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วิธีการเพือความปลอดภัย
อาจารย์เจริญชัย อัศวพิรยิ อนันต์

กักกัน
• มาตรา ๔๐
• กักกัน คือ การควบคุมผูก้ ระทําความผิดติดนิสยั ไว้ภายในเขตกําหนดเพือป้องกันการกระทําความผิด เพือดัดนิสยั และเพือ
ฝึ กหัดอาชีพ
ี กศาลพิพากษาให้กกั กันมาแล้ว หรือเคยถูก
• “ผูก้ ระทําความผิดติดนิสยั ” คือ บุคคลทีระบุไว้ในมาตรา ๔๑ กล่าวคือ ผูท้ เคยถู
ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกไม่ตากว่
ํ าหกเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองครังในความผิดดังต่อไปนี

• (๑) ความผิดเกียวกับความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา ๒๐๙-๒๑๖
• (๒) ความผิดเกียวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ตามมาตรา ๒๑๗-๒๒๔
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• (๓) ความผิดเกียวกับเงินตรา ตามมาตรา ๒๔๐-๒๔๖
• (๔) ความผิดเกียวกับเพศ ตามมาตรา ๒๗๖-๒๘๖
• (๕) ความผิดต่อชีวิต ตามมาตรา ๒๘๘-๒๙๐, ๒๙๒-๒๙๔
• (๖) ความผิดต่อร่างกาย ตามมาตรา ๒๙๕-๒๙๙
• (๗) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา ๓๐๙-๓๒๐
• (๙) ความผิดเกียวกับทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๔-๓๔๐, มาตรา ๓๕๔-๓๕๗
ั พน้ จากการกักกัน หรือพ้นโทษ แล้วแต่กรณี ผูน้ นได้
ั กระทําความผิดอย่างหนึงอย่าง
• และภายในเวลาสิบปี นบั แต่วนั ทีผูน้ นได้
ใดในบรรดาทีระบุไว้นนอี
ั กจนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไม่ตากว่
ํ าหกเดือนสําหรับการกระทําความผิดนัน ศาลอาจถือว่าผู้
นันเป็ นผูก้ ระทําความผิดติดนิสยั และจะพิพากษาให้กกั กันมีกาํ หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี และไม่เกินสิบปี ก็ได้

• ความผิดซึงผูก้ ระทําได้กระทําในขณะทีมีอายุตากว่
ํ าสิบแปดปี นนั มิให้ถือว่าเป็ นความผิดทีจะนํามาพิจารณากักกันตาม
มาตรานี

• การรับโทษจําคุกจนพ้นโทษนัน ไม่จาํ ต้องได้รบั โทษจําคุกทังหมด กรณีทีได้รบั โทษจําคุกไปบางส่วนและได้รบั อภัยโทษ ทําให้
ไม่ตอ้ งรับโทษทีเหลือต่อไป ก็ถือว่าเป็ นการได้รบั โทษจําคุกและพ้นโทษตามความหมายของมาตรา ๔๑ ( ฎ.๑๐๘๓/๒๕๐๗)
• การได้รบั โทษจําคุกไม่นอ้ ยกว่า ๒ ครัง จะเป็ นการกระทําความผิดในขันพยายาม หรือเป็ นความผิดสําเร็จก็ได้หรือจะเป็ น
ผูส้ นับสนุนก็ได้
• ฎ.๑๗๙๙/๒๔๙๙ ผูส้ มรูก้ ็เป็ นกระทําผิดเมือความผิดนันๆ ต้องตามบทมาตราใน พระราชบัญญัติกกั กันฯก็ลงโทษกักกันผู้
สมรูน้ นได้
ั พระราชบัญญัติกกั กันฯมิได้ประสงค์ให้ลงโทษแต่เฉพาะตัวการไม่
• ความผิดทังสามครังต้องเป็ นความผิดทีระบุไว้ในมาตรา ๔๑ อนุมาตราต่าง ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องความผิดฐานเดียวกันทัง ๓
ครัง เช่น ๒ ครังแรกฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๔๑(๘) ครังทีสามฐานข่มขืนกระทําชําเราตามมาตรา ๔๑(๔) ก็อยูใ่ นข่ายของ
การถูกกักกันแล้ว
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• ความผิดตามมาตรา ๔๑ นัน หากกระทําความผิดแต่ไม่ได้รบั โทษ เพราะศาลไปลงโทษบทอืนซึงเป็ นบทหนัก ตามมาตรา ๙๐
เช่นนี ก็ยงั ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ของการถูกกักกัน
• ฎ.๖๔๖/๒๕๐๖ คดีทีศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดฐานบุกรุกและพยายามลักทรัพย์ แต่ให้ลงโทษฐานบุกรุกซึงเป็ นบท
หนักมาตราเดียวกัน จะถือว่าเป็ นการลงโทษฐานพยายามลักทรัพย์ควบไปด้วยไม่ได้ จึงยังถือไม่ได้วา่ จําเลยได้ถกู ศาล
พิพากษาลงโทษในความผิดตามทีระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๑ ทีจะกักกันจําเลยได้
ั นจากการกักกันหรือพ้นโทษแล้ว หากกระทํา
• การกระทําความผิดครังหลังนีจะต้องเกิดภายใน ๑๐ ปี นับแต่วนั ทีผูน้ นพ้
ความผิดระหว่างทียังต้องรับโทษคดีแรก ๆ อยู่ ก็จะกักกันไม่ได้ (แต่อาจถูกเพิมโทษเพราะกระทําความผิดอีกตามมาตรา ๙๒
หรือมาตรา ๙๓)

• คําถาม
• นายแดงต้องคําพิพากษาว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์มาแล้ว ๒ คดี ศาลพิพากษาให้จาํ คุกคดีละ ๖ เดือน นายแดงได้รบั โทษ
จําคุกและพ้นโทษทังสองคดี ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วนั พ้นโทษ นายแดงปี นรัวบ้านของนายดําในเวลากลางคืนเพือเข้าไปลัก
ทรัพย์ แต่นายดําตืนขึนมาเห็นเหตุการณ์และตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันจับนายแดง นายแดงหลบหนีไปได้ ต่อมานายแดงถูก
จับกุมพนักงานอัยการโจทก์ฟอ้ งขอให้ลงโทษนายแดงฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามมาตรา ๓๓๕, ๘๐ และฐาน
บุกรุกตามมาตรา ๓๖๔, ๓๖๕ นายแดงให้การรับสารภาพ หากศาลชันต้นพิพากษานายแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลา
กลางคืนตามมาตรา ๓๓๕ วรรคหนึง(๑) ประกอบมาตรา ๘๐ ฐานบุกรุกในเคหสถานในเวลากลางคืนตามมาตรา ๓๖๕(๓) ให้
จําคุกนายแดง ๖ เดือน ตามมาตรา ๓๖๕(๓) ซึงเป็ นบทหนัก ให้วินิจฉัยว่าศาลชันต้นจะพิพากษาให้กกั กันนายแดงมีกาํ หนด ๓
ปี ได้หรือไม่
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• คําตอบ
นายแดงเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกไม่ตากว่
ํ าหกเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองครังในความผิดฐานลักทรัพย์ และ
ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วนั พ้นโทษนายแดงมากระทําความผิดเกียวกับทรัพย์ตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๔๐
มาตรา ๓๕๔ ถึงมาตรา ๓๕๗ อีก หากศาลในคดีหลังพิพากษาลงโทษจําคุกไม่ตากว่
ํ าหกเดือนสําหรับการกระทําความผิด
อย่างหนึงอย่างใดตามทีระบุไว้ในมาตรา ๔๑(๘) อีก ศาลอาจถือว่านายแดงกระทําผิดติดนิสยั และจะพิพากษาให้กกั กันมี
กําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี และไม่เกินสิบปี ก็ได้
การทีศาลชันต้นพิพากษาว่านายแดงมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามมาตรา ๓๓๕ วรรคหนึง (๑)
ประกอบมาตรา ๘๐ ฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนตามมาตรา ๓๖๕(๓) ให้ลงโทษจําคุกนายแดง ๖ เดือนตามมาตรา
๓๖๕(๓) บทหนักซึงไม่ใช่ความผิดอย่างหนึงอย่างใดตามทีระบุไว้ในมาตรา ๔๑ แม้นายแดงจะเคยถูกศาลพิพากษาคดีถึง
ทีสุดให้ลงโทษจําคุกฐานลักทรัพย์ไม่ตากว่
ํ า ๖ เดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ครัง ศาลชันต้นจะพิพากษาให้กกั กันนายแดงมิได้

ห้ ามเข้ าเขตกําหนด
• มาตรา ๔๔
• ห้ามเข้าเขตกําหนด คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องทีหรือสถานทีทีกําหนดไว้ในคําพิพากษา
• มาตรา ๔๕
• เมือศาลพิพากษาให้ลงโทษผูใ้ ด และศาลเห็นสมควรเพือความปลอดภัยของประชาชน ไม่วา่ จะมีคาํ ขอหรือไม่ ศาลอาจสัง
ในคําพิพากษาว่าเมือผูน้ นพ้
ั นโทษตามคําพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้ผนู้ นเข้
ั าในเขตกําหนดเป็ นเวลาไม่เกินห้าปี
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• การห้ามเข้าเขตกําหนดนีศาลจะสังได้ตอ่ เมือศาลพิพากษาให้ลงโทษจําเลยเท่านัน ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง แม้จาํ เลยจะเคย
มีประวัติการกระทําความผิดติดนิสยั ศาลก็จะใช้อาํ นาจสังให้ใช้วิธีการเพือความปลอดภัยแก่จาํ เลยไม่ได้

เรียกประกันทัณฑ์ บน
• มาตรา ๔๖
• ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่าผูใ้ ดจะก่อเหตุรา้ ยให้เกิดภยันตรายแก่บคุ คลหรือทรัพย์สินของ
ผูอ้ ืน หรือจะกระทําการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดีความผิดใด ไม่วา่ ศาลจะลงโทษผูถ้ กู ฟ้องหรือไม่ก็ตาม เมือมีเหตุอนั ควรเชือว่าผูถ้ กู
ฟ้องน่าจะก่อเหตุรา้ ยให้เกิดภยันตรายแก่บคุ คลหรือทรัพย์สินของผูอ้ ืนหรือจะกระทําความผิดให้เกิดความเสียหายแก่
สิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ศาลมีอาํ นาจทีจะสังให้ผู้
นันทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินไม่เกินกว่าห้าหมืนบาทว่าผูน้ นจะไม่
ั
ก่อเหตุรา้ ยหรือจะไม่กระทําความผิดดังกล่าวแล้ว
ตลอดเวลาทีศาลกําหนดแต่ไม่เกินสองปี และจะสังให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
• ถ้าผูน้ นไม่
ั ยอมทําทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ให้ศาลมีอาํ นาจสังกักขังผูน้ นจนกว่
ั
าจะทําทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ แต่
ไม่ให้กกั ขังเกินกว่าหกเดือน หรือจะสังห้ามผูน้ นเข้
ั าในเขตกําหนดตามมาตรา ๔๕ ก็ได้
ึ อายุตากว่
ํ าสิบแปดปี มิให้อยูใ่ นบังคับแห่งบทบัญญัติตามมาตรานี
• การกระทําของผูซ้ งมี
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• มาตรา ๔๗
• ถ้าผูท้ าํ ทัณฑ์บนตามความในมาตรา ๔๖ กระทําผิดทัณฑ์บน ให้ศาลมีอาํ นาจสังให้ผนู้ นชํ
ั าระเงินไม่เกินจํานวนทีได้กาํ หนดไว้
ในทัณฑ์บน ถ้าผูน้ นไม่
ั ชาํ ระให้นาํ บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใช้บงั คับ
• การเรียกประกันทัณฑ์บนใช้ในกรณีทีบุคคลทีมีแนวโน้มจะไปกระทําความผิดโดยทีบุคคลนันยังมิได้ลงมือกระทําความผิด
เพียงแต่มีพฤติการณ์วา่ จะก่อเหตุรา้ ยให้เกิดภยันตราย

การคุมตัวไว้ ในสถานพยาบาล
• มาตรา ๔๘
• ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผูม้ ีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟันเฟื อน ซึงไม่ตอ้ งรับโทษหรือได้รบั การลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะ
เป็ นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสังให้สง่ ไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และคําสังนีศาลจะเพิกถอนเสียเมือใดก็ได้
• มาตรา ๔๙
• ในกรณีทศาลพิ
ี
พากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถ้าศาลเห็น
ว่าบุคคลนันได้กระทําความผิดเกียวเนืองกับการเสพย์สรุ าเป็ นอาจิณ หรือการเป็ นผูต้ ิดยาเสพย์ติดให้โทษ ศาลจะกําหนดในคํา
พิพากษาว่าบุคคลนันจะต้องไม่เสพย์สรุ า ยาเสพย์ติดให้โทษอย่างหนึงอย่างใด หรือทังสองอย่าง ภายในระยะเวลาไม่เกินสอง
ปี นบั แต่วนั พ้นโทษ หรือวันปล่อยตัวเพราะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได้
• ในกรณีทบุี คคลดังกล่าวในวรรคแรกไม่ปฏิบตั ิตามทีศาลกําหนด ศาลจะสังให้สง่ ไปคุมตัวในสถานพยาบาลเป็ นเวลาไม่เกินสอง
ปี ก็ได้
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• ตัวอย่าง
• หากศาลลงโทษฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพือจําหน่าย ศาลจะใช้ ป.อ. มาตรา ๔๙ กําหนดในคําพิพากษาห้าม
จําเลยเกียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิดภายใน ๒ ปี นับแต่วนั พ้นโทษไม่ได้ เพราะตาม ป.อ.มาตรา ๔๙ จะต้องเป็ นกรณี
ทีศาลเห็นว่าจําเลยนันได้กระทําความผิดเกียวเนืองกับการเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดให้โทษ กล่าวคือ ต้องเป็ นกรณีทีจําเลยถูก
ลงโทษฐานเสพยาเสพติดให้โทษ มิใช่ฐานมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่าย

การห้ ามการประกอบอาชีพบางอย่าง
• มาตรา ๕๐
• เมือศาลพิพากษาให้ลงโทษผูใ้ ด ถ้าศาลเห็นว่าผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนืองจากการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผูน้ นประกอบอาชี
ั
พหรือวิชาชีพนันต่อไปอาจจะกระทําความผิดเช่นนันขึนอีก ศาลจะสังไว้ในคําพิพากษาห้ามการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนันมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นบั แต่วนั พ้นโทษไปแล้วก็ได้
• ฎ.๖๕๓๐/๒๕๕๖ การทีศาลจะนํา ป.อ. มาตรา ๕๐ มาใช้บงั คับต้องได้ความว่า จําเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และได้กระทําความผิดโดยอาศัย
โอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนืองจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และศาลเห็นว่าหากจําเลยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนัน
ต่อไป อาจกระทําความผิดเช่นนันขึนอีก ศาลจะสังไว้ในคําพิพากษาห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนันมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นบั แต่วนั พ้นโทษไป
แล้วก็ได้ แต่ความผิดของจําเลยเป็ นความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็ นเหตุให้ผอู้ ืนถึงแก่ความตายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา
๑๖๐ ตรี วรรคสี ไม่เกียวกับอาชีพหรือวิชาชีพทีจําเลยประกอบอยู่ คําพิพากษาของศาลล่างทังสองทีให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขีรถยนต์สว่ นบุคคล
ของจําเลย จึงหาใช่คาํ สังตาม ป.อ. มาตรา ๕๐ ไม่ แต่เป็ นกรณีทีกฎหมายบัญญัติให้ศาลสังเพิกถอนใบอนุญาตขับขีของจําเลย กรณีจึงไม่อาจนํา
ป.อ. มาตรา ๕๐ มาใช้บงั คับได้
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