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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 4)

อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
20 มิถุนายน 2563

มาตรา 6 ความผิดใดทีได้กระทําในราชอาณาจักร
หรื อที ประมวลกฎหมายนี ถื อ ว่ า ได้ ก ระทํา ใน
ราชอาณาจักร แม้การกระทําของผูเ้ ป็ นตัวการด้วย
ของผูส้ นับ สนุ น หรื อของผูใ้ ช้ให้กระทําความผิด
นันจะได้ก ระทํา นอกราชอาณาจัก ร ก็ใ ห้ ถื อ ว่า
ตัวการ ผูส้ นับสนุ น ผูใ้ ช้ให้กระทํา ได้กระทําใน
ราชอาณาจักร
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ตามมาตรานี ถ้าตัวการ ผูส้ นับสนุ น ผูใ้ ช้ให้
กระทํา ความผิ ด กระทํา ในส่ วนของตน
นอกราชอาณาจั ก ร ถื อ ว่ า การกระทํา ของ
บุ ค ค ล เ ห ล่ า นั น เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด ใ น
ราชอาณาจักรไปด้วย แต่…
3

แ ต่ . . . ถ้ า ก า ร ใ ช้ เ กิ ด ขึ น น อ ก
ราชอาณาจักรแล้ว ไม่มีการกระทําแม้แต่
ส่ วนใดส่ วนหนึ งเกิ ดในราชอาณาจักรและ
ไม่มีผลของการกระทําเกิดในราชอาณาจักร
ก็ ไ ม่ อ า จ ล ง โ ท ษ บุ ค ค ล เ ห ล่ า นั น ใ น
ราชอาณาจักรได้
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ข้อสอบลีเล่ง เนฯ สมัย 44
นายลีกับนายเล่งเป็ นคนจีนอยูท่ ีฮ่องกง นายลีจ้างนายเล่ง
ให้มาฆ่านายฮ่อคนจีนในประเทศไทย นายเล่งตกลงรับจ้าง
และเดินทางมาประเทศไทยเพือจะฆ่านายฮ่อ แต่เมือเดินทาง
มาแล้วก็จาํ ได้วา่ เป็ นเพือนกับนายฮ่อ จึงไม่ฆ่า และบอกเรื อง
ให้ทราบ... มีปัญหาว่าอย่างนี บุคคลดังกล่าวจะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรหรื อไม่

5

ธงคําตอบ

การที นายลี ไปตกลงจ้างนายเล่งที เมื องฮ่องกงให้ฆ่านายฮ่อ นายลี
มี ค วามผิ ด ฐานเป็ นผู ้ใ ช้ ใ ห้ น ายเล่ ง กระทํา ความผิ ด ฐานฆ่ า ผู ้อื น
โดยไตร่ ตรองไว้ก่อน แต่ความผิดนันยังไม่ไ ด้กระทําลง ต้องระวาง
โทษ 1 ใน 3 ของโทษที กําหนดไว้สําหรั บความผิด ฐานฆ่ าผูอ้ ื นโดย
ไตร่ ตรองตาม ป.อ. ม.289 (4) ประกอบ ม.84 ว.2 แต่เนื องจากการใช้
ให้ ก ระทํา ความผิ ด ดัง กล่า วได้ก ระทํา นอกราชอาณาจัก รและไม่ มี
ความผิดทีได้กระทําในราชอาณาจักร กรณี จึงไม่ตอ้ งด้วย ม.6 เพราะ
กรณี นีการใช้เกิดขึนนอกราชอาณาจักร ไม่มีการกระทําแม้แต่ส่วนหนึ ง
ส่ ว นใดเกิ ด ในราชอาณาจัก รและไม่ มี ผ ลของการกระทํา เกิ ด ใน
ราชอาณาจักร และกรณี กไ็ ม่ตอ้ งด้วย ม.8 เนื องจากไม่มีคนไทยเข้าไป
เกียวข้อง จึงไม่อาจลงโทษนายลีในราชอาณาจักรได้
6
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ความผิดนอกอาณาจักรทีลงโทษได้
เรื องแรก หลักอํานาจลงโทษสากล มาตรา 7
(มันคงแปลงเพศไปก่อการร้ายและชิงทรัพย์ในทะเลหลวง)
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ม. 7 ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร คือ
(1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ม.107 ถึงม.129
(1/1) ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ม. 135/1 ม. 135/2 ม. 135/3 และ
ม. 135/4
(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ม. 240 ถึงม. 249 ม. 254 ม. 256
ม. 257 และม. 266 (3) และ (4)
(2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ม. 282 และม. 283
(3) ความผิดฐานชิงทรัพย ม. 339 และความผิดฐานปลนทรัพย ม. 340 ซึ่งได
กระทําในทะเลหลวง
»(มั่นคงแปลงเพศไปกอการรายและชิงทรัพยในทะเลหลวง)

4

.

หลักอํานาจลงโทษสากล
(1) ความผิดเกียวกับความมันคง
ม.107 ถึงม.129
9

(1/1) ความผิดเกียวกับการก่อการร้าย
ตามม. 135 / 1 - 4
(แก้ไขเมือปี 2546)
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(2) ความผิดเกียวกับการปลอมและแปลง
ม. 240 ถึงม. 249 ม. 254 ม. 256 ม. 257 และม.
266 (3) และ (4)
(2 ทวิ) ความผิดเกียวกับเพศตามม.282 และ
283 (ไม่รวมม. 283 ทวิ ยินยอม)
11

ข้อสอบนางเดือนพาสาวมาเลไปค้าประเวณีทีญีปุ่ น เนฯสมัย 53
นางเดื อนคนไทยซึ งเป็ นนายหน้าหาหญิ งไปค้าประเวณี ได้ไปที ประเทศมาเลเซี ยและ
ชักชวนให้นางดาวคนมาเลเซียไปค้าประเวณี ทีประเทศญีปุ่ น โดยนางเดื อนจะเป็ นธุระในเรื อง
การเดินทาง นางดาวตกลงเต็มใจไปด้วย นางเดื อนจึ งพานางดาวเดิ นทางจากประเทศมาเลเซี ย
ไปส่งให้สถานค้าประเวณี ทีประเทศญีปุ่ น นางเดือนได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนกับได้ค่า
นายหน้าอีกจํานวนหนึงเป็ นของตน นางดาวค้าประเวณี ทีประเทศญีปุ่ นวันเดี ยวก็ถูกตํารวจจับ
แต่นางเดือนหนี กลับมาประเทศไทยได้ ทางการของประเทศญีปุ่ นจึงแจ้งให้ตาํ รวจไทยทราบ
การกระทําของนางเดือนเป็ นความผิดฐานเป็ นธุ ระจัดหาหรื อพาไปเพือการอนาจารซึ ง
ชายหรื อหญิงเพือสนองความใคร่ ของผูอ้ ืนตาม ปอ.ม.282 ต่อมานางเดือนถูกจับได้ในประเทศ
ไทย พนักงานอัยการฟ้ องนางเดือนต่อศาลอาญาขอให้ลงโทษในความผิดดังกล่าว

– ให้วนิ ิจฉัยว่า นางเดือนจะถูกลงโทษในราชอาณาจักรได้หรื อไม่
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คํา ตอบ นางเดื อ นกระทํา ผิ ด นอกราชอาณาจัก รและเป็ น
ความผิ ด เกี ยวกั บ เพศตามที บัญ ญัติ ไ ว้ใ น ม. 282 ซึ งเป็ น
ความผิด ที ปอ.ม.7(2 ทวิ ) ระบุ ไ ว้ นางเดื อ นจึ ง ต้อ งรั บ โทษ
ในราชอาณาจักรตามม. 7
อนึ ง แม้ทางการของประเทศญีปุ่นจะแจ้งให้ตาํ รวจไทย
ทราบอัน ถื อ ว่ า เป็ นการร้ อ งขอให้ ล งโทษตามม.8(ก) แต่
ความผิดทีนางเดือนได้กระทําไม่ใช่ความผิดทีระบุในวรรคสอง
ของ ม.8 ดังนัน นางเดือนจึงไม่ตอ้ งรับผิดในราชอาณาจักรตาม
ม.8
13

(3) ความผิดฐานชิงทรัพย์และ
ปล้นทรัพย์ทีได้กระทําได้ใน
ทะเลหลวง
14
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ฎ 6516/2537 ความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผูอ้ ืนเกิดขึนในทะเลหลวง
นอกราชอาณาจักร ศาลไทยจะลงโทษผูก้ ระทําผิดทีเป็ นคนไทยในข้อหา
ความผิดต่อชี วิตตามม. 8(4) ได้ต่อเมือผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ม. 8(ก) เมื อไม่ ป รากฏว่ า ผู ้ต ายซึ งถื อ ว่ า เป็ น
ผูเ้ สี ย หายเป็ นใคร และไม่ ป รากฏว่ า จะมี ผู้ใ ดซึ งสามารถจัด การแทน
ผูต้ ายได้ตามปวิอ.ม. 5(2) ดําเนิ นการร้องขอให้ศาลไทยลงโทษ ฉะนัน จึง
ลงโทษจําเลยฐานฆ่าผูอ้ ืนไม่ได้ คงลงโทษได้เฉพาะพยายามฆ่าผูเ้ สี ยหาย
ทังสี ซึ งผูเ้ สี ยหายทังสี ได้ร้องทุกข์ขอให้ลงโทษจําเลยแล้วเท่านัน

(ศาลฎี กาลงโทษฐานปล้น ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2
ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี ด้วย แต่ไม่ ได้อธิ บ ายว่าใช้อาํ นาจตาม มาตรา 7 (3)
หรื อไม่ อนึง คดีนีลงโทษจําคุกตลอดชี วติ )
15

ข้อสังเกต
1. ม. 7 (1) ความผิดเกียวกับความ
มันคงแห่งราชอาณาจักร เฉพาะหมวด 1
ถึงหมวด 3 ไม่รวมหมวด 4
16
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ลักษณะ 1 ความผิดเกียวกับความมันคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และ
ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ ม.107 ถึง ม.112
หมวด 2 ความผิดต่อความมันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ม.113
ถึง ม.118
หมวด 3 ความผิดต่อความมันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ม.119
ถึง 129
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2. ม. 7 (1/1) ความผิดเกียวกับ
การก่อการร้ายทังหมด

18
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ในส่ วนทีเป็ นความผิดเกียวกับ
การก่อการร้าย ทีน่าสนใจจะ
นํามาแต่งเป็ นข้อสอบ คือ...
19

ม. 135/1 ผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นความผิดอาญาดังต่อไปนี
(1) ใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อกระทําการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อ อันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อร่ างกาย หรื อเสรี ภาพของบุคคลใด ๆ
(2) กระทําการใดอัน ก่ อให้เ กิ ด ความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ ระบบการขนส่ งสาธารณะ
ระบบโทรคมนาคม หรื อโครงสร้างพืนฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะ
(3) กระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึง รัฐใด หรื อของบุคคล
ใด หรื อต่อสิ งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรื อน่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจอย่างสําคัญ
ถ้า การกระทํานันได้กระทําโดยมี ค วามมุ่ง หมายเพือขู่เ ข็ญหรื อ บังคับ รั ฐ บาลไทย
รั ฐ บาลต่า งประเทศ หรื อองค์ก ารระหว่างประเทศ ให้กระทํา หรื อไม่ ก ระทํา การใดอัน จะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง หรื อเพือสร้างความปั นป่ วนโดยให้เกิ ดความหวาดกลัวใน
หมู่ประชาชน ผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดฐานก่อการร้าย
20

10

.

ม.135/2 ผูใ้ ด
(1) ขู่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อนั ควรเชือได้วา่ บุคคล
นันจะกระทําการตามทีขู่เข็ญจริ ง หรื อ
(2) สะสมกําลังพลหรื ออาวุธ จัดหาหรื อรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรื อรับการฝึ ก
การก่อการร้าย ตระเตรี ยมการอืนใด หรื อสมคบกัน เพือก่อการร้าย หรื อกระทํา
ความผิดใด ๆ อันเป็ นส่ วนของแผนการเพือก่อการร้าย หรื อยุยงประชาชนให้เข้ามี
ส่วนในการก่อการร้าย หรื อรู้วา่ มีผจู้ ะก่อการร้ายแล้วกระทําการใดอันเป็ นการช่วย
ปกปิ ดไว้
– ผูน้ นต้
ั องระวางโทษจําคุกตังแต่สองปี ถึงสิ บปี และปรับ...
21

3. ม. 7 (2) ความผิดเกียวกับการ
ปลอมและแปลง
- ม. 240 - 249 ปลอมเงินตรา
- ม. 254, 256, 257 เกียวกับแสตมป์
- ม. 266 (3,4) เกียวกับใบหุน้ และตัวเงิน
22
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ทีน่าสนใจทีจะนํามาแต่งเป็ น
ข้อสอบได้ไม่ยาก คือ
เรื อง
ปลอมเงินตรา
23

ม. 240 - 249 ปลอมเงินตรา

ค น ต่ า ง ด้ า ว ป ล อ ม เ งิ น ไ ท ย ใ น
ต่ า งประเทศเพื อขาย แล้ว ถู ก ตํา รวจ
ต่ า งประเทศจั บ ศาลต่ า งประเทศ
พิพากษาจําคุ ก 15 ปี ติ ดคุ กได้ 1 ปี
ก็ ห นี ม าไทย ศาลไทยลงโทษได้อี ก
หรื อไม่ คําตอบต้องลากมาตังแต่ ม.7

24
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4. ม. 7 (2 ทวิ) ความผิดเกียวกับเพศ
- ม. 282 และ 283 เพือสนองความใคร่ ของ
ผูอ้ ืน
- ไม่รวม ม. 283 ทวิ และ 284 เพือสําเร็จ
ความใคร่ ของตนเอง

25

ม. 282 ออกข้อสอบสมัย 53 ไปแล้ว

26
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5. ม. 7 (3) ชิงทรัพย์หรื อปล้น
ทรัพย์ ซึ งได้กระทําในทะเลหลวง
- ฎ 6516 / 2537 โจรสลัดปล้นทรัพย์
ในทะเลหลวง
27

ถ้าการปล้นทรั พย์เ กิ ด นอกราชอาณาจักร
แต่ ไ ม่ ไ ด้เ กิ ด ในทะเลหลวง ศาลไทยจะ
ล ง โ ท ษ ไ ด้ ต้ อ ง เ ข้ า ก ร ณี ม . 8 ( 9 )
- ฎ 801/2505 (ป)
28
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ฎ. 801/2505 (ป) จํ า เลยเป น คนสั ญ ชาติ ไ ทย
กระทําผิดฐานปลนทรัพยนอกราชอาณาจักร ผูเสียหาย
ไดรองขอใหลงโทษจําเลยภายในราชอาณาจักร ตองตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ม. 8
(เหตุเกิดที่ตําบลหัวเชียง อําเภอเมืองเวียงจันทน จังหวัด
เวียงจันทน ประเทศลาว)

29

หลักบุคคล

ม. 8 ผูใ้ ดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ
(ก) ผูก้ ระทําความผิดนันเป็ นคนไทย และรัฐบาลแห่ ง
ประเทศทีความผิดได้เกิดขึนหรื อผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้
ลงโทษ หรื อ
(ข) ผูก้ ระทําความผิดนันเป็ นคนต่างด้าว และรัฐบาล
ไทยหรื อคนไทยเป็ นผูเ้ สี ยหาย และผูเ้ สี ยหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ
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ถ้าความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร

คือ
(1) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน...
(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัตไิ วใน ม.264 ม.265 ม.266(1)
และ (2) ม. 268 ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับม. 267 และม. 269
(2/1)ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตามที่บัญญัติไวในม.269/1
ถึงม.269/7
(2/2) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไวในม. 269/8
ถึง ม. 269/15
(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวใน ม. 276 ม. 280 และม.285
ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับม. 276

มาตรา 269/5 ผูใ้ ดใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ ในประการทีน่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ นหรื
ื อประชาชน
มาตรา 269/6 ผูใ้ ดมีไว้เพือนําออกใช้ซงบั
ึ ตรอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ
ตามมาตรา 269/5 ในประการทีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ นหรื
ื อประชาชน
มาตรา 269/7 ถ้าการกระทําดังกล่าวในหมวดนี เป็ นการกระทําเกียวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ทผูี อ้ อกได้ออกให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิใช้ เพือใช้ประโยชน์ในการชําระค่าสินค้า
ค่าบริการหรือหนีอืนแทนการชําระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผูก้ ระทําต้อง
ระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัตไิ ว้ในมาตรานัน ๆ กึงหนึง
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(4) ความผิดต่อชี วติ ตาม ม.288 ถึง ม.290
(5) ความผิดต่อร่ างกาย ตาม ม.295 ถึง ม.298
(6) ความผิดฐานทอดทิงเด็ก คนป่ วยเจ็บหรื อคนชรา ตามม. 306ถึงม.308
(7) ความผิดต่อเสรี ภาพ ตาม ม.309 ม.310 ม.312 ถึงม.315 และม.317 ถึงม.320
(8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิงราวทรัพย์ตาม ม.334 ถึง ม.336
(9) ความผิดฐานกรรโชก รี ดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ม. 337 ถึงม. 340

(10) ความผิดฐานฉ้อโกง ม. 341 ถึงม. 344 ม. 346 และม. 347
(11) ความผิดฐานยักยอก ม. 352 ถึงม. 354
(12) ความผิดฐานรับของโจร ม. 357
(13) ความผิดฐานทําให้เสี ยทรัพย์ม. 358 ถึงม. 360

ข้อสอบ เรืองนายซิงห์ สมัย 52 ปี 2542 ออก ม.8(5) ทําร้าย
ร่างกายสาหัส ม.297 และ ม.8(13) ทําให้เสียทรัพย์ ม.358
–

ธงคําตอบ มีวา่ นายซิงห์ใช้มีดทําร้ายนางสาวสวยได้รับอันตรายสาหัสใน
เครื องบินของสายการบินแอร์อินเดีย ระหว่างทีบินอยูเ่ หนือน่านฟ้ าในทะเลหลวง
เป็ นกรณี ทีนายซิงห์กระทําความผิดนอกราชอาณาจักร เมือนายซิ งห์ผกู ้ ระทํา
ความผิดนันเป็ นคนสัญชาติอินเดียซึงเป็ นคนต่างด้าวและนางสาวสวยคนสัญชาติ
ไทยเป็ นผูเ้ สี ยหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผูม้ ีอาํ นาจแล้ว อีกทังความผิด
ฐานทําร้ายร่ างกายนางสาวสวยได้รับอันตรายสาหัสตามปอ.ม.297 ก็เป็ นความผิดที
ระบุไว้ใน ปอ.ม.8(5) ด้วย ดังนัน กรณี ทีพนักงานอัยการฟ้ องนายซิงห์ ฐานทําร้าย
ร่ างกายนางสาวสวย นายซิงห์จะถูกลงโทษในราชอาณาจักรได้ตามม.8 (ข)
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–

นายซิ งห์ใช้มีดกรี ดเสื อนายซันขาด แม้จะเป็ นความผิดฐานทําให้เสี ยทรัพย์
ตามปอ.ม.358 อันเป็ นความผิดทีระบุไว้ใน ปอ.ม.8(13) ก็ตาม แต่นายซันผุเ้ สี ยหาย
เป็ นคนสัญชาติอิน เดี ย จึ งถือไม่ได้ว่าคนไทยเป็ นผูเ้ สี ยหาย กรณี ย่อมไม่ตอ้ งด้วย
หลัก เกณฑ์ ม.8(ข) ที นายซิ ง ห์ จ ะต้อ งรั บ โทษในราชอาณาจัก ร ดัง นัน กรณี ที
พนักงานอัยการฟ้ องนายซิงห์ฐานทําให้เสี ยทรัพย์ของนายซันเสี ยหาย นางซิ งห์จะ
ถูกลงโทษในราชอาณาจักรไม่ได้

ฎ. 1289/2521 จําเลยเป็ นคนไทย เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและ
ผูช้ ่ วยสมุห์บญ
ั ชี ผูจ้ ดั การธนาคารกรงเทพสาขาไทเปมอบ
เงินให้จาํ เลยนําไปฝากธนาคารอืน จําเลยจึงเป็ นผูค้ รอบครอง
เงิ น นัน เมื อจําเลยถอนเงิ นไปโดยทุจริ ต จึ งมีความผิดตาม
ปอ.ม.354 คือยักยอกทรัพย์ตามม.352 ทีได้กระทําในฐานที
ผูก้ ระทําความผิดเป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินของผูอ้ ืนอันย่อมเป็ น
ที ไว้วางใจของประชาชน และเป็ นกรณี ต้องตามประมวล
กฎหมายอาญา ม. 8 ธนาคารกรุ งเทพเป็ นผูเ้ สี ยหายร้ องทุกข์
ได้และลงโทษในราชอาณาจักรได้
3

18

.

ขอสอบสมัย ๗๒
คําถาม
นายพอนคนลาวมีบานอยูในนครเวียงจันทน โทรศัพทไปบอกนายแดง
คนไทยซึ่งมีบานอยูที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคายวานางบัวซึ่งมีบา นอยู
ติดกันกับบานนายพอนที่นครเวียงจันทน เก็บทองคําจํานวนมากไวที่บาน
ใหนายแดงกับพวกไปปลน นายแดงวางแผนการปลนกับนายดําและพวก
ซึ่งเปนคนไทยที่บานของนายแดง จากนั้นนายดํากับพวกใชเรือที่นายแดง
จัดเตรียมไวใหแลนขามแมนํา้ โขงไปพบนายพอน นายพอนพานายดํากับ
พวกไปปลนสําเร็จ แลวแยกกันหลบหนี นายดํานําทองคําที่ปลนไดไปเก็บ
ไวที่บานของนายดําเพื่อรอแบงกัน นางบัวรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรทาบอ จังหวัดหนองคาย ใหดําเนินคดีแกนายแดง นายดํา
และนายพอน
ใหวินิจฉัยวา นายแดง นายดํา และนายพอนจะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรหรือไม

ธงคําตอบ
นายแดงรวมวางแผนการปลนทรัพยที่บา นของนายแดงซึ่งตั้งอยูที่อําเภอทา
บอ จังหวัดหนองคาย แตไมไดไปรวมในการปลนทรัพยดวย จึงไมเปนตัวการใน
ความผิดฐานปลนทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๐ ประกอบ
มาตรา ๘๓ แตการใชบานของตนเปนสถานที่วางแผนในการปลนทรัพยและ
จัดเตรียมเรื่อไวใหนายดํากับพวกใชแลนขามแมน้ําโขงไปปลน เปนการ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกนายดํากับพวกในการกระทําความผิดฐานปลน
ทรัพยกอ นมีการกระทําความผิด เมื่อนายดํากับพวกกระทําความผิดฐานปลน
ทรัพย นายแดงจึงมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนผูอ่นื ซึ่งกระทําความผิดฐานปลน
ทรัพย ตามมาตรา ๓๔๐ ประกอบมาตรา ๘๖ จะตองรับโทษในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๔
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นายดําคนไทยรวมกับพวกกระทําความผิดฐานปลนทรัพยนางบัว
คนตางดาวนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐
ประกอบมาตรา ๘๓ ซึ่งเปนความผิดดังระบุไวในมาตา ๘ วรรคสอง (๙)
เมื่อนางบัวไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรทาบอให
ดําเนินคดีแกนายดํา อันถือไดวานางบัวไดรองใหลงโทษนายดําใน
ราชอาณาจักรตามมาตา ๘ วรรคแรก (ก) นายดําจึงตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร
นายพอนคนตางดาวกระทําความผิดฐานปลนทรัพยนางบัวคนตางดาว
นอกราชอาณาจักร แมจะไดรวมกระทําความผิดกับนายดําและพวกซึ่งเปน
คนไทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ประกอบมาตรา ๘๓ แต
เมื่อนางบัวผูเสียหายมิไดเปนคนไทย ไมเขาเงื่อนไขที่จะขอใหลงโทษ
นายพอนในราชอาณาจักรได ตามมาตรา ๘ วรรคแรก (ข) จึงลงโทษนาย
พอนในราชอาณาจักรไมได

ข้อสอบจดหมายหมินจากดาการ์ เนฯ สมัย 43

นายสมานเป็ นข้าราชการสถานทูตไทยซึ งตังอยูท่ ีเมืองดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล เขียนจดหมายถึงเพือนประเทศไทยว่านางสมรข้าราชการอีกคนหนึง
ของสถานทูตเป็ นชูก้ บั คนขับรถของสถานทูต ดังนี นายสมานจะต้องถูกลงโทษ
ฐานหมินประมาทในราชอาณาจักรเพียงใดหรื อไม่

ธงคําตอบ การกระทําผิดในสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ มิใช่การ
กระทําผิดในราชอาณาจักรเพราะสถานทูตไทยในต่างประเทศมิใช่
ราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายของ ม.4 แต่โดยผลในการกระทําหรื อใน
ลักษณะแห่งการกระทําถือได้วา่ นายสมานได้กระทําความผิดใน
ราชอาณาจักร ตาม ป.อ. ม.5 จึงลงโทษนายสมานฐานหมินประมาทใน
ราชอาณาจักรได้
40
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ข้อสังเกตหลักบุคคล
เกียวกับม. 8 (1) ถึง (13)
1. ต้องกระทําผิดนอกราชอาณาจักร
2. ต้องมีคนไทยเกียวข้อง
3. ถ้าผูก้ ระทําผิดเป็ นคนต่างด้าว และ
ผูเ้ สี ยหายเป็ นคนต่างด้าว ไม่เข้าม. 8
(ข้อสอบนายซิ งห์กรณี ใช้มีดกรี ดเสื อนายซัน)

3

4. ต้องมีการร้องขอให้ลงโทษ (ฎีกา
เรื อผูอ้ พยพ ในส่ วนข้อหาฆ่า ลงโทษ
ไม่ได้เพราะไม่มีผใู ้ ดร้องขอ)

3
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ั
5. ม. 8 (1) ถึง (13) มีทงอาญา

แผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว
- ฎ 1289 / 2521 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด สาขากรุ งไทเป
ยักยอก
3

เปรี ยบเทียบม. 7 และ 8
1. ม. 7 ไม่ตอ้ งร้องขอให้ลงโทษ ม. 8 ต้องร้องขอ
ฎ 6516 / 2537 ต้องมีผเู ้ สี ยหายร้องขอให้ลงโทษจําเลย ฐาน
ฆ่าผูอ้ ืน
2. ม. 7 คําว่าผูใ้ ดไม่จาํ กัดว่าต้องเป็ นคนไทย ม. 8 ต้องมี
คนไทยเกียวข้อง
ฎ 6516 / 2537 ปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง
3
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3. ม. 7 และ 8 ต่างเป็ นความผิดทีกระทํา

นอกราชอาณาจักร
4. ม. 7 (3) ชิงทรัพย์หรื อปล้นทรัพย์ในทะเล

หลวง ส่ วนม. 8 ฆ่าผูอ้ ืน
5. ความผิดอาญาตามพรบ.ต่าง ๆ ถ้ากระทําผิด
นอกราชอาณาจักร หากพระราชบัญญัตินนั ๆ
ไม่ได้บญั ญัติให้รับผิดในราชอาณาจักร ผูก้ ระทําผิด
ก็ไม่ตอ้ งรับโทษในราชอาณาจักร

ฏ.312/2558 ความผิดฐานหน่ วงเหนี ยวหรื อกักขัง ทําให้ปราศจากเสรี ภาพ
เพือให้ผอู้ ืนทําการค้าประเวณี ตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ.2539 ม. 12 เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิ นทีเกิ ดขึ นในประเทศเดนมาร์ กนอก
ราชอาณาจัก ร จําเลยที 3 ผูก้ ระทําผิด เป็ นคนไทยและผูเ้ สี ยหายทังสองได้ร้อ ง
ขอให้ลงโทษ จําเลยที 3 จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรและศาลไทยจะลงโทษ
ได้เฉพาะความผิดต่อเสรี ภาพตามม. 309 และม. 310 ประกอบม. 8 ตาม ป.อ.
เท่านัน ศาลฎี กาต้องตีความกฎหมายทางอาญา โดยเคร่ งครั ด จะขยายความม. 8
ไปไกลว่า กฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ให้ลงโทษผูก้ ระทําผิดตามกฎหมายพิเศษ
เฉพาะเรื องอันมีโทษหนักขึนตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ.2539 ม. 12 หาได้ไม่ และม. 12 นันเองไม่ได้บญ
ั ญัติว่า หากกระทําความผิด
ดังกล่าวไม่วา่ ภายในหรื อนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษด้วย
46

23

