กฎหมายอาญา
มาตรา ๑-๕๘
อาจารย์เจริ ญชัย อัศวพิริยอนันต์

การใช้กฎหมายอาญา
• มาตรา ๒
• บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมือได้กระทําการอันกฎหมายทีใช้ในขณะกระทํานันบัญญัติเป็ นความผิด
และกําหนดโทษไว้ และโทษทีจะลงแก่ผกู้ ระทําความผิดนันต้องเป็ นโทษทีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
• หลักในมาตรา ๒ วรรคหนึงนี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา
๒๙ วรรคหนึงดังนี
“บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายทีใช้อยูใ่ นเวลาทีกระทํานันบัญญัติเป็ น
ความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษทีจะลงแก่บุคคลนันจะหนักกว่าโทษทีบัญญัติไว้ในกฎหมายทีใช้อยูใ่ น
เวลาทีกระทําความผิดมิได้”
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• กฎหมาย หมายถึง กฎหมายทีมีโทษทางอาญา ซึงบัญญัติถึงองค์ประกอบความผิดและกําหนดโทษทีจะลง
เช่น ป.อ., พระราชบัญญัติทีมีโทษทางอาญา, ป.วิ.อ. (มาตรา ๑๔๙ – บุคคลทีรู ้เรื องการตายโดยผิด
ธรรมชาติหรื อพบศพทีตายโดยผิดธรรมชาติละเลยไม่ไปแจ้งแก่พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจโดยเร็ วทีสุ ด
ต้องระวางโทษ, มาตรา ๑๕๐ ทวิ วรรคหนึง- ผูก้ ระทําการใด ๆ แก่ศพหรื อสภาพแวดล้อมทีพบศพก่อนการ
ชันสู ตรพลิกศพเสร็ จสิ น ในประการทีน่าจะทําให้ผลคดีเปลียนแปลงไป หรื อเป็ นการกระทําโดยทุจริ ตเพืออํา
พรางคดี ต้องระวางโทษ)
• ความรับผิดทางอาญาต้องเป็ นไปตามทีกฎหมายบัญญัติ ไม่ใช่เกิดจากข้อตกลงระหว่างคู่กรณี ดังนัน จะตกลง
ว่าหากไม่ทาํ ตามข้อตกลงแล้วต้องรับผิดทางอาญา ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลบังคับ

• กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

• ฎ. ๑๙๗๘/๒๕๐๖ ไม้ยางรายนีเป็ นไม้ทีขึนอยูใ่ นทีดินของจําเลยและจําเลยได้ตดั ฟันมา ๘-๙ ปี แล้ว ซึ งเป็ นเวลาก่อน
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ๔) พ.ศ.๒๕๐๑ ใช้บงั คับ การตัดฟันไม้ของจําเลยดังกล่าวย่อมไม่เป็ นความผิด และ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนีก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าให้มีผลย้อนหลัง ฉะนัน จะใช้กฎหมายฉบับใหม่ให้มีผลย้อนหลังเป็ นการ
ลงโทษบุคคลในทางอาญาย่อมจะกระทํามิได้ และการมีไม้นนต่
ั อมาภายหลังเมือประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับ
ที ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ แล้ว ไม้นนก็
ั ยอ่ มไม่กลายเป็ นไม้หวงห้าม ผูใ้ ดมีไว้ยอ่ มไม่อยูใ่ นบังคับทีจะต้องขออนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที และผูม้ ีไม้นนไว้
ั ในครอบครองก็ไม่มีความผิดด้วย ฉะนัน ตามรู ปคดีในเรื องจึงลงโทษจําเลยไม่ได้

• หากกฎหมายทีออกมาในภายหลังไม่ใช่โทษทางอาญา สามารถนํากฎหมายนันย้อนหลังได้
•
•
•
•
•

การสังให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน (ฎ. ๒๑๙/๒๕๓๙)
การถอนสั ญชาติ (ฎ.๖๔๑๑/๒๕๓๔)
การขอให้ ใช้ ค่าเสี ยหายทางแพ่ งแก่ รัฐ (ฎ.๓๙๖๙/๒๕๖๑)
การให้ ออกจากทีดินของรัฐ (ฎ.๔๔๖๗/๒๕๖๑)
การให้ ทรัพย์ สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน (ฎ.๘๓๔๕/๒๕๖๐)

2

• ฎ. ๒๑๙/๒๕๓๙ การส่ งเรื องให้พนักงานอัยการยืนคําร้องต่อศาลเพือให้ศาลวินิจฉัยสังว่าทรัพย์สินเป็ นของแผ่นดินตาม
มาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯไม่จาํ เป็ นต้องให้นายกรัฐมนตรี สังลงโทษไล่ออก
เจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ํารวยผิดปกติเสี ยก่อน บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นวิธีการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบอันเป็ นวิธีการทางวินยั ไม่ใช่การลงโทษทางอาญาทีบุคคลจะต้องรับโทษต่อเมือได้กระทําการอันกฎหมายทีใช้
ในขณะกระทํานันบัญญัติเป็ นความผิดและได้กาํ หนดโทษไว้ กฎหมายนีจึงใช้ยอ้ นหลังไปบังคับถึงทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าทีของรัฐทีได้มาโดยมิชอบและยังคงมีอยูไ่ ด้ ไม่วา่ ทรัพย์สินนันอยูใ่ นความครอบครองของเจ้าหน้าทีของรัฐผู ้
นันหรื อบุคคลอืนถือกรรมสิ ทธิไว้แทน พระราชบัญญัติติป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯมาตรา ๒๑ จัตวา ทีว่าแม้
ภายหลังผูน้ นจะพ้
ั
นจากการเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐไปด้วยเหตุอืนนอกจากตายก็ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจดําเนินการ
ต่อไปได้แต่ตอ้ งดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน ๑ เดือนนับแต่ผนู ้ นพ้
ั นจากการเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐ เป็ นบทบัญญัติทีให้
อํานาจคณะกรรมการสอบสวนโดยมีกาํ หนดระยะเวลา มิใช่มิให้ใช้บงั คับแก่ผทู ้ ีออกจากราชการไปแล้ว
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯมีเจตนารมณ์ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีของรัฐทีได้ทรัพย์สินมาโดยมิ
ชอบในระหว่างเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐทุกคนไม่วา่ ผูน้ นจะแสดงทรั
ั
พย์สินและหนีสิ นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
แสดงสิ นทรัพย์และหนี สิ นของเจ้าหน้าทีของรัฐพ.ศ.๒๕๒๔หรื อไม่ก็ตาม

• ฎ. ๓๓๔๐/๒๕๕๐ การกระทําของจําเลยที ๑ และที ๓ เป็ นกรรมเดียวเป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบทโดย
นอกจากมีความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗ แล้วยังมีความผิดต่อ พ.ร.บ.การ
เลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล ฯ มาตรา ๕๙ ซึงบัญญัติให้ศาลสังเพิกถอนสิ ทธิเลือกตังมีกาํ หนดเวลาไม่ตากว่
ํ าสี
ปี และไม่เกินแปดปี ด้วย อันเป็ นมาตรการทีมุ่งจะจํากัดสิ ทธิของเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนินการเลือกตังซึงกระทํา
หน้าทีโดยทุจริ ตไม่ใช่โทษตามกฎหมาย ดังนัน เมือศาลลงโทษจําเลยที ๑ และที ๓ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗
ซึงเป็ นบททีมีโทษหนักทีสุดเพียงบทเดียวตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ ศาลก็ตอ้ งสังเพิกถอนสิ ทธิเลือกตังของจําเลย
ที ๑ และที ๓ ด้วย ตามทีกฎหมายบัญญัติบงั คับไว้โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็ นอย่างอืนได้ มิฉะนันจะเป็ นการ
ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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• ฎ. ๖๔๑๑/๒๕๓๔ เมือหัวหน้าคณะปฏิวตั ิยดึ อํานาจการปกครองแผ่นดินได้สาํ เร็ จหัวหน้าคณะปฏิวตั ิยอ่ มมีอาํ นาจออก
ประกาศหรื อคําสังอันถือเป็ นกฎหมายใช้บงั คับแก่ประชาชนได้ ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที ๓๓๗ ลงวันที ๑๓
ธันวาคม ๒๕๑๕ มิใช่คาํ สังทีมีผลทําให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญาแต่เป็ นเรื องของการให้ถอนสัญชาติไทยของบุคคล
บางจําพวก แม้จะมีผลย้อนหลังกระทบถึงสิ ทธิของจําเลยและประชาชน ก็มีผลใช้บงั คับเป็ นกฎหมายได้ เมือจําเลยเกิดใน
ราชอาณาจักรไทยเมือปี พ.ศ. ๒๔๘๙โดยมีบิดามารดาเป็ นคนญวนอพยพ จําเลยจึงถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิฉบับดังกล่าว จําเลยมิใช่บุคคลทีมีสัญชาติไทยแต่เป็ นคนญวนอพยพซึงต้องอยูใ่ นเขตควบคุมจังหวัด
หนองคายตามประกาศและคําสังของกระทรวงมหาดไทย ซึงเป็ นคําสังของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จําเลยออกนอกเขต
จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด จึงเป็ นการฝ่ าฝื นและไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้าพนักงาน เป็ น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

• ฎ.๘๓๔๕/๒๕๖๐ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นกฎหมายทีกําหนดทังความผิด
เกียวกับการฟอกเงินซึ งมีโทษทางอาญาและมาตรการทางแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินในกรณี ทีพนักงานอัยการ
ยืนคําร้องต่อศาลและศาลเชือว่าทรัพย์สินตามคําร้องเป็ นทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน แม้วา่ การร้องขอ
ดังกล่าวจะสื บเนืองมาจากการกระทําความผิดอาญามูลฐาน กล่าวคือ ต้องเกิดการกระทําความผิดมูลฐานขึน แต่
มาตรการทางแพ่งก็ไม่ผกู ติดกับคดีอาญา แยกออกจากกันต่างหาก โดยความผิดและโทษทางอาญามุ่งบังคับแก่ตวั บุคคล
ส่ วนมาตรการทางแพ่งมุ่งบังคับแก่ตวั ทรัพย์สินซึงเป็ นอีกช่องทางหนึงทีจะป้ องปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดมูลฐาน
เพราะถึงอย่างไรทรัพย์สินทีได้มาหรื อเกียวกับการกระทําความผิดก็ไม่เป็ นของผูก้ ระทําความผิด ผูเ้ กียวข้องหรื อผูใ้ ด
เพือตัดวงจรการกระทําความผิดมิให้นาํ ทรัพย์สินนันไปใช้สนับสนุ นการก่ออาชญากรรมต่อไป ดังนัน แม้เจ้าของหรื อ
ผูร้ ับโอนทรัพย์ไม่ได้ร่วมกระทําความผิด ไม่ได้ถูกฟ้องและได้ทรัพย์สินนันมาจากการกระทําซึงเป็ นความผิดมูลฐาน
(ซึงกฎหมายบัญญัติวา่ เป็ นความผิดอยูก่ ่อนแล้ว) ก่อนพระราชบัญญัติดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับก็ใช้มาตรการให้ทรัพย์สิน
นันตกเป็ นของแผ่นดินได้ และมาตรการดังกล่าวก็มิใช่โทษทางอาญา จึงมีผลใช้บงั คับย้อนหลังได้
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• ฎ. ๔๔๖๗/๒๕๖๑ ป.ทีดินทีให้ศาลมีอาํ นาจสังในคําพิพากษาให้ผกู ้ ระทําความผิด คนงาน ผูร้ ับจ้าง ผูแ้ ทน และ
บริ วารของผูก้ ระทําความผิดออกไปจากทีดินนันด้วย ไม่ใช่โทษทางอาญาตามมาตรา ๑๘ แต่เป็ นมาตรการทีมุ่ง
ประสงค์ให้รัฐซึ งเป็ นเจ้าของทีดินสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในทีดินได้โดยเร็ วโดยไม่จาํ เป็ นต้องฟ้องจําเลยเป็ นคดี
แพ่งอีกต่างหาก ดังนี แม้ศาลลงโทษจําเลยตาม ป.อ.มาตรา ๓๖๐ เดิมซึงเป็ นกฎหมายทีมีโทษหนักทีสุ ดเพียงบท
เดียว แต่เมือการกระทําของจําเลยดังกล่าวเป็ นความผิดตาม ป.ทีดินมาตรา ๑๐๘ ทวิวรรคสองด้วย ศาลก็ยอ่ มมี
อํานาจสังให้จาํ เลยและบริ วารออกไปจากทีดินของรัฐซึงเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทีประชาชนใช้ร่วมกันที
จําเลยเข้าไปยึดถือครอบครองได้
• ฎ. ๓๙๖๙/๒๕๖๑ พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ มาตรา ๒๖/๔ กําหนดความรับผิดของผูท้ ีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายในทางแพ่งแก่รัฐ ไม่ใช่โทษทางอาญา วิธีการเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายตามมาตรา ๒๖/๕ กําหนดให้อาํ นาจอัยการสามารถเรี ยกค่าเสี ยหายตามมาตรา ๒๖/๔ เข้ามาพร้อมกับ
คําฟ้องคดีอาญาอันมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึงไม่ตอ้ งห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง

• ข้ อยกเว้ นในการใช้ กฎหมายอาญาย้ อนหลังได้
• (๑) กฎหมายยกเลิกความผิด (มาตรา ๒ วรรคสอง)
• ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายทีบัญญัติในภายหลัง การกระทําเช่นนันไม่เป็ นความผิดต่อไป ให้ผทู้ ีได้กระทํา
การนันพ้นจากการเป็ นผูก้ ระทําความผิด และถ้าได้มีคาํ พิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผูน้ นไม่
ั เคย
ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนัน ถ้าได้รับโทษอยูก่ ็ให้การลงโทษสิ นสุ ดลง
• ฎ. ๑๒๕๕๗/๒๕๕๗ ในระหว่างคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มี พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติในมาตรา ๓ ว่าให้ยกเลิก พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ย่อมมีผลให้ พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.
๒๔๘๔ ไม่อาจบังคับใช้ได้อีกต่อไป และไม่ปรากฏว่า พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้บรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์ตอ้ งรับผิดเป็ นตัวการในความผิดอันเกียวกับหนังสื อพิมพ์อีก ฉะนันการกระทําของจําเลยที ๒ ซึงเดิมเป็ น
ความผิดเพราะมีฐานะเป็ นบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์จึงเป็ นกรณี ทีกฎหมายซึงบัญญัติในภายหลังมิได้กาํ หนดให้การ
กระทําเช่นนันเป็ นความผิดอีกต่อไป จําเลยที ๒ พ้นจากการเป็ นผูก้ ระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง
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• ฎ.๒๗๗๘/๒๕๖๑ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับนับ
แต่วนั ที ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อันเป็ นเวลาระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โดยความในมาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน
มาตรา ๑๔ แห่ ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความทีบัญญัติใหม่
แทน โดยมาตรา ๑๔ ทีบัญญัติใหม่ได้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔(๑) จากเดิมทีบัญญัติวา่ “ (๑) นําเข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที
น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ืนหรื อประชาชน ” โดยบัญญัติความใน (๑) ใหม่เป็ นว่า “ (๑) โดยทุจริ ต หรื อโดย
หลอกลวง นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีบิดเบือนหรื อปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการทีน่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิน
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ” กรณี เป็ นเรื องกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังกําหนดองค์ประกอบความผิดฐาน
นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จว่าต้องไม่เป็ นการกระทําความผิดฐานหมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
จึงจะเข้าเกณฑ์เป็ นความผิด เมือคดีได้ความว่าการกระทําของจําเลยที ๒ เป็ นความผิดฐานหมินประมาทตาม ป.อ.
มาตรา ๓๒๘ การกระทําของจําเลยที ๒ ย่อมไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) ทีบัญญัติในภายหลัง ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง

• ฎ. ๘๒๒๒/๒๕๕๔ ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง บัญญัติวา่ ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายทีบัญญัติใน
ภายหลัง การกระทําเช่นนันไม่เป็ นความผิดต่อไป ให้ผทู ้ ีได้กระทําการนันพ้นจากการเป็ นผูก้ ระทําความผิด และ
ถ้าได้มีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผูน้ นไม่
ั เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนัน ถ้ารับ
โทษอยูก่ ็ให้การลงโทษนันสิ นสุ ดลง บทบัญญัติดงั กล่าวได้แยกผลของการกระทําความผิดและการบังคับโทษ
ตามคําพิพากษาทีถึงทีสุ ดแล้วจากกันต่างหาก กล่าวคือ ในส่ วนของการบังคับตามคําพิพากษาทีถึงทีสุ ดนันหากมี
ส่ วนใดทียังค้างอยูร่ ะหว่างการบังคับ ก็ให้การบังคับนันสิ นสุ ดลง ไม่มีการบังคับในส่ วนทีค้างอยูอ่ ีกต่อไป
เท่านัน หาได้มีผลให้รือฟื นการบังคับโทษทีเสร็ จสิ นไปแล้วขึนมาพิจารณาใหม่อีกแต่อย่างใด โทษทีได้รับ
มาแล้วต้องถือว่ายุติไปตามผลของคําพิพากษา ดังนันค่าปรับทีจําเลยชําระไปตามคําพิพากษาจนครบถ้วนแล้วจึง
ถือว่าการบังคับโทษปรับเสร็ จสิ นแล้ว จําเลยจึงไม่อาจถอนคืนได้

6

• ฎ. ๒๐๖๒/๒๕๖๒ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยที ๑ ฐานรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานเข้าทํางาน ตาม
พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๗, ๕๔ รวมกับความผิดฐานอืน ๆ แต่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มี พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้
บังคับให้มีผลตังแต่วนั ที ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป โดยมาตรา ๓ กําหนดให้ยกเลิก พ.ร.บ.การทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และตาม พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ นําข้อหาความผิด
เดิมตามมาตรา ๒๗, ๕๔ ฐานรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานเข้าทํางานมาบัญญัติเป็ นความผิดไว้ซึงตรงกับ
มาตรา ๙, ๑๐๒ ของพระราชกําหนดฉบับดังกล่าว แต่ต่อมามีคาํ สังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ๓๓/
๒๕๖๐ เรื อง มาตรการชัวคราวเพือแก้ไขข้อขัดข้องในการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ข้อ ๑ ให้มาตรา
๑๐๒ แห่ ง พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที ๑ มกราคม
๒๕๖๑ เป็ นต้นไป และข้อ ๖ ให้คาํ สังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ ซึงตรงกับวันที พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับ ความผิดฐาน
รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานเข้าทํางานทีโจทก์ฟ้องจําเลยที ๑ เกิดขึนก่อนวันที ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็ น
กรณีทีกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังมิได้ กาํ หนดให้ การกระทําเช่ นนันเป็ นความผิดต่ อไป จําเลยที ๑ จึงพ้นจากการเป็ น
ผูก้ ระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง ปั ญหานีเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย แม้
จําเลยที ๑ จะมิได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนี ศาลฎีกาย่อมมีอาํ นาจหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึนวินิจฉัยได้ ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ ง, ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๒๕

• ฎ.๖๖๖๑/๒๕๖๑ ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกามี พ.ร.ก.บริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๓(๑) ให้ยกเลิก พ.ร.บ.การทํางานของต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน ซึงมาตรา ๙ บัญญัติให้การกระทําของจําเลยทังสองเป็ นความผิด และมาตรา ๑๐๒
กําหนดโทษสําหรับความผิดดังกล่าวไว้ ต่อมาเมือวันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีคาํ สังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที ๓๓/๒๕๖๐ เรื อง มาตรการชัวคราวเพือแก้ไขข้อขัดข้องในการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
ข้อ ๑ ให้มาตรา ๑๐๒ มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป ถือว่าการกระทําความผิดในช่วงเวลา
ตังแต่วนั ที ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็ นการกระทําทีไม่มีโทษ จึงไม่เป็ นความผิดอาญา
ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคหนึ ง ส่ วนการกระทําความผิดทีเกิดก่อนวันที ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อันเป็ นความผิดตาม
พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ซึงเป็ นกฎหมายเก่าทีถูกยกเลิกไปโดย พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ แม้ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐
จะยังกําหนดให้เป็ นความผิด แต่ไม่มีโทษ จึงต้องถือว่า พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึงเป็ นกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังกําหนดให้การกระทําดังกล่าวไม่เป็ นความผิดอีกต่อไปตาม ป.อ. มาตรา
๒ วรรคสองดังนัน การกระทําของจําเลยทังสองจึงไม่เป็ นความผิดฐานร่ วมกันรับคนต่างด้าวซึงไม่มีใบอนุญาตเข้า
ทํางานโดยผิดกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวเป็ นปัญหาข้อกฎหมายเกียวกับความสงบเรี ยบร้อยแม้จาํ เลยทังสองมิได้ฎีกา
ศาลฎีกามีอาํ นาจหยิบยกขึนวินิจฉัยได้
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• ฎ. ๓๒๐/๒๕๑๕ ประกาศของคณะกรรมการสํารวจและห้ามกักกันข้าวทีออกโดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติสาํ รวจและ
ห้ามกักกันข้าวมิใช่กฎหมาย ดังนัน แม้ในระหว่างพิจารณาคดีจะได้มีประกาศยกเลิกการควบคุมตามประกาศฉบับแรก ก็ไม่มี
ผลลบล้างการกระทําซึงเป็ นความผิดตามกฎหมายทีใช้อยูใ่ นขณะกระทําความผิด และกรณี ไม่ตอ้ งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ วรรค ๒
• ฎ.๒๒๐๙๗/๒๕๕๕ ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ซึ งออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ.๒๕๔๒ มีอยู่ ๓ ฉบับ ตามประกาศฉบับที ๓ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและ
บริ การได้พิจารณาเห็นว่าช่วงเวลาทีออกประกาศและในพืนทีทีใช้บงั คับได้พน้ ระยะเวลาจํานําข้าว และมีขา้ วเปลือกนาปรังออก
สู่ตลาดจํานวนมาก และเพือให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็ นอุปสรรคในการซื อขายข้าวเปลือกระหว่างผูป้ ระกอบการโรงสี และ
เกษตรกร จึงสมควรยกเลิกมาตรการการควบคุมการขนย้ายดังกล่าว จึงออกประกาศฉบับที ๓ ยกเลิกประกาศฉบับที ๒ ซึ งมีผล
ทําให้บุคคลสามารถขนย้ายข้าวเปลือกหรื อข้าวสารได้โดยไม่เป็ นความผิดตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป ดังนันประกาศ
ฉบับนี จึงไม่ใช่กฎหมายทีบัญญัติในภายหลังว่า การกระทําของผูท้ ีฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามประกาศฉบับที ๑ ไม่เป็ นความผิดแต่
อย่างใด จึงไม่มีผลลบล้างการกระทําของจําเลยซึงเป็ นความผิดตามประกาศฉบับที ๑ ลงวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึงใช้บงั คับ
ในขณะนัน กรณี ไม่ตอ้ งตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง
• (อย่างไรก็ตามมีคาํ พิพากษาฎีกาที ๔๒๘/๒๕๒๗ ตัดสิ นว่าเมือมีประกาศออกมาในภายหลังว่าแก๊สบิวเตนไม่เป็ นนํามัน
เชือเพลิงอีกต่อไป จําเลยก็พน้ จากการเป็ นผูก้ ระทําความผิด)

• ฎ.๘๙๒๘/๒๕๕๓ แม้ซองกระสุนปื นของกลาง สามารถบรรจุกระสุนได้ ๑๕ นัด ซึงเกินกว่า ๑๐ นัด อันเป็ น
ซองกระสุ นทีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที ๓ (พ.ศ.๒๔๙๑) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ.๒๔๙๐ ข้อ
๑๒ (๒) ซึงเป็ นความผิดฐานมีอาวุธปื นทีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ตาม พ.ร.บ.อาวุธปื น
เครื องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๕๕, ๗๘ ก็ตาม แต่ใน
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มีกฎกระทรวง ฉบับที ๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๒) ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือวันที ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๒ ให้ยกเลิก กฎกระทรวงฉบับที ๓ ข้อ ๑๒ (๒) โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี
แทน “ซองกระสุนทีสามารถบรรจุกระสุ นได้เกินยีสิ บนัดฯ” ดังนัน ถือได้วา่ ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวง
ทีบัญญัติในภายหลังการกระทําของจําเลยไม่เป็ นความผิดอีกต่อไป จําเลยจึงพ้นจากการเป็ นผูก้ ระทําผิดตาม
พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๕๕,
๗๘ ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง
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• (๒) กฎหมายใหม่ เป็ นคุณ (มาตรา ๓ วรรคแรก)
• ถ้ากฎหมายทีใช้ในขณะกระทําความผิดแตกต่างกับกฎหมายทีใช้ในภายหลังการกระทําความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนทีเป็ นคุณ
แก่ผกู ้ ระทําความผิดไม่วา่ ในทางใด
• มาตรานีเป็ นข้อยกเว้นหลัก กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง เพราะหากกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังเป็ นคุณก็ยอ้ นหลังให้ได้
• ให้ใช้กฎหมายในส่ วนทีเป็ นคุณไม่วา่ ในทางใด ทําให้ตอ้ งพิจารณากฎหมายในทุก ๆ ด้านเพือให้ได้ความชัดว่ากฎหมายส่ วนใด
เป็ นคุณในแง่ใด กล่าวคือ ศาลสามารถหยิบยกเอากฎหมายทังฉบับเก่าและฉบับใหม่ในส่วนทีเป็ นคุณแก่ผกู ้ ระทําผิดมาใช้คละกัน
ได้
• ตัวอย่าง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๖๒ ทวิ กําหนดโทษจําคุกสําหรับผูก้ ระทําความผิดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า
ช๊อตปลา ตังแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับตังแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมามีพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ มาตรา ๘๗ กําหนดโทษจําคุกสําหรับผูก้ ระทําความผิดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าช๊อตปลาตังแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และ
ปรับตังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีออกมาในภายหลังอีก มาตรา
๑๔๑ กําหนดโทษปรับตังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนัน หากมีการกระทําความผิดในขณะทีใช้ พ.ร.บ. การ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลได้มีพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกมาใช้บงั คับ จะ
เห็นได้วา่ ตามพระราชกําหนดทีออกมาในภายหลัง แม้จะมีจาํ นวนค่าปรับสูงกว่า พ.ร.บ. ทังสองฉบับ แต่ไม่มีโทษจําคุก จึง
ต้องถือว่าพระราชกําหนดเป็ นกฎหมายทีเป็ นคุณมากกว่า ต้องลงโทษปรับสถานเดียว อย่างไรก็ตามเมือมาคํานวณค่าปรับทีจะลง
แล้วจะเห็นได้วา่ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ นคุณมากกว่า ซึงหากจะลงโทษปรับขันตําก็ตอ้ งปรับเป็ น
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท แต่หากจะลงโทษปรับขันสู งสุดก็ตอ้ งใช้ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ งมีโทษปรับขันสูงสุ ด
๑๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็ นคุณมากกว่า

• การพิจารณาว่ากฎหมายใดเป็ นคุณ

• (๑) ถ้ากฎหมายทีใช้ในขณะกระทําความผิดและกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังต่างมีโทษจําคุกและโทษปรับ ให้พิจารณา
ว่ากฎหมายทีมีโทษจําคุกหรื อโทษปรับหรื อทังจําคุกและปรับเป็ นคุณกว่ากฎหมายทีมีโทษจําคุกและปรับ เพราะมีโทษ
หลายสถานทีศาลสามารถเลือกลงได้ (ฎ.๓๖๔๐/๒๕๔๖, ฎ.๕๕/๒๕๕๘)
• (๒) กฎหมายทีไม่มีโทษจําคุกขันตํา เป็ นคุณกว่ากฎหมายทีมีโทษจําคุกขันตําเพราะศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้
• (๓) กฎหมายทีไม่มีโทษปรับขันตําเป็ นคุณกว่ากฎหมายทีมีโทษปรับขันตําเพราะศาลจะลงโทษปรับเพียงใดก็ได้
• (๔) กฎหมายใหม่ทีมีเพียงโทษปรับ เป็ นคุณกว่ากฎหมายทีใช้ขณะกระทําความผิดซึงมีโทษทังจําคุกและโทษปรับ
• (๕) กฎหมายทีใช้ในขณะกระทําความผิดมีโทษประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชี วิต แต่กฎหมายทีบัญญัติในภายหลังให้ถือ
ว่าโทษประหารชี วิตหรื อจําคุกตลอดชีวิตได้เปลียนเป็ นโทษจําคุกห้าสิ บปี ถือว่ากฎหมายทีบัญญัติในภายหลังเป็ นคุณ
มากกว่า
• (๖) มีกฎหมายล้างมลทินทําให้ผกู้ ระทําผิดไม่ตอ้ งรับโทษหนักขึน
• (๗) กฎหมายใหม่มีอายุความในการฟ้องร้องสันกว่ากฎหมายเก่า กฎหมายใหม่เป็ นคุณมากกว่า
• (๘) กฎหมายเก่ามีเหตุให้จาํ เลยไม่ตอ้ งรับโทษ แต่กฎหมายใหม่กาํ หนดว่าจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ กฎหมายเก่าเป็ น
คุณมากกว่า
• (๙) เงือนไขรอการลงโทษตามกฎหมายใหม่เป็ นคุณมากกว่ากฎหมายเดิม
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• ฎ. ๕๔๔๕/๒๕๕๔ จําเลยกระทําความผิดฐานเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ มีดีวีดีและวีซีดีภาพยนตร์ หรื อวีดิทศั น์
ทีภาพและเสี ยงของเรื องไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานไว้ในสถานประกอบกิจการ และ
ฐานผูไ้ ด้รับอนุญาตมีภาพยนตร์ทีไม่ได้แสดงเครื องหมายการอนุญาต ประเภทภาพยนตร์และหมายเลขรหัสไว้ในสถาน
ประกอบการเพือจําหน่ายอันเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓๕(๑)
และมาตรา ๓๖ เมือวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ อันเป็ นเวลาขณะที พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐
ยังใช้บงั คับ ซึงความผิดตามมาตรา ๓๕(๑) มีระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
และความผิดตามมาตรา ๓๖ มีระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ จึงมีอายุความ
๕ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๙๕(๔) จําเลยถูกฟ้องเมือวันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ งขณะนัน พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บงั คับแล้วโดยมีผลยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และการกระทําของ
จําเลยเป็ นความผิดตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ ง ประกอบมาตรา ๗๘ และมาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๘๐ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
และวีดิทศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ งเป็ นกฎหมายใหม่มีระวางโทษปรับตังแต่สองแสนบาทถึงหนึงล้านบาทและระวางโทษปรับตัง
แต่สองหมืนบาทถึงหนึ งแสนบาท โดยไม่มีโทษจําคุก จึงมีอายุความ ๑ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๙๕(๕) ดังนัน กฎหมายใหม่จึง
เป็ นคุณแก่จาํ เลยต้องใช้ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาบังคับใช้แก่การกระทําความผิดของจําเลยตาม ป.อ.
มาตรา ๓ จึงต้องนําอายุความตามกฎหมายใหม่มาใช้บงั คับแก่จาํ เลย เมือโจทก์ฟ้องคดีนีเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วนั ทีจําเลยกระทํา
ความผิดทังสองฐานดังกล่าว คดีนีจึงเป็ นอันขาดอายุความ สิ ทธินาํ คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป

• ฎ.๕๒๖/๒๕๔๘ จําเลยที ๒ อายุ ๑๖ ปี กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ ง วรรค
สอง (เดิม), ๖๖ วรรคสอง (เดิม) ประกอบ ป.อ. มาตรา ๘๓ มีระวางโทษจําคุกตลอดชีวติ หรื อประหารชีวติ
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกามี พ.ร.บ.แก้ไขเพิมเติม ป.อ. (ฉบับที ๑๖) ฯ มาตรา ๓ ให้เพิมความขึนเป็ นวรรค
สองและวรรคสามของมาตรา ๑๘ แห่ ง ป.อ. ซึงในวรรคสามทีเพิมมีขอ้ ความว่า ในกรณี ผซู ้ ึงกระทําความผิดใน
ขณะทีมีอายุตากว่
ํ าสิ บแปดปี ได้กระทําความผิดทีมีระวางโทษประหารชีวติ หรื อจําคุกตลอดชีวติ ให้ถือว่าระวางโทษ
ดังกล่าวได้เปลียนเป็ นระวางโทษห้าสิ บปี ระวางโทษตามกฎหมายทีแก้ไขใหม่จึงเป็ นคุณมากกว่าระวางโทษตาม
กฎหมายทีใช้ในขณะกระทําความผิดจึงต้องใช้กฎหมายทีแก้ไขใหม่บงั คับแก่จาํ เลยที ๒ ตาม ป.อ. มาตรา ๓
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• ฎ. ๖๑๕๕/๒๕๕๔ โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมือวันที ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันใดไม่ปรากฏชัด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา
กลางวันและกลางคืนต่อเนื องกัน จําเลยได้กระทําความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ... แต่ในชัน
พิจารณาโจทก์มิได้สืบให้ได้ความชัดว่าเหตุเกิดในวันเวลาใด แม้จาํ เลยให้การรับสารภาพก็ตอ้ งฟังให้เป็ นคุณแก่จาํ เลย คือจําเลย
กระทําความผิดก่อนกฎหมายใหม่ใช้บงั คับ จึงต้องใช้กฎหมายในส่ วนทีเป็ นคุณแก่จาํ เลยมาใช้บงั คับตาม ป.อ. มาตรา ๓ ซึ ง
มาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย (เดิม) เป็ นคุณกว่ามาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย (ทีแก้ไขใหม่) เมือระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ภาค ๘ ปรากฏว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบีมีคาํ สังอนุญาตให้จาํ เลยและผูเ้ สี ยหายที ๒ สมรสกัน ดังนี สําหรับ
ความผิดในข้อหากระทําชําเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก (เดิม) จําเลยไม่ตอ้ งรับโทษตาม
มาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย แม้จาํ เลยจะมิได้ฎีกาแต่ปัญหาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจ
ยกขึนวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง มาตรา ๒๒๕ (พรบ.แก้ไขเพิมเติม ปอ.ฉบับที ๑๙ ใช้บงั คับ ๑๙ กย.
๒๕๕๐ “หากผูก้ ระทําอายุไม่เกินสิ บแปดปี กระทํากับเด็กอายุมากกว่าสิ บสามแต่ไม่เกินสิ บห้าและภายหลังศาลอนุญาตให้สมรส
กัน ไม่ตอ้ งรับโทษ แต่ พรบ.ฉบับที ๒๓ กําหนดให้ศาลเยาวชนจัดให้มีการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก หรื อจะอนุญาตให้สมรสกัน
โดยกําหนดเงือนไขทีต้องดําเนินการภายหลังการสมรส เมือได้ดาํ เนินการอย่างใดแล้วจะลงโทษน้อยกว่าทีกําหนดไว้ก็ได้)

• ฎ.๓๑๑๔/๒๕๕๖ ศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาเมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึง พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บงั คับแล้ว
เมือความผิดทีโจทก์อาศัยเป็ นเหตุขอให้เพิมโทษ จําเลยได้ตอ้ งโทษและพ้นโทษแล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บงั คับอันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด จําเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัตินนั ทีศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาเพิมโทษจําเลยจึงเป็ นการพิพากษาโดยมีขอ้ ผิดหลงเล็กน้อย ซึ ง ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้แก้ไขคําพิพากษาซึงอ่านแล้วได้เฉพาะถ้อยคําทีเขียนหรื อพิมพ์ผิดพลาดเท่านัน มิได้บญั ญัติ
รวมถึงการแก้ไขกรณี มีขอ้ ผิดหลงเล็กน้อยไว้เหมือนดังเช่น ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๓ ดังนี แม้คดีจะถึงทีสุ ดไปแล้ว แต่
เมือจําเลยยืนคําร้องว่าจําเลยได้รับประโยชน์จากพ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ ขอให้งดเพิมโทษจําเลย เท่ากับจําเลยร้องขอให้ศาลมีคาํ สัง
เพิมเติมแก้ไขข้อผิดพลาดนันให้ถูกต้องและคดีขึนสู่ ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกามีอาํ นาจแก้ไขข้อผิดหลงนันได้ตาม ป.
วิ.พ. มาตรา ๑๔๓ ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ เพราะมิใช่เป็ นการกลับหรื อแก้คาํ วินิจฉัยในคําพิพากษาเดิม ปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึนวินิจฉัยได้ตาม ป.
วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕
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• ฎ.๑๘๖๔/๒๕๖๑ แม้มาตรา ๕๖ ทีแก้ไขใหม่จะเป็ นคุณแก่จาํ เลยมากกว่าซึ งต้องใช้กฎหมายใหม่ตามมาตรา ๓ แต่ตาม
กฎหมายใหม่ ผูก้ ระทําความผิดซึ งมีโทษจําคุกและในคดีนนศาลจะลงโทษจํ
ั
าคุกไม่เกิน ๕ ปี หากปรากฏว่า......เคย
ได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษหรื อเป็ นโทษจําคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน ...... ศาลจะรอการกําหนดโทษหรื อกําหนดโทษแต่รอไว้ก็ได้ เมือปรากฏว่าคดีก่อนจําเลยได้รับ
โทษจําคุก ๘ ปี ๗ เดือน ๔๐ วัน จึงไม่อาจรอการกําหนดโทษหรื อรอการลงโทษได้ (เดิมกําหนดไว้จาํ คุกไม่เกิน ๓
ปี )

• ฎ. ๔๖๘๓/๒๕๖๒ แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที
๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกใช้บงั คับ โดยมาตรา ๓ ให้เพิมความต่อไปนีเป็ น (๑๘) ของมาตรา ๑ แห่ งประมวลกฎหมาย
อาญา "(๑๘) "กระทําชําเรา" หมายความว่า กระทําเพือสนองความใคร่ ของผูก้ ระทํา โดยการใช้อวัยวะเพศของ
ผูก้ ระทําล่วงลําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน" มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห่ งประมวล
กฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บญั ญัติให้การใช้สิงอืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวาร
หนักของผูอ้ ืน เป็ นความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา และมาตรา ๘ ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี ของมาตรา ๒๗๘ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา โดยวรรคสองบัญญัติวา่ "ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึง
เป็ นการกระทําโดยใช้วตั ถุหรื ออวัยวะอืนซึงมิใช่อวัยวะเพศล่วงลําอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของบุคคลนัน ผูก้ ระทํา
ต้องระวางโทษ..." ดังนัน จากบทบัญญัติของกฎหมายทีแก้ไขใหม่ดงั กล่าว ยังคงบัญญัติวา่ การกระทําโดยใช้วตั ถุ
หรื ออวัยวะอืนซึงมิใช่อวัยวะเพศล่วงลําอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืนยังเป็ นความผิดอยู่ มิได้เป็ นเรื องทีกฎหมาย
ทีบัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทําเช่นนันไม่เป็ นความผิดต่อไป ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคสอง เพียงแต่
เปลียนฐานความผิดจากข่มขืนกระทําชําเราเป็ นความผิดฐานอนาจารโดยล่วงลําเท่านัน ซึงตามสภาพทางธรรมชาติใน
การกระทําความผิดของจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง (ทีแก้ไขใหม่) เป็ นคุณแก่จาํ เลยมากกว่าการกระทํา
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ ง (เดิม) การปรับบทลงโทษจําเลยตามมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง (ทีแก้ไข
ใหม่) จึงเป็ นคุณแก่จาํ เลยมากกว่า แต่โทษตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ ง (เดิม) ซึงใช้บงั คับในขณะทีจําเลยกระทํา
ความผิดมีระวางโทษจําคุกตังแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตังแต่ ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท ส่ วนโทษตามมาตรา
๒๗๘ วรรคสอง (ทีแก้ไขใหม่) มีระวางโทษจําคุกตังแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตังแต่ ๘๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐
บาท เห็นได้วา่ กฎหมายเดิมและกฎหมายทีแก้ไขใหม่มีระวางโทษจําคุกเท่ากัน แต่โทษปรับตามกฎหมายทีแก้ไขใหม่มี
ระวางโทษปรับทีสู งกว่าโทษปรับตามกฎหมายเดิม ต้องถือว่ากฎหมายทีแก้ไขใหม่ไม่เป็ นคุณแก่จาํ เลยในส่ วนนี จึง
ต้องลงโทษจําเลยตามกฎหมายเดิมซึงเป็ นกฎหมายทีใช้ในขณะกระทําความผิดบังคับแก่จาํ เลย อันเป็ นการใช้กฎหมาย
ในส่ วนทีเป็ นคุณแก่จาํ เลยไม่วา่ ในทางใดตาม ป.อ. มาตรา ๓
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• ฎ. ๗๔๖๙/๒๕๖๒ (ป) ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ๒๗)

พ.ศ.๒๕๖๒ ออกใช้บงั คับ โดยมาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่
แทน และมาตรา ๓ ให้เพิมความในมาตรา ๑ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา (๑๘) “กระทําชําเรา” หมายความว่า กระทําเพือ
สนองความใคร่ ของผูก้ ระทํา โดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระทําล่วงลําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน" กรณี
เป็ นเรื องกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังกําหนดองค์ประกอบความผิดฐานกระทําชําเราว่า จะต้องเป็ นการใช้อวัยวะเพศของ
ผูก้ ระทําล่วงลําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูถ้ ูกระทํา จึงจะเข้าเกณฑ์เป็ นความผิด อันเป็ นการปรับปรุ งนิ ยามคําว่า
"กระทําชําเรา" ให้ชดั เจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระทําชําเราทางธรรมชาติ ดังนันเมือคดีได้ความว่า การกระทําของ
จําเลยทีใช้มือจับอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายรู ดขึนลงแล้วใช้ปากของจําเลยดูดและอมอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหาย โดยไม่ได้ใช้
อวัยวะเพศของจําเลยล่วงลําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องทางปากของผูเ้ สี ยหาย จึงไม่เป็ นการกระทําชําเราเด็กอายุยงั ไม่เกิน
สิ บสามปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม) อีกต่อไป ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทําดังกล่าวเป็ นความผิด
ฐานกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคแรก (เดิม) หรื อเป็ นความผิดฐานกระทํา
อนาจารแก่เด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บสามปี โดยการล่วงลําตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) ศาลฎีกาโดยมติที
ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้การกระทําของจําเลยดังกล่าวจะไม่ได้เข้าไปในอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหายก็ตาม แต่ก็เป็ นการกระทําทีไม่
สมควรทางเพศอันเป็ นการล่วงเกินผูเ้ สี ยหายแล้ว จึงเป็ นการล่วงลําอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหาย เป็ นความผิดตาม ป.อ. มาตรา
๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) แต่ความผิดฐานกระทําอนาจารแก่เด็กยังไม่เกินสิ บสามปี โดยการล่วงลําตาม ป.อ. มาตรา
๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) มีระวางโทษจําคุกตังแต่เจ็ดปี ถึงยีสิ บปี และปรับตังแต่หนึงแสนสี หมืนบาทถึงสี แสนบาท หรื อ
จําคุกตลอดชี วิต เท่ากันกับความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกินสิ บสามปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม)
ระวางโทษตามกฎหมายทีแก้ไขใหม่ไม่เป็ นคุณ ศาลต้องพิจารณาลงโทษจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม) ซึง
เป็ นกฎหมายทีใช้บงั คับในขณะทีจําเลยกระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคหนึ ง
• (ประชุมใหญ่ครังที ๒๓/๒๕๖๒)

• ฎ.๒๙๘๒/๒๕๖๒ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ๒๗)

พ.ศ.๒๕๖๒ ออกใช้บงั คับ โดยมาตรา ๓ ให้เพิมความต่อนี เป็ น (๑๘) ของมาตรา ๑ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา "(๑๘)"
"กระทําชําเรา" หมายความว่า "การกระทําเพือสนองความใคร่ ของผูก้ ระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระทําล่วงลําอวัยวะ
เพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน" มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห่ งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้
ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บญั ญัติให้การใช้สิงอืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืน เป็ นความผิดฐาน
กระทําชําเรา และมาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๙ แห่ งประมวลกฎหมายอาญาให้ใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๒๗๙
วรรคสี บัญญัติวา่ "ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึงหรื อวรรคสาม เป็ นการกระทําโดยใช้วตั ถุหรื ออวัยวะอืน ซึ งมิใช่
อวัยวะเพศล่วงลําอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของเด็กนัน ผูก้ ระทําต้องระวางโทษ..." และวรรคห้า บัญญัติวา่ "ถ้าการกระทํา
ความผิดตามวรรคสี เป็ นการกระทําแก่เด็กอายุไม่เกินสิ บสามปี ต้องระวางโทษ..." ดังนันจากบทบัญญัติของกฎหมายทีแก้ไข
ดังกล่าว ยังคงบัญญัติวา่ การกระทําโดยใช้วตั ถุหรื ออวัยวะอืนซึ งมิใช่อวัยวะเพศล่วงลําอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืนยัง
เป็ นความผิดอยู่ มิได้เป็ นเรื องทีกฎหมายทีบัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทําเช่นนันไม่เป็ นความผิดต่อไปตาม ป.อ.
มาตรา ๒ วรรคสอง เพียงแต่เปลียนฐานความผิดจากการกระทําชําเราเป็ นความผิดฐานอนาจารโดยการล่วงลําเท่านัน ซึงตาม
สภาพทางธรรมชาติในการกระทําความผิดของจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) จึงเป็ นคุณแก่จาํ เลย
มากกว่าการกระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม) การปรับบทความผิดของจําเลยตาม ป.อ. มาตรา
๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) จึงเป็ นคุณแก่จาํ เลยมากกว่าตาม ป.อ. มาตรา ๓ แต่ความผิดฐานกระทําอนาจารโดยการล่วงลํา
ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคห้า (ทีแก้ไขใหม่) มีระวางโทษจําคุกตังแต่เจ็ดปี ถึงยีสิ บปี และปรับตังแต่หนึงแสนสี หมืนบาท
ถึงสี แสนบาท หรื อจําคุกตลอดชีวิต ส่วนความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บสามปี ตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรค
สาม (เดิม) มีระวางโทษจําคุกตังแต่เจ็ดปี ถึงยีสิ บปี และปรับหนึ งหมืนสี พันบาทถึงสี หมืนบาท หรื อจําคุกตลอดชี วิต ระวาง
โทษตามกฎหมายทีแก้ไขใหม่จึงไม่เป็ นคุณแก่จาํ เลย ศาลต้องพิจารณาลงโทษจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม)
ซึงเป็ นกฎหมายทีใช้บงั คับในขณะทีจําเลยกระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคหนึ ง ปัญหานีแม้ไม่มีคู่ความฝ่ ายใดฎีกา
แต่ปัญหาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยและปรับบทลงโทษจําคุกให้
ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕
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