูกหนี้ร่วมนั่นเอง	
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ตั้งสติก่อนค�้าประกัน35
ตอนที่

สมปองน้องสมชายอยากได้รถ 
คันใหม่	 จึงอ้อนวอนขอให้พี่ชายเป็นผู ้ 
ค�า้ประกนั	ทกุอย่างด�าเนนิไปด้วยด	ีสมปอง 
มีรถคันใหม ่ขี่ ไปอวดสาว	 	ๆสมดังใจ 
อยู่มาวันหนึ่งมีใบแจ้งหนี้ก้อนใหญ่จาก
ไฟแนนซ์ส ่งมาถึงสมชายให้ช�าระหนี ้
แทนน ้องชายตัวดีที่หนี ไปพร ้อมกับ 
รถคันใหม่แล้ว

ทั้งนี้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 มาตรา	 680	 ก�าหนดว่า 

การค�า้ประกัน	คอื	สญัญา	ซ่ึงบุคคลภายนอก 
คนหนึง่	เรยีกว่า	“ผูค้�า้ประกนั”	ผกูพนัตน
ต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อช�าระหนี้	 ในเมื่อ 
ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้น

ดังนั้น	 จึงควรตั้งสติไตร่ตรองให้ดี
ก่อนทีจ่ะเซน็สญัญาค�า้ประกนัใด	ๆ 	ให้กับใคร	
โดยเฉพาะญาตสินทิมติรสหาย	จะได้ไม่ต้อง
ชอกช�้าเพราะค�้า	 (ประกัน)	 เหมือนกับ
สมชายผู้ใจดีนั่นเอง

Óé¤¹

คนค�้าประกัน
ต้องจ่ายแทน
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สิทธิผู้ค�้าประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
36
ตอนที่

ทกุครัง้ท่ีเกดิการเบีย้วหนี	้ผูค้�า้ประกัน 
มกัเสยีเปรยีบเจ้าหนีแ้ละต้องแบกภาระหนี ้
ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ	 อย่างไรก็ตาม	 มีความ
พยายามแก ้ไขและผลักดันกฎหมาย 
หลายฉบับออกมา	 เพื่อปกป้องสิทธิของ 
ผูค้�า้ประกนัให้ได้รบัความเป็นธรรมมากขึน้	
โดยก�าหนดให้ธุรกิจหลายประเภทเป็น
ธุรกิจท่ีควบคมุสญัญา	ตามประกาศว่าด้วย
สัญญาของส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค	สอดคล้องกบับทบญัญัติ
การค�้าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	

ดังนัน้	แม้ว่าผูค้�า้ประกันจะมหีน้าที่ 

ต้องช�าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนี	้หากบุคคลท่ีเรา
ไปค�า้ประกนัให้ไม่ยอมช�าระหนีต้ามสญัญา	
แต ่ผู ้ค�้ าประกันก็มีสิทธิขอให ้ เจ ้าหนี้ 
ติดตามเรยีกลกูหนีม้าช�าระหนีก่้อน	เว้นแต่ 
ลกูหน้ีจะถูกศาลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 
หรือไม่ปรากฏว่าอยูท่ีใ่ด	 หากผู้ค�า้ประกนั 
พิสจูน์ได้ว่าลกูหนีมี้หนทางทีจ่ะช�าระหนีไ้ด้	
และการบังคับให้ลกูหน้ีช�าระหนีน้ัน้ไม่เป็น 
การยาก	เจ้าหนีจ้ะต้องบังคบัการช�าระหนีน้ัน้ 
เอาจากทรพัย์สนิของลกูหน้ีก่อน	ตามมาตรา 
688	และ	มาตรา	689	แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

ลูกหนี้คุณอยู่โน่น 
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เช่าซื้อรถ...ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา37
ตอนที่

ที่ผ ่านมาอ�านาจในการต่อรอง 
เช ่าซื้อรถยนต ์หรือรถจักรยานยนต  ์
เป็นของสถาบันการเงินผู ้ปล่อยสินเชื่อ 
แต่ภายหลังจากที่ได้มีการออกประกาศ 
คณะกรรมการว ่าด ้วยสัญญา	 เรื่อง	 
ให้ธรุกจิเช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา	 พ.ศ.	 2561	
ท�าให้ผู้เช่าซ้ือและผู้ค�้าประกันได้รับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น	โดยบังคับ
ใช้คุ ้มครองส�าหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้ส่วนตัว 
เท่าน้ัน	และยงัคงใช้การคดิดอกเบีย้ในแบบ 

เงนิต้นคงท่ีเหมอืนเดมิ	 โดยผูป้ระกอบธรุกิจ
สินเชื่อต้องท�าตารางแสดงภาระหนี้สิน 
ตามสัญญาส�าหรับผู้เช่าซื้อ	 โดยจะต้อง
ระบอัุตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปีให้ผูเ้ช่าซือ้
รับทราบภาระดอกเบ้ียท่ีแท้จริงซ่ึงจะถูก
น�ามาใช้หกัทอนเงนิต้นแบบลดต้นลดดอก	
หากผู้เช่าซื้อต้องการปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ	
หรือช�าระทั้งหมดก่อนครบก�าหนดสัญญา	
ผู้เช่าซื้อต้องได้รับส่วนลดเงินคืนดอกเบ้ีย
ที่ยังไม่ถึงก�าหนด	 ช�าระในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ	50	

..ปิดบัญชี
ลดต้นลดดอก
เกิน 50%
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โชว์รูมรถจอมเจ้าเล่ห์ 1
38
ตอนที่

สมมาตรจ่ายเงนิมดัจ�าจองรถยนต์
ไว้กบัโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึง่	แต่ปรากฏว่า
ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติปล่อยสินเชื่อ	 เขาจึง
ด�าเนนิการตดิต่อขอให้ทางโชว์รมูดังกล่าว
คืนเงินจอง	แต่กลับถูกพนักงานบ่ายเบี่ยง
เลี่ยงตอบค�าถามไม่ยอมคืนเงินจองให	้ 
ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา 
เรื่อง	 ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง 
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา	 พ.ศ.	 2551 
ข้อ	3	(4)	ก�าหนดว่า	ผู้บริโภคหรอืผูป้ระกอบ 
ธรุกิจฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมสีทิธบิอกเลกิสญัญา	

หากมีข ้อเท็จจริงที่ผู ้ประกอบธุรกิจ 
ได้รบัทราบว่า	ผูบ้รโิภคต้องขอสนิเชือ่เพือ่การ 
ซือ้รถยนต์และผูบ้รโิภคไม่ได้รบัการอนมุติั
สินเชื่อตามที่ขอภายในก�าหนดเวลา	 และ
ข้อ	3	(5)	ก�าหนดว่า	เมือ่มกีารบอกเลกิสญัญาแล้ว	
ผูป้ระกอบธรุกจิต้องคนืเงนิหรอืสิง่ใดทีร่บั
ไว้เป็นมดัจ�าทัง้หมดแก่ผูบ้รโิภค	ภายใน	15	วนั	
ดังนั้น	 ทางศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์ดังกล่าว
จะต้องคืนเงินมัดจ�าค่าจองรถให้สมมาตร
ตามข้อบังคับแห่งประกาศฉบับดังกล่าว

ไม่คนืเงินจอง 
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มานะจ่ายเงินมัดจ�าสั่งจองรถยนต์
ไว้ที่ศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่ง	แต่เมื่อ
ถงึก�าหนดรับรถ	พนักงานขายกลบับอกว่า
มีการปรับขึ้นราคาและจะต้องเลื่อนระยะ
เวลาส่งมอบออกไป	 พร้อมทั้งรวบรัด 
ให้มานะซือ้รถยนต์รุน่อืน่ทีใ่กล้เคียงกันแทน	
โดยเสนอจะให้ส่วนลดพร้อมของแถมเพิม่	
แต่มานะยืนยันว่าต้องการรถยนต์รุ่นและ
สีตามตามเดิม	 รวมถึงราคาขายที่ระบุไว้ 
ในสัญญาจองเท่านั้น

กรณดีงักล่าว	มานะมีสทิธบิอกเลกิ
สัญญาและเรียกเงินมัดจ�าคืนได้	 เพราะ
ธุรกจิการขายรถยนต์ทีม่กีารจองเป็นธรุกจิ

ทีค่วบคมุสญัญา	ตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา	เรือ่ง	ให้ธรุกจิการขายรถยนต์
ที่มีการจองเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา	
พ.ศ.	2551	ผูบ้รโิภคมสีทิธบิอกเลกิสัญญา
เมื่อผู ้ประกอบธุรกิจปรับเปลี่ยนราคา
รถยนต์สูงขึ้น	ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก�าหนด	หรือไม่ส่งมอบรถยนต์
ที่มี	ยี่ห้อ	รุ่น	ปีที่ผลิต	สี	และขนาดก�าลัง
เครื่องยนต์	ตรงตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	
ดังน้ัน	 ศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์ดังกล่าว 
จะต้องคนืเงนิมดัจ�าให้มานะตามข้อบังคบั
แห่งประกาศดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

โชว์รูมรถจอมเจ้าเล่ห์ 2 39
ตอนที่

รุ่นนั้นดีกว่าครับ
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รถถูกขโมยต้องผ่อนต่อหรือไม่?
40
ตอนที่

มานะได ้รถยนต์คันใหม่มาขับ 
สมใจอยาก	แต่ไม่นานรถยนต์คันโปรดกลบั 
ถกูขโมยไป	นอกจากจะไม่มรีถใช้แล้ว	มานะ 
ยังต้องปวดหัวเร่ืองการผ่อนช�าระค่างวด 
ทีเ่หลอือกีด้วย	ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 มาตรา	 567	 ถ้าทรัพย์สิน 
ซ่ึงให้เช่าสูญหายไปทั้งหมด	 สัญญาเช่า
ย่อมระงับไปด้วย	 ดังนั้น	 มานะจึงไม่ต้อง
ผ่อนช�าระค่างวดหลังจากวันที่รถยนต์ 
ถูกขโมยไป	 โดยการสูญหายน้ันจะต้อง 
ไม ่ ได ้เกิดจากความประมาทเลินเล ่อ 
อย่างร้ายแรงของผู้เช่าซ้ือ	 ผู้เช่าซื้อได้แจ้ง
ความไว้และได้แจ้งแก่ผู้ให้เช่าซือ้ให้ทราบด้วย

ทั้งนี้ 	 แม้ผู ้ ให ้เช ่าซ้ือจะระบุใน
สัญญาเช่าซื้อว่า	 แม้รถยนต์จะสูญหาย 
แต่ผูเ้ช่าซือ้ยงัมหีน้าทีต้่องช�าระเงนิทีค้่างอยู่
จนครบก�าหนดสัญญา	 แต่ศาลมีอ�านาจ 
ที่จะก�าหนดให้ผู้เช่าซ้ือช�าระหรือไม่ก็ได	้
โดยพิจารณาจากเงนิค่าเช่าซ้ือท่ีผูใ้ห้เช่าซ้ือ
ได้รบัช�าระมาแล้วรวมกบัค่าสนิไหมทดแทน
ที่บริษัทประกันภัยได้จ่ายให้นั้น	 เพียงพอ
ต่อความเสียหายท่ีผู ้ให้เช่าซ้ือนั้นได้รบั 
หรอืไม่	 โดยศาลจะก�าหนดความเสยีหายให้ 
ตามสมควร	

มาเกบ็ค่างวดรถ
เดอืนนี้ครับ 
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จรรยาวิตกกงัวลอย่างหนกัหลงัถกู
เจ้าหนี้ไฟแนนซ์ข่มขู่จะยึดรถ	 เพราะเธอ
ขาดส่งค่าผ่อนช�าระเป็นเวลา	 3	 เดือน 
ซึ่ งตามกฎหมายเดิมไฟแนนซ ์มีสิทธิ 
ท�าเช่นน้ันได้	 แต่ภายหลังได้มีประกาศ 
คณะกรรมการว่าด้วยสญัญา	เร่ือง	ให้ธรุกจิ
ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา	พ.ศ.	2561	 
การท่ีไฟแนนซ์จะยึดรถได้นัน้	ผูเ้ช่าซือ้ต้อง 
ผดินดัช�าระ	3	งวด	ตดิต่อกนั	และผูใ้ห้เช่าซือ้ 
ต้องท�าหนังสือแจ้งให้ผู ้เช่าซื้อให้ใช้เงิน 

รายงวดทีค้่างช�าระน้ันภายในเวลาอย่างน้อย	
30	 วัน	 นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ	
หากผู้เช่าซ้ือละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น	 ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาเช่าซือ้ได้	เท่ากบัว่า	หลงัจากจรรยา
ผิดนัดช�าระ	3	งวดติดต่อกันแล้ว	จะต้อง
ได้รบัหนงัสอืแจ้งให้ช�าระเงนิจากไฟแนนซ์
และสามารถน�าเงินไปช�าระได้ภายใน	30	วนั	
หลังจากได้รับแจ้ง	 หากไม่น�าเงินไปช�าระ	
เจ้าหนี้จึงจะน�ารถกลับไปได้

เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ41
ตอนที่

..ไม่จ่ายยดึรถ 
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สมเจตไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่างวด 
รถยนต์ที่ผิดนัดช�าระได้ตามก�าหนดเวลา	 
จงึถกูไฟแนนซ์ยดึรถ	เพือ่น�าไปขายทอดตลาด 
อย ่างไรก็ตาม	 กฎหมายในป ัจจุบัน 
ให้ความคุม้ครองปกป้องสทิธขิองผูบ้รโิภค
อย่างมาก	 ตามประกาศคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญา	 เร่ือง	 ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญา	 พ.ศ.	 2561	 การที่ผู้ให้ 
เช่าซื้อจะน�ารถที่ยึดคืนมาไปประมูลหรือ 
ขายทอดตลาดต้องท�าหนังสือแจ้งให้ 
ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	
และให้สิทธิผู้เช่าซื้อได้ซื้อก่อนตามมูลหนี้
ส่วนที่ขาด

หากผูเ้ช่าซ้ือไม่ใช้สทิธ	ิผูใ้ห้เช่าต้อง
มีหนังสือแจ้งผู ้ค�้าประกันทราบภายใน 
15	วนั	และให้ผูค้�า้ประกันได้รบัสทิธเิดยีวกับ 
ผู้เช่าซื้อก่อน	 กรณีที่จะน�ารถออกประมูล 
หรือขายทอดตลาดจะต้องท�าหนังสือแจ้ง
ให้ผูเ้ช่าซือ้และผูค้�า้ประกนัทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 โดยจะต้องระบุช่ือ 
ผูท้�าการขาย	วนั	และสถานทีท่ีท่�าการขาย
ให้ทราบด้วย	และผูใ้ห้เช่าซือ้สามารถเรียกเกบ็
ค ่าธรรมเนียมหรือค ่าใช ้จ ่ายในการ 
ทวงถามหนี้ค่าเช่าซ้ือได้แต่เพียงเท่าท่ี 
จ่ายจริง	 โดยประหยัด	 ตามความจ�าเป็น
และมีเหตุผลอันสมควร

เมื่อรถถูกยึดขายทอดตลาด 1
42
ตอนที่

..ขายทอดตลาด..
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หลงัจากผูป้ระกอบธรุกจิให้เช่าซือ้
หรือไฟแนนซ์น�ารถที่ยึดคืนมาจากสมเจต
ไปประมลูหรือขายทอดตลาดเรยีบร้อยแล้ว 
หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ส่วนท่ีขาดอยู่
ตามสัญญาเช่าซื้อ	 ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงิน 
ส่วนทีเ่กนินัน้ให้แก่ผู้เช่าซือ้	แต่หากได้ราคา 
น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา 
เช่าซ้ือ	 ผู้เช่าซ้ือต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น	 
โดยผู ้ ให ้ เช ่ า ซ้ือต ้องท�าหนังสือแจ ้ ง 

รายละเอียดในการขายต่าง	ๆ	เช่น	ผู้ขาย	 
วนั	เวลา	สถานที	่ราคาขายและรายละเอียด 
เกี่ยวกับค ่าใช ้จ ่ายเกี่ยวกับการขาย 
พอสมควรตามความเป็นจริง	 รวมทั้ง 
จ�านวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู ้เช่าซื้อ	 
หรือจ�านวนเงินที่ผู ้ เช ่า ซ้ือต ้องรับผิด 
ในมูลหนี้ส่วนท่ีขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซ้ือ	 
ให้ผูเ้ช่าซือ้ทราบภายใน	 15	 วนั	นบัแต่วนั 
ที่ท�าการขาย		

เมื่อรถถูกยึดขายทอดตลาด 243
ตอนที่

..ขาดเงินอยู่
xxxxx B



หมวดธุรกรรมสัญญาและการเงิน

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
68

ปัญหาเงนิกูน้อกระบบทีค่ดิดอกเบีย้
สูงเกินจริงสร้างความเดือดร้อนให้ลูกหนี้
อย่างมาก	 ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	 พ.ศ.	 2560	
ซ่ึงมีกฎบังคับห้ามมิให้ปล่อยเงินกู ้ยืม	 
หรือกระท�าการใด	 ๆ	 ที่เป็นการอ�าพราง 
การให้กู้ยืมเงิน	ดังนี้	

1.	ห้ามเรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้กนิ	
ร้อยละ	15	ต่อปี	หรอืเกินอตัราทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

2.	ห้ามก�าหนดข้อความอนัเป็นเทจ็
ลงในใบหลกัฐานการกูย้มืเงนิ	หรอืตราสาร
ทีเ่ปลีย่นมอืได้	เพือ่ปิดบงัการเรยีกดอกเบีย้
เกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด	

3.	 ห้ามก�าหนดว่าจะเรียกเอา 
หรอืรบัเอาผลประโยชน์อย่างอืน่นอกจาก
ดอกเบี้ย	 ไม่ว ่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ 
หรอืโดยวธิกีารใด	ๆ 	ท่ีเหน็ได้ชัดว่าประโยชน์ 
ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควร	 ผู้ใดฝ่าฝืน 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	
200,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ย
สูงเกินจริง44

ตอนที่

ดอกร้อยละ 50
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จริงอยู่ว่าคนเราเมื่อเป็นหนี้ก็ต้อง
ชดใช้ตามหน้าที	่แต่การทวงถามหนีค้วรมี
ขอบเขตและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของผู ้อื่น	 บ ่อยครั้งที่ เกิดการทวงหนี ้
ในลักษณะข่มขู ่คุกคามด้วยกิริยาวาจา 
ไม่สุภาพ	ดูหมิ่นเกียรติ	หรือท�าให้อับอาย	
และมีหลายรายถูกท� าร ้ ายร ่ างกาย 
ด ้ ว ย เหตุ น้ี จึ ง ไ ด ้ มี พ ระร าชบัญญั ติ 
การทวงถามหนี้	พ.ศ.	2558	ซึ่งมีข้อห้าม
ตามมาตรา	11	ดังนี้

1.	ห้ามผู้ทวงหนี้ข่มขู ่	 ใช้ความ 
รนุแรง	ท�าให้เกดิความเสียหายต่อร่างกาย	
ชือ่เสยีง	หรอืทรพัย์สินของลกูหน้ีหรอืผูอ้ืน่	
หากฝ่าฝืนมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ	5	ปี	หรอืปรับ
ไม่เกิน	500,000	บาท	หรือทัง้จ�าท้ังปรับ

2.	ห้ามทวงหนี้ด้วยค�าพูดไม่สุภาพ	
ดูหมิ่น	

3.	ห้ามแจ้งหรือเปิดเผยข้อความ 
การเป็นหนี้ของลูกหนี้ต่อบุคคลภายนอก

4 . 	ห ้ ามทวงหนี้ ทาง ไปรษณีย  ์
เอกสารเปิดผนึก	 โทรสาร	 หรือสิ่งอื่นใด 
ทีส่ือ่ให้ทราบว่าเป็นการทวงหนีอ้ย่างชัดเจน	

5.	ห้ามใช้ข้อความ	 เครื่องหมาย	 
สญัลกัษณ์	หรอืช่ือทางธรุกจิของผูท้วงถามหนี้
บนซองจดหมาย	

ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อ	 2,	 3,	 4	 
และ	5	มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

รู้ทันกฎหมายทวงถามหนี้45
ตอนที่

ไม่จ่ายเจบ็ตัว
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ตามกฎหมายนั้น	ผู้ที่สามารถขับขี่
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะต้องมี 
ใบอนญุาตขบัขี	่ซึง่ออกโดยกรมการขนส่ง 
ทางบก	และผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องพก 
ใบอนุญาตขับขี่ ติ ดตั ว ไว ้ ด ้ วย เสมอ 
หากเจ้าหน้าทีเ่รียกขอดจูะอ้างว่าลมืพกมาด้วย 
ไม่ได้	และยงัมีเอกสารส�าคญัทีต้่องมติีดรถ
ไว้เสมอ	คอื	คูม่อืจดทะเบยีนรถ	หรือส�าเนา
คู่มือจดทะเบียนรถ	 โดยกรณีที่ท�าสัญญา
เช่าซ้ือ	 เอกสารคู่มือจดทะเบียนฉบับจริง
จะอยู่กับไฟแนนซ์

นอกจากน้ี	 เอกสารประกันภัยก็
เป็นเอกสารส�าคญัท่ีเจ้าของรถจ�าเป็นต้อง

เอกสารที่ต้องมีติดรถ
46
ตอนที่

เก็บรกัษาตดิรถไว้เสมอเช่นกนั	หากเจ้าหน้าท่ี 
เรยีกตรวจแต่ไม่มเีอกสารประกนัภยั	ถอืว่า 
มีความผิดตามมาตรา	 12	 ประกอบ 
มาตรา	 40	 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผูป้ระสบภยัจากรถ	พ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไข
เพิ่ ม เติ ม 	 หากไม ่มี ใบอนุญาต ขับ ข่ี 
คู ่มือจดทะเบียนรถ	 หรือส�าเนาคู ่มือ 
จดทะเบยีนรถ	ถือว่ามคีวามผดิตามมาตรา	
42	ประกอบมาตรา	66	แห่งพระราชบญัญตัิ 
รถยนต์	 พ.ศ.	 2522	 ต้องระวางโทษปรับ	 
ไม่เกิน	1,000	บาท

หมวดขนส่ง จราจร และรถยนต์
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เมาแล้วขับชนคนเจ็บ 
โดนจับ-ปรับหนัก47

ตอนที่

การเมาแล้วขับรถ	 มีความผิด 
ต้องโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับตั้งแต่	
5,000-20,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
และถกูสัง่พกัใช้ใบอนุญาตขบัขีไ่ม่น้อยกว่า	
6	 เดือน	 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี	่
แต่หากเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุ 
ชนผูอ้ืน่จนได้รบับาดเจ็บ	มโีทษจ�าคุกต้ังแต่ 
1	-	5	ปี	และปรบัตัง้แต่	20,000-100,000	บาท	
และถกูสัง่พกัใช้ใบอนุญาตขบัขีไ่ม่น้อยกว่า	
1	ป ี 	หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี ่
หากขับรถชนจนท�าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

สาหสั	มโีทษจ�าคกุ	ตัง้แต่	2	-	6	ปี	และปรบั 
ต้ังแต่	 40,000-120,000	 บาท	 และ 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีไม่น้อยกว่า 
2	ปี	หรือถูกเพกิถอนใบอนญุาตขับข่ี	และ
หากขับรถชนจนท�าให ้ผู ้อื่น เสียชีวิต 
จะมีโทษจ�าคุกตั้งแต่	3	-	10	ปี	และปรับ
ต้ังแต่	 60,000-200,000	 บาท	 และ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่	 ตามมาตรา	 
43	 (2)	 ประกอบมาตรา	 160	 ตรี	 ของ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	2522	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดขนส่ง จราจร และรถยนต์
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ขับรถแช่เลนขวา
48
ตอนที่

ป้าอิงฟ้ามีนิสัยชอบขับแช่เลนขวา	
ไม่ว่ารถคันที่ขับตามมาจะส่งสัญญาณ
เตือนด้วยไฟกระพริบหรือบีบแตรใส่ 
แต่ป้าอิงฟ้าก็ไม่สนใจและไม่หลบทางให้	
ซึง่ตามกฎหมายน้ัน	การเดินรถในช่องทาง
เดนิรถทีม่ตีัง้แต่	2	ช่องจราจรขึน้ไป	ผูข้บัข่ี
จะต้องขับชิดช่องซ้ายเสมอ	 ห้ามขับแช่
ช่องขวา	 เนื่องจากเป็นช่องจราจรที่มีไว้
เพื่อแซงเท่าน้ัน	 เมื่อแซงขึ้นมาจนได้ 
ระยะปลอดภยัจะต้องกลบัเข้าช่องซ้ายเพ่ือ 
เปิดทางให้รถที่ขับตามหลังได้แซงขึ้นมา																	

ดัง น้ัน	 การขับรถแช ่ เลนขวา 
ตลอดสายแบบป้าองิฟ้านัน้	 ถอืว่าไม่ปฏบิตัิ 
ตามกฎหมายจราจร	 โดยไม ่ ขับข่ีรถ 
ในช่องซ้าย	มโีทษปรับตัง้แต่	200-500	บาท 
และเป็นการกีดขวางทางจราจร	มโีทษปรบั 
ตั้งแต่	400	-	1,000	บาท	ตามมาตรา	34	
และ	43	(3)	ประกอบมาตรา	151	และ	157 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	2522	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การขับรถย้อนศร49
ตอนที่

เดชาเป็นวินจกัรยานยนต์รบัจ้างท่ีมี
พฤติกรรมมักง่ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร	โดยเฉพาะการขบัรถย้อนศรทีส่ร้าง
ความเดือดร ้อนให้กับผู ้ ใช ้รถใช ้ถนน 
ในละแวกนัน้เป็นอย่างมาก	ทัง้น้ี	การขบัรถ 
ย้อนศรถือเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน	 และพฤติกรรม 
การขับขี่ ในลักษณะนี้อาจมีความผิด 
เข้าข่ายกระท�ากรรมเดยีว	แต่ผดิกฎหมาย	
หลายบท	นอกจากไม่ปฏิบตัติามเครือ่งหมาย 
จราจรแล้ว	ยงัเข้าข่ายขบัรถโดยไม่ค�านึงถงึ 
ความปลอดภัยของผู้อื่นด้วย

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก	
พ.ศ.	2522	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	ก�าหนดว่า	 

ทางเดินรถใดที่มี เครื่องหมายจราจร 
ให ้เดินรถทางเดียว	 ให ้ผู ้ขับขี่ เดินรถ 
ไปในทิศทางที่ก�าหนดไว้	 หากฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน	500	บาท	 
ตามมาตรา	41	ประกอบมาตรา	148	ความผดิ 
อีกกระทงหนึ่ง	 คือ	 ฝ่าฝืนมาตรา	 43	 (8)	
ซึ่งห้ามไม่ให้ผู ้ใดขับขี่รถโดยไม่ค�านึงถึง
ความปลอดภัยหรือความเดือดร ้อน 
ของผู ้ อื่ น 	 หากฝ ่าฝ ืนไม ่ปฏิบัติตาม 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 เดือน 
หรือปรับตั้งแต่	 2,000-10,000	 บาท 
หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั	ตามมาตรา	160	วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
50
ตอนที่

ยิง่ศกัดิม์นีสิยัชอบขีร่ถจกัรยานยนต์
บนทางเท้า	 เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการ
เดินทาง	เพราะทัง้สะดวกสบาย	และไม่ต้อง
ขับอ้อมให้เหนื่อย	 แต่แล้ววันหนึ่งยิ่งศักดิ์
ก็ ได ้ รับบทเ รียนราคาแพงเมื่ อ เขา ข่ี 
รถจักรยานยนต์ชนคนทีเ่ดินอยูบ่นทางเท้า
จนได้รับบาดเจ็บสาหัส	

กรณีของยิ่งศักดิ์นั้นถือเป็นการ 
ท�าผดิกฎหมายหลายบท	ทัง้ฝ่าฝืนมาตรา	43	 
(4)	(7)	ประกอบมาตรา	157	แห่งพระราชบัญญตั ิ
จราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเตมิ	มโีทษปรับตัง้แต่	400	-	1,000	บาท 

และความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
รั กษาความสะอาดและความ เป ็ น 
ระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	พ.ศ.	2535 
มาตรา	17	ประกอบมาตรา	56	ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท

นอกจากนี้	 การชนคนที่เดินอยู ่
บนทางเท ้าจนบาดเจ็บสาหัสยังเป ็น 
การท�าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	 300	 ผู ้ใดกระท�าโดยประมาท 
เป ็น เหตุ ให ้ ผู ้ อื่ นรับอันตรายสาหัส 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	60,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
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ป้ายทะเบียน เอกสารส�าคัญ
ที่รถทุกคันต้องมี51

ตอนที่

หนึ่งในเอกสารส�าคัญท่ีต้องมีติดรถยนต์
หรือรถจกัรยานยนต์ไว้เสมอกคื็อ	“ป้ายทะเบียน” 
หากรถ คัน ใดวิ่ งบนท ้ อ งถนนโดยไม ่ ติ ด 
แผ่นป้ายทะเบียนจะมีความผิดตามมาตรา	 7	
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	 2522	 
ประกอบมาตรา	 152	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	
2535	 ผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนน�ารถที่มิได ้ติดแผ่นป้าย 
เลขทะเบียน	แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน	
หรื อป ้ ายประจ� า รถมาใช ้ ในทาง เดินรถ	 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท	

ป้ายทะเบียน - ซีดจางช�ารุด
52
ตอนที่

หลายคนใช้รถมานานจนป้ายทะเบียนรถ
เกิดช�ารุดหรือซีดจางจนมองไม่เห็นตัวเลข	 ซึ่งหาก
ยังใช้รถทั้งที่ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์แบบนั้น	 จะมี
ความผิดตามมาตรา	 11	 พระราชบัญญัติรถยนต	์ 
พ.ศ.	 2522	 ที่บัญญัติว่า	 “รถที่จดทะเบียนแล้ว 
ต้องมแีละแสดงแผ่นป้ายและเครือ่งหมายครบถ้วน 
ถกูต้องตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง”	หากรถคันใด
ใช้ป้ายทะเบยีนทีไ่ม่สามารถมองเหน็ตวัเลขได้ชัดเจน
เนื่องจากซีดจางหรือช�ารุด	 จะมีโทษปรับไม่เกิน	
2,000	บาท	ทั้งนี้	สามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่
กรมการขนส่งทางบก

ค่าปรับ
ป้ายซีดจาง
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ติดป้ายทะเบียนปลอม
มีโทษหนัก53

ตอนที่

หลายคนคงเคยได้ยินข่าวคราว
เกีย่วกับกรณทีีม่เีจ้าของรถยนต์หลายราย 
ได้รบัใบสัง่เพราะท�าผดิกฎจราจรโดยใบสัง่
ให้เสียค่าปรับดังกล่าว	 ถูกส่งมาตามทีอ่ยู ่
ของเจ้าของรถที่ได้ท�าการจดทะเบียนกับ 
กรมการขนส่งทางบก	ทัง้ที	่โดยข้อเทจ็จรงิแล้ว 
ในวันและเวลาทีเ่กดิเหตุ	เจ้าของรถตัวจริง 
อยู ่คนละสถานท่ีกับที่กล ้องวงจรปิด 
บันทึกภาพการกระท�าผิดไว้ได้	 เท่ากับว่า	
มีการปลอมป้ายทะเบียนน�าไปใส่รถท่ีม ี

ลกัษณะใกล้เคยีงกบัรถคนัจรงิเพือ่อ�าพราง 
หลบเลีย่งกฎหมายหรอืมเีจตนาไม่บรสิทุธิ	์
หรอืกรณีผูใ้ช้รถบางคนน�ากรอบป้ายทะเบยีน 
เลยีนแบบป้ายกราฟิก	ทะเบียนประมลูมาใส่ 
ซึง่พฤติกรรมดงักล่าวมคีวามผดิฐานปลอม 
เอกสารราชการ	และใช้เอกสารราชการปลอม 
มีโทษสถานหนักจ�าคุกตั้งแต่	 6	 เดือน 
ถงึ	5	ปี	และปรับตัง้แต่	10,000	-	100,000	บาท 
ตามมาตรา	 265	 ประกอบมาตรา	 268 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ทุกวินาทีมีค่า อย่าแล้งน�้าใจ
ไม่ให้ทางรถฉุกเฉิน54

ตอนที่

ทุ ก ค รั้ ง ที่ พ บ เ ห็ น ร ถ ฉุ ก เ ฉิ น 
ให้สญัญาณไฟไซเรนแล่นมา	ผูใ้ช้รถใช้ถนน 
ควรหลบให้ทางเพือ่ให้รถฉกุเฉนิน�าตวัผูป่้วย 
หรือผู้ประสบอุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาล
โดยเร็ว	 เพื่อลดการสูญเสียชีวิตดังที่เคย 
ปรากฏเป็นข่าวอยูบ่่อยครัง้	หากผูใ้ช้รถใช้ถนน 
ไม่ยอมหลบให้ทาง	จะมคีวามผดิตามมาตรา	
76	แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	
2522	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ที่ก�าหนดว่า	เมื่อ
คนเดิน เท ้ า 	 ผู ้ ขับขี่ 	 หรือผู ้ ขี่ 	 หรือ 
ควบคมุสัตว์เหน็รถฉกุเฉนิในขณะปฏบิตัหิน้าที่ 
ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ	หรือได้ยนิเสยีง
สญัญาณไซเรน	หรือเสยีงสญัญาณอย่างอื่น

ตามทีผู่บั้ญชาการต�ารวจแห่งชาตกิ�าหนดไว้ 
คนเดนิเท้า	ผูข้บัขี	่หรอืผูข้ีห่รอืควบคมุสตัว์
ต้องให้รถฉกุเฉนิผ่านไปก่อน	

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 
500	บาท	ตามมาตรา	148	แห่งพระราชบญัญตั ิ
ดังกล่าว	 และหากการกระท�านัน้เป็นเหตุ
โดยตรงท�าให้ผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ในรถฉกุเฉนิ 
ถึงแก่ชีวิต	 ผู ้ขับข่ีรถกีดขวางรถฉุกเฉิน 
อาจถูกตั้งข้อหาหนักทางอาญาเพิ่มอีก
หนึ่งกระทง	 เนื่องจากเข้าข่ายกระท�าผิด
โดยประมาท	 เป็นเหตใุห้ผู้อืน่ถึงแก่ความตาย 
หรือกระท�าโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู ้อื่น
ถึงแก่ความตายอีกด้วย
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บทลงโทษแท็กซี่ชอบเอาเปรียบ55
ตอนที่

นฤมลท�างานจนต ้องกลับดึก	 
จึงเ รียกรถแท็กซี่กลับบ ้าน	 แต ่ ไม ่มี 
รถคันไหนไปส่ง	 โดยอ้างว่าต้องไปส่งรถ
หรือไปเติมแก๊ส	 ซ่ึงการกระท�าเหล่านี้ 
ล้วนเป็นความผิดตามมาตรา	93	ประกอบ
มาตรา	 152	 ของพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก	พ.ศ.	 2522	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
การปฏเิสธไม่รบัผูโ้ดยสาร	ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน	1,000	บาท	หากผู้ขบัรถแทก็ซ่ี
ไม่พาผูโ้ดยสารไปส่งยงัจุดหมายหรอืพาไป
ในเส้นทางที่อ้อมเกินสมควร	 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	1	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	
2,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	ตามมาตรา	

100	ประกอบมาตรา	158	หากเรียกเก็บ
ค่าโดยสารหรือค่าบริการอื่นเกินกว่า 
ทีก่ฎหมายก�าหนด	ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ	
500	บาท	ตามมาตรา	96	ประกอบมาตรา	 
148	 และหากไม่แสดงอัตราค่าโดยสาร
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน	 500	 บาท	 ตามมาตรา	 97	
ประกอบมาตรา	148	ท้ังนี	้นอกจากถกูปรบั
และจ�าคุกแล้ว	ผูขั้บรถแท็กซ่ีท่ีมพีฤตกิรรม
เอา เปรียบผู ้ โดยสารด ้ วยวิ ธี ต ่าง	ๆ	 
ยังอาจถูกสั่งเพิกถอนใบขับขี่สาธารณะ 
ตามมาตรา	162	แห่ง	พระราชบญัญตัดิงักล่าว 
อีกด้วย

แก๊สหมด 

ส่งรถ ราคาเหมา 
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ขับรถฝา่สัญญาณเตือนรถไฟ 
56
ตอนที่

บ่อยครั้งที่สัญจรไปบนท้องถนน	
เรามักพบเห็นพฤติกรรมการขับขี่รถ
ฝ่าฝืนกฎจราจร	 โดยเฉพาะการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร	 รวมถึงการฝ่าฝ ืน
สัญญาณเตือนบริเวณทางข้ามแยกรถไฟ	
จนเกิดอุบัติเหตุชวนหดหู ่ เป ็นประจ�า	 
ซึ่ งผู ้ที่ฝ ่ าฝ ืนสัญญาณเตือนดังกล ่าว	 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 500	 บาท	 
ตามมาตรา	 62	 แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม	ประกอบมาตรา	148	หรืออาจ
ถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องเรียก
ค่าเสียหายที่เกิดกับตัวรถไฟ	 รางรถไฟ	

และค่าเสียหายที่ เกิดจากการที่รถไฟ 
ไม่สามารถให้บริการได	้

แต่หากอุบตัเิหตดุงักล่าวเป็นสาเหต ุ
ให้ผู้โดยสารบนรถไฟ	หรือผู้ใช้รถใช้ถนน	
ห รื อป ร ะช าชนที่ สั ญ จ ร ในบริ เ วณ 
ใกล ้เคียงได ้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	 
ผู้ขับข่ีที่กระท�าการประมาทมีสิทธิถูกจับ
ด�าเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท 
ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุด	จ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	
และปรับไม่เกิน	200,000	บาท	ตามมาตรา	 
291	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 และ 
ยังต ้องชดใช ้ค ่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าความเสียหายอื่น	ๆ	อีกด้วย	

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
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การขอภาพจากกล้องวงจรปิด57
ตอนที่

ทุกวันนี้มีการน�าเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	
มาใช้ประโยชน์หลายด้าน	รวมถึงการใช้
กล้องวงจรปิด	CCTV	เพื่อตรวจตราความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งใช้เป็น 
หลักฐานหรือหาเบาะแสของเหตุภัย 
ที่เกิดขึ้นได้	โดยประชาชนสามารถติดต่อ
ขอภาพบันทึกกล้องวงจรปิดได้จากกอง
บังคับการต�ารวจจราจร	หากจุดเกิดเหตุ
มีกล้องของหน่วยงานติดตั้งอยู่	 สามารถ
เข้าไปขอภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด 
ได้ด้วยตนเองทีก่องบงัคบัการต�ารวจราจร 
ในวันและเวลาราชการ	หรือหากต้องการ
ตรวจสอบว่าจุดเกิดเหตุดังกล่าวมีกล้อง
วงจรปิดของหน่วยงานติดตั้งอยู่หรือไม	่
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข	1197	

ส�าหรับกรุงเทพมหานคร	 หาก 
มคีวามประสงค์ขอดภูาพจากกล้องวงจรปิด 
สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานครได้ทันที	 หากต้องการ
ข้อมูลของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 ให้แจ้ง 
ต ่อ เจ ้ าหน ้ า ท่ี ท่ีศูนย ์บริการ จัดการ	 
กล้องวงจรปิด	 เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูล 
รายละเอยีดของภาพ	เช่น	วนั	เวลา	สถานท่ี	
และหมายเลขภาพ	แล้วจึงน�าข้อมูลที่ได้
ไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจ	 เพ่ือให้ออก 
หนังสอืราชการระบุรายละเอยีดเหตกุารณ์ 
ตามท่ีได ้แจ ้งความและรายละเอียด 
ของภาพจากกล้องวงจรปิด	จากนัน้น�าเอกสาร 
ทั้งสองส่วนไปขอรับข้อมูลเหตุการณ์ 
จากกล้องวงจรปิด	 โดยน�าแผ่น	 DVD 
ไปให้เจ้าหน้าที่บันทึกส�าเนาภาพข้อมูล
จากกล ้องในจุดที่ เกิด เหตุ 	 กรณีที่มี 
การมอบอ�านาจ	ต้องมหีนังสอืมอบอ�านาจ 
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบ 
และผู้รับมอบด้วย
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สุนัขที่เลี้ยงสร้างความเดือดร้อน
ให้เพ่ือนบ้าน58

ตอนที่

ใครจะคาดคิดว่าการมีสัตว์เลี้ยง
อย่างสนุขั	กส็ามารถน�าความเดอืดร้อนมาให้
เจ้าของได้	 เช่นกรณีของก�าแหงและเดชา	
เพื่ อนบ ้านที่ ไม ่ค ่อยจะถูกชะตากัน	 
เพราะสุนัขของก�าแหงชอบแอบไปคาบไก่
ของเดชามาวนัละตวัสองตวั	จนเดชาไม่พอใจ	
จุดแตกหักของเพ่ือนบ ้านสองนายนี้ 
จึงลงเอยด้วยการเป็นคดคีวาม	 เพราะไม่ว่า 
สุนัขของก�าแหงจะไปกัดไก่	 กัดเป็ด	 หรือ

กัดหมูก็ตาม	 ถือว่าเจ้าของปล่อยปละ
ละเลย	มีความผิดทางอาญา	ตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	377	ผู้ใดควบคุม
สัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย	 ปล่อยปละละเลยให ้
สตัว์น้ันเทีย่วไปโดยล�าพงั	ในประการท่ีอาจ 
ท�าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์	 มีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	 1	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	
10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
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การทารุณกรรมสัตว์59
ตอนที่

บ ่อยค ร้ั งที่ ได ้ ยินข ่ าวการท� า 
ทารุณกรรมสัตว์	ทัง้โดยเจ้าของทีเ่ลีย้งเอง
และผู้อื่น	 โดยเฉพาะสัตว์เล้ียงอย่างสุนัข
และแมว	 ซึ่งคงไม่เป็นเรื่องราวใหญ่โต 
หากไม่เป็นการกระท�าทีเ่กนิกว่าเหต	ุกลายเป็น 
การท�าร ้ายจนถึงขั้นเลือดตกยางออก 
สัตว์บางตัวที่โชคร้ายอาจพิการหรือไม่ 
ก็ถึงตาย	เช่นกรณขีอง	“เจ้าน�า้ตาล”	ทีถ่กู 
นายเก ่งกาจใช ้ท ่อนเหล็กกระหน�่าตี 

อย่างโหดเหีย้มจนตาย	การทารณุสตัว์เช่นนี้	
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	 พ.ศ.	 2557	
มาตรา	 20	 ก�าหนดว่า	 “ห้ามมิให้ผู ้ใด
กระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์
โดยไม่มีเหตุอันสมควร”	 และมาตรา	 31	
ก�าหนดว่า	ผูใ้ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคกุ
ไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	40,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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เมื่อข่าวขโมยขึ้นบ้านแพร่สะพัด 
มาหนาห	ูด้วยความเป็นห่วงทรพัย์สนิและ
คนในบ้าน	ก้องภพจงึไปหาซือ้สนัุขมาเลีย้ง
เพื่อป้องกันขโมย	 เขาเลือกเจ้าอาโนลด์	
สนุขัพนัธุใ์หญ่หน้าตาดุร้าย	ไม่ว่าใครกต็าม
ท่ีเดนิผ่านบรเิวณรัว้บ้านมกัถกูเจ้าอาโนลด์
กระโจนเข้าใส่พร้อมทั้งส่งเสียงขู่ค�าราม	

วันหนึ่งขณะที่ก้องภพก�าลังเปิด
ประตูบ้านเพ่ือออกไปท�างานตามปกต ิ
โดยไม่ทนัสังเกตว่าเจ้าอาโนลด์เดนิตามหลงั 
มาติด	 ๆ	 และพุ่งกระโจนเข้าใส่เพือ่นบ้าน 

ที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้าม	 จนท�าให้เพื่อนบ้าน 
ผู้เคราะห์ร้ายถูกกัดเข้าที่ขาไปหลายแผล	
ก้องภพจงึต้องยอมรบัผดิชอบความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้	เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 มาตรา	 433	 ก�าหนดว่า	 
ถ้าความเสยีหายเกดิขึน้เพราะสตัว์	ท่านว่า
เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษา 
ไว้แทนเจ้าของ	 จ�าต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
ให้แก่ฝ่ายทีต้่องเสยีหายเพือ่ความเสยีหาย
อย่างใด	ๆ	อันเกิดแต่สัตว์นั้น		

สุนัขที่เลี้ยงไปกัดเพ่ือนบ้าน
60
ตอนที่

ผมชดใช้ให้
ครับ
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ยุยงให้สุนัขท�าร้ายผู้อื่น61
ตอนที่

กรณเีจ้าของสตัว์	หรอืผูร้บัเลีย้งสตัว์ 
สั่งการ	 ยุยงส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงหรือสุนัข
เข้าท�าร้ายร่างกายผู้อืน่	หรอืเห็นสตัว์เลีย้ง 
หรือสุนัขของตนก�าลังกัดผู้อื่น	 แทนที่จะ
เข้าห้ามปรามกลับยุยงส่งเสริมให้สัตว์นั้น 
ท�าร้ายผูอ้ืน่ต่อไป	นอกจากจะต้องรบัผดิชอบ 
ค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย์	มาตรา	433	แล้ว	ยงัมคีวามผดิ 
ทางอาญาอีกด ้วย	 เนื่องจากกรณีนี้ 
ไม่ใช่การประมาท	 แต่ถือว่าเจ้าของสัตว์

หรอืผูร้บัเลีย้งสตัว์	มเีจตนาท�าร้ายร่างกาย
ผูอ้ืน่	โดยใช้สตัว์เลีย้งหรอืสุนขัเป็นเคร่ืองมือ 
ในการกระท�าความผดิ	มคีวามผดิทางอาญา 
ข้อหาท�าร ้ายร ่างกาย	 ตามประมวล 
กฎหมายอาญา	มาตรา	295	ทีก่�าหนดว่า	ผูใ้ด 
ท�าร้ายผู ้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่กายหรือจิตใจของผู ้ อ่ืนนั้น	 ผู ้นั้น 
กระท�าความผิด	 ฐานท�าร ้ายร ่างกาย 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	4,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กัดเลยลูกพ่อ...
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เลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยวัด62
ตอนที่

เมือ่เลือกไม่ได้เพราะต้องท�างานไกลบ้าน	พชัราภา 
จึงจ�าเป็นต้องเช่าคอนโดใกล้ที่ท�างานเพื่อแลกกับ 
ความสะดวกสบายตามประสาคนยคุใหม่	แต่อยูค่นเดยีว
ได้ไม่นานพัชราภาก็เกิดความเหงา	 จึงต้องหาเจ้าสุนัข 
มาเลีย้งไว้เป็นเพือ่นแก้เหงา	เวลาผ่านไปไม่นาน	ด้วยภาระ 
ที่เพิ่มขึ้น	 พัชราภาจึงตัดสินใจน�าสุนัขไปปล่อยที่วัด	 
โดยคิดว่าอย่างน้อยคงได้อาศัยข้าววัดกิน

แต่การน�าสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งที่วัดเช่นนี ้
เข ้าข ่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป ้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์	 พ.ศ.	 2557	
มาตรา	23	ที่ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย	ละทิ้ง	

หรือกระท�าการใด	ๆ 	ให้สตัว์พ้นจากการดแูลของตนโดยไม่มเีหตอุนัสมควร	หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน	40,000	บาท	ตามมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

จับ “งูสิง” ผิดกฎหมาย63
ตอนที่

ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณติดกับป่า	 มักจะเข้าป่าเพื่อหาวัตถุดิบน�ามาท�าอาหารหรือน�าไป
ขายเป็นประจ�า	เช่นเดยีวกบัลุงค�าปัน	ทีเ่ข้าป่าเพือ่หาวตัถดิุบมาท�าเมนเูปิบพสิดาร	และบงัเอญิจบังูสงิ
ได้หนึง่ตวั	 จงึน�ามาท�าอาหาร	 โดยทีล่งุค�าปันไม่รูว่้า 
การจับงูสิงมาท�าอาหารน้ันผิดกฎหมาย	 เน่ืองจาก	 
“งูสิง”	 ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	 ซึ่งมีความส�าคัญ 
ต่อระบบนิเวศ	 หากมีการจับหรือล่าจนมากเกินไป	
จะส ่งผลต ่อระบบนิเวศและห่วงโซ ่อาหารได  ้
เพราะงสิูงจะคอยควบคมุประชากร	เช่น	หนทูีท่�าลาย
พืชผลการเกษตร	รวมทัง้สตัว์ฟันแทะ	เป็นต้น	ดงันัน้ 
เมื่อปริมาณงูสิงเริ่มลดลง	กรมอุทยานฯ	จึงได้บรรจุ
งสูงิให้เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองตามพระราชบญัญตัสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 หากผู้ใดฝ่าฝืน 
จับงูสิง	จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	4	ปี	หรือปรับไม่เกิน	
40,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
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การน�าสัตว์คุ้มครอง
มาเลี้ยงที่บ้าน64

ตอนที่

ก�าปองออกไปรับจ้างถางป่าและ
ได้ยินเสียงร้องของสัตว์	 จึงได้เดินตามหา	
ปรากฏว่า	พบ	“ลูกเสือปลา”	ที่มีหน้าตา
คล้ายลูกแมว	 หลบอยู ่ ในพงป่าหญ้า 
ด ้วยความสงสารก�าปองจึงตัดสินใจ 
น�ากลบัมาเลีย้งทีบ้่าน	โดยทีก่�าปองหารูไ้ม่ว่า	 
เสือปลาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	
พ.ศ.	 2535	 หากลักลอบน�ามาเลี้ยงจะมี
ความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและ 

ทางอาญา	 ดังนั้น	 จึงห้ามครอบครอง 
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง	 เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาต	 ผู ้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	 3	 -	 4	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	
40,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

หมายเหตุ: อัตราโทษตามมาตรา 19 
ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
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ให้อาหารนกในที่สาธารณะ65
ตอนที่

ในวันหยุดสุดสัปดาห์	 วันชัยและ
สมฤดไีด้ชวนกนัไปเท่ียวเพ่ือถ่ายรปูสวย		ๆ  
อัพลงโซเชยีลมเีดยี	หลงัจากทีเ่สร์ิซหาข้อมลู
จึ งพากันเดินทางไปยังที่หมายทันที	 
ทัง้สองพบฝงูนกพิราบกระพอืปีกบนิไปมา
อย่างสวยงาม	วนัชยัอยากได้ภาพถ่ายสวย	ๆ 	
จงึน�าขนมทีน่�าตดิตวัมาโปรยให้นกพริาบกนิ	

ทัง้นี	้การให้อาหารนกเป็นประจ�านัน้ 
จะท�าให้นกเพ่ิมจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 
สร้างความร�าคาญ	และเป็นแหล่งเพาะเชือ้โรค 
อกีด้วย	เพ่ือระงับหรอืป้องกนัเหตุดังกล่าว
เจ้าพนักงานท้องถ่ินจึงได้มีค�าสั่งห้าม 
ให้อาหารนกในพ้ืนท่ีสาธารณะและพื้นที่
ต่าง	ๆ

ดังนั้น	 การให้อาหารนกจึงถือว่า 
มี ค ว า ม ผิ ด ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 27	
ประกอบมาตรา	74	หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะมโีทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	 3	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	
25,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และการ
ให้อาหารสตัว์ในทีส่าธารณะยงัมคีวามผดิ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมอืง	พ.ศ.	2535	มาตรา	31	ประกอบ
มาตรา	 54	 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 
ไม่เกิน	2,000	บาท
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การป้องกันเมื่อถูกสัตว์ท�าร้าย
66
ตอนที่

หลงัจากได้มพีระราชบญัญตัป้ิองกนั 
การทารณุกรรมและการจดัสวัสดิภาพสตัว์	 
พ.ศ.	2557	ได้เกิดค�าถามตามมาว่า	หากเรา 
ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์	 แต่จ�าเป็น
ต้องทุบตีหรือท�าร้ายสัตว์เพื่อเป็นการ
ป้องกันตัว	จะมีความผิดหรือไม่	

ทัง้นี	้เมือ่พิจารณาตามพระราชบญัญตัิ
ป ้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	2557	มาตรา	21	(6)	 
ก�าหนดว่า	การฆ่าสัตว์ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น 
เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต	หรือร่างกาย
ของมนษุย์	หรอืสัตว์อืน่	หรอืป้องกนัความ

เสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน	 ไม่ถือเป็น 
การทารณุกรรมสตัว์	แต่การป้องกนัตวัเอง 
จะต้องเริ่มจากเบาไปหาหนัก	 ท้ังยัง 
สามารถเอาผิดกับเจ้าของสุนัขในทาง
อาญาตามมาตรา	 377	 ท่ีก�าหนดว่า 
ผู ้ ใ ด ค วบ คุ ม สั ต ว ์ ดุ ห รื อ สั ต ว ์ ร ้ า ย 
ปล่อยปละละเลย	 ให้สัตว์นั้นเที่ยวไป 
โดยล�าพัง	จนก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคล
หรือทรัพย์	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
1	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ	10,000	บาท	หรอื
ทั้งจ�าทั้งปรับ
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ขีดเขียน - พ่นสีก�าแพง ระวังถูกจับ67
ตอนที่

ขึน้ชือ่ว่าวัยรุ่น	 วยัคะนอง	มกัเป็น 
วัยท่ีชอบแสดงออก	 ไม่ว ่าจะเป็นการ
แสดงออกในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ทั้งที่ดีและไม่ดี	
บางคนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร	 แต่ก ็
มบีางคนแสดงออกในทางทีผ่ดิในทีไ่ม่ควร	
เช่น	 วัยรุ ่นบางคนที่นิยมพ่นสีสเปรย	์ 
วาดเขียน	 ข้อความต่าง	 ๆ	 ตามก�าแพง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต	

ทัง้น้ี	ตามกฎหมายพระราชบญัญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง	พ.ศ.	2535	มาตรา	
12	 ระบุว่า	 ห้ามมิให้ผู ้ใด	 ขูด	 กะเทาะ	 

ขีดเขียน	 พ่นสี	 หรือท�าให้ปรากฏด้วย 
ประการใด	ๆ 	ซึ่งข ้อความ	 ภาพ	 หรือ 
รูปรอยใด	ๆ	ที่ ก� าแพงที่ ติดกับถนน 
บนถนน	 ที่ต้นไม้	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของอาคารท่ีอยู ่ติดกับถนนหรืออยู ่ใน 
ที่สาธารณะ	 เว้นแต่จะเป็นการกระท�า 
ของราชการส่วนท้องถิ่น	 ราชการส่วนอื่น
หรอืรฐัวสิาหกจิ	หรอืหน่วยงานท่ีมอี�านาจ
กระท�าได้	 หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน	
5,000	บาท	ตามมาตรา	56	ของพระราชบัญญตัิ
ฉบับดังกล่าว
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68
ตอนที่

นายคะนองเดชปลูกต้นหูกวาง 
ต้นใหญ่ไว้บริเวณรมิรัว้บ้านซึง่ติดกบับ้านของ 
นายศกัดา	เมือ่เวลาผ่านไป	ต้นหกูวางใหญ่ขึน้ 
และแผ่กิง่ก้านสาขาให้ร่มเงาร่มรืน่	แต่นาย
ศกัดากลบัเดอืดร้อนเพราะกิง่ก้านของต้นไม้ 
ยื่นเข้ามาเกะกะในบริเวณบ้าน	 ใบไม้แห้ง
ก็ร่วงหล่นใส่ราวตากผ้า	ท�าให้ต้องเสยีเวลา
เก็บกวาดทุกวัน	 และยังท�าให้ผ้าที่ตากไว้ 
สกปรกอกีด้วย	เบือ้งต้นนายศกัดาได้แจ้งกบั 
นายคะนองเดชขอให้ช่วยตัดกิ่งไม้ที่ยื่น 
เข้ามาในบ้านของตน	 แต่นายคะนองเดช	 
กลบัเพกิเฉย	ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาตรา	 1347	 บัญญัติว่า	

เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามา 
จากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียถ้าก่ิงไม้อื่น 
ล�า้เข้ามา	เมือ่เจ้าของท่ีดนิได้บอกผูค้รอบครอง 
ที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันควรแล้ว
แต่ผู้นั้นไม่ตัด	 ท่านว่าเจ้าของท่ีดินตัดเอา
เสียได้

ดังนัน้	ในกรณนีีน้ายศกัดาจงึสามารถ 
ตัดต้นไม้ส่วนที่รุกล�้าเข้ามาในเขตบ้าน 
ของตนเองได้โดยไม่มีความผิด	 เนื่องจาก 
ได้ไปบอกกล่าวนายคะนองเดชให้ไปจดัการ 
ตัดกิ่งไม้ที่รุกล�้าเข้ามาแล้ว	 แต่อีกฝ่าย 
เพกิเฉย	ไม่ได้กระท�าการแก้ไขใด	ๆ
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มะม่วงข้างรั้ว ตอนที่ 169
ตอนที่

กรณีพิพาทเกี่ยวกับต้นไม้ริมรั้ว 
ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน
ใกล้เรือนเคียง	 นอกจากกรณีการปลูก 
ต้นหกูวางแล้ว	หากต้นไม้ทีน่ายคะนองเดช
ปลูกเป็นต้นมะม่วง	แน่นอนว่าไม่เพียงแต่ 
ก่ิงก้านสาขาเท่าน้ันที่ยื่นเข้าไปเกะกะ 
ในบ้านของศกัดา	เมือ่ถงึฤดอูอกดอกออกผล	 
ผลมะม่วงก็มีอันร่วงหล่นเต็มบ้านอีกด้วย	
นายศักดาจึงคิดว่า	 ในเมื่อกิ่งที่ยื่นเข้ามา
ภายในบ้านก็ไม่ตดัให้	 ถ้าอย่างนัน้เกบ็มะม่วง 
กินเสียเลยดีกว่า	 เมื่อนายคะนองเดชเห็น
เพื่อนบ ้านเก็บมะม ่วงของตนไปกิน 

ก็เกิดอาการหวงของขึ้นมา	 จึงแจ้งต�ารวจ
ให้มาจับนายศักดาในข้อหาลักทรัพย์

ทั้งนี้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์มาตรา	1348	ระบวุ่า	ดอกผล
แห่งต้นไม้ท่ีหล่นตามธรรมดา	 ลงในท่ีดิน
ติดต่อแปลงใด	 ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นดอกผลของท่ีดินแปลงนั้น	 ฉะนั้น	
กรณีดังกล่าวนายศักดาย่อมไม่มีความผิด
ฐานลักทรัพย์	 เพราะมะม่วงที่ร่วงหล่น 
ลงมาน้ันอยูใ่นท่ีดินของนายศักดา	จงึถือว่า 
มะม่วงนัน้เป็นกรรมสทิธิข์องนายศกัดาด้วย 
จึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์		

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
91



หมวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
92

มะม่วงข้างรั้ว ตอนที่ 2
70
ตอนที่

ในทางกลบักนั	หากนายศกัดาเหน็ว่า 
มะม่วงของนายคะนองเดชออกลกูเต็มต้น
แล้วยื่นเข้ามาในเขตร้ัวบ้านของตน	 และ
เกิดอยากกนิมะม่วงขึน้มา	จงึไปสอยมะม่วง 
จากต้นของนายคะนองเดชมากนิ	 ซึง่ตาม 
หลกักฎหมายน้ันถอืว่าต้นมะม่วงทีย่ืน่เข้ามา 
ในบ้านของนายศักดาเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นายคะนองเดช	 เพราะนายคะนองเดช 
เป็นคนปลกูขึน้มาในบ้านของตน	หากยงัไม่ม ี
การหลุดร่วงตามธรรมชาติ	 ดอกผลของ 
ต้นมะม่วงน้ันย่อมเป็นของนายคะนองเดช	
และย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืน	ตามมาตรา	

1336	ภายในบังคับแห่งกฎหมาย	เจ้าของ
ทรัพย ์สินมีสิทธิใช ้สอยและจ�าหน่าย 
ทรัพย ์สินของตนและได ้ ซ่ึ งดอกผล 
แห่งทรพัย์สนินัน้	กบัทัง้มสีทิธติดิตามและ
เอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคล 
ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้	 และมีสิทธิขัดขวาง
มใิห้ผูอ้ืน่สอดเข้าเกีย่วข้องกบัทรพัย์สนินัน้
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย	 ดงันัน้	 ในกรณีนี	้
นายคะนองเดชจึงสามารถแจ้งต�ารวจ 
ให ้ด�า เ นินคดีกับนายศักดาในข ้อหา 
ลักทรัพย์ได้นั่นเอง
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จอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่น71
ตอนที่

การจอดรถขวางหน้าบ้านผู ้อื่น 
มักเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอ 
อยูเ่สมอ	เมือ่เจ้าของบ้านจะออกไปท�าธุระ
แต่ละครัง้กต้็องไปตามหาเจ้าของรถให้มา
เลื่อนรถ	 ท�าให้เสียเวลาและอาจน�าไปสู่
สาเหตุแห่งข้อพิพาทได้	 เหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าถนน 
หน้าบ้านเป็นพืน้ทีส่าธารณะ	ซึง่ความจริงแล้ว 
ถนนสาธารณะเป็นของส่วนรวมที่จะ
สามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อเป็นประโยชน ์
ต่อสาธารณะ	และไม่เป็นการรบกวนสิทธิ
ของผู้อื่น	

ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	397	ได้บัญญัติว่า	ผู้ใดกระท�าด้วย
ประการใด	 ๆ	 ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก	
ข่มเหง	 คุกคาม	 หรือกระท�าให้ได้รับ 
ความอับอายหรือเดือดร ้อนร�าคาญ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท 
ดังน้ัน	 การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น	
(ประตูทางเข้าออก)	จงึเป็นการสร้างความ 
เดอืดร้อนร�าคาญให้แก่ผูอ้ืน่	และมโีทษปรบั 
ตามกฎหมายดังกล่าว
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การจองที่จอดรถริมถนน
72
ตอนที่

หลายคนคงเคยเห็นภาพการวาง
สิง่ของต่าง		ๆ 	เพ่ือจองทีจ่อดรถรมิท้องถนน
จนชินตา	 การกั๊กพื้น ท่ีบนท ้องถนน 
จึงกลายเป็นเรือ่งทีป่ฏบิตักินัจนชนิเสยีแล้ว	
ทั้งน้ี	 เพราะเรามักคิดเข้าใจกันไปเองว่า
ถนนหน้าบ ้านเป ็นพ้ืนที่ของเราด ้วย	 
จึงถือโอกาสน�าสิ่งของมาวางกั๊กที่ไว้	 เช่น	
น�ากระถางต้นไม้มาวางเพือ่ความสวยงาม	 
หรอืยกชดุโต๊ะเก้าอีม้าน่ังสังสรรค์กันตอนเยน็ 
ซ่ึงถือเป็นการกีดกันไม่ให้ผู ้อื่นเอารถ 
มาจอด	

ทั้ ง นี้ 	 พระราชบัญญั ติ รั กษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
ในบ้านเมือง	 พ.ศ.	 2535	 ได ้บัญญัติ
กฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ว้ในมาตรา	19	ว่า	
ห้ามมใิห้ผู้ใดตัง้วางหรือกองวตัถใุด	ๆ 	บนถนน 

	 เว้นแต่เป็นการกระท�าในบริเวณที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี	
ประกาศก�าหนดด้วยความเห็นชอบของ 
เจ้าพนกังานจราจร	 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
ไม่เกิน	 10,000	 บาท	 ตามบทลงโทษใน
มาตรา	57	ของพระราชบัญญตัฉิบบัดังกล่าว

นอกจากนี้	 ยังถือว่ามีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	385	
เรื่องการกีดขวางทางสาธารณะ	 ซ่ึงมีโทษ
ปรบัสงูสดุ	5,000	บาท	อกีด้วย	โดยกรณดีงักล่าว 
ภาษากฎหมายเรยีกว่า	“การกระท�ากรรมเดยีว
แต ่ผิดกฎหมายหลายบท	 ให ้ลงโทษ 
ตามบทหนักสุด”	 นั่นคือ	 โทษปรับสูงสุด 
ไม่เกิน	10,000	บาท	ตามพระราชบัญญัติ	
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง	พ.ศ.	2535	นั่นเอง



การจอดรถบนทางเท้า73
ตอนที่

หลายคนมีพฤติกรรมมักง ่ าย	 
เมื่อหาที่จอดรถริมถนนไม่ได้จึงขับรถ 
ขึน้ไปจอดบนทางเท้า	 โดยคิดว่า	 จอดเพือ่ 
ไปท�าธุระเพียงครู ่ เดียวเท ่านั้น	 ทั้งนี ้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	
พ.ศ.	2535	มาตรา	17	(2)	ก�าหนดไว้ว่า	
ห ้ ามมิ ให ้ผู ้ ใดจอดหรือขับขี่ รถยนต	์ 

รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า	
เว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปใน
อาคารหรอืประกาศของเจ้าพนักงานจราจร
ผ่อนผันให้จอดหรือขับข่ีได้	 ผู ้ใดฝ่าฝืน 
จะถูกปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท	 ตามท่ี
ก�าหนดโทษไว้ในมาตรา	56	ของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว
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ท�าทางขึ้นเพ่ือจอดรถบนทางเท้า
74
ตอนที่

ผูท้ีม่นีสิยัเหน็แก่ตัวมกัมพีฤติกรรม
มกัง่าย	เช่น	การขับรถขึน้มาจอดบนทางเท้า 
เป็นประจ�า	และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย 
จึงท�าทางขึน้ถาวร	หรอืท�าสิง่ก่อสร้างขึน้มา 
ด้วยตนเอง	เช่น	ก่อปูนหรือตะแกรงเหล็ก
ท�าเป็นทางให้รถของตนเองขึ้นมาจอด 
บนทางเท้าได้สะดวกยิง่ขึน้	โดยพฤติกรรม
เช่นนีม้กัพบเหน็ได้ทัว่ไปตามอาคารพาณิชย์ 
ที่ติดริมถนน

	แต่หารู้ไม่ว่า	การกระท�าลักษณะ
ดังกล ่าว	 มีโทษความผิดขั้นร ้ายแรง	
เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร	 พ.ศ.	 2522	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 
ซ่ึงระบุไว้ว่า	 หากใครที่ต้องการต่อเติม
อาคารบ้านเรอืนหรอืสิง่ก่อสร้างบรเิวณทีพ่กั	

ต้องแจ้งส�านักเขตในพ้ืนท่ีก่อน	ซึง่หากไม่มี
การแจ้งและท�าการดัดแปลงเพิ่มเติม 
ทีก่่อสร้างโดยพลการ	จะมโีทษปรบัต่อเนือ่ง 
วันละ	 10,000	 บาท	 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 
3	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 60,000	 บาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และเมื่อส�านักงานเขต
มาตรวจสอบเห็นว่าผดิกฎหมายและสัง่ให้ 
ทบุทางขึน้ทางเท้า	แต่เจ้าของบ้านไม่ยอม
ปฏิบัติตาม	 จะมีโทษหนัก	 จ�าคุกไม่เกิน	 
6	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และปรับต่อเนื่องวันละ
ไม่เกิน	30,000	บาท	จนกว่าจะทุบท�าลาย

หมายเหตุ ผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 
มาตรา 21 ประกอบมาตรา 65 และมาตรา 42 
ประกอบมาตรา 66 ทวิ
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รับของโจรมีสิทธิติดคุก
75
ตอนที่

ลุงดมเป ิดร ้านรับซื้อของเก ่า 
ของมีค่า	ของหายาก	ต่อมาได้รับซ้ือนาฬิกา 
เรือนหนึ่งซึ่งเป็นของท่ีถูกปล้นทรัพย์มา	
แต่ลุงดมเห็นว่าเป็นนาฬิกาที่หายากและ
มีราคาแพงจึงรับซื้อไว้	 ซึ่งการกระท�า 
ดังกล่าวของลุงดม	 ถือเป็นความผิดฐาน	
“รบัของโจร”	ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	357	ผูใ้ดช่วยซ่อนเร้นช่วยจ�าหน่าย	
ช่วยพาเอาไปเสยี	ซือ้	 รับจ�าน�า	หรือรับไว้
โ ด ยป ร ะก า ร ใ ดซึ่ ง ท รั พ ย ์ อันได ้มา 
โดยการกระท�าความผิด	 ถ้าความผิดนั้น 
เข้าลกัษณะลกัทรัพย์	วิง่ราวทรพัย์กรรโชก 
รีดเอาทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกง	
ยักยอก	 หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย	์ 

ผู ้ น้ันกระท�าความผิด	 ฐานรับของโจร	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือ 
ปรับไม่เกิน	 100,000	 บาท	 หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ	 แต่หากกรณีดังกล่าว	 การได้มา 
ซึ่ ง ท รั พ ย ์ ข อ ง โ จ รนั้ น เ ข ้ า ลั กษณะ 
เป็นเหตุฉกรรจ์	 ตามมาตรา	 335	 ทวิ 
การชิงทรัพย์	ตามมาตรา	339	ทวิ	หรือ
การปล้นทรัพย์	ตามมาตรา	340	ทวิ	เช่น	 
เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู ้อื่นรับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย	 ลุงดมจะต้อง
ได้รับโทษหนักข้ึน	 มีระวางโทษจ�าคุก
ตัง้แต่	5	-	15	ปี	และปรบัตัง้แต่	100,000	-	
300,000	บาท
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ซื้อ – ขายปืนเถื่อน..ผิดกฎหมาย76
ตอนที่

ก่อนทีจ่ะซ้ือหรือขายอาวธุปืนใด	ๆ 	
พึงพิจารณาให้ดี เกี่ยวกับการซื้อขาย	
ครอบครองอาวุธปืนนั้น	 ต้องขออนุญาต
จากนายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 
เพราะหากผู ้ใดท�าการซื้อขายอาวุธปืน 
ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียน	 หรือปืนเถื่อน	 จะมี 
ความผดิตามมาตรา	7	แห่งพระราชบญัญัติ 
อาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	
ดอกไม ้ เพลิง	 และส่ิงเทียมอาวุธป ืน	 
พ.ศ.	2490	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ห้ามมิให้ 
ผูใ้ดท�า	ซือ้	ม	ีใช้	สัง่	หรอืน�าเข้า	ซึง่อาวธุปืน 

หรือเครื่องกระสุนปืน	 เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตจากนายทะเบยีนท้องที	่หากฝ่าฝืน 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	1	-	10	ปี	และ 
ปรบัตัง้แต่	2,000	-	20,000	บาท	ตามมาตรา 
72	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	ส�าหรับ 
ผูข้ายปืนเถือ่นจะมคีวามผดิฐานมจี�าหน่าย 
อาวุธปืน	 หรือเคร่ืองกระสุนเพื่อการค้า	
ตามมาตรา	 24	 ต้องระวางโทษจ�าคุก
ตั้งแต่	2	-	20	ปี	และปรับตั้งแต่	4,000	-	
40,000	 บาท	 ตามมาตรา	 73	 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว	



หมวดความผิดทางอาญา

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
99

รับน้องเกินกว่าเหตุมีสิทธิติดคุก
77
ตอนที่

นพพรรู้สึกต่ืนเต้นที่จะได้ใช้ชีวิต 
ในรัว้มหาวทิยาลยั	แต่เขากลวัทีจ่ะเข้าร่วม
กิจกรรมการรับน้อง	 เนื่องจากในแต่ละปี
มกัจะมข่ีาวคราวภาพลบเกีย่วกบักจิกรรม
การรับน้องของสถาบันการศึกษาปรากฏ
อยู่เสมอ	ทั้งที่แท้จริงแล้ว	การรับน้อง	คือ	
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
กบัรุน่น้อง	และสร้างความสามคัครีะหว่าง
เพือ่นใหม่	แต่หากรุน่พีท่�าการบงัคบัขนืใจ
ให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมและข่มขู่ให้ท�า
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 การสั่งให้
แสดงออกสองแง่สองง่าม	หรอืการให้ป้อน

ขนมลูกอมแบบปากต่อปาก	 การป้อน
ฟักทองบดด้วยแปรงขัดส้วม	 เป็นต้น	
พฤติกรรมการรับน้องดังกล่าวถือเป็นการ
กระท�าที่เกินกว่าเหตุ	 เข้าข่ายความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา		มาตรา	309 
ผู ้ ใดข ่ม ขืนใจให ้ผู ้ อ่ืนกระท�าการใด 
ไม่กระท�าการใด	 หรือจ�ายอมต่อสิ่งใด 
โดยท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	
ร่างกาย	 เสรีภาพ	 ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน
ของผู ้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู ้อื่น 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	60,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั		
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โทษจ�าคุก 1 ปี ไม่เท่ากับ 12 เดือน78
ตอนที่

โดยทัว่ไปการนบัวนัเวลาตามปีปฏทินิ
ปกตินั้น	 ระยะเวลา	1	ปี	 และระยะเวลา	
12	เดอืน	จะมจี�านวนวนัเท่ากนั	คือ	365	-	
366	 วัน	 ซึ่งแตกต่างกับการนับวันเวลา 
ตามกฎหมาย	 หลายคนอาจเคยได้เห็น 
ค�าตัดสินโทษจ�าคุกเป็นเวลาจ�านวนปี 
กับ	12	เดือน	เช่น	จ�าคุก	4	ปี	12	เดือน	
ซ่ึงตามปกติทั่วไปแล้วจะเข้าใจว่าระยะ
เวลาต้องโทษ	คือ	5	ปี	แต่ความจริงแล้ว

ระยะเวลาต้องโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา	 มาตรา	 21	 ระยะเวลา	 1	 เดือน	
เท่ากบั	30	วนั	ดงันัน้	ตามกฎหมาย	12	เดอืน	
คือ	 360	 วัน	 ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะหาก	 
นบัตามปีปฏทินิปกต	ิจะท�าให้ต้องรบัโทษ
เพิ่มขึ้น	5	-	6	วัน	จึงไม่เป็นการยุติธรรม
ต่อตัวจ�าเลย	 ดังนั้น	 โทษจ�าคุก	 1	 ปี	 
จึงไม่เท่ากับ	12	เดือน	นั่นเอง
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ร่างทรงเรียกรับเงิน..ผิดกฎหมาย
79
ตอนที่

ค น ไ ท ย กั บ ค ว า ม เ ช่ื อ เ รื่ อ ง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับเป็นของคู่กันมาช้านาน
ตั้งแต่สมัยโบราณ	 เห็นได้จากการเปิด	
ส�านักคนทรงเจ้าดูดวงชะตาที่มีอยู ่ทั่ว
ทุกหนแห่ง	เปิดช่องให้มิจฉาชีพที่แฝงตัว
หากินกับความเชื่อความศรัทธาของผู้คน	 
หลอกลวงเรยีกเงนิต่าง	ๆ 	นานา	ไม่ว่าจะเป็น
ค ่ าครู 	 ค ่ าบู ชาวั ตถุ มงคลแก ้ เคล็ ด	 
ค่าพิธีแก้กรรม	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	
การกระท�าลักษณะดังกล่าวถือเป็นการ

หลอกลวงผู ้อื่นด้วยการแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จ	 ปกปิดข้อความจริงซึ่งควร
บอกให้แจ้ง	 และได้ไปซึ่งทรัพย์สิน	 หรือ
หลอกลวงให้ผู้อื่นท�า	 ถอน	 หรือท�าลาย
เอกสารสิทธิ 	 มีความผิดฐานฉ ้อโกง	 
ตามมาตรา	341	แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ป	ี
หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ	
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ใช้เงินปลอมซื้อของต้องถูกจับ-ปรับ 80
ตอนที่

ขณะท่ีปิติก�าลังจ่ายเงินซื้อสินค้า 
ในร้านสะดวกซือ้	พนักงานได้แจ้งว่าธนบตัร 
ที่ปิติให้มานั้นเป็นธนบัตรปลอม	 แต่ปิติ
ยนืยนัว่าตนไม่รู้ว่ามาจากไหน	กรณกีารใช้
ธนบัตรปลอมซ้ือสิ่งของและบริการนั้น	
แน่นอนว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	
แต่ทั้งนี้ต้องแยกเป็น	2	กรณี	คือ	

1)	 มีธนบัตรปลอมไว้เพื่อใช้โดย 
รู ้อยู ่แล้วว่าเป็นของปลอม	 มีความผิด 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	1	-	15	ปี	และ
ปรับต้ังแต่	 20,000	 -	 300,000	 บาท	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	244	

ลักษณะ	 7	 ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และแปลง	หมวด	1	ความผดิเก่ียวกับเงินตรา

2)	 ได ้รับธนบัตรปลอมมาโดย 
ไม่รูว่้าเป็นของปลอม	แต่ต่อมาเมือ่รูว่้าเป็น 
ของปลอมแล้วยงัน�าออกไปใช้	จะมคีวามผดิ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	245	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 10	 ปี	 หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	200,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
ตามลักษณะ	7	หมวด	1	ดังกล่าว	ซึ่งกรณี 
ของป ิ ติแม ้จะอ ้างว ่าตนไม ่รู ้ ว ่ า เป ็น 
ธนบตัรปลอมแต่กต้็องสามารถพสิจูน์ได้จงึจะ
ไม่ต้องรับผิดดังกล่าว
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การปลอมลายเซ็น
 81

ตอนที่

ยุวดีเป็นเลขานุการของประธาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 วันหนึ่งขณะที่
ก�าลังน�าเอกสารส�าคัญไปให้ผู ้บริหาร
พิจารณาเซ็นอนุมัติ	แต่ด้วยความซุ่มซ่าม	 
ยุวดี จึงท�ากาแฟหกใส ่เอกสารส�าคัญ 
ด้วยความกลัวจะถูกเจ้านายต�าหนิ	 ยุวดี 
จึงแอบเซ็นทับลายเซ็นผู้บริหารที่จางไป 
เพราะกาแฟหกใส่	ซึ่งการกระท�าของยุวดี
ทีป่ลอมลายเซ็นลงในเอกสารนัน้	มคีวามผดิ
ตามมาตรา	264	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	
ท่ีบัญญัติว ่า	 ผู ้ใดท�าเอกสารปลอมขึ้น 

ทั้ ง ฉ บั บ ห รื อ แ ต ่ ส ่ ว นหนึ่ ง ส ่ ว น ใ ด	 
เติมหรือตัดทอนข้อความ	 หรือแก้ไข 
ด้วยประการใด	 ๆ	 ในเอกสารที่แท้จริง	
หรือประทับตราปลอม	หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสาร	โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู ้อื่นหรือประชาชน	 
ถ้าได้กระท�าเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่า
เป็นเอกสารท่ีแท้จรงิ	ผูน้ัน้กระท�าความผดิ
ฐานปลอมเอกสาร	ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ทุบ - พ่นสีรถประจาน 
ผิดฐานท�าลายทรัพย์82

ตอนที่

เพราะฤทธิ์แรงหึงหวง	 ท�าให ้
ปลายฟ้าขาดสติคว้าค้อนไปทุบรถของ 
ชายคนรักเพื่อระบายความคับแค ้น 
ที่โดนนอกใจ	 และยังน�าสีสเปรย์มาพ่น
ข ้ อ ค ว ามประจ านจนทั่ ว ทั้ ง คั น ร ถ	 
สร้างความแตกตืน่ไปทัว่บรเิวณลานจอดรถ 
ของบริษัท	 ซึ่งการกระท�าของปลายฟ้า
ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา	 มาตรา	 358	 ผู้ใดท�าให้เสียหาย	
ท�าลาย	ท�าให้เสือ่มค่า	หรือท�าให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู ่ ด ้ วย 	 ผู ้ นั้ นกระท� าความผิด 
ฐานท�าให้เสียทรัพย์	ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	
หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั	

นอกจากนี้	 การพ ่นสีข ้อความ
ประจานชายคนรัก	อาจเข้าข่ายความผิด
หมิ่นประมาทผู ้อื่นโดยการโฆษณาอีก
ด้วย	เพราะมีข้อความด่าประจานเอ่ยชื่อ
และแพร่กระจายต่อสาธารณะ	และการกระท�า
ดังกล่าวส่งผลให้เจ ้าของรถเสื่อมเสีย	
อบัอาย	หรอืถกูเกลยีดชงัจากบคุคลทีส่าม	
จึงครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา	
328	 แห ่ งประมวลกฎหมายอาญา	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 และ 
ปรับไม่เกิน	200,000	บาท	
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ดูต้นทางให้คนกระท�าผิดมีสิทธิติดคุก
 83

ตอนที่

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพจ�า 
ท่ีมกัปรากฏให้เห็นในละครอยู่เสมอ	ๆ 	เช่น
ฉากที่คนดูต้นทางร้องตะโกนบอกว่า..
ต�ารวจมา	ต�ารวจมา	ก่อนที่เหล่านักพนัน
จะพากนัวิง่หนีกระเจงิไปคนละทศิละทาง	 
สร้างความสนุกสนาน	แก่คนดู	แต่ชวีติจรงินัน้ 
ไม่เหมือนกับในละคร	 เพราะการคอยดู
ต้นทางและส่งสัญญาณเตือนนักพนัน 
หรือผู้ที่ก�าลังกระท�าผิดกฎหมายอยู่นั้น 
ถอืเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	189	ผูใ้ดช่วยผูอ้ืน่	ซึง่เป็นผูก้ระท�า 
ความผดิหรอืเป็นผูต้้องหาว่ากระท�าความผดิ 
อนัมิใช่ความผดิลหโุทษ	เพือ่ไม่ให้ต้องโทษ	
โดยให้พ�านักแก่ผู้น้ัน	 โดยซ่อนเร้นหรือ 

โดยช่วยผู ้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ 
ถกูจบักมุ	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน	2	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	 40,000	บาท	หรอืทัง้จ�า
ทัง้ปรบั

นอกจากนี้	 คนดูต้นทางยังอาจมี
ความผดิฐานเป็นตวัการ	ตามมาตรา	83	แห่ง 
ประมวลกฎหมายอาญา	 ต้องระวางโทษ 
ตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้ส�าหรบัความผดินัน้ 
หรืออาจมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน
การกระท�าความผิด	ตามมาตรา	86	แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา	 ต้องระวางโทษ
สองในสามส่วนของโทษที่ก�าหนดไว ้
ส�าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น	

..ต�ารวจมา 
หนีเรว็
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การฉวยโอกาสลักทรัพย์
ในพ้ืนที่เกิดอุบัติภัย 84

ตอนที่

ทุกครั้งที่เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือ
ภยัธรรมชาต	ิไม่ว่าจะเป็นน�า้ท่วม	เพลงิไหม้	
วาตภัย 	 หรืออุบัติ เหตุบนท ้องถนน	 
เรามกัได้เหน็น�า้ใจของคนไทยทีช่่วยเหลอื
เผื่อแผ่แบ่งปันผู ้ประสบภัยไม่ขาดสาย	 
แต่ท่ามกลางความช่วยเหลอือนัอบอุน่นัน้	
มักมีมิจฉาชีพอาศัยจังหวะที่ประชาชน 
ผู้ประสบเหตุก�าลังตื่นตระหนกตกใจจาก 
อุบัติเหตุเภทภัยต่าง	 ๆ	 ฉวยโอกาสขโมย
เอาทรัพย์สินสิ่งของของผู ้ประสบเหตุ 
ดังกล่าวไปด้วย	

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีบทบัญญัติทาง
กฎหมายก�าหนดเพ่ิมโทษการกระท�าใน
ลักษณะดังกล่าวมากกว่าการลักทรัพย์

ทัว่ไป	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	
335	(2)	ผู้ใดลักทรัพย์ในที่หรือบริเวณที่มี
เหตุเพลิงไหม้	การระเบิด	อุทกภัย	หรือใน
ที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ	เหตุทุกขภัยแก่
รถไฟ	 หรือยานพาหนะอื่นท่ีประชาชน
โดยสาร	 หรือภัยพิบัติอื่นท�านองเดียวกัน	 
หรืออาศัยโอกาสที่มี เหตุ เช ่นว ่ านั้น 
หรอือาศัยโอกาสท่ีประชาชนก�าลงัต่ืนกลวั 
ภยนัตรายใด	ๆ 	ต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่	
1	-	5	ปี	และปรบัตัง้แต่	20,000	-	100,000	
บาท	 ส�าหรับความผิดการลักทรัพย์ท่ัวไป	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	และปรับ
ไม่เกิน	60,000	บาท	
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ขโมยลอตเตอรี่มีความผิด
ยอมความไม่ได้85

ตอนที่

การขโมยสลากกนิแบ่งรฐับาลหรอื
ลอตเตอร่ีของผูอ้ืน่เพือ่น�าไปขึน้เงนิรางวัลนัน้	 
ถือเป็นการกระท�าที่เข ้าข่ายความผิด 
ฐานเอาไปเสยีซ่ึงเอกสารของผูอ้ืน่	 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 และปรับไม่เกิน	

100,000	 บาท	 ตามมาตรา	 188	 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก 
ลอตเตอรี่ถือเป็นเอกสารสิทธิ	 เนื่องจาก 
มีการโอน	 สงวน	 เปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิได้	 
และยงัมคีวามผดิฐานลกัทรพัย์	 ตามมาตรา 
334	 แห ่ งประมวลกฎหมายอาญา 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 และ 
ปรับไม่เกิน	 60,000	 บาท	 อย่างไรก็ตาม	 
หากหัวขโมยเกิดส�านึกผิดเปลี่ยนใจ 
น�าลอตเตอรี่ ก ลับมาคืนในภายหลัง 
ก็ไม่อาจลบล้างความผิดทางกฎหมายได	้
เนื่ องจากความผิดได ้ส� า เร็จไปแล ้ว 
และไม่สามารถยอมความได้อีกด้วย

ตัดต่อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพ่ือน�าไปหลอกขึ้นรางวัล มีความผิด86

ตอนที่

สลากกินแบ่งรฐับาล	หรอืลอตเตอรีน่ัน้	
หากไม ่ถูกเลขรางวัลก็มีค ่าแค ่ เ พียง
กระดาษใบหนึ่งเท่านั้น	 แต่เมื่อเป้าหมาย
ของนกัแสวงโชคอยูท่ี่	“เลขรางวลั”	จึงเกดิ
การลักไก่ท�าให้ลอตเตอรี่ที่ ไม ่ถูกเลข
รางวลักลายเป็นถกูเลขรางวลัได้สารพัดวธิ	ี
อาทิ	 การตัดต่อ	 ตัดแปะ	 หรือขูดลบเลข	
ซ่ึงการกระท�าทั้งหลายเหล่านี้มีความผิด	
โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลหรอืลอตเตอรีน่ัน้
เป็นเอกสารสิทธิ	 ไม่ใช่เอกสารราชการ	
การตัดต่อ	ขูดลบเลขเดิม	และน�าเลขจาก
ฉบับอื่นมาแปะเพ่ือให ้ถูกรางวัล น้ัน 
ถอืเป็นการปลอมเอกสารสทิธ	ิซึง่มคีวามผดิ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	265	
ผูใ้ดปลอมเอกสารสทิธหิรือเอกสารราชการ	
ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่	6	เดอืน	ถึง	5	ปี	
และปรับตั้งแต่	10,000	-	100,000	บาท



หมวดความผิดทางอาญา

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
108

ท�าให้ผู้อื่นเสียชีวิต 
แม้ไร้เจตนาก็ต้องติดคุก87

ตอนที่

สุรเดชไม่ถูกชะตากับวายุซึ่งเป็น
ชายคนรกัของลกูสาว	เพราะวายเุป็นลกูชาย
ของคู่อริเก่าของตน	 ครั้นพอเจอหน้าวายุ
จึงคว ้ามีดไล ่ฟ ัน	 โดยเจตนาเพื่อให  ้
วายุกลัวไม่กล้ามายุ ่งกับลูกสาวตนอีก	 
แต่วายุกลับวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิต	จนสะดุด
ตกบันไดหัวฟาดพ้ืนเสียชีวิต	 การกระท�า
ดังกล่าวของสุรเดชถือเป็นการท�าร้ายวายุ	
แม้จะไม่ได้มเีจตนาฆ่าให้ตาย	แต่การกระท�า 

น้ันเป็นเหตุท�าให้วายุถึงแก่ความตาย	 
สุรเดชจึงมีความผิดฐานท�าร ้ายผู ้ อ่ืน 
จนเป ็นเหตุให ้ผู ้นั้นถึงแก ่ความตาย	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	290	 
วรรคหนึง่	 ผูใ้ดมไิด้มเีจตนาฆ่า	 แต่ท�าร้าย 
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู ้นั้นถึงแก่ความตาย 
ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่	3	-	15	ปี	ดงันัน้	
การกระท�าอันเป็นเหตุให้ผู ้อื่นเสียชีวิต	 
แม้จะไม่มีเจตนาก็มีความผิดต้องติดคุก
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เมื่อพระภิกษุกระท�าความผิด 88
ตอนที่

การด�าเนนิคดคีวามนัน้ไม่ได้บงัคบัใช้ 
เฉพาะกับประชาชนทั่วไปเท่าน้ัน	 แต่ยัง
รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกัน	 กรณีที่
ภิกษุรูปใดถูกจับกุมโดยต้องหาว่ากระท�า
ความผิดทางอาญา	อาทิ	ลักทรัพย์	ฉ้อโกง	
ท�าร ้ายหรือฆาตกรรมผู ้อื่น	 เป ็นต ้น	 
เจ้าพนกังานสอบสวนมอี�านาจด�าเนนิการ
ให้ภกิษรูุปน้ันสละสมณเพศได้	ตามมาตรา	
29	แห่งพระราชบัญญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	2505 
ใน	3	กรณี	ดังนี้

	1)	 เ ม่ือพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยตวั
ชั่วคราว	 และเจ้าอาวาสวัดที่ภิกษุรูปนั้น
สังกัดไม่ยอมรับมอบตัวไว้ควบคุม

	2)	 พนกังานสอบสวนไม่เห็นสมควร
ให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม	

	3)	 ภิก ษุรูปนั้ น ไม ่ ได ้สั ง กัดใน 
วัดหนึ่งวัดใด

ทั้งนี้	หากต้องจ�าคุก	กักขัง	หรือขัง
พระภิกษุรูปใดตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
ของศาล	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ
หน้าทีป่ฏิบัตกิารให้เป็นไปตามค�าพพิากษา 
หรือค�าสั่งของศาล	 มีอ�านาจด�าเนินการ 
ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได	้ 
และให ้รายงานให ้ศาลทราบถึงการ 
สละสมณเพศนั้น	 ตามมาตรา	 30	 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว
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รู้ไว้ก่อนจะสาย 
คดีความอาญามีวันหมดอายุ89

ตอนที่

เมื่อมีผู้กระท�าความผิดทางอาญา
ถูกจับกุมหรือส่งด�าเนินคดี	 ผู ้ต ้องหา 
ท่ีมีโทษสถานหนักมักจะหลีกเลี่ยงและ 
หลบหนีคดีความเพื่อไม่ต้องรับผิด	 ทั้งน้ี	
เนื่องจากคดีอาญามีวันหมดอายุความ	 
ซึ่งการก�าหนดอายุความ	 ตามประมวล
กฎหมายอาญา	 มาตรา	 95	 จะแบ่งตาม
ความหนัก	-	เบาของโทษ	ดังนี้		

1	)	20	ปี	ส�าหรับโทษประหารชีวิต	
จ�าคุกตลอดชีวิต	หรือจ�าคุก	20	ปี

2	)	15	ปี	ส�าหรบัโทษจ�าคกุกว่า	7	ปี 
แต่ยังไม่ถึง	20	ปี

3	)	10	ปี	ส�าหรบัโทษจ�าคกุกว่า	1	ปี 
ถึง	7	ปี

4	)	5	ปี	ส�าหรบัความผดิโทษจ�าคกุ
กว่า	1	เดือน	ถึง	1	ปี

5	)	1	ปี	ส�าหรบัความผดิโทษจ�าคกุ
ตั้งแต่	 1	 เดือนลงมา	หรือต้องระวางโทษ
อย่างอื่น

หากมิได ้มีการฟ ้องและน�าตัว 
ผูก้ระท�าความผดิมายงัศาลภายในก�าหนด
ดังกล่าว	นบัแต่วนักระท�าความผดิ	เป็นอนั
ขาดอายุความ	 เมื่อรู้เช่นนี้แล้วผู้เสียหาย
ต้องไม่ลมืแจ้งความด�าเนินคดแีละตดิตาม
ความคืบหน้า	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท�า
ความผิดอาศัยประโยชน์จากกฎหมาย 
อายุความคดีอาญาและไม่ต้องรับโทษ 
ที่ก่อไว้นั่นเอง	

ใกล้จะรอดแล้ว
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การแบล็คเมล์รีดเอาทรัพย์ 90
ตอนที่

ทพิย์ตดัสนิใจแยกทางกบัชาตชิาย
ทันที	 หลังจับได้ว่าเขาแอบนอกใจไปมี
ความสัมพนัธ์กับหญงิอืน่	แต่ชาตชิายไม่ยอม 
เลิกราและยังตามระรานทิพย์อยู ่เสมอ	 
พร้อมกับข่มขู่ว่าหากจะเลิกรากันก็ต้อง
จ ่ายเงินจ�านวนหนึ่งแลกกับอิสรภาพ	 
เมือ่ทพิย์ไม่ตกลงชาตชิายจงึข่มขูอ่กีว่าจะน�า 
รูปลบัของทพิย์ไปโพสต์ลงบนอนิเทอร์เนต็	
การกระท�าของชาติชาย	 หรือที่เรียกว่า	
“แบล็คเมล์”	ถือเป็นการกระท�าความผิด 

ฐานรีดเอาทรพัย์	ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	 338	 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้	
หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ 
ในลกัษณะท่ีเป็นทรพัย์สนิ	โดยขูเ่ขญ็ว่าจะ
เปิดเผยความลบัซึง่การเปิดเผยนัน้จะท�าให้
ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลท่ีสามเสียหาย	 จนผู้
ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น	 ผู้นั้นกระท�า
ความผดิฐานรดีเอาทรพัย์	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่	1	-	10	ปี	และปรบัตัง้แต่	20,000	-	 
200,000	บาท	

ถ้าไม่ให้เงิน
จะโพสต์รูปลับ
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ติดป้ายขายเหล้า - เบียร์ ระวังติดคุก
 91

ตอนที่

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ 
ให้โทษแก่ร่างกาย	และยงัเป็นสนิค้าประเภท 
ทีก่ฎหมายก�ากบัควบคมุอยูอ่ย่างเคร่งครัด	
การจะข้ึนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
เหมือนสินค้าและบริการชนิดอื่น	 ๆ	 น้ัน	 
จะกระท�ามิได้	 เพราะเป็นความผิดตาม 
พระร าชบัญญั ติ ค วบคุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	โดยกฎหมายได้ห้าม
ร้านค้าน�าป้ายท่ีมีเครื่องหมายทางการค้า

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดไว้หน้าร้าน 
ให้ประชาชนหรอืผูค้นท่ีสญัจรไปมาพบเหน็ 
เคร่ืองหมายการค้าหรือข้อความอันเป็น 
การอวดอ้างสรรพคณุ	หรอืชกัชวนให้ผูอ้ืน่ 
มาดืม่เครือ่งดืม่ดงักล่าวโดยตรงหรอืโดยอ้อม 
ตามมาตรา	 32	 ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ	1	ปี	หรอืปรบัไม่เกิน	500,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ตามมาตรา	 43	 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว	

..ผิดกฎหมาย.
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เขตปลอดน�้าเมา92
ตอนที่

นอกจากหน่วยงานทุกภาคส่วน 
จะระดมความร ่วมมือในการรณรงค  ์
ให้ประชาชน	 ลด	 ละ	 เลิก	 ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้ว	 กฎหมายยังได้จ�ากัด
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม	 เหล้า	 เบียร์	
อีกด ้วย	 โดยพระราชบัญญัติควบคุม 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	มาตรา	31	 
ก� า หนด ใ ห ้ วั ด ห รื อ ส ถ า นที่ ป ฏิ บั ติ 
พิธีกรรมทางศาสนาเป ็นเขตห้ามดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 นอกจากนี้	 ยังมี 
โรงพยาบาล	 สถานบริการสาธารณสุข 

ของรัฐ	 ร ้านขายยา	 สถานที่ราชการ	 
สถานศึกษา	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	
สวนสาธารณะของราชการท่ีจัดเพื่อการ
พักผ่อนของประชาชน	และสถานที่อื่น	ๆ	
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของคณะกรรมการเป็นสถานท่ีห้ามดื่ม
แอลกอฮอล์	 ผู้ท่ีฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิด	
มีโทษตามมาตรา	 42	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	 6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	
10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
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รู้ไว้ใช่ว่า..ถ้าคิดจะขายบุหรี่ 1
 93

ตอนที่

“บุหร่ี”	 เป็นสิ่งเสพติดอันตราย 
ให้โทษต่อร่างกาย	 แม้จะมีการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่าง 
เข้มงวด	 แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี 
จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มข้อก�าหนด 
และบทลงโทษ	 โดยเฉพาะมาตรการ
ควบคุมการจ�าหน่ายบุหรี่ของร ้านค้า 
ซ่ึงตามมาตรา	 26	 ของพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 พ.ศ.	 2560	

ก�าหนดว่า	ห้ามผู้ใดขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ 
ยาสบูแก่บคุคลซึง่มอีายตุ�า่กว่า	20	ปีบริบรูณ์ 
และห้ามให้บคุคลอายตุ�า่กว่า	18	ปีบรบูิรณ์ 
ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษ	จ�าคุกไม่เกิน	3	เดือน	หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	30,000	บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั 
ตามมาตรา	 53	 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว

..อายุไม่ถงึไม่ขาย
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รู้ไว้ใช่ว่า..ถ้าคิดจะขายบุหรี่ 294
ตอนที่

ในอดีตร้านค้าปลีกส่วนใหญ่มักม ี
การจ�าหน่ายบุหรี่แบบแบ่งขายควบคู  ่
ไปกับแบบซองปกต	ิซ่ึงวธิดัีงกล่าวเป็นการ 
ส่งเสริมให ้มีการสูบบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น	 
เพราะหา ซื้ อ ได ้ ง ่ ายและมี ราคาถูก	 
แต่ปัจจุบันได้มีการควบคุมห้ามไม่ให  ้
ผู ้ ค ้ าปลีกจ� าหน ่ายผลิตภัณฑ ์ยาสูบ 
ด้วยวิธีแบ่งขาย	ตามมาตรา	39	วรรคสอง	
ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา	 65	
วรรคสอง	 ปรับไม่เกิน	 40,000	 บาท	
นอกจากน้ี	 ยังมีข้อก�าหนดว่าด้วยการ 
ขายปลีก	ตามมาตรา	27	ดังนี้	

1)	 ห้ามขายบุหรี่ผ่านเครื่องขาย
อัตโนมัติ	

2)	ห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรอืเครือข่ายคอมพิวเตอร์	(ขายออนไลน์)	

3)	ห้ามขายบหุรีน่อกจากสถานทีท่ี่
ระบุไว้ในใบอนุญาต	

4)	 ห้ามขายสินค้าหรือบริการที่มี
การให้	แจก	แถม	บุหรี่	

5)	ห้ามเร่ขายบุหรี	่
6)	ห้ามเสนอให้สิทธิประโยชน์ 

ชิงโชค	ชิงรางวัลแก่ผู้ซื้อ	
7)	ห้ามแสดงราคา	ณ	จุดขายบุหรี่

ในลักษณะจูงใจให้บริโภค	
ผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกนิ	3	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกิน	30,000	บาท	
หรือทั้ งจ� าทั้ งปรับ	 หรือปรับไม ่ เกิน	
40,000	บาท	หรอืปรับไม่เกิน	20,000	บาท	
แล้วแต่กรณี	ตามมาตรา	53	มาตรา	54	
และมาตรา	 55	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	2560
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รู้ไว้ใช่ว่า..ถ้าคิดจะขายบุหรี่ 3 
95
ตอนที่

ส�าหรับมาตรการในการควบคุม
สถานที่จ�าหน่ายบุหรี่	ตามมาตรา	29	แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	
พ.ศ.	2560	นั้น	ก�าหนดว่า	ห้ามผู้ใดขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ดังต่อไปนี้	

1)	 วัดหรือสถานที่ส�าหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา	

2)	 โรงพยาบาล	 สถานบริการ
สาธารณะสุข	และร้านขายยา	

3)	สถานศึกษา	
4)	 สวนสาธารณะ	 สวนสัตว์	 และ

สวนสนุก	
5)	 สถานที่อื่นตามที่ รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการ	

ผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน	40,000	บาท	ตามมาตรา	54	ของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมาตรา	 42	
ยังก�าหนดด้วยว่า	 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่	 ซึ่งได้แก่	 สถานท่ีสาธารณะ	
และสถานที่ท�างาน	ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด	เว้นแต่พื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคารที่กฎหมายอนุญาตให้จัด
พืน้ทีส่บูบหุรีไ่ด้	หากฝ่าฝืนถือว่ามคีวามผดิ	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท	
ตามมาตรา	 67	 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว

..ที่สาธารณะ
ห้ามสูบ
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นอกจากบุหรี่ที่ เป ็นผลิตภัณฑ  ์
จากยาสูบแล้ว	 ยังมีสินค้ารูปแบบใหม่ 
ที่ได้รับความนิยมในหมู่สิงห์อมควัน	 คือ	 
“บุหร่ีไฟฟ้า”	ซ่ึงตามกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า
ถือเป็นของต้องห้ามในการน�าเข ้ามา
ภายในราชอาณาจักร	 ผู ้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	หรือปรับ
เป็นจ�านวน	5	 เท่าของราคาสินค้า	หรือ
ท้ังจ�าทั้งปรับ	และให้ริบสินค้านั้นรวมทั้ง
ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นด้วย	
ตามมาตรา	20	ประกอบกับมาตรา	5	(1)	
แห ่งพระราชบัญญัติการส ่งออกและ 
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	
2522	 และประกาศกระทรวงพาณิชย์	
เรื่อง	 ก�าหนดให้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้า 
ต้องห้ามน�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ลงวนัที	่ 
12	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2557	 นอกจากนี ้
ยังห้ามให้ขายและให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า	

รวมถึงน�้ายาเติมบุหรี่ไฟฟ้า	 ผู ้ ท่ีฝ่าฝืน 
จะมโีทษจ�าคกุไม่เกิน	5	 ปี	หรอืปรบัไม่เกิน	 
500,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ	ตามมาตรา	
56	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบกับมาตรา	 36	 
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค	
พ.ศ.	2522	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และตาม
ค�าสั่งคณะกรรมการคุ ้มครองผู้บริโภค	
ฉบับที่	 9/2558	 เรื่อง	 ห้ามขายหรือ 
ให้บรกิาร	“บารากู	่บารากู่ไฟฟ้า	หรอืบหุรี่
ไฟฟ้า	หรือตัวยาบารากู่	น�้ายาส�าหรับเติม
บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”	ลงวันที่	28	
มกราคม	 2558	 หากผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ผลิต 
ผู ้สั่ง	 หรือเป็นผู ้น�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่าย 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	หรือปรับไม่เกิน	
1,000,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
ตามมาตรา	 56	 วรรค	 2	 ของพระราช
บัญญัติดังกล่าว

บุหรี่ไฟฟา้ โทษหนักทั้งจ�าทั้งปรับ96
ตอนที่
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เล่นสงกรานต์อย่างไร
ไม่ผิดกฎหมาย 1

 
97
ตอนที่

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความ 
สนุกสนานรื่นเริง	 ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่มักจะ
ปรากฏในเทศกาลสงกรานต์	 คือ	 การขับรถ
ตระเวนเล่นสาดน�้าไปตามสถานที่ต่าง	ๆ	และ 
มกัมบุีคคลหลายกลุ่มทีด่ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

ขึ้นชื่อว ่าเป็นเทศกาล
แห ่งความสนุกสนานรื่นเ ริง 
สสีนัท่ีขาดไม่ได้	คอืการเปิดเพลง
เพื่อเพิ่มบรรยากาศการเล่นน�้า
ให้มีความบนัเทงิและสนุกสนาน
มากขึ้น	 ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ
ส�าหรบังานรืน่เรงิทีย่่อมจะมกีาร
เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง	
แต่ควรต้องมีความเหมาะสม	
เพราะหากการเปิดเสยีงเพลงน้ัน 
ส่งเสียงดังจนไปสร ้างความ 

เล่นสงกรานต์อย่างไร
ไม่ผิดกฎหมาย 298

ตอนที่

บนรถขณะเล ่นสาดน�้ า ไปด ้วย	 
ซึง่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์บนรถ	 
แม้จะไม่ได้เป็นผู้ขับ	แต่ก็มีความผิด 
ตามกฎหมาย	ตามมาตรา	42	ประกอบ 
มาตรา	 31	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล 	์ 
พ.ศ.	 2551	 และประกาศส�านัก 
นายกรัฐมนตร	ี เรือ่ง	ก�าหนดสถานท่ี
หรอืบรเิวณห้ามบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
บนทาง	พ.ศ.	2555	ผูใ้ดฝ่าฝืนมโีทษจ�าคกุ
ไม่เกิน	 6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	
10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

เดอืดร้อนร�าคาญให้กบัผูอ้ืน่ในบรเิวณใกล้เคยีง	จะมี
ความผดิตามพระราชบัญญตัสิาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	25	(4)	และมาตรา	74	
มโีทษจ�าคกุไม่เกิน	1	เดือน	ปรบัไม่เกนิ	25,000	บาท	
และหรือตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 370	
มีโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท	

เสียงดัง 
เกินไปแล้ว
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ในเทศกาลสงกรานต์ย่อมต้องมี
การประแป้งและสาดน�้าใส่กันเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา	 แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคน
อีกจ�านวนไม่น้อย	ที่มีเหตุจ�าเป็นต้องออก
ไปท�าธุระและไม่ประสงค์จะเล่นน�้าด้วย	
ในกรณีที่ได้พยายามเล่ียงไม่ให้ถูกสาดน�้า
และได้บอกกล่าวกลุ่มคนที่เล่นน�้าแล้วว่า
ตนไม่ต้องการเปียกเพราะต้องไปท�าธุระ
ส�าคญั	หากมกีารบอกกล่าวกนัชดัเจนแล้ว	

แต่ผู ้ที่ เล ่นน�้าก็ยังสาดน�้าใส ่โดยที่ เรา 
ไม่ยินยอมพร้อมใจ	 ถือเป็นการกระท�า 
ความผดิมาตรา	397	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ	1	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกิน	10,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และยังต ้องชดใช  ้
ค่าเสยีหายในทรพัย์สนิดงักล่าว	ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 420	
อีกด้วย

เล่นสงกรานต์อย่างไร
ไม่ให้ผิดกฎหมาย 3  99

ตอนที่

..ไม่เล่นน�้าค่ะ
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ในเทศกาลสงกรานต์นอกจาก 
จะเล่นสาดน�า้กันด้วยความสนุกสนานแล้ว	
สิ่งที่ต้องระมัดระวัง	 คือ	 การถูกลวนลาม
จากกลุ่มวัยรุ ่นที่คึกคะนอง	 โดยเฉพาะ
หญิงสาวที่มักถูกลวนลามแอบจับหน้าอก
หรือลูบไล้ตามเรือนร่างขณะเล่นสาดน�้า	
ซ่ึงการฉวยโอกาสกระท�าอนาจารผู ้อื่น 
ดังกล ่าว	 เป ็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	 278	ผู้ใดกระท�า
อนาจารแก่บุคคลอายุกว่า	 15	 ปี	 และ
มาตรา	 279	ผู้ใดกระท�าอนาจารเด็กอายุ 
ต�่ากว่า	 15	 ปี	 มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 10	 ปี 

เล่นสงกรานต์อย่างไร
ไม่ผิดกฎหมาย 4100

ตอนที่

หรือปรับไม่เกิน	200,000	บาท	หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ	 หรือต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	
15	ปี	หรอืปรบัไม่เกิน	300,000	บาท	หรอื
ทั้งจ�าทั้งปรับ	แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้	 การสาดน�้าใส่ผู ้อื่น 
จนท�าให้ทรัพย์สินของผู้นั้นเสียหาย	 เช่น	
เอกสารส�าคัญเปียกน�้า	 โทรศัพท์มือถือ 
เสียหาย	 เป ็นต ้น	 จะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 358	 
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 ปรับไม่เกิน	
60,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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เล่นสงกรานต์อย่างไร
ไม่ให้ผิดกฎหมาย 5  101

ตอนที่

นอกจากจะสาดน�้าประแป้งแล้ว	
การใช้น�้าเย็นเล่นสงกรานต์ถือเป็นเรื่อง
ปกติที่ช่วยคลายร้อนให้เย็นชุ่มฉ�่า	แต่ก็ยัง
มพีฤติกรรมอนัตรายท่ีควรระวงั	คือ	การใช้
น�้าผสมน�้าแข็งสาดใส่กัน	 ซึ่งอาจท�าให ้
ผูอ้ืน่ได้รบับาดเจบ็	กรณนีีเ้ข้าข่ายกระท�าการ
โดยประมาท	 มีความผิดตามมาตรา	 390	
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	 มโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกิน	1	เดอืน	หรือปรับไม่เกนิ	10,000		บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 แต่ถ ้าสาดน�้าผสม 
น�้าแข็งโดยหวังผลให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ	 
จะมคีวามผดิตาม	มาตรา	295	มโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	40,000	บาท	
หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	 และหากน�าน�้าสกปรก
หรือน�้าคร�าไปสาดใส่ผู้อื่น	 จะมีความผิด 
ตามมาตรา	 389	 และ	 397	 มีโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ	1	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกิน	10,000	บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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โลกทุกวันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัลที่สื่อ 
สังคมออนไลน์มบีทบาทต่อชวีติประจ�าวนั 
เป็นอย่างมาก	สิ่งที่ก่อความร�าคาญให้กับ
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 คือ	 การยัดเยียด
ข้อมลูข่าวสาร	การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
สินค้าและบริการ	 จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือร้านค้าต่าง	ๆ 	 ซ่ึงอาจมาในรูปแบบ
ข้อความ	รูปภาพ	หรืออีเมลสแปม	โดยที่
เราไม่ได้สนใจในสินค้าหรือบริการน้ัน	ๆ 	 
ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวถอืเป็นความผดิตาม 

ส่งเมลสแปม – ฝากร้าน 
ระวังถูกฟอ้ง102

ตอนที่

พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และ 
ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	มาตรา	11	วรรค	2	ระบุว่า	
ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนอันมีลักษณะ
เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ	
โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู ้รับบอกเลิกหรือ 
แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับ
ได้โดยง่าย	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	
200,000	บาท	
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ตัดแต่งภาพขายของออนไลน์ 
103
ตอนที่

หน่ึงในกลยุทธ์กระตุ ้นยอดขาย
ของร้านค้าออนไลน์	คอื	การประชาสมัพนัธ์
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและ
บริการของตนเอง	 ซึ่งสามารถท�าได ้ 
หลากหลายวิธีด้วยกัน	 เช่น	 การว่าจ้าง
ศลิปิน	ดารา	หรือบคุคลทีม่ช่ืีอเสยีงมาเป็น 
พรีเซนเตอร์	หรือจ้างนกัรวีวิสินค้า	เป็นต้น	
แต่หากมีการน�าเอาภาพบุคคลหรือคลิป
วิดีโอของผู้อื่นมาตัดต่อใส่สินค้าของตน 
ลงไป	เพ่ือสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กับสนิค้า	
โดยที่บุคคลหรือเจ้าของคลิปดังกล่าวไม่มี
ส่วนรู ้เห็น	 ถือเป็นการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยการหลอกลวง 
ผูบ้รโิภค	ซึง่การน�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์

ซึง่ข้อมลูทีบ่ดิเบอืนหรอืปลอมไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน	 จะมีความผิดตาม	 มาตรา	 
14	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติ	 ว่าด้วยการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	
2550	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	
100,000	บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั	นอกจากนี้ 
ยังอาจมีความผิดฐานโฆษณาข้อความ 
อันเป็นเท็จ	 มีความผิดตาม	 มาตรา	 14	 
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค 
พ.ศ.	 2522	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 50,000	 บาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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เมื่อรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสาร
เปลี่ยนผ ่านมายังสื่อ สังคมออนไลน ์	
พฤติกรรมผู ้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปสู ่
การโพสต์เรือ่งราวส่ิงต่าง	ๆ 	ของตนบนสือ่ 
สังคมออนไลน์	 รวมถึงการเรียกยอด 
กดไลค์กดแชร์จากผู้ชมด้วยวิธีการโพสต์
ภาพเซ็กซี่	 วาบหวิว	 โชว์สัดส่วนเรือนร่าง	 
หรือโป๊เปลือย	 บนส่ือสังคมออนไลน  ์
ซ่ึงพฤติกรรมดังกล ่าวมีความผิดฐาน 
น�าเข้าและเผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร ์
ซ่ึงข้อมลูใด	ๆ 	ทีมี่ลกัษณะลามกและข้อมลู
คอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้ 

ตามมาตรา	14	(4)	และ	(5)	แห่งพระราชบญัญติั 
ว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
นอกจากนี้	 พฤติกรรมดังกล่าวยังเข้าข่าย
ความผิดกระท�าการอันควรขายหน้า 
ต่อหน้าธารก�านัล	โดยเปลือยหรือเปิดเผย
ร่างกายหรือกระท�าการลามกอย่างอื่น	
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	388	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท 
อีกด้วย			

โพสต์ภาพวาบหวิวต้องถูกจับ-ปรับ
104
ตอนที่
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พฤติกรรมการกด	 Like	 และกด	
Share	ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปของผู้ที่เล่น
โซเชียลมีเดียหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์	 
เมือ่พบเรือ่งราวประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ
หรือเรื่องเตือนภัยต่าง	 ๆ	 ก็อยากแบ่งปัน 
ให้กบัเพือ่น	ๆ 	บนสือ่สงัคมออนไลน์	แต่ทัง้นี้ 
กค็วรใช้ความระมดัระวงัและความรอบคอบ
ในการกดแชร์	 เนื่องจากการกดแชร  ์
ถือเป็นการเผยแพร่	 หากการแชร์ข้อมูล 
นั้นไปกระทบกับบุคคลอื่น	 อาจเข้าข่าย
กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัต	ิ 

ว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไข 
เพิม่เตมิมาตรา	14	(1)	ผู้ใดน�าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์	 ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ี
บิดเบือนหรือปลอม	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือ 
บางส่วน	หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเท็จ 
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน	อนัมใิช่การกระท�าความผดิฐาน
หมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	และปรับ
ไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กดแชร์ไม่คิดมีสิทธิติดคุก
105
ตอนที่
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ยิ่งโลกสังคมออนไลน์เช่ือมโยง 
เปิดกว้างมากเท่าไหร่	 ก็ยิ่งเปิดช่องให้มี
มจิฉาชพีหรือคนท่ีมเีจตนาแอบแฝง	เข้ามา
ตักตวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นมากขึ้น
เท ่านั้น	 เพราะทุกคนสามารถสร ้าง 
ตัวตนใหม่ในโลกเสมือน	 บางคนแม้ไม่ได้ 
มีเจตนาหลอกลวงเอาทรัพย์สิน	 แต่ก ็
แอบอ้างตนเพือ่หวงัผลอืน่	ๆ 	เช่น	แต่งเครือ่งแบบ
แอบอ้างเป ็นเจ ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอก 
จีบผู้หญิงบนสื่อออนไลน์	 ซึ่งการกระท�า 
ดังกล่าวถือเป็นความผิดถึง	2	กระทง	คือ	
ความผิดตามมาตรา	 146	 แห่งประมวล 
กฎหมายอาญา	ผู้ใดแอบอ้างสวมชดุเครือ่งแบบ 

หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน	 
โดยไม ่มีสิทธิ เพื่อให ้บุคคลอื่นเ ช่ือว ่า 
ตนมสีทิธ	ิต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	1	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ	 นอกจากนี้ 	 การโพสต์ลงบน 
สือ่ออนไลน์เพือ่จบีผูห้ญงิกมี็ความผดิฐาน
น�าเข้าข้อมลูอนัเป็นเท็จและหลอกลวงเข้าสู่ 
คอมพิวเตอร์ตาม	มาตรา	14	(1)	พระราชบญัญตัิ 
ว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ

แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
หลอกจีบสาวออนไลน์106
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ในโลกสังคมออนไลน์มีผู ้คนอยู ่
มากมายหลากหลายประเภท	 ซึ่งเป็น 
เร่ืองยากทีจ่ะรูไ้ด้ว่าแต่ละคนทีพ่ดูคยุหรอื
พบในโลกสงัคมออนไลน์น้ัน	เปิดเผยตัวตนจริง
ของตัวเองหรือปิดบังด้วยการแอบอ้าง 
เป็นผู้อื่น	 เช่น	 อาจจะสร้างบัญชีผู้ใช้บน
แอปพลิเคชั่น	Facebook	Twitter	Line	
หรือสือ่สังคมออนไลน์ใด	ๆ 	โดยใช้รปูภาพ 
และข้อมลูปลอมของบคุคลอืน่เพือ่แอบอ้าง
เป็นบคุคลผูน้ั้น	หรอืน�าภาพของบุคคลอืน่ 

มาตัดต ่อดัดแปลงโดยที่ เจ ้าของภาพ 
ไม่ยินยอม	 จนเป็นเหตุท�าให้เจ้าของภาพ 
เสยีชือ่เสยีง	ถกูดหูมิน่	ถกูเกลยีดชงั	หรอืได้รบั 
ความอับอาย	 ซ่ึงถือเป ็นการกระท�า 
ความผดิตามมาตรา	16	ของพระราชบญัญตัิ
ว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	200,000	บาท	

ตัวจริงหรือหลอก..
เรื่องที่ไม่มีใครบอกบนโซเชียล 107
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สาวนักช็อปออนไลน์อย่างพิมล	
พบกระเป๋าที่ถูกใจในร้านค้าออนไลน์ 
จึงโพสต์สอบถามราคาสินค้า	 แต่แม่ค้า 
ไม่ยอมบอกราคาสินค้าและให้สอบถาม
ราคาทาง	Inbox	แทน	ซึ่งการกระท�าเช่น
นีบ้รรดาพ่อค้าแม่ค้าสามารถตัง้ราคาเอากบั
ลกูค้าแต่ละรายได้ตามทีพ่อใจ	ซึง่แน่นอนว่า
ลูกค้ามักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	 อาจต้อง
ซ้ือสินค้าในราคาสูงแพงเกินจริง	 รวมถึง 
ได้ราคาไม่เท่ากัน	แม้จะซ้ือสนิค้าชนดิเดียวกนั
จากร้านเดียวกันก็ตาม

ทั้งนี้	 การกระท�าดังกล่าวถือว่า 
มคีวามผดิตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยราคา 
สนิค้าและบรกิาร	พ.ศ.	2542	ทีก่�าหนดให้
ต้องแสดงราคา	 ขนาด	 ปริมาณ	 น�้าหนัก
ของสินค้าให้ชัดเจน	 ซ่ึงการไม่ปิดป้าย
แสดงราคา	มโีทษปรบั	ไม่เกิน	10,000	บาท 
โดยผู ้ที่พบเห็นการกระท�าผิดสามารถ 
แจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย	์
(1569)	 และมีสิทธิได้รับสินบนน�าจับ 
ในอตัรา	25	%	ของค่าปรับหรือของเงินค่า 
ขายของกลาง	

ไม่บอกราคาสินค้าออนไลน์
108
ตอนที่



หมวดคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
129

นุชนาถย้ายมาอยูห่อพกัใหม่ใกล้กบั 
ที่ท�างาน	 เมื่อครบก�าหนดต้องจ่ายค่าเช่า 
ปรากฏว่าบิลในส่วนของค่าน�้าประปา 
และค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บนั้นมีราคาสูงมาก	
เนือ่งจากเจ้าของหอพกัก�าหนดอัตราค่าน�า้
และค่าไฟไว้สูงเกินจริง	 ซึ่งกรณีเจ้าของ
หอพักดงักล่าวถอืเป็นการกระท�าทีเ่อาเปรยีบ
ผู้บริโภค	 ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญา	 เรื่อง	 ให้ธุรกิจการให้เช่า
อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุม 
สัญญา	พ.ศ.	 2561	 และ	 มาตรา	 35	ทวิ	
ประกอบมาตรา	 57	 แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ ้มครองผู ้บริโภค	 พ.ศ.	 2522	 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดว่า	 ผู้ให้เช่า	หรือ
เจ้าของหอพัก	หรือห้องเช่าต่าง	ๆ 	จะต้อง

จัดเกบ็ค่าน�า้ประปาและค่าไฟฟ้าจากผูเ้ช่า
ตามอตัราทีก่ารไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	 การประปานครหลวง	 และ
การประปาส่วนภูมิภาค	 เรียกเก็บกับ 
บ้านเรือนของประชาชนทั่วไป	นอกจากนี้ 
ยงัห้ามเรยีกเก็บค่าประกันความเสยีหายเกิน 
1	เดอืน	ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน	1	เดอืน 
และห้ามเรยีกเก็บค่าต่อสญัญา	หากเจ้าของ 
หอพักใดไม่ปฏิบัติตาม	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	100,000	
บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และหากผู้เช่า 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 สามารถปรึกษา
และร้องเรียนได้ที่สายด่วนส�านักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	
โทร	1166	

หอพักโก่งราคาค่าน�้า-ค่าไฟ
109
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สรศักดิ์ ได ้ซื้อคอนโดมิเนียมไว  ้
หนึง่ห้องตัง้แต่เปิดขาย	โดยในสญัญาระบวุ่า 
จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	1	 ปี	
แต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวกลับยังสร้าง
ไม่เสรจ็	ท�าให้สรศกัด์ิยงัย้ายเข้าไปอยูอ่าศัย
ไม่ได้	 ทั้งนี้	 คอนโดมิเนียมถือเป็นธุรกิจที่
ควบคมุสญัญา	ตามประกาศคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญา	 เรื่องให้ธุรกิจขายห้องชดุ 
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา	 พ.ศ.	 2543 
และตามมาตรา	35	ทวิ	แห่งพระราชบญัญตัิ 
คุม้ครองผู้บริโภค	พ.ศ.	 2522	และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเตมิ	การทีผู้่ประกอบธรุกจิไม่สามารถ
ก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ก�าหนดสัญญา	 หรือคาดว่าจะไม่เสร็จ

ภายในก�าหนด	ผู้บริโภคมีสิทธิดังนี้
	1)	 สามารถบอกเลิกสัญญาและ 

มสีทิธเิรยีกเงินท่ีได้ช�าระไปแล้วท้ังหมดคนื	 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	
โดยให้นบัจากวนัท่ีเริม่ต้นการช�าระเงนินัน้

	2)	 หากผูบ้รโิภคไม่ใช้สทิธบิอกเลกิ 
สญัญา	ผูป้ระกอบธุรกจิจะต้องจ่ายค่าปรับ
รายวนั	0.01	%	ถงึไม่เกนิ	10	%	ของราคา 
ห้องชดุ	ถ้าในการปรบัครบ	10	%	ของราคา
ห้องชุดแล้ว	 ผู ้บริโภคมีสิทธิบอกเลิก 
สญัญาได้	แต่ถ้าท�าการส่งมอบให้เรยีบร้อย	
ต้องมกีารแจ้งขอสงวนสทิธกิารขอค่าปรบั
ให้ผูข้ายรบัทราบในวนัโอนกรรมสทิธิด้์วย

คอนโดฯ สร้างไม่เสร็จ 
มีสิทธิยกเลิกสัญญา110

ตอนที่
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ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอาการ
เล็กน้อย	 คนส่วนใหญ่มักจะไม่ไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลหรือคลินิก	แต่เลือกที่จะไป 
ซ้ื อยาจากร ้ านขายยาแผนป ัจจุบัน 
มารับประทานเอง	ซึง่ข้อด	ีคอื	มคีวามสะดวก 
และประหยัดเวลาในการรอต่อคิวตรวจ
รักษา	แต่ก็มีข้อควรระวัง	คือ	ก่อนที่จะไป
ซื้อยามารับประทานเอง	 ควรตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าร้านขายยาดังกล่าวมใีบอนุญาต
และจดทะเบยีนถกูต้องหรอืไม่	โดยสงัเกต
ได้จากป้ายก�ากับแสดงเลขที่ใบอนุญาต
ขายยาและป้ายระบุเภสัชกรประจ�าร้าน 

ซึ่ งจะต ้องแสดงไว ้ ในที่ที่มองเห็นได ้ 
และไม่ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่มี
เภสชักรอยูป่ระจ�าร้าน	 เพราะหากได้รับ 
การจัดยาจากผู ้ที่ไม่ใช่เภสัชกรย่อมม ี
ความเสี่ ย งที่ จะได ้ รับยาไม ่ถู กต ้อง 
อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้	
และการไม่มเีภสชักรอยูป่ระจ�าตลอดเวลา 
ที่เปิดร้าน	ถือว่ามีความผิดตามมาตรา	39	 
ประกอบมาตรา	109	แห่งพระราชบญัญตัยิา 
พ.ศ.	2510	และท่ีแก้ไขเพิม่เติม	มโีทษปรบั
ตั้งแต่	1,000	-	5,000	บาท	

ร้านขายยาต้องมีเภสัชกร
111
ตอนที่
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โดยจรรยาบรรณแล้วแพทย์มหีน้าที่
ดูแลรักษาผู ้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น
วรรณะ	แต่ทว่าในความจรงิมกัไม่เป็นเช่นนัน้ 
เสมอไป	 ดังที่เคยปรากฏข่าวคุณหมอ 
ปฏิเสธไม่รับท�าคลอดให้ผู ้หญิงคนหนึ่ง 
ที่ก�าลังเจ็บท้องใกล้คลอด	ท�าเพียงจ่ายยา
แล้วให้กลับบ้าน	 ต่อมาปรากฏว่าหญิง 
คนดังกล่าวคลอดลูกด ้วยตนเองและ 
เดก็เสยีชวิีต	ขณะทีแ่ม่กม็อีาการตกเลอืดสาหสั	 
ซ่ึงตามหลักกฎหมายและศีลธรรมแล้ว	
แพทย์หรือพยาบาลมีหน้าที่ต้องดูแลและ
ช่วยเหลือผูป่้วยฉกุเฉนิ	โรคติดต่ออนัตราย	

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและโรคระบาด	 
ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจ�าเป็นต้อง 
ได้รับการรกัษาพยาบาลโดยฉกุเฉนิเพือ่ให้ 
ผู้ป่วยพ้นจากอันตราย	แต่หากแพทย์และ 
พยาบาลคนใดปฏเิสธไม่รกัษาผูป่้วยฉกุเฉนิ 
แพทย ์ผู ้ ด� า เนินการสถานพยาบาล 
จะมคีวามผดิ	มาตรา	36	ประกอบมาตรา	66 
แห ่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ.	2541	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ	มโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	40,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

คุณหมอไม่รักษาผู้ป่วย 
มีความผิด112
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หากเลือกได ้คงไม ่มี ใครอยาก 
เจ็บไข้ได้ป่วย	 แต่เร่ืองของโรคภัยยากจะ 
หลีกหนีได้พ้น	 โดยเฉพาะสภาวะอาการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินที่มักเกิดไม่เลือกสถานที่
และเวลา	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ประกาศใช้นโยบาย	 “เจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤติ	 มีสิทธิทุกที่	 (UCEP)”	 เพื่อให้
ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับ
การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการรักษา
พยาบาล	 ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและ 
โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นกับกองทุน
บัตรทองประกันสังคม	 และสวัสดิการ
ข้าราชการ	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 
ช่วง	 72	 ชั่วโมง	 หรือพ้นภาวะวิกฤติ 
โดยลักษณะอาการฉุกเฉินที่สามารถ 

ใช้สิทธิ	UCEP	ได้มีดังนี้
1)	 ผู้ที่มีอาการหมดสติ	 ไม่รู้สึกตัว	

ไม่หายใจ
	2)	 หายใจเร็ว	หอบเหนื่อยรุนแรง	

หายใจติดขัดมีเสียงดัง
	3)	 ซึมลง	เหงื่อแตก	ตัวเย็น	หรือมี

อาการชักร่วมด้วย
	4)	 เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน	รุนแรง
	5)	 แ ข น ข า อ ่ อ น แ ร ง ค รึ่ ง ซี ก 

พูดไม่ชัดแบบป ัจจุ บันทันด ่วน	 หรือ 
ชักต่อเน่ืองไม่หยุด

	6)	 มีอาการอื่นร ่วม	 ที่มีผลต่อ 
การหายใจ	 ระบบการไหลเวยีนโลหติและ
ระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่
113
ตอนที่
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เ มื่ อ มี ข ้ อ ส ง สั ย เ รื่ อ ง อ า ก า ร 
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	 สามารถปรึกษา 
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน 
วกิฤตหิรือร้องทุกข์ได้ที่	0	-	2872	-	1669 
ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใน 
ระบบ	ศนูย์ฯ	จะแจ้งกองทนุเจ้าของสทิธทิราบ 
เพื่อประสานโรงพยาบาลต้นสังกัดของ 
ผูป่้วย	คอยตดิตามดแูลผูป่้วยจนพ้นวกิฤติ
และสามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่ผู้ป่วย 
มีสิทธิได้	 เมื่อมีการโต้แย้งเรื่องอาการ 
เจ็บป่วยฉกุเฉนิวกิฤต	ิแพทย์ประจ�าศนูย์ฯ	

จะร่วมกับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย	 ประเมินภาวะฉุกเฉินของ 
ผูป่้วยภายใน	15	นาที	และถือเป็นค�าตดัสนิ	
หากโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วยไม่มี
เตยีงรองรับ	ศนูย์ฯ	จะแจ้งกองทนุเจ้าของ
สิทธิให้ด�าเนินการต่อตามเงื่อนไขของ
แต่ละกองทุน	การส่งรักษาต่อเมื่อมีผู้ป่วย
ในระบบ	 ศูนย์ฯ	 จะแจ้งกองทุนเจ้าของ
สิทธิทันที	 เพื่อประสานโรงพยาบาล 
ต้นสังกัดเตรียมพร ้อมรับย ้ายผู ้ป ่วย	 
หลงัครบ	72	ชั่วโมง	หรือพ้นระยะวิกฤติ	

สายด่วนศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 114
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หลงัจากส้มจีด๊ได้เหน็การรวีวิผลติภณัฑ์
เครื่องส�าอางบ�ารุงผิวยี่ห ้อหน่ึง	 ที่บรรยาย
สรรพคุณโอ ้อวดและใช ้วิธีประชาสัมพันธ  ์
ที่น ่ า เ ช่ือถือ	 จึงตัดสินใจซื้อมาทดลองใช ้	 
แต่หลังจากใช้ไปได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์	ปรากฏว่า
ส้มจ๊ีด	 เกิดอาการแพ้อย่างหนัก	 จนต้องเข้ารับ
การรกัษาทีโ่รงพยาบาล	ต่อมาจงึทราบภายหลังว่า	 
เครื่องส�าอางยี่ห้อดังกล่าว	 ได้ท�าการปลอมเลข
จดแจ้ง	 ซึ่งตามมาตรา	 14	ประกอบมาตรา	 62	
ของพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 
การผลิต	 น�าเข้า	 หรือจ�าหน่ายเครื่องส�าอาง	 
จะต้องได้รับการจดแจ้งรายละเอียดต่อผู ้รับ 
จดแจ้ง	(คณะกรรมการอาหารและยา)	เมื่อผู้รับ
จดแจ้งให้แล้วจึงจะผลติหรอืน�าเข้าเครือ่งส�าอาง
นั้นได้	 ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน	 6	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน	 50,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

นอกจากนี้ยังระบุข้อมูลบนฉลากสินค้า
ไม่ครบถ้วน	 ซึ่งตามมาตรา	 22	 วรรคสอง	 (3)	
ประกอบมาตรา	 68	 ก�าหนดให ้ต ้องระบุ 

รายละเอียดลงบนฉลากดังนี้	
	 1)	 ชือ่เครือ่งส�าอางและชือ่ทางการค้า	
	 2)	 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต	 (กรณีผลิต

ในประเทศ)	ชือ่และทีต่ัง้ของผูน้�าเข้า	และชือ่ผูผ้ลติ 
และประเทศ	ที่ผลิต	(กรณีที่น�าเข้า)	

	 3)	 ปริมาณ	
	 4)	 วิธีใช้	
	 5)	 ข้อแนะน�า	
	 6)	 ค�าเตือน	
	 7)	 เดือน	ปีที่ผลิต	
	 8)	 เดือน	ปีที่หมดอายุ	
	 9)	 เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต	
	10)	 ชือ่ของสารทกุชนดิท่ีใช้เป็นส่วนผสม

ของการผลิต	
11)	 ข้อความอืน่เพือ่คุม้ครองประโยชน์

ของผู ้บริโภค	 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที ่
คณะกรรมการก�าหนด	 หากฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	
30,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ฉลากเครื่องส�าอางนั้น..ส�าคัญไฉน?
115
ตอนที่
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ในการซ้ือสินค้าและบริการน้ัน	 
ผูบ้รโิภคมโีอกาสทีจ่ะไม่ได้รบัความเป็นธรรม	
ถูกหลอกลวง	 เอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า 
ในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	กฎหมาย
ได้ให ้ความคุ ้มครองสิทธิแก ่ผู ้บริโภค	 
โดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค	 
พ.ศ . 	 2522	 ซึ่ งแก ้ ไข เพิ่ ม เติม โดย 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค	(ฉบบัที	่2)	
พ.ศ.	 2541	 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภค 
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้	
5	ประการ	ดังนี้

1	)	สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง
ค�าพรรณนาคุณภาพทีถ่กูต้องและเพยีงพอ

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	
2	)	สทิธท่ีิจะมอิีสระในการเลอืกหา

สินค้าหรือบริการ	
3	)	สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

จากการใช้สินค้าหรือบริการ	
4	)	สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม

ในการท�าสญัญา	โดยไม่ถกูเอารดัเอาเปรยีบ
จากผู้ประกอบธุรกิจ

5	 )	 สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสยีหาย	เม่ือมกีารละเมดิ
สิทธิของผู้บริโภคตามข้อ	1,	2,	3,	และ	4	
ดังกล่าว		

สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้
116
ตอนที่

..ผู้บริโภคได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ
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	 	 บ ่อยครั้ งที่ เราพบเห็นสื่อ
ประชาสัมพันธ ์สินค ้ าและบริการ 
ท่ีบรรยายสรรพคณุไว้เกนิความเป็นจรงิ	
เช่น	 อาหารเสริมสุขภาพเทวดารักษา 
ได้ทุกโรค	 ลดน�้าหนักกระชับสัดส่วน	 
ผวิพรรณเต่งตงึ	เหน็ผลใน	7	วนั	เป็นต้น	
ซึ่งการโฆษณาดังกล่าว	 ถือว่าเป็นเท็จ
หรือเกินจริง	 ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระส�าคญัเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร	
ไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้หรืออ้างองิรายงาน

ทางวชิาการ	สถติ	ิหรือสิง่หนึง่สิง่ใด	ถอืเป็น 
การกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค	และ
อาจก่อความเสยีหายแก่สังคมโดยรวม	ดงันัน้	
ผู ้ที่กระท�าการดังกล ่าวจะมีความผิด 
ตามมาตรา	22	และ	47	แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 
6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 50,000	 บาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ผิดกฎหมาย117

ตอนที่

..ไม่เชื่อ

ยาเทวดา
3 วัน เหน็ผล
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สมนึกเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่อง
หนึ่งได ้ในระหว่างเข ้าห ้องน�้าภายใน
ศูนย์การค้าแห่งหน่ึง	 แต่ไม่รู้จะน�าไปคืน
เจ้าของอย่างไร	จึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปอดภยัให้ช่วยตามหาเจ้าของมารบัคนื 
ทั้งนี้	 การเก็บส่ิงของมีค่าได้นั้นควรส่ง 
มอบทรัพย์แก่เจ้าของ	หรอืแจ้งกบัเจ้าของ	
หรือส่งมอบทรัพย์สินน้ันกับต�ารวจ	 หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายใน	3	วัน	และ
แจ้งพฤตกิารณ์ตามทีท่ราบเพือ่ช่วยในการ 
สบืหาเจ้าของ	ซึง่การกระท�าความดดีงักล่าว
นอกจากจะได้รับการชื่นชมยกย่องแล้ว	 
ยั งอาจจะได ้ รับราง วัลจากเจ ้ าของ
ทรัพย์สินตาม	มาตรา	1323	และมาตรา	
1324	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์	แต่หากสมนกึไม่ส่งมอบโทรศพัท์
มอืถอืคืนเจ้าของจะเป็นการกระท�าผดิฐาน
ลักทรัพย์	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	 334	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	
3	ปี	และปรับไม่เกิน	60,000	บาท	

หมายเหตุ : ความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์สินหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 355 ทรัพย์ที่เก็บได้ต้องอยู่ในลักษณะ 
ซ่อนหรือฝ ังไว ้ ซึ่งพฤติการณ์ไม ่มีใครอ้าง 
ความเป็นเจ้าของได้ และผู้เก็บได้เบียดบัง 
ทรพัย์นัน้เป็นของตนเองหรอืผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ท�าอย่างไรเมื่อเก็บของมีค่าได้
118
ตอนที่

ผมเกบ็ได้
ครับ 
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ธนดลได้รบัแจ้งเตอืนจากแอปพลเิคชนั
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารแห่งหนึง่	
ว่ามยีอดเงนิในบญัชเีงนิฝากถกูถอนออกไป
จ�านวนหนึ่ง	 ธนดลจึงรีบติดต่อสอบถาม
ธนาคารถงึยอดเงนิทีห่ายไป	แต่กลบัได้รบั
การบ่ายเบี่ยงจากเจ ้าหน้าที่ว ่าไม ่ใช ่ 
ความรับผดิชอบของทางธนาคาร	แต่ธนดล 
ก็ยนืยนัพร้อมแสดงพยานหลกัฐานว่าไม่ได้
ท�าการเบกิถอนหรอืโอนเงนิไปแต่อย่างใด	
กรณีนี้ตามกฎหมายแล้วการฝากเงินกับ
ธนาคารเป็นสญัญาระหว่างผูฝ้าก	กบัผูร้บัฝาก	

(ธนาคาร)	 ซ่ึงผู้รับฝากได้ตกลงว่าจะเก็บ
รกัษาทรพัย์สนิดงักล่าวแล้วจะคืนให้ผูฝ้าก	
หากเงินในบญัชหีายไป	ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด	ๆ 
ธนาคารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงิน 
แก่เจ้าของบัญชีครบจ�านวนตามสัญญา 
รับฝากทรัพย์	 วิธีการเฉพาะการฝากเงิน	
ตามมาตรา	657	ประกอบมาตรา	672	แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ดงันัน้	
กรณีดังกล่าวไม่ว่าเงินจะหายไปจากบัญชี
ของธนดลด้วยวธิใีดกต็าม	ธนาคารจะต้อง
รับผิดชอบคืนเงินให้ครบจ�านวนนั่นเอง

เงินในบัญชีหายใครรับผิดชอบ
119
ตอนที่
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ด้วยอัตราค่าแรงขั้นต�่าที่สูงกว่า
ประเทศเพือ่นบ้าน	ท�าให้มีแรงงานต่างด้าว 
เข ้ามาท�างานในประเทศไทยมากขึ้น 
ซ่ึงการจ้างแรงงานต่างด้าวนัน้จะต้องเป็นผูท้ี่ 
เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย	 และมีใบอนุญาตท�างานจาก 
กรมการจดัหางานเท่าน้ัน	การจ้างแรงงาน
ต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน	 จะมี
ความผิดตามพระราชก�าหนด	การบริหาร
จัดการการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 ต้องถูกด�าเนินคดี 
มีโทษปรับตั้งแต่	10,000	-	100,000	บาท	

ต่อคนต่างด้าวท่ีจ้างหนึ่งคน	หากกระท�า
ผิดซ�้า	 ต้องมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือ
ปรบัต้ังแต่	50,000	–	200,000	บาท	ต่อคน
ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�างานเป็นเวลา	3	ปี	
นับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษ	ขณะเดยีวกันแรงงานต่างด้าวเอง 
กจ็ะมีความผดิ	มโีทษปรบัตัง้แต่	5,000	–	 
50,000	 บาท	 และเมื่อช�าระค่าปรับแล้ว 
จะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	
และห้ามขออนุญาตท�างานภายใน	 2	 ปี	 
นับแต่วันที่ได้รับโทษ	

จ้างแรงงานต่างด้าว
ต้องมีใบอนุญาต120

ตอนที่
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การจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีแม้จะม ี
ใ บ อ นุญ า ต ถู ก ต ้ อ ง ต า ม กฎหม า ย 
แต่นายจ้างก็ไม่สามารถใช้ให้แรงงาน										 
ต่างด้าวท�างานได้ทุกประเภท	 เช่นกรณี
ของเจ๊แมว	 ซึ่งเปิดร้านขายน�้าผลไม้อยู่ใน
ตลาดสด	 เมื่อเห็นว่ากิจการดีวันดีคืน											
จึงคิดจ้างแรงงานต่างด้าวมาเดินเร่ขาย 
น�้าผลไม้กระจายไปตามชุมชนใกล้เคียง	 
ซึ่งกรณีดังกล่าว	 แม้ว่าลูกจ้างต่างด้าว 
จะเข้าประเทศมาอย่างถกูต้องและมใีบอนญุาต 
ท�างานครบถ้วน	 แต่แรงงานต่างด้าวที่มี
สัญชาติลาว	กัมพูชา	และเมียนมา	จะไม่
สามารถท�างานเร่ขายสนิค้าหรอืขายสนิค้า

หน้าร้านได้	 เพราะตามกฎหมายแล้ว
แรงงานต่างด้าวสามารถท�างานกรรมกร
และแม่บ้านเท่าน้ัน	การให้แรงงานต่างด้าว
ท�างานนอกเหนือจากสิทธิดังกล่าวถือว่า													
ผิดพระราชก�าหนดการบริหารจัดการ 
การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อหาให้ท�างานโดยไม่ม ี
ใบอนุญาตท�างานหรอืท�างานนอกเหนอืจาก
ทีม่สิีทธจิะท�าได้	ตามมาตรา	9	ประกอบมาตรา	
102	มโีทษปรบัตัง้แต่	10,000	-	100,000	บาท	
ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน	 ทั้งนี้	 เพือ่ป้องกนั 
ไม่ให้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพท่ีแย่ง
อาชีพหลักของคนไทยนั่นเอง

จ้างแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้า
ไม่ได้121

ตอนที่



หมวดคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงาน

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
142

เมื่อกวีมีความจ�าเป็นต้องลางาน
เพราะลูกป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล	 
ในเมือ่ตนเองไม่ได้ป่วยจงึต้องใช้สทิธลิากจิ
เท่านั้น	โดยตามกฎแล้วเขาสามารถลากิจ
ได้	3	วันต่อปี	ด้วยความจ�าเป็นเขาจึงต้อง
รีบใช้สิทธินั้นอย่างเร่งด่วน	 โชคยังดีที่ลูก
ของเขาปลอดภัยได้ออกจากโรงพยาบาล
ภายในก�าหนดวนัลาของเขา	แต่ปรากฏว่า
พอสิน้เดอืนกวกีลบัถกูหักเงินเดอืนไป	3	วนั	
จากการที่ลากิจดังกล่าว

ทัง้นี	้การลากิจนัน้	พระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน	 (ฉบับที่	 7)	 พ.ศ.	 2562	 มาตรา	
57/1	 ประกอบมาตรา	 144	 ระบุว ่า	 
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างในวนัลา
เพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น	 ตามมาตรา	 34	
เท่ากับค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะ
เวลาที่ลา	 แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวัน
ท�างาน	 หากนายจ้างผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนหรือ 
ไม่ปฏบิติัตาม	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	 
6	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	
หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั	ดงันัน้	การลากจิของกวี
ครัง้นี	้จงึถอืว่าเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่	 โดยที่นายจ้าง
ไม่สามารถหักเงินเดือนกวีได้แต่อย่างใด

ลูกจ้างกับการลากิจ
122
ตอนที่

..ลาบ่อยหักเงิน



หมวดคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงาน

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
143

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
พ.ศ.	2541	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	มาตรา	41	
ก�าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ	์ 
มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน	
98	วนั	โดยนบัรวมถึงวนัลาเพือ่ตรวจครรภ์
ก่อนคลอดบุตรด้วย	 ส�าหรับเงินชดเชย 
ที่แต่เดิมลูกจ้างที่ได ้รับสิทธิในการลา
คลอดบุตร	90	วันนั้น	จะได้รับค่าจ้างจาก

นายจ้าง	45	วัน	และจากประกันสังคมอีก	
45	 วัน	 ส�าหรับ	 8	 วันที่เพ่ิมขึ้นมานั้น	
นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่
ก็ได ้	 แล ้วแต่ ท้ังสองฝ่ายจะตกลงกัน	 
ตามมาตรา	59	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิในวนัลาเพือ่คลอดบตุร
ตามมาตรา	41	เท่ากบัค่าจ้างในวนัท�างาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา	แต่ไม่เกิน	45	วัน	

สิทธิการลาเพ่ือคลอดบุตร
ของลูกจ้างหญิง123

ตอนที่

..ตรวจครรภ์
+

ลาคลอด 98 วัน
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เมือ่สถานการณ์ทางเศรษฐกจิของ
บริษัท	จงจ�าเริญ	ย�่าแย่ลง	จึงท�าให้บริษัท
ตัดสินใจบอกเลิกจ้างลูกจ้างหลายราย	 
โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า	 ท�าให ้
ลงุวิวัฒน์คนงานเก่าแก่ทีท่�างานมานานกว่า	
20	ปี	กลายเป็นคนตกงานในวยัใกล้เกษยีณ	
กรณีการถูกนายจ้างเลิกจ ้างโดยไม่มี 
ความผดิเช่นน้ี	ลกูจ้างจะมสีทิธไิด้รบัค่าชดเชย 
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.	2541	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	118	 
โดยได้วางหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชย
เลิกจ้างตามอายุการท�างาน	ดังนี้		

1	 )	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
120	วนั	แต่ไม่ครบ	1	ปี	จะได้รบัค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย	30	วัน		

2	)	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
1	 ปี	 แต่ไม่ครบ	 3	 ปี	 จะได้รับค่าชดเชย 
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย	90	วัน		

3	)	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
3	 ปี	 แต่ไม่ครบ	 6	 ปี	 จะได้รับค่าชดเชย 
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย	180	วัน	

4	)	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
6	ปี	แต่ไม่ครบ	10	ปี	จะได้รับค่าชดเชย 
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย	240	วัน		

5	)	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
10	ปี	แต่ไม่ครบ	20	ปี	จะได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย	300	วัน		

6	)	ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	
20	ปีขึ้นไป	จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
อัตราค่าจ้างสุดท้าย	400	วัน	

เมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้า
124
ตอนที่

ลุงถูกเลิกจ้าง
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แม้ว่าลุงวิวัฒน์จะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง
กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง	 หลังจากที่ท�างานกับบริษัท 
ดังกล่าว	มานานถึง	20	ปี	แต่เมื่อถึงก�าหนดที่จะได้รับเงิน
ชดเชย	นายจ้างกลับไม่ยอมจ่าย	ต่างผัดผ่อนประวิงเวลา
ไปเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวของนายจ้างถือว่ามี 
ความผิดตามมาตรา	3	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	 
พ.ศ.	2541	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ในกรณทีีน่ายจ้างไม่จ่ายเงนิ 
กรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าว 
ล่วงหน้า	ให้นายจ้างเสยีดอกเบีย้ให้แก่ลกูจ้างในระหว่างเวลา
ผิดนัดร้อยละ	15	ต่อปี	ซึ่งถือว่ากฎหมายให้การคุ้มครอง
สิทธิและสวัสดิการลูกจ้างมากข้ึน	 หากเป็นกฎหมาย 
ฉบับเก่าลูกจ้างจะได้รับดอกเบ้ียระหว่างผิดนัดช�าระ 
ร้อยละ	7.5	ต่อปีเท่านั้น			

เมื่อนายจ้างผิดนัดช�าระค่าตอบแทน125
ตอนที่

เมื่อบริษัท	 มหาเฮง	 จ�ากัด	 เติบโตข้ึน
เรื่อย	ๆ	จนต้องขยายกิจการ	แต่ที่ตั้งบริษัทเดิม 
ต้ังอยูใ่จกลางเมอืง	จงึไม่เอือ้อ�านวยต่อการขยาย
พืน้ที	่จงึมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายสถานประกอบการ
ไปอยู ่แถบชานเมืองเพื่อรองรับการเติบโต	 
เมือ่ข่าวการย้ายบรษิทัเลด็ลอดออกมา	พนกังาน
หลาย	ๆ	คนเริ่มแสดงความวิตกกังวล	เพราะอยู่
ไกลกันมาก	 หากย้ายที่อยู่ตามไปท�างานที่ใหม ่
คงเดือดร้อนกันทั้งครอบครัว	

การท่ีนายจ้างย้ายสถานประกอบกจิการ
ไปต้ัง	ณ	สถานทีอ่ืน่อนัมีผลกระทบส�าคญัต่อการ
ด�ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว	
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	120	ก�าหนดว่า	นายจ้าง
จะต้องติดประกาศไว้ในที่เปิดเผยติดต่อกัน 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	30	วนัก่อนวนัย้าย	หากไม่ปิด 
ประกาศ	 ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบัพนกังานทีไ่ม่ไป 
ที่ใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 30	 วัน	 และ 
หากลูกจ้างไม่ต้องการไปท�างานที่ใหม่	 ต้องแจ้ง
นายจ้างเป็นหนังสือให้ทราบ	 ภายใน	 30	 วัน 
นับตั้งแต่ติดประกาศ/หรือวันที่ย้าย	(ถ้าไม่ได้ติด
ประกาศ)	จึงจะสามารถยกเลิกสัญญาและได้รับ
ค่าชดเชยตามอัตราชดเชยค่าเลิกจ้าง

เมื่อนายจ้างย้ายสถานประกอบการ 
126
ตอนที่

..เลื่อน
ไปเดอืนหน้า



หมวดคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงาน

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
146

การที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง
สัง่ให้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลา	หรอืทีเ่รียกว่า	
ท�า	 OT	 น้ัน	 นายจ้างจะต้องได้รับความ
ยนิยอมก่อนทุกคร้ัง	เว้นแต่กรณทีีล่กัษณะ
หรือสภาพของงานมีความจ�าเป็นต้องท�า
ติดต่อกันไป	หากหยุดจะเสียแก่งาน	หรือ
เป็นงานฉุกเฉิน	 และนายจ้างจะต้องจ่าย 
ค่าล่วงเวลาให้กบัลกูจ้าง	ไม่น้อยกว่า	1.5	เท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท�างาน
ตามจ�านวนที่ท�า	 เช่นเดียวกับการให้

ลูกจ้างท�างานในวันหยุด	 นายจ้างจะต้อง
จ ่ายค่าล ่วงเวลาไม่น ้อยกว่า	 3	 เท ่า 
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท�างาน
ตามจ�านวนที่ท�า	 หากนายจ้างฝ่าฝืนจะมี
ความผิดตามมาตรา	 24	 และมาตรา	 25	
ประกอบมาตรา	144	แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม	ต้องโทษจ�าคกุไม่เกนิ	6	เดอืน	หรอื
ปรบัไม่เกนิ	100,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

บังคับลูกจ้างท�า OT 
และท�างานวันหยุด127

ตอนที่

..ต้องท�า OT
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บริษัท	 รุ่งเรืองบริการ	 ถูกบริษัท
ข้ามชาติซื้อกิจการ	 ซึ่งหมายถึงมีการ
เปลี่ยนตัวนายจ้างตามกฎหมาย	 ปัญหา 
มีอยู ่ว ่า	 เมื่อควบรวมกิจการกันแล ้ว	
เจ้าของบริษทัซ่ึงคอืนายจ้างใหม่ต้องการลด 
ค่าใช้จ่ายโดยการลดเงินเดือนพนักงานลง
และตัดสิทธิสวัสดิการบางอย่างออก	 
สร้างความไม่พอใจให้กบัลกูจ้างจ�านวนมาก	
อย่างไรก็ตาม	 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	พ.ศ.	2541	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	
(ฉบบัที	่7)	พ.ศ.	2562	ได้ให้ความคุม้ครอง
สิทธิของลูกจ้างสูงสุด	 โดยมาตรา	 13	 
ได้บัญญัติว่า	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตัวนายจ ้าง	 หรือในกรณี ท่ีนายจ ้าง 
เป็นนิติบุคคล	 และมีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลง	โอน	หรอืควบกบันติบิคุคลใด	
หากมีผลท�าให ้ลูกจ ้างคนหนึ่ งคนใด 
ไปเป็นลกูจ้างของนายจ้างใหม่	การไปเป็น
ลกูจ้างของนายจ้างใหม่ดงักล่าวต้องได้รบั
ความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย	 และ
ให้สทิธต่ิาง	ๆ 	ทีล่กูจ้างมอียูต่่อนายจ้างเดมิ
คงมสีทิธต่ิอไป	โดยนายจ้างใหม่ต้องรบัไป
ทั้งสิทธิและหน้าที่อันเก่ียวกับลูกจ้างนั้น
ทุกประการ	เท่ากับว่านายจ้างใหม่จะต้อง
ให้สทิธใินการจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิาร
ต่าง	 ๆ	 แก่ลูกจ้างเช่นเดียวกับที่เคยได้รับ
มาก่อนนั่นเอง	

เปลี่ยนตัวนายจ้าง..
สิทธิของลูกจ้างต้องคงเดิม128

ตอนที่
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หนึง่ในสถานการณ์ทีผู้่ใช้รถใช้ถนนล้วน
เคยประสบพบเจอด้วยตนเองคอื	“การตัง้ด่านตรวจ”	
ซึง่การทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจจะด�าเนนิการตรวจตรา
บนท้องถนนนัน้	ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อ
บังคับของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยมี
มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด ่านตรวจ 
จุดตรวจ	และจุดสกัด	ซึ่งมีค�าจ�ากัดความดังนี้

	1)	 ด่านตรวจ	หมายถึง	สถานที่ท�าการ
ที่เจ้าพนักงานต�ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระท�าความผิด	ในเขตทาง
เดินรถหรือทางหลวง	 โดยระบุสถานที่ชัดแจ้ง
เป็นการถาวร	 การตั้งด่านตรวจต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี	หรือผู้มีอ�านาจ	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวง	หรอืกองอ�านวยการรกัษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร	แล้วแต่กรณี

	2)	 จุดตรวจ	 หมายถึง	 สถานที่ที่เจ้า
พนักงานต�ารวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น	

เพื่อจับกุมผู้กระท�าความผิด	 ในเขตทางเดินรถ	
หรอืทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชัว่คราว	โดยม ี
ก�าหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 แต่ต้องไม่เกิน 
24	ชั่วโมง	และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องยุบเลิก 
จุดตรวจดังกล่าวทันที	(ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการขึ้นไป)

	3)	 จุ ดส กัด 	 หมาย ถึ ง 	 สถานที่ ที่ 
เจ้าพนักงานต�ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น	
เพื่อจับกุมผู้กระท�าความผิด	 ในเขตทางเดินรถ
หรอืทางหลวง	ในกรณทีีม่เีหตฉุกุเฉนิหรอืจ�าเป็น
เร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการช่ัวคราว	 และจะต้อง 
ยุบเลิก	 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว	 (ต้องได้รับ
อนุมัติจากผู ้บังคับบัญชาต้ังแต่ระดับหัวหน้า
สถานีต�ารวจ	หรือผู้รักษาการแทนขึ้นไป)	

การตั้งด่านตรวจถูกกฎหมาย 1
129
ตอนที่
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ข้อควรรู ้ประการส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่	ณ	ด่านตรวจ	จุดตรวจ	และ 
จุดสกดั	คอื	จะต้องมีนายต�ารวจสญัญาบตัร 
ยศตั้ ง แต ่ ร ้ อยต� า รวจต รีหรื อระดับ 
รองสารวัตขึ้นไป	 เป็นหัวหน้าปฏิบัติการ 
และจะต้องแต่งเคร่ืองแบบขณะปฏิบัติ 
หน้าทีด่ังกล่าวด้วย	 การตรวจค้น	 จับกุม	 
ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จารณาความอาญาและประมวล 
ระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบัคดว่ีาด้วยการนัน้ 
โดยเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 บริเวณที่เป็น 
ด่านหรือจุดตรวจ	 ต้องมีแผงกั้นและ 
มเีคร่ืองหมายจราจรแสดงว่า	“หยดุ”	และ
จะต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้

การตั้งด่านตรวจถูกกฎหมาย 2
130
ตอนที่

อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน	 ในระยะ 
ไม่น้อยกว่า	 150	 เมตร	 ก่อนถึงจุดตรวจ	
พร้อมกบัมแีผ่นป้ายแสดงยศ	ชือ่	นามสกลุ	
และต�าแหน่งของหวัหน้าเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ด่านตรวจและจุดตรวจดังกล่าว	 รวมถึง
แผ่นป้ายแสดงข้อความว่า	 “หากพบ 
เจ้าหน้าทีท่จุรติหรอืประพฤตมิชิอบให้แจ้ง 
ผู้บังคับการ	 โทร..”	 (หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้บังคับการท้องท่ีนั้น	 ๆ)	 ให้มองเห็น
ได้อย่างชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่า	15	เมตร 
ทั้ ง น้ี 	 หากประชาชนพบป ัญหาหรือ 
ข้อสงสัยว่าเป็นการตั้งด่านท่ีน่าสงสัย	
สามารถร้องทุกข์ได้ท่ีสายด่วน	 191	 และ	
1599		
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ต�ารวจยัดข้อหา – รีดทรัพย์สิน 
มีโทษสถานหนัก 131

ตอนที่

เรามักพบเห็นเหตุการณ์ที่ปรากฏ
เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง	 คือ	 การที่เจ้าหน้าที่
ต�ารวจยัดข้อหาให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์	
แล้วข่มขู่เรียกร้องเอาผลประโยชน์ใด	 ๆ	 
เพ่ือแลกกับการไม่ถูกจับกุมด�าเนินคด ี
ซ่ึงการกระท�าดังกล่าว	 มีความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 148 
ผูใ้ดเป็นเจ้าพนกังาน	ใช้อ�านาจในต�าแหน่ง
โดยมชิอบ	ข่มขนืใจเพือ่ให้บคุคลใดมอบให้ 

หรือหามาให้	 ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่	5	-	20	ปี	หรอืจ�าคกุตลอดชีวติ 
และปรบัไม่เกนิ	100,000	 -	400,000	บาท 
หรือประหารชีวิต	 จะเห็นได ้ว ่าโทษ 
ในลกัษณะใกล้เคยีงกนั	แต่ผูก้ระท�าความผดิ
ต่างสถานะกัน	 หากเจ้าพนักงานกระท�า
ความผิดเสียเองย ่อมต ้องได ้รับโทษ 
สถานหนกักว่าประชาชน		
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สถานการณ ์ที่ ผู ้ ใช ้ รถใช ้ถนน 
มีโอกาสพบเจอได ้ เมื่อพบด่านตรวจ 
จดุตรวจ	หรือจดุสกัด	คือ	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ												 
ขอตรวจค้นรถหรอืค้นตัว	ซึง่การจะกระท�า
เช่นนั้นได้	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา	มาตรา	93	ได้วางหลักเกณฑ์ 
ไว้ว่า	 ห้ามมิให้ท�าการค้นบุคคลใดในที่
สาธารณสถาน	เว้นแต่พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต� ารวจ	 เป ็นผู ้ ค ้นในเมื่ อมี เหต ุ
อันควรสงสัยว่า	 “..บุคคลนั้นมีสิ่งของ 
ในความครอบครอง	 เพือ่จะใช้ในการกระท�า 
ความผิด	 หรือซ่ึงได้มาโดยการกระท�า 
ความผิด	หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด..”	

ซึง่เหตอุนัควรสงสยัจะต้องอยูใ่น	3	
หลักเกณฑ์ข้างต้นเท่านั้น	 เจ้าพนักงาน 
จะอ้างเหตอุนัควรสงสัยนอกเหนอืจากนีไ้ม่ได้	
แต ่หากตรวจค ้นแล ้วพบการกระท�า 
ความผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย	เจ้าพนักงาน 
สามารถจบักุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมหีมายจับ 
เพราะเป็นการกระท�าความผิดซึ่งหน้า	 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา	 มาตรา	 78	 (1)	 หรือกรณีการขอ
ตรวจค้นในท่ีรโหฐาน	 ตามมาตรา	 81	 
หากเจ้าพนักงานกระท�าโดยไม่มีเหต ุ
อนัสมควร	จะมคีวามผดิ	ฐานเป็นเจ้าพนกังาน 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	 ตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	157	

เมื่อถูกต�ารวจตรวจค้นรถ
132
ตอนที่
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ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลาย
มาเป็นช่องทางที่ประชาชนใช้เรียกร้อง
ปกป้องสิทธิของตนจากการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าพนักงาน	 โดยเฉพาะ
กรณีการเรียกตรวจค้นรถหรือค้นตัว
บุคคลในที่สาธารณะ	 ผู ้ที่ถูกตรวจค้น 
มกัท�าการบนัทกึวดิโีอเอาไว้	เนือ่งจากกลวั 
จะถูกยัดของกลางระหว ่างตรวจค ้น 
ขณะที่เจ้าพนักงาน	 มักไม่พอใจและข่มขู ่
ห้ามไม่ให้บันทึกภาพ	โดยอ้างว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 ซึ่งตามหลักแล้ว
ยังไม่มีกฎหมายมาตราใดห้ามบันทึกภาพ
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่	 และการ 
ปฏิ บั ติ หน ้ าที่ ข อ ง เ จ ้ าพนั ก ง านนั้ น 
ก็เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	 ไม่ใช่ 
ด้วยเหตุส่วนตัว	จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล	 ดังนั้น	 ประชาชนจึงมีสิทธิ 
ถ่ายภาพ	หรอืบนัทึกวดีิโอ	ขณะเจ้าพนกังาน 
ท�าการตรวจค้นรถไว้เพือ่เป็นพยานหลกัฐาน
พิสู จน ์ ความบริ สุ ทธิ์ ของตน เอง ได ้ 
แต่จะต้องไม่เป็นการขดัขวางการปฏบิตังิาน	 
และหากเจ้าพนักงานกระท�าความผิดจริง
ก็ ส า ม า ร ถน� า ภ าพห รื อ ค ลิ ป วิ ดี โ อ 
มาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิน่ประมาท	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	329	
แต ่จะต ้องไม ่ท�าการดัดแปลงแก ้ ไข 
ในลักษณะน�าความเท็จมาเผยแพร	่
เนื่องจากจะมีความผิดตามมาตรา	 14	
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถ่ายคลิปต�ารวจ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ผิดหรือไม่?133

ตอนที่
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ตามหลักแล ้วเมื่อผู ้กระท�าผิด 
ถกูควบคมุตวัได้	ขัน้ตอนต่อไปคอืการน�าตวั 
ผู ้กระท�าผิดพร ้อมกับพยานหลักฐาน 
มาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดี 
เพ่ือตดัสนิลงโทษตามตวับทกฎหมายต่อไป 
แต่กรณีของวันชัยซึ่งถูกจับกุมได้พร้อม 
ของกลางเป็นยาบ้า	ขณะทีจ่ะน�าตวัไปสอบสวน 
ที่สถานีต�ารวจ	 เจ้าพนักงานชุดจับกุม 
ได้เสนอให้วันชัยจ่ายเงินจ�านวนหนึ่ง	เพือ่
แลกกบัการปล่อยตวัไม่ส่งไปด�าเนินคด	ีหรอื
ทีเ่รยีกว่า	“การเรยีกสนิบน”	ซึง่การกระท�า 

ดงักล่าวของเจ้าพนกังานชดุจับกมุถอืเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	149	ก�าหนดว่า	ผูใ้ดเป็นเจ้าพนกังาน	
เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับทรัพย์สิน	 หรือ
ประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
โ ด ย มิ ช อ บ 	 เ พ่ื อ ก ร ะท� า ก า ร ห รื อ 
ไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง		ไม่ว่าการนัน้ 
จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที	่ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกต้ังแต่	5	-	20	ปี	หรอืจ�าคุกตลอดชีวิต	
และปรับตั้งแต่	100,000	-	400,000	บาท	
หรือประหารชีวิต			

เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
มีโทษสถานหนัก134

ตอนที่

..ไม่อยากมีคดี
จ่ายมา 1 แสน
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ปกรณ์ถูกจับกุมได้ขณะเจ้าหน้าที่
ต�ารวจท�าการล่อซื้อขายยาบ้าจ�านวน 
กว่าร้อยเม็ด	 ระหว่างถูกควบคุมตัวไป 
สอบสวน	ปกรณ์เสนอจะให้เงินกับต�ารวจ
ชุดจับกุม	 เพื่อแลกกับการไม่ส่งตัวไป 
ด� า เนิ นคดี 	 กรณีนี้ นอกจากปกรณ  ์
จะมีความผิดในข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภทท่ี	 1	 ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 
และจ�าหน่าย	 ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจ�าคุก 

ตลอดชวีติแล้ว	ยงัมคีวามผดิฐานตดิสนิบน 
เจ้าพนกังาน	ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	144	ผู้ใดให้	ขอให้	หรือรบัว่าจะให้
ทรัพย์สนิหรอืประโยชน์	อืน่ใดแก่เจ้าพนกังาน	
เพือ่จงูใจให้กระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	หรือ 
ประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือ 
ปรบัไม่เกนิ	100,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	

ติดสินบนเจ้าพนักงาน
135
ตอนที่

ปล่อยผม
ให้ 1 แสน
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หลังได้รับการประกันตัวออกมา 
ไม่นาน	 ปกรณ์ก็ออกไปสังสรรค์ด่ืมสุรา 
กับผองเพ่ือน	 ขณะเดินทางกลับบ้าน 
ได้ถูกเจ ้าหน้าที่ต�ารวจเรียกตรวจ	 ณ 
จุดตรวจ	 ด้วยความเมาปกรณ์จึงไม่ยอม 
ให ้ ความร ่ วม มือต ร ว จ วั ด ป ริ ม าณ 
แอลกอฮอล์	และยงัแสดงท่าทางฉนุเฉยีว	ก้าวร้าว
และด่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจด้วยค�าหยาบคาย 
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของปกรณ์นอกจาก
จะมีความผิดฐานขดัขนืค�าสัง่เจ้าพนกังาน	

ตามมาตรา	 142	 ของพระราชบัญญัต ิ
การจราจรทางบก	พ.ศ.	2522	และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว	 ยังมีความผิดฐานดูหมิ่น 
เจ้าพนกังาน	ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	 136	 ผู ้ใดดูหม่ินเจ้าพนักงาน 
ซึ่งกระท�าการตามหน้าท่ีหรือเพราะได้
กระท�าการตามหน้าที่	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม ่ เกิน	1	ป ี 	 หรือปรับไม ่ เกิน	 
20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ				

ด่ากราดเจ้าพนักงาน
มีความผิดฐานดูหมิ่น 136

ตอนที่
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สนามบินคือหน่ึงในสถานที่ที่มี
ความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภยั 
สูงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก	 การพูดเล่น 
แจ้งข้อความหรือข่าวสารใด	ๆ 	อนัเป็นเทจ็	
เช่น	 พูดล้อเล่นกับเพื่อน	 จนเป็นเหตุ 
ให้ผู้อื่นตื่นตระหนกตกใจ	 หรืออาจท�าให้
เทีย่วบนิออกเดนิทางล่าช้าแล้ว	ผูท้ีพ่ดูเล่น
ดังกล่าวจะมีความผิดต้องถูกด�าเนินคดี 
ตามกฎหมายอกีด้วย	โดยค�าพดูทีห้่ามพดูเล่น 
ในสนามบิน	ได้แก่	ยาเสพติด	ปืน	ระเบิด	 

อาวุธ	 วัตถุอันตราย	 โรคระบาดร้ายแรง	 
การก่อการร้าย	 หรือค�าพูดหยาบคาย 
ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า	 เป็นการคุกคาม	
ก ่อความร� าคาญ	 ห รืออาจเป ็น ภัย 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามมาตรา	 22		 
แห่งพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิด 
บางประการต่อการเดนิอากาศ	พ.ศ.	2558	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือ 
ปรับไม่เกิน	 200,000	 บาท	 หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ

ค�าพูดต้องห้ามในสนามบิน
137
ตอนที่
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	 ไม ่ เพียงแต ่สนามบินจะเน ้น 
มาตรการความปลอดภยับนภาคพืน้ดนิเท่านัน้ 
แต ่ ยั ง ใ ห ้ ค ว ามส� า คั ญ เ ข ้ ม ง วดกับ 
ภาคอากาศยานหรือบนเครื่องบินอีกด้วย 
ดังน้ัน	 จึงมีข้อบังคับห้ามน�าวัตถุสิ่งของ
ต้องห้ามบางชนดิขึน้ไปบนเครือ่งบนิ	ได้แก่	

	1)	ของเหลวทีม่ปีรมิาณเกนิ	100	มล.	
ต่อชิ้น	และรวมกันไม่เกิน	1,000	มล.	

	2)	อาหารที่มีกลิ่นแรง	
	3)	 สัตว์มีพิษ	 สัตว ์ดุร ้าย	 หรือ 

สัตว์เลี้ยง	(ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน)	
	4)	อาวุธและของมีคมทุกชนิด	
	5)	วัตถุไฟไวหรือไฟแช็ค	
	6)	สารเคมี	สารพิษอันตราย	

	7)	แบตเตอรี่ส�ารองความจุเกิน	
32,000	mAh	

หากผู ้ ใดฝ ่ าฝ ืนจะมีความผิด 
ตามมาตรา	15/28	และ	มาตรา	15/30	ของ 
พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.	2479	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	80,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ตามบทลงโทษมาตรา	
67/19	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 
ดังน้ันก่อนขึ้นเครื่องควรตรวจสอบว่า
สิง่ของสมัภาระท่ีพกมาด้วยนัน้เป็นสิง่ของ
ต้องห้ามน�าข้ึนเคร่ืองหรอืไม่	เพือ่ไม่ให้ต้อง
สละทิง้สิง่ของราคาแพง	หรอืถูกจบัด�าเนนิคดี

ส่ิงของต้องห้ามบนเครื่องบิน
138
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เมื่อกระแสละครไทยย ้อนยุค 
กลบัมาได้รับความนิยม	ส่งผลให้เกดิกระแส 
การตามรอยละคร	 ท�าให้แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานต่าง	ๆ	กลับมาคึกคักอีกครั้ง	
อย่างไรก็ตาม	 การหลั่งไหลเข้ามาของ 
นักท่องเที่ยว	อาจท�าให้เกิดความเสียหาย	
ต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งโดย
เจตนาและไม่เจตนา	 เช่น	 การแตกหัก 
พังทลายของชิ้นส่วน	หรือพฤติกรรมชอบ 
ขีดเขียน	 สลัก	 หรือพ่นสีข้อความต่าง	ๆ 
ซ่ึงการกระท�าดงักล่าวมคีวามผดิตามกฎหมาย 
เนือ่งจากโบราณสถานหรอืโบราณวตัถนุัน้
เป็นสิ่งทรงคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร	์
ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 มีคุณค่าทางจิตใจ 
อันประเมินมูลค่าไม่ได้	 และยังมีความผิด 
ตามมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และ 

พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต	ิพ.ศ.	2504	และ
ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	 โดยผูใ้ดท�าลายโบราณสถาน 
ไม่ว่าจะด้วยการขีดเขียน	 หรือวิธีการอื่นใด
อนัท�าให้โบราณสถานทีย่งัไม่ได้ขึน้ทะเบยีน 
เสียหายหรือเสื่อมค่า	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุ	7	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	700,000	บาท	
หรือ	 ทั้งจ�าทั้งปรับ	 แต่ถ้าเป็นการท�าลาย 
โบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแล้ว	 ผู้กระท�า
ความผิดจะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 7	 ปี	 หรือ 
ปรับไม่เกิน	1	ล้านบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
ดังนั้น	 ในฐานะคนไทยทุกคนจึงควร 
ช่วยกันอนุรักษ ์สมบัติล�้าค ่าของชาติ 
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อไป

หมายเหต ุ: มาตรา 33 เป็นโทษส�าหรบั
ความผิดฐานท�าลายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ท�าลายโบราณสถาน
ถูกจับปรับเป็นล้าน139

ตอนที่
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นอกจากละครไทยย้อนยคุจะท�าให้ 
เกิดกระแสตามรอยสถานท่ีท่องเที่ยว 
ต่าง	ๆ 	แล้ว	ยงัสามารถสร้างกระแสให้ประชาชน 
หันมานิยมใส ่ชุดไทยมากขึ้นอีกครั้ ง 
ดังจะเหน็ได้จากข่าวบนสือ่สงัคมออนไลน์
ที่มีผู้หญิงสวมใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปท�าบัตร 
ประจ�าตัวประชาชน	 กรณีนี้หลายคน 
อาจสงสยัว่า	เราสามารถแต่งกายด้วยชดุไทย 
ไปท�าบตัรประชาชนได้หรอืไม่	ทัง้นี	้ยงัไม่มี 
ข้อบงัคบัหรอืข้อห้ามทางกฎหมายใดห้ามไว้ 
โดยระเบียบปฏิบัติของกรมการปกครอง 
ในการถ่ายรปูท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนนัน้ 
ระบุไว้ว่า	

	1)	ไม่สวมหมวก	หรอืแว่นตาสเีข้ม
	2)	ไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าหรือผ้าโพก

ศีรษะ	 เว้นแต่ผู้มีความจ�าเป็นทางศาสนา	 
เช ่น	 ศาสนาอิสลาม	 หรือซิกข ์	 ท้ังนี้	 
ในการคลุมหน้าหรือโพกศีรษะดังกล่าว 
จะต้องเปิดให้เห็นทั้งใบหน้า	หน้าผาก	คิ้ว	
ตา	จมูก	ปาก	และคาง	

ดังนั้น	 เท่ากับว่าประชาชนท่ัวไป
สามารถสวมใส ่ ชุ ดผ ้ า ไทยถ ่ ายรู ป 
ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนได้	 เว้นแต ่
การแต ่ง ชุดไทยท่ีจะต ้องสวมมงกุฎ 
หรือชฎา	 ไม่สามารถท�าได้	 เนื่องจาก 
ถือเป็นการสวมหมวกหรือโพกศีรษะ 
ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นนั่นเอง				

สวมชุดไทย
ถ่ายรูปบัตรประชาชนได้หรือไม่?140
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์		วิศิษฏ์สรอรรถ			ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย		ไทยเขียว	 	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายนิมิต		ทัพวนานต์		 	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

บรรณาธิการบริหาร
นางสาววราภรณ์		พรประสาทศิลป์			 ผู้อ�านวยการกองกลาง

บรรณาธิการ
นางสาวจินตวลัย		จาตุรนต์		 	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ

ผู้จัดท�า
นางสาวอุมาภรณ์		อ่องสอาด	 	 นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียนบท
นายวรวุธ	สิงห์ธวัช	 	 	 นติิศาสตร์บณัฑติ	และ	เนตบิณัฑติไทย	 

	 	 	 	 	 ประกอบวิชาชพีทนายความ 
	 	 	 	 	 และเป็นทีป่รกึษาด้านกฏหมาย

ขอขอบคุณ
กองกฎหมาย	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม








