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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 5)

อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
27 มิถุนายน 2563

เจ้าพนักงานไทยกระทําผิดนอกราชอาณาจักร

ม. 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทํา
ความผิดใน ม.147 - 166 และ ม.200 - 205
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร
(จําว่าเริ มตังแต่เรื อง จพง.ยักยอก)
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ม. 9

เจ้าพนักงานกระทําผิดนอกราชอาณาจักร
1. ต้องกระทําผิดนอกราชอาณาจักร
2. ไม่จาํ ต้องมีสัญชาติไทย
3. ไม่รวมความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ม.143 ม.144
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- เจ้าพนักงานตาม ปอ. ม.1(16) แก้ไขปี 2558
1. หมายถึงบุคคลซึ งกฎหมายบัญญัติวา่ เป็ นเจ้าพนักงาน หรื อ
2. บุคคลซึงได้รับแต่งตังตามกฎหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีราชการไม่วา่
เป็ นประจําหรื อชัวครังคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่
ข้อสังเกต
1. ไม่ตอ้ งคํานึงว่าเป็ นข้าราชการรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภท
เงินเดือนตามแนวฎีกาเดิมอีกต่อไป
2. ลูกจ้างไม่วา่ ประจําหรื อชัวคราวก็เป็ นเจ้าพนักงานได้ ถ้าได้รับ
แต่งตังตามกฎหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
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เจ้าพนักงานไทยกระทําผิดนอก ราชอาณาจักร
ม.147 - 166 และ ม. 200 - 205 ทีเป็ นข้อสอบได้
ม.147 เจ้าพนักงาน มีหน้าทีซื อ ทํา จัดการหรื อรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นนเป็
ั นของตน หรื อเป็ นของผูอ้ ืนโดยทุจริ ต หรื อโดย
ทุจริ ตยอมให้ผอู ้ ืนเอาทรัพย์นนเสี
ั ย
ม.148 เจ้าพนักงาน ใช้อาํ นาจในตําแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรื อจูงใจเพือให้บุคคลใดมอบให้หรื อหามาให้ซึงทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อืนใดแก่ตนเองหรื อผูอ้ ืน
ม.149 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงาน... เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ เพือกระทํา
การหรื อไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ งไม่วา่ การนันจะชอบหรื อมิชอบด้วยหน้าที
ม.157 จ้าพนักงาน ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีโดยมิชอบเพือให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึงผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าทีโดยทุจริ ต
ม.158 เจ้าพนักงาน ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่ อนเร้น เอาไปเสี ย หรื อทําให้สูญหายหรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซึงทรัพย์หรื อเอกสารใดอัน
เป็ นหน้าทีของตนทีจะปกครองหรื อรักษาไว้หรื อยินยอมให้ผอู ้ ืนกระทําเช่นนัน

- ฎ.527/2475จําเลยเป็ นเลขานุ การสถานทูตสยามเขียนข้อความ

ลงในเช็คสังธนาคารจ่ายเงิ นให้จาํ เลย แลได้เซ็นปลอมลายพระ
นามหม่อมเจ้าดํารัสดํารงค์อรรคราชฑูตสยามว่าเป็ นผูส้ งจ่
ั าย แต่
จําเลยยังหาทันรั บเงิ นไม่ เหตุเกิ ดที ฑูตสยามประเทศเยอรมัน นี
ศาลฎี กาตัดสิ นว่า จําเลยมีตาํ แหน่งราชการในคณะฑูตสยามและ
ทํ า ผิ ด ในส ถา นฑู ต กฎหมา ยถื อ เหมื อ นว่ า จํ า เลยทํ า ผิ ด
ภายในประเทศสยาม แลลงโทษจํา คุ ก จํา เลยมี ก ํา หนด 1 ปี 6
เดือน
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ข้อสอบเนฯ สมัย 55 ปี 2545
ธงคําตอบ การที นายเก่งเป็ นเจ้าพนักงานตําแหน่ งเลขานุ การ
สถานฑูตไทยประจําประเทศปานากัว ยักยอกเอาเงินของทางราชการที
ตนมีหน้าทีดูแลไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน ย่อมเป็ นความผิดฐานเป็ น
เจ้าพนักงานยักยอกตาม ปอ.ม.147 ส่ วนการทีนายเก่งขอให้นายกล้า
อัครราชฑูตไทยประจําประเทศดังกล่าวปกปิ ดความผิดของตนโดยตน
จะนํามาคืนแก่ทางราชการและขอให้ค่าปกปิ ดแก่นายกล้าหนึงล้านบาท
นายเก่งมีค วามผิดฐานขอให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพือจูงใจให้ไม่
กระทําการอันมิ ชอบด้วยหน้าที ตามปอ.ม.144 (เทียบ ฎ.1035/2464)
ความผิดตามปอ.ม.144 ไม่เป็ นความผิดจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ตามปอ.ม.9 เพราะมิใช่ความตามทีบัญญัติไว้ใน
7

ปอ.ม.147 ถึ ง ม.166 และม.200 ถึงม.205 และถึ งแม้น ายเก่ ง
ผูก้ ระทํา ความผิ ด นันเป็ นคนไทยและกระทรวงต่ า งประเทศ
ผูเ้ สี ยหายร้องขอให้ลงโทษก็ตาม แต่ ม.144 มิใช่ ความผิดทีระบุ
ไว้ใ นม.8(1)-(13) นายเก่ ง จึง ไม่ ต้องรั บโทษในราชอาณาจักร
สําหรับความผิดฐานนี ส่ วนความผิดของนายเก่งตาม ปอ.ม.147
อันเป็ นความผิดทีระบุไว้ในปอ.ม.9 และนายเก่งเป็ นเจ้าพนักงาน
ของรั ฐ บาลไทยด้ ว ยนั น แม้ น ายเก่ ง กระทํา ความผิ ด นอก
ราชอาณาจักร นายเก่งก็ตอ้ งรับโทษในราชอาณาจักรตามปอ.ม.9
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ลองปรับข้อสอบเนฯ สมัย 43 ให้เข้ากับม. 9

นายสมานเป็ นข้าราชการสถานทูตไทยซึ งตังอยู่ทีเมื องดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล เขียนจดหมายถึงเพือนประเทศไทยว่านางสมรข้าราชการอีกคนหนึ ง
ของสถานทูตเป็ นชูก้ บั คนขับรถของสถานทูต ดังนี นายสมานจะต้องถูกลงโทษ
ฐานหมินประมาทในราชอาณาจักรเพียงใดหรื อไม่

ธงคําตอบ การกระทําผิดในสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ มิใช่การ กระทํา
ผิดในราชอาณาจักรเพราะสถานทูตไทยในต่างประเทศมิใช่ราชอาณาจักร
ไทยตามกฎหมายของ ม.4 แต่โดยผลในการกระทําหรื อในลักษณะแห่งการ
กระทําถือได้วา่ นายสมานได้กระทําความผิดในราชอาณาจักร ตาม ป.อ. ม.5
จึงลงโทษนายสมาน ฐานหมินประมาทในราชอาณาจักรได้
9

ข้อสอบสมัยที 64 ปี 2554
คําถาม นายชัยคนไทยเป็ นลูกจ้างขับรถยนต์ของสถานฑูตไทยในประเทศปานากัว
นายเด่นเป็ นข้าราชการประจําสถานฑูตไทยมีหน้าทีรับเรื องการซ่อมยานพาหนะและ
กรอกข้อความในใบสังซ่อมรถยนต์เพือเสนอนายเก่งอุปฑูตลงลายมือชือในใบสังซ่อม
รถยนต์ นายเด่นใช้ให้นายชัยขับรถของสถานฑูตไปส่งของส่วนตัวของตนทีสนามบิน
นายชัยขับรถด้วยความคึกคะนอง รถเสียหลักเฉี ยวชนต้นไม้ขา้ งทางได้รับความเสี ยหายโคม
ไฟหน้ารถหลุดจึงลักเก็บเอาไว้เป็ นของตน นายชัยขับรถกลับมาสถานฑูตและขอให้นายเด่น
ออกใบส่งซ่อมรถยนต์ นายเด่นเกรงว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะรู ้วา่ ตนใช้ให้นายชัยนํารถราชการไป
ใช้ส่วนตัวจนรถได้รับความเสียหาย นายเด่นจึงนําใบสังซ่อมรถยนต์ทีตนรับผิดชอบมา
กรอกข้อความว่ารถเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่างการปฎิบตั ิหน้าทีราชการ แล้วลงลายมือชือ
นายเก่งปลอมในใบสังซ่อมรถยนต์เสี ยเอง แต่ยงั ไม่ทนั ได้มอบให้นายชัย นายเก่งทราบเรื อง
ทังหมดเสียก่อน ต่อมานายชัย นายเด่นจึงถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทย และนายเก่งเดินทาง
กลับประเทศไทยแล้ว แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดาํ เนินคดีแก่นายชัยและนายเด่น
ให้วนิ ิจฉัยว่า นายชัยและนายเด่นมีความผิดฐานใด และต้องรับโทษในราชอาณาจักร
หรื อไม่
10
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ธงคําตอบ
นายชัยคนไทยเป็ นลูกจ้างไม่ได้เป็ นเจ้าพนักงาน ขับรถของสถานฑูตไทยชน
ต้นไม้ทาํ ให้รถยนต์ได้รับความเสี ยหายและลักเอาโคมไฟหน้ารถไปเป็ นของตน
นัน การกระทําของนายชัยจึงไม่เป็ นความผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานมีหน้าทีรักษา
ทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์เป็ นของตนโดยทุจริ ตตามปอ.ม.147 แต่เป็ นความผิดฐาน
ลักทรัพย์ขอนายจ้างตามม.335(11) นอกราชอาณาจักร และนายเก่งอุปฑูตคน
ไทยเป็ นผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้ลงโทษ นายชัยต้องรับโทษในราชอาณาจักร ตาม
ม.8 ว.1 (ก) และว.2 (8)
นายเด่นเป็ นข้าราชการสถานฑูตไทยจึงเป็ นเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยมี
หน้าทีทําเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารใบสังซ่อมรถยนต์ เพือเสนอ
นายเก่งอุปฑูตลงลายมือชือในใบสังซ่อมรถยนต์ ได้กระทําการกรอกข้อความ
ลงในใบสังซ่อมรถยนต์อนั เป็ นเท็จและปลอมลายมือชือของนายเก่งอุปฑูต
การกระทําของนายเด่นจึงเป็ นความผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานมีหน้าที
11

ทําเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดย
อาศัยโอกาสทีตนมีหน้าทีนัน ตามปอ.ม.161 (เทียบฎ.635/2507) และมี
ความผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานปฎิบตั ิหน้าทีโดยมิชอบและโดยทุจริ ตตาม
ม.157 ด้วย (เทียบฎ.265/2543)นายเด่นเป็ นเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทย
กระทําความผิดดังกล่าวนอกราชอาณาจักร อันเป็ นความผิดทีระบุไว้ใน
ม.9 นายเด่นจึงต้องรับโทษในราชอาณาจักร
นอกจากนัน นายเด่นยังมีความผิดตาม ปอ.ม.265 ฐานปลอมเอกสาร
ราชการซึงความผิดดังกล่าวระบุไว้ในม.8ว.2 (2) ซึ งนายเก่ง
ผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้ลงโทษแล้ว ตามม.8ว.1 (ก) นายเด่นจึงต้องรับ
โทษตามม.265 ในราชอาณาจักรด้วย
12
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ฎ.801/2562 ป.อ. มาตรา 147 เปนบทบัญญัติที่ลงโทษแกบุคคลที่กระทํา
ความผิดที่เปนเจาพนักงานและตองมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพย แม
จําเลยที่ 2 จะเปนเจาพนักงานและเปนภริยาของจําเลยที่ 1 ตลอดจนรวมกับ
จําเลยที่ 1 ในการเบียดบังเงินยืมทดรองราชการเปนของตนโดยทุจริต แตจําเลย
ที่ 1 เพียงผูเดียวที่เปนผูขอเงินยืมทดรองราชการและไดรับอนุญาต จําเลยที่ 1
จึงเปนผูมีหนาที่โดยตรงในการจัดการหรือรักษาเงินยืมทดรองราชการ แมจําเลย
ที่ 2 รวมกับจําเลยที่ 1 กระทําความผิดตอบทบัญญัติดังกลาวก็ลงโทษจําเลยที่ 2
อยางเจาพนักงานผูมีหนาที่ในการจัดการหรือรักษาทรัพยแลวเบียดบังทรัพยเปน
ของตนโดยทุจริตไมได คงลงโทษจําเลยที่ 2 ไดแตเพียงในฐานะผูสนับสนุนตาม
ป.อ. มาตรา 86 เทานั้น

13

ข้อสังเกต
หากเจ้าพนักงานรับสิ นบนในขณะทํางานทีต่างประเทศซึงเป็ นความผิด
ตามม. 149 โดยมีบุคคลธรรมดาทีเป็ นคนไทยเป็ นผูร้ ่ วมกระทําความผิดและ
บุคคลธรรมดาคนนันมีความผิดฐานเป็ นผูส้ นับสนุ นตามม. 149 ประกอบม. 86
แต่จะลงโทษบุคคลธรรมดาคนนันไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานแล้วจะลงโทษ
โดยอาศัยม. 8 ก็ไม่ได้เพราะม. 149 มิได้ระบุไว้ในม. 8 จึงลงโทษได้แต่เฉพาะเจ้า
พนักงาน โดยลงโทษตามม. 149 ด้วยผลของหลักบุคคลในม. 9
การกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรตามทีระบุไว้ในม. 9 หากเกิดในสถานทีที
ถือว่าเป็ นการกระทําความผิดในราชอาณาจักร ต้องใช้มาตราอืน ไม่ใช่ม. 9 เช่น
เจ้าพนักงานรับสิ นบนบนอากาศยานไทยซึงอยูน่ อกราชอาณาจักร กรณี นี ต้อง
ลงโทษเจ้าพนักงานตาม ม. 149 โดยอาศัยม. 4 วรรค 2 ไม่ใช่ม. 9 และถ้าเข้าม. 5
หรื อม. 6 แล้วก็ไม่ใช่ม.9 อีก
14
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หลักการคํานึงถึงคําพิพากษา
ในต่างประเทศ
มาตรา 10 การกระทําผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 11 การกระทําผิดในราชอาณาจักร
15

1. การกระทําผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 10 ผูใ้ ดกระทําการนอก
ราชอาณาจักรซึงเป็ นความผิดตามมาตรา
ต่างๆ ทีระบุใน มาตรา 7(2) และ (3) หรื อ

มาตรา 8 และ มาตรา 9 ห้ามมิให้ลงโทษผู้

นันในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานันอีก ถ้า
16

8

.

1. มีคาํ พิพากษาของศาลใน
ต่างประเทศอันถึงทีสุ ดให้ปล่อยตัว
ผูน้ นั หรื อ
2. ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้
ลงโทษและผูน้ นได้
ั พน้ โทษแล้ว
17

ถ้า ผูต้ อ้ งคําพิพากษาได้รับโทษตาม
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศมาบ้าง
แล้ว แต่ยงั ไม่พน้ โทษ ศาลจะลงโทษ
น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้สาํ หรับ
ความผิดนันเพียงใดก็ได้ หรื อจะไม่
ลงโทษเลยก็ได้ ทังนีโดยคํานึงถึงโทษที
ผูน้ นได้
ั รับมาแล้ว

18
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ข้อสังเกต เกียวกับมาตรา 10

1. มาตรา 10 ไม่รวมกรณี มาตรา 7(1)
และ (1/1) ซึ งมาจากหลักป้ องกัน
ตนเอง จึงไม่คาํ นึงถึงว่าผูก้ ระทําผิด จะ
ถูกลงโทษในศาลต่างประเทศแล้ว
หรื อไม่ ศาลไทยลงโทษซํา ได้
19

2. ไม่รวมการกระทําตามมาตรา 7
(2 ทวิ) คือความผิดเกียวกับเพศตาม
มาตรา 282 , 283 จึงถือเป็ น
ข้อยกเว้นว่าศาลไทยลงโทษซําได้
แม้ถกู ศาลต่างประเทศลงโทษแล้ว
20
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3. ต้องเป็ นการกระทําผิดนอก
ราชอาณาจักร ดังนัน จึงไม่ใช่
กรณีตามมาตรา 4 , 5 ,6
21

4. หลักในมาตรา 10 (1) ว่า ห้ามลงโทษ
ในราชอาณาจักรอีก ถ้ามีคาํ พิพากษาศาล
ต่างประเทศถึงทีสุดให้ปล่อยตัว ซึ งอาจ
หมายถึงศาลยกฟ้ องเพราะฟังไม่ได้วา่
จําเลยกระทําผิดหรื อคดีโจทก์ขาดอายุ
ความหรื อเหตุผลอืนทีให้ปล่อยตัว
แต่ไม่ใช่กรณีทีหนีประกันมา

22
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5. กรณี มาตรา 10 (2) ห้ามมิให้
ลงโทษอีก ถ้าศาลต่างประเทศ
พิพากษาลงโทษและผูน้ นพ้
ั น
โทษแล้ว
23

6. กรณี มาตรา 10 วรรคท้าย ซึง
ผูก้ ระทําได้รับโทษแล้วแต่รับโทษไม่
ครบหลบหนี มาเสี ยก่อน ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าทีกฎหมายกําหนด
หรื อไม่ลงโทษเลยก็ได้ ให้เป็ น
ดุลพินิจของศาล
24
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ข้อสอบเนฯสมัย ๔๕ นายหลุยส์ นายโจและนายแจ๊คร่ วมกันปล้นทรัพย์
และฆ่าพระภิกษุไทย ๖ รู ป ทีวัดไทยในสหรัฐอเมริ กา นายหลุยส์กบั นาย
โจถูกจับและฟ้ องศาลในสหรัฐอเมริ กา ศาลพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกนาย
หลุยส์ ๑๐ ปี ยกฟ้ องนายโจ ส่ วนนายแจ๊คหลบหนีเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย
นายหลุยส์ถูกจําคุกอยู่ ๑ ปี ก็หลบหนี มาได้ จึงไปชวนนายโจและพากันเดิน
ทางเข้ามาหานายแจ๊คในประเทศไทย นายทองซึงเป็ นบิดาของพระภิกษุรูป
หนึงทีถูกฆ่าทราบเรื องเข้าจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้นาํ ตัว
ผูก้ ระทําความผิดทังสามคนมาลงโทษ
ถามว่าจะลงโทษนายหลุยส์ นายโจและนายแจ็คในประเทศไทยได้
อย่างไรหรื อไม่

25

คําตอบ กรณี เป็ นการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร เหตุเกิดในสหรัฐแต่
ผูเ้ สี ยหายเป็ นคนไทย เมือพิจารณาตามมาตรา ๘ คนไทยเข้าไปเกียวข้องในฐานะ
เป็ นผูเ้ สี ยหาย นายหลุยส์ นายโจ นายแจ๊คทําความผิดนอกราชอาณาจักรโดย
ผูเ้ สี ยหายเป็ นคนไทย ผูเ้ สี ยหายคือบิดาของพระทีถูกฆ่าได้ร้องขอให้ลงโทษใน
การกระทําความผิดนันเป็ นความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผูอ้ ืน นายหลุยส์ นาย
โจ นายแจ๊ค ก็ตอ้ งรับโทษในราชอาณาจักรตาม ปอ.มาตรา ๘ (๔) (๙) แต่วา่ นาย
หลุยส์ได้รับโทษตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศมาแล้วแต่ยงั ไม่พน้ โทษ
ดังนัน ศาลไทยจะลงโทษน้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนัน
เพียงใดก็ได้ หรื อจะไม่ลงโทษเลยก็ได้โคยคํานึงถึงโทษทีนายหลุยส์ได้รับมาล้ว
ตาม ปอ.มาตรา ๑๐ วรรคสอง
26
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ส่วนนายโจมีพิพากษาศาลต่างประเทศอันถึงทีสุ ดให้ปล่อยตัวไปแล้ว
จึงต้องห้ามไม่ให้ลงโทษนายโจในราชอาณาจักรเพราะการกระทําความผิด
นันตาม ปอ.มาตรา ๑๐(๑)
ส่วนนายแจ๊คยังไม่มีคาํ พิพากษาของศาลต่างประเทศแต่อย่างใด กรณี
ไม่เข้ามาตรา ๑๐ เมือไม่เข้ามาตรา ๑๐ ก็เป็ นเรื องของมาตรา ๘ ศาลไทยมี
อํานาจลงโทษได้ตามทีกฎหมายบัญญัติไว้

27

7. บัญญัติ มาตรา 10 ขึนมา เพราะเหตุวา่
ป.วิ.อ. มาตรา 39(4) ห้ามมิให้ฟ้องผูก้ ระทํา
ผิดอีกกรณี ทีมีคาํ พิพากษาเสร็ จเด็ดขาดใน
ความผิดทีได้ฟ้อง ซึ งเรี ยกว่าฟ้ องซํา แต่มี
หลักว่าจะเป็ นการฟ้ องซํา คําพิพากษา
เสร็ จเด็ดขาดนันต้องเป็ นคําพิพากษาของ
ศาลไทย ถ้า…

28
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ถ้า มีคาํ พิพากษาเสร็ จ

เด็ดขาดของศาลต่างประเทศ
จะพิจารณาเพียงว่าเข้ามาตรา
10 หรื อ 11 หรื อไม่
29

8. การกระทําผิดอาจมีหลาย
กรรม ถ้าถูกฟ้ องเป็ นบางกรรม
ในต่างประเทศ ศาลไทยก็ผกู พัน
เฉพาะการกระทํากรรมทีศาล
ต่างประเทศพิจารณาไปแล้ว ....
30
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ส่วนกรรมอืนทียังไม่มีการฟ้ องและ
ศาลในต่างประเทศยังไม่ได้
พิจารณาพิพากษาก็ถือว่าไม่เข้าอยู่
ในเงือนไขมาตรา 10
- ฎ. 4901/2555
31

ฎ.๔๙๐๑/๒๕๕๕ ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษจําเลย
ข้อหาค้าประเวณี แต่คดีนีจําเลยกระทําความผิดข้อหาเป็ นธุระ
จัดหาซึงบุคคลใดเพือการอนาจาร และเพือให้บุคคลนันกระทํา
การค้าประเวณี เป็ นคนละข้อหากันและการกระทําต่างกัน การ
ห้ามมิให้ลงโทษจําเลยในราชอาณาจักรตาม ปอ.มาตรา ๑๐
ต้องเป็ นการลงโทษเพราะการกระทําเดียวกัน คือ เมือลงโทษ
ข้อหาใดในต่างประเทศแล้วจะลงโทษข้อหาเดียวกันซําใน
ราชอาณาจักรอีกไม่ได้
32

16

.

ฎ.๔๙๐๑/๒๕๕๕ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามปอ มาตรา 283, พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 ศาลชันต้นพิพากษาว่า
จําเลยมีความผิดตามปอ มาตรา 283 วรรคแรก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 วรรคสี เป็ นกรรมเดียว เป็ นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษในข้อหาตามปอ ซึงเป็ นกฎหมายบททีมีโทษหนักทีสุ ด จําคุก 5 ปี
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา
มาตรา 282 วรรคแรก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
มาตรา 9 วรรคหนึง การกระทําของจําเลยเป็ นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มาตรา 9 วรรคหนึง
ซึงเป็ นกฎหมายบททีมีโทษหนักทีสุด จําคุก 1 ปี พิพากษาแก้เป็ นว่า คําให้การจําเลยใน
ชันสอบสวนเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึงในสี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 9 เดือน
33

พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
มาตรา 9 ผูใ้ ดเป็ นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึงบุคคลใดเพือให้บุคคลนันกระทําการ
ค้าประเวณีแม้บคุ คลนันจะยินยอมก็ตา และไม่ว่าการกระทําต่าง ๆ อันประกอบเป็ นความผิดนันจะได้
กระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถงึ สิบปี และปรับตังแต่สองหมืน
บาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 5 ผูใ้ ดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน
หรือกระทําการดังกล่าวในทีอืนใด เพือการค้าประเวณีอนั เป้ ฯการเปิ ดเผยและน่าอับอายหรือเป็ นที
เดือดร้อนรําคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพันบาท
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