.

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

อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
30 พฤษภาคม 2563

มาตรา 2 บุ ค คลจัก ต้อ งรั บ โทษในทางอาญาต่ อ เมื อได้
กระทํา การอัน กฎหมายที ใช้ ใ นขณะกระทํา นั นบัญ ญัติ
เป็ นความผิ ด และกํ า หนดโทษไว้แ ละโทษที จะลงแก่
ผูก้ ระทําความผิดนันต้องเป็ นโทษทีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
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มาตรา 2 บุคคลจักต้องรับโทษ
ทางอาญาต่อเมือ

1. ได้กระทําการอัน
2. กฎหมายทีใช้ในขณะกระทํานัน
2.1 บัญญัติเป็ นความผิด
2.2 และกําหนดโทษไว้

3. โทษทีจะลงแก่ผกู้ ระทําความผิดนัน
ต้องเป็ นโทษทีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
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ตรงกับหลักการใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560
มาตรา 29

ทีมา สุภาษิตละตินว่า
“ ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ”
(NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE)
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ผล ทําให้เกิดหลักการพืนฐาน
ของการใช้กฎหมายอาญา
1. จะลงโทษบุคคลใดได้ตอ้ งมี
- กฎหมายบัญญัติเป็ นความผิดและ

- กําหนดโทษไว้

2. ต้องแปลหรื อตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่ งครัด
(จากคํา ม.2 ว.1 ว่า “บัญญัติเป็ นความผิด” คือบัญญัติไว้ไม่ชดั
เท่ากับไม่ได้บญั ญัติไว้ จึงไม่ผดิ )
3. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
(จากคําว่า “กฎหมายทีใช้ในขณะกระทํานัน”)
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หลักการพืนฐานประการแรก
ต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็ นความผิด
หมายถึง ขณะกระทําผิดนันมีกฎหมาย
บัญญัติวา่ การกระทําเช่นนันเป็ น
ความผิด ไม่ใช่กฎหมายในอดีต
หรื อในอนาคต

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็ นความผิด
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ฎ 3643 / 2526 เมือ มาตรา 217 บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการวางเพลิง
เผาทรัพย์ของผูอ้ ืนเป็ นความผิด ไม่ มีข ้อความว่า "หรื อผูอ้ ืนเป็ นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย" ก็เป็ นความผิดแล้วจะตีความคําว่า "ทรั พย์ของผูอ้ ืน" ให้
รวมถึงทรัพย์ทีผูอ้ ืนมี ส่วนเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยย่อมไม่ ได้ เพราะการ
ตีความบทกฎหมายทีมีโทษทางอาญา จะต้องตีความโดยเคร่ งครัดจะขยาย
ความออกไปถึ ง กรณี ที ไม่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นตัว บทโดยชัด แจ้ง เพือให้ เ ป็ น
ผลร้ายแก่จาํ เลยหรื อผูต้ อ้ งหาไม่ได้ เพราะเป็ นการขัดต่อหลักกฎหมายว่า
ด้วยความผิดของบุคคลในทางอาญาดังทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒ ดังกล่าว
แล้ว

• ฎ 3711/2557 โทรศัพท์ด่าผูเ้ สี ยหายไม่ผดิ
ฐานดูหมินซึงหน้า ตาม ปอ.ม.393 “ผูใ้ ด
ดูหมินผูอ้ ืนซึงหน้า”เพราะบทบัญญัติมาตรา
นีมีเจตนารมณ์ป้องกันเหตุร้ายทีอาจเข้าถึงตัว
กันทันทีทีมีการดูหมิน
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ฎ 2277 / 2554 จําเลยเข้ าไปในบริเวณบ้ านผู้เสียหายและใช้ ก้อนหินขว้าง
ผู้เสี ยหายแต่ ไม่ ถูก แต่ เป็ นเหตุให้ กระเบืองหลังคาแตก 2 แผ่น ซึงเป็ นความผิด
ฐานพยายามทําร้ ายร่ างกายผู้เสี ยหายและฐานบุกรุ กเคหสถานในเวลากลางคืน อัน
เป็ นการกระทํากรรมเดียวผิดต่ อกฎหมายหลายบท แต่ สําหรับความผิดฐานทําให้
เสียทรัพย์นัน ตามคําฟ้องของโจทก์เป็ นการบรรยายว่ าเพียงก้ อนหินทีขว้างไปถูก
กระเบืองหลังคา แสดงว่ าเป็ นเพราะพลาดไปถูกหลังคา มิได้ บรรยายฟ้องให้ ชัด
แจ้ งว่ าจําเลยมีเจตนาทําให้ เสียทรัพย์ด้วย ดังนันจะถือเอาเจตนาทีจําเลยมีเจตนา
ทําร้ ายผู้เสี ยหายเป็ นเจตนาทําให้เสี ยทรัพย์ตามป.อ. มาตรา 60 ด้ วยไม่ ได้ แม้ อาจ
กระทําโดยประมาท แต่ การทําให้ เสี ยทรัพย์โดยประมาทไม่ มีกฎหมายบัญญัติเป็ น
ความผิด

• ฎ 15241/2557 สมคบ และรับ หน่วงเหนี ยว

หรื อกั ก ขัง ซึ งเด็ ก ที จะเป็ นความผิ ด ตาม
พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
พ.ศ.2551 อันเป็ นกฎหมายใหม่ ตอ้ งมีเจตนา
พิเศษ “เพือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ซึ ง
กฎหมายเก่ า ไม่ ไ ด้บ ัญ ญัติส่ ว นนี ไว้ เมื อไม่
ปรากฎในฟ้ องว่า “เพือแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ” จึงไม่เป็ นความผิด
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ฎ.9502/2559 ตามพรก.ป้ องกัน ภาวะการขาดแคลนนํามัน
บัญญัติให้การกระทําทีจะเป็ นความผิดตามมาตรา 3 (1) ได้แก่
“การผลิต การจําหน่ าย การขนส่ ง การมีไว้ในครอบครอง การ
สํา รองและการส่ ง ออกนอกราชอาณาจัก รและนํา เข้า มาใน
ราชอาณาจักร...” เท่านัน จําเลยซื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลว. จากผู ้
ซึ งมิได้เป็ นผูค้ า้ นํามัน โดยทีก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทีบรรจุใส่ ถงั
ก๊าซหุงต้มไม่มีValve และ Seal การกระทําของจําเลยมิใช่การ
กระทํา ที กฎหมายบัญ ญัติไ ว้ว่า เป็ นความผิด ไม่ อาจลงโทษ
จําเลยได้

ฎ.2124/2560 กฎกระทรวงฉบับใหม่ให้ยาทีจะต้องควบคุม
การทํา บัญ ชี ก ารขายต้อ งเป็ นยาอัน ตรายที เลขาธิ ก าร อ.ย.
กําหนดเท่านันจึงจะเป็ นความผิดตามพ.ร.บ.ยา พ. ศ. 2510 หา
ใช่ ย าอัน ตรายทุ ก อย่ า งจะต้อ งควบคุ ม การทํา บัญ ชี ก ารขาย
ทังหมดไม่อนั เป็ นการต่ า งกับกฎกระทรวงเดิ ม จึ งเป็ นกรณี ที
กฎกระทรวงฉบับ ใหม่ย กเลิ กการกระทําที เป็ นองค์ป ระกอบ
ความผิดตามกฎกระทรวงฉบับเดิม เมือไม่ ปรากฏว่ายายีห้อซี
นาดริ วซี เป็ นยาอันตรายทีเลขาธิ การคณะกรรมการอ.ย.กําหนด
กรณี ถือได้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายทีบัญญัติภายหลังการ
กระทําของจําเลยเช่นนันไม่เป็ นความผิดต่อไปจําเลยจึงพ้นจาก
การเป็ น ผูท้ าํ ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 2 วรรค 2
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ไม่มีกฎหมายกําหนดโทษไว้
ฎ 369/2541,608/2540 พ.ร.บ. สุ ขาภิบาล
ไม่ มีบ ทกําหนดโทษไว้ จะนําเอาบทกําหนด
โทษตาม พ.ร.บ.การเลื อ กตังสมาชิ ก สภา
เทศบาลมาใช่ไม่ได้

• ฎ. 2137/2557 คดีหมินประมาทตาม ปอ.
ม.332(2) ไม่ได้ให้อาํ นาจศาลสังโฆษณา
คํา ขออภัย เพี ย งให้ อ ํา นาจโฆษณาคํา
พิพากษา หากให้โฆษณาขออภัยจะเป็ น
การลงโทษจําเลยนอกเหนื อจากโทษที
บัญญัติไว้ในกฎหมายต้องห้ามตาม ป.อ.
มาตรา 2 วรรคหนึง (และมี ฎ. 3/2542)
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หลักการพืนฐานประการทีสอง
ต้องแปลหรื อตีความกฎหมายอาญา
โดยเคร่ งครัด หมายถึงแปลกฎหมายทีมีอยู่
ในขณะนันเคร่ งครัด ถ้าไม่ชดั ก็ไม่ผดิ
เท่ากับไม่มีบญั ญัติไว้

คลืนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ไม่ใช่ทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 334
- ฎ. 5354 / 2539
-- ฎ. 3367 / 2545
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- แต่ตีความขยายความโดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้

ลักกระแสไฟฟ้ า
- ฎ 877 / 2501(ป) ลัก
กระแสไฟฟ้ าเป็ นลักทรัพย์
- ฎ 1880 / 2542 (ป) ต่อพ่วง
สัญญานจากตูโ้ ทรศัพท์เป็ นลัก
ทรัพย์
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ฏ. 3342/2541 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มิได้ให้นิยามคําว่า โครงสร้างอาคาร
ไว้ แต่เมือพิจารณาความหมายในทางวิศวกรรมก่อสร้างและเจตนารมณ์
ตาม พ.ร.บ.ฉบับนีแล้ว โครงสร้างอาคารหมายถึงส่ วนประกอบทีสําคัญของ
อาคารซึ งได้แก่ ฐานราก เช่น คานคอดิน ตอม่อเสา หรื อส่ วนกลางของ
อาคาร เช่น คาน พืน หรื อส่ วนบนของอาคาร เช่น โครงหลังคา หลังคา เป็ น
ต้น คานลอยแม้มิได้เชือมติดกับเสา แต่ก็มีไว้สาํ หรับรองรับนําหนักและกําลัง
ต้านทานเช่นเดียวกับคานโครงสร้าง นับได้วา่ เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญของ
อาคาร จึงเป็ นโครงสร้างของอาคาร จําเลยเปลียนโครงหลังคาจากไม้ เป็ นเหล็ก
เป็ นการเปลียนโครงสร้างของอาคารโดยมิได้ใช้วสั ดุชนิดเดียวกับของเดิ มเป็ น
การดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับใบอนุญาต

ฎ.10823/2551 ผูม้ ีวิชาชีพในการก่อสร้างตาม ป.อ. ม. 227 หมายถึงผูม้ ี
อาชีพทีต้องอาศัยวิชาความรู ้ ความชํานาญหรื อผูท้ ีมีความรู ้ซึงอาจได้จากการเล่า
เรี ยนโดยตรงหรื อจากการทํางานอันเป็ นการฝึ กฝนในการประกอบอาชีพเป็ น
ปกติธุระก็ได้ ไม่จาํ กัดเพาะผูท้ ีได้เล่าเรี ยนมาโดยตรงเพือเป็ นสถาปนิก วิศวกร
หรื อหัวหน้าคนงาน แม้จาํ เลยที 3 จะไม่ ได้ จบการศึกษาทางด้ านการก่ อสร้ าง
อาคารก็ถือได้ ว่าจําเลยที 3 มีความรู้ความชํ านาญและใช้ ความรู้ด้านการก่ อสร้ าง
ในการประกอบอาชี พเป็ นปกติธุระ จําเลยที 3 จึงเป็ นผูม้ ีวิชาชีพในการก่อสร้าง
อาคารหรื อสิ งปลูกสร้างใด ๆ ทีกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 227 ได้
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หลักการประการทีสาม
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

มาจากคําทีว่า “อันกฎหมายทีใช้ในขณะ
กร ะทํ า นั น ” คื อ ขณะ กร ะทํ า ผิ ด มี
กฎหมายห้ามกระทํานันอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่มา
บัญญัติยอ้ นหลัง

- ฎ 1/2489พ.ร.บ.อาชญากรสงคราม 2488 มี
ผลย้อนหลังให้ลงโทษผูก้ ระทํา ใช้บงั คับ
ไม่ได้
- ฎ 921/2536 ประกาศ คสช. ทีให้ยอ้ นหลังยึด
ทรัพย์ทีได้มาก่อนประกาศ ใช้บงั คับไม่ได้
- (แต่ถา้ ไม่ใช่ประกาศ คสช.มีหลายฎีกาว่าได้)
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- ฎ 1997/2500 ออกเช็คก่อนมี พ.ร.บ. ฯ
2497 ไม่ผดิ
- ฎ 2406/2523เข้ า ครอบครองก่ อ น
กฎกระทรวงกําหนดให้เป็ นป่ าสงวน ไม่
ผิดบุกรุ กป่ า

ฎ. 17905/2557 กม.ปปช.ทีไม่ให้นบั ระยะเวลา
ที ผู้ถู ก กล่ า วหาหลบหนี ร วมเป็ นส่ ว นหนึ งของ
อายุความด้วย ไม่มีผลย้อนหลัง
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- ฎ. 2159 / 2545 ขณะกระทํา ผิด พรบ.บัต รปชช.กํา หนดให้
ผูก้ ระทําผิดได้แก่ “ผูไ้ ม่ มีสัญชาติ ไทย” ต่อมาแก้ไขเป็ น “ผูใ้ ด”
จําเลยมีสัญชาติ ไทย ขณะกระทําผิดขาดองค์ประกอบ กม.ใหม่
ไม่ยอ้ นหลัง
- ฎ. 1466 -1467 / 2526 ดัดแปลงอาคารก่ อนพรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ใช้บงั คับ ไม่เป็ นการฝ่ าฝื นกม.ทีใช้ในขณะที
จําเลยดัดแปลงอาคาร จะใช้กม.ใหม่ลงโทษจําเลยไม่ได้

ถ้าไม่ใช่โทษทางอาญาก็ยอ้ นหลัง

(มาจากคํา “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญา”)
ฎ 219/2539 สังให้ทรัพย์สินเป็ นของแผ่นดินฯ

ฎ 6411 / 2534 การถอนสัญชาติ
ฎ 3174 / 2538 วิธีการสําหรับเด็ก

15

.

- ฎ 8229/2556 มาตรการในทางแพ่ งในกม

ปปช.เพือบังคับให้ทรัพย์สินที ผูค้ ดั ค้านรํารวย
ผิ ด ปกติ ห รื อมี เ พิ มขึ นผิ ด ปกติ ต กเป็ นของ
แผ่ น ดิ น มิ ใ ช่ เ ป็ นการลงโทษแก่ ผู้ก ระทํ า
ความผิดทางอาญา

กม.ให้ชดใช้ค่าเสี ยหายทางแพ่งแก่รัฐ ไม่ใช่โทษทางอาญา

- ฎ. 3969/2561 พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ งชาติ มาตรา 26/4 กําหนด

ความรับผิดของผูท้ ีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายในทางแพ่งแก่รัฐไม่ใช่ โทษในทาง
อาญา วิธีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามมาตรา 26/5 กําหนดให้อาํ นาจ
อัยการสามารถเรี ยกค่าเสี ยหายตามมาตรา 26/4 เข้ามาพร้อมกับคํา
ฟ้ องคดีอาญาอันมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึงไม่ตอ้ งห้ามมิ
ให้มีผลย้อนหลัง
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กม.ฟอกเงินทีให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ใช่โทษทางอาญา
- ฎ. 8345/2560 เป็ นมาตรการทางแพ่งมุ่งบังคับแก่ตวั ทรัพย์สินซึงเป็ นอีก
ช่องทางหนึงทีจะป้ องปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดมูลฐาน เพราะถึง
อย่างไรทรัพย์สินทีได้มาหรื อเกียวกับการกระทําความผิดก็ไม่ควรเป็ นของ
ผูก้ ระทําความผิดผูเ้ กียวข้องหรื อผูใ้ ด เพือตัดวงจรการกระทําความผิดมิให้
นําทรัพย์สินนันไปใช้สนับสนุ นการก่ออาชญากรรมต่อไป จึงมีผลใช้
บังคับย้อนหลังได้

ฎ.3659-3661/2562 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติ
มาตรการทางอาญาฐานฟอกเงิน และมาตรการทางแพ่ งทีดําเนินการกับทรัพย์สิน
ทีเกียวกับการกระทําความผิด โดยมาตรการส่ วนหลังเป็ นกระบวนการยึด
ทรัพย์ สินทางแพ่ ง (Civil forfeiture) ซึงพิจารณาตัวทรัพย์ สินทีผู้ร้อง
ขอให้ ศาลมีคําสั งให้ตกเป็ นของแผ่ นดินว่ ามีแหล่ งทีมาจากการกระทําผิดอาญาที
เป็ นความผิดมูลฐานของพ.ร.บ.ฉบับนีหรือไม่ โดยไม่ ต้องพิจารณาความผิดของ
บุคคลทีเป็ นเจ้ าของทรั พย์ ซึงจะต้ องพิสูจน์ ตามหลักการพิสูจน์ พยานหลักฐานใน
คดีอาญา มาตรการดําเนินการเกียวกับทรัพย์ สินจึงมิใช่ โทษทางอาญาตาม ป.อ.
มาตรา 18 (5) แม้ ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (15) บัญญัติเพิมเติมภายหลังจาก
ทีได้ กระทําความผิด ก็ไม่ ถือว่าเป็ นการใช้ กฎหมายอาญาย้ อนหลังเป็ นโทษแก่
บุคคล และเมือมีการบัญญัติเพิมเติมความผิดมูลฐานดังกล่าวย่อมตกอยู่ภายใต้
บังคับย้ อนหลังไปทันที นับแต่ วนั ทีมีการกระทําความผิดมูลฐานนัน
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กม.ให้ออกจากทีดินของรัฐ ไม่ใช่โทษทางอาญา
- ฎ. 4467/2561 ป.ที ดิ น ที ให้ ศ าลมี อ ํา นาจสั งในคํ า พิ พ ากษาให้
ผูก้ ระทําความผิด คนงาน ผูร้ ับจ้าง ผูแ้ ทน และบริ วารของผูก้ ระทําความผิด
ออกไปจากทีดินนันด้วย ไม่ใช่ โทษตามมาตรา 18 แต่เป็ นมาตรการทีมุ่ง
ประสงค์ใ ห้ รัฐ ซึ งเป็ นเจ้า ของที ดิ น สามารถเข้าใช้ป ระโยชน์ ใ นที ดิ น ได้
โดยเร็ วโดยไม่จาํ เป็ นต้องฟ้ องจําเลยเป็ นคดีแพ่งอีกต่างหาก ดังนี แม้ศาล
ลงโทษจําเลยตาม ป.อ.มาตรา 360 เดิ ม ซึ งเป็ นกฎหมายบททีมี โทษหนัก
ที สุ ด เพี ย งบทเดี ย ว แต่ เ มื อ การกระทําของจํา เลยดัง กล่า วเป็ นความผิ ด
ตามป.ทีดิ น มาตรา 108 ทวิวรรคสอง ด้วย ศาลก็ย่อมมีอาํ นาจสังให้จาํ เลย
และบริ วารออกไปจากทีดิ นของรั ฐซึ งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที
ประชาชนใช้ร่วมกันทีจําเลยเข้าไปยึดถือครอบครองได้

ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังได้ 3 กรณี
1 . กฎหมายยกเลิก (ม.2ว.2)
2. กฎหมายใหม่เป็ นคุณ (ม.3)
3. ใช้วธิ ีการเพือความปลอดภัย (ม.39)
ต้องถือว่าเป็ นกฎหมายและโทษทางอาญาเสี ยก่อน
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หนึง: กฎหมายยกเลิกความผิด
( มาตรา 2 วรรคสอง )

- “ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายทีบัญญัติในภายหลัง

การกระทํา เช่ น นั นไม่ เ ป็ นความผิ ด ต่ อ ไป ให้ ผู้ที ได้
กระทําการนันพ้นจากการเป็ นผูก้ ระทําความผิด และ ถ้า
ได้มีคาํ พิพากษาถึ งที สุ ดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผูน้ ัน
ไม่ เคยต้องคําพิ พากษาว่าได้กระทําความผิด นัน ถ้ารับ
โทษอยูก่ ็ให้การลงโทษนันสิ นสุดลง”

ฏ.5485/2562 ป.อ.มาตรา 1 (18) ใหม่ แก้ไขปี 2562 “กระทําชําเรา”

หมายความว่า กระทําเพือสนองความใคร่ ของผูก้ ระทํา โดยการใช้ อวัยวะเพศ
ของผูก้ ระทําล่วงลําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน” มิได้
บัญญัติให้การใช้สิงอืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืนเป็ น
ความผิดฐานกระทําชําเรา จําเลยใช้ ลนเลี
ิ ยอวัยวะเพศของผูเ้ สี ยหาย จึงไม่เป็ น
ความผิดฐานกระทําชําเราผูเ้ สี ยหายอีกต่อไป
แต่การทีจําเลยใช้ลินเลียอวัยวะเพศเป็ นการกระทําทีไม่สมควรทางเพศ
แก่ผเู ้ สี ยหายที 1 เป็ นความผิดฐานกระทําอนาจารเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี
ตาม ป.อ.มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม)
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ฎ.2440/2562 คําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที
33/2560 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 กําหนดให้เลือนการมีผลบังคับของบท
กําหนดโทษฐานรับคนต่างด้าวเข้าทํางานตามพระราชกําหนดทีเพิงมีผล
เมือ 23 มิถุนายน 2560 ไปมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม
2561 เป็ นต้นไป เมือจําเลยกระทําความผิดในวันที 20 ธันวาคม
2559 แม้ไม่ใช่กระทําผิดในช่วงระหว่างวันที 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2560 จําเลยก็พน้ จากการเป็ นผูก้ ระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง

- ฎ 394 / 2517 พ.ร.บ. จราจรใหม่
ให้ตาํ รวจตักเตือนได้
- ฎ 38 / 2510 ไม่เขียนห้ามแซง
ซ้ายอีก
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- ฎ 109 / 2514 พ.ร.บ. ยาสูบฯใหม่ไม่มีบทบัญญัติหา้ มนํา

ยาสูบออกนอกเขต

- ฎ 2763 / 2541 พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอ่นใหม่ไม่มี

บทบัญญัติหา้ ม
- ฎ 5166 / 2537 พ.ร.บ. โรงงานฯใหม่ไม่หา้ มตังโรงงาน

- ฎ 2718/2550 พ.ร.บ. สถานบริ การใหม่ไม่ระบุวา่ ต้อง
ได้รับอนญาต

- ฎ 593 / 2551 กรรมการสาขา
พรรคการเมืองแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
- ฎ 1792 / 2551 พ.ร.บ. การเลือกตังสภา
ท้องถิน และฎีกาที 9900/2554
- ฎ 5666 / 2552 พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว
และมัคคุเทศก์ 2551
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ฎ 2778/2560 กฎหมายเก่า “นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดย
ประการทีน่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ืนหรื อประชาชน”
กฎหมายใหม่ “โดยทุจริ ตหรื อโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีบิดเบือนหรื อปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูล

-

คอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการทีน่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมินประมาทตามปอ.” เมือการกระทําของ
จําเลยเป็ นความผิดฐานหมินประมาท การกระทําของจําเลยย่อมไม่เป็ น
ความผิดตามกฎหมายใหม่ และกฎหมายเก่าถูกยกเลิกแล้วก็ไม่ผิดด้วย

กรณี ไม่ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิก
ความผิด
1.เป็ นความผิดตามกฎหมายใหม่
กฎหมายใหม่ยงั กําหนดความผิดตาม
กฎหมายเดิมให้
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ตัวอย่าง

- ฎีกาที 311 / 2501
กฎหมายลักษณะอาญา

- ฎีกาที 1596 / 2516
พ.ร.บ. ป่ าไม้ฯ
- ฎีกาที 15623/2553 และฎีกาที 5795/2552
สมัคร ส.ส. โดยรู ้อยูว่ า่ ตนไม่มีสิทธิ ผดิ ทังกฎหมาย
เก่าและกฎหมายใหม่

2) ฎ.10491/2549 คําสังคสช.ฉ.ที 66/2557 มิได้ยกเลิกการกระทํา

ผิดตามพรบ.ป่ าไม้ พ.ศ.2484 เพียงแต่ระบุว่าการปราบปราบผูบ้ ุก
รุ กทําลายป่ าต้องไม่กระทบต่อผูท้ ีอาศัยอยู่ในพืนทีเดิมก่อนคําสังมี
ผลบัง คับ ใช้ เป็ นเพี ย งนโยบายให้ ห น่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งยึด ถื อ
ปฎิบตั ิ ไม่ได้บญั ญัติวา่ ให้ผทู้ ีได้กระทําผิดตามพรบ.ป่ าไม้พน้ จากา
กรเป็ นผุก้ ระทํา ผิด จึ ง มิ ใ ช่ ก รณี ตาม ปอ.ม.2 ว.2 ที กฎหมายใน
ภายหลัง บัญ ญัติใ ห้ ก ารกระทํา ผิด ไม่ เ ป็ นความผิด อี กต่ อ ไป ทัง
ไม่ ใช่ กรณี กฎหมายขณะกระทําผิด แตกต่างกับกฎหมายที ใช้ใ น
ภายหลังตามม.3
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กม.อาญามีผลย้อนหลังได้ : ข้อสอง
กมใหม่เป็ นคุณ
มาตรา 3 กฎหมายทีใช้ในขณะกระความผิดแตกต่าง
กับกฎหมายทีใช้ในภายหลังการกระทําความผิด
ให้ใช้กฎหมายในส่ วนทีเป็ นคุณแก่ผกู ้ ระทํา
ความผิดไม่วา่ ในทางใด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า
กฎหมายใดเป็ นคุณกว่า
1) ดูประเภทของโทษใน ม.18
ลดหลันกันลงไปตามความหนักเบา
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-

ประหารชีวิต
จําคุก
กักขัง
ปรับ
ริ บทรัพย์สิน

กฎหมายเก่ามีโทษประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชีวิตแต่
กฎหมายใหม่ไม่มี กฎหมายใหม่เป็ นคุณ
- ฎ 526 / 2548 มาตรา 18 วรรคสาม กรณี อายุตาํ
กว่า 18 ปี (และ 3197/2555, 16971/2555 เป็ นต้น)
- ฎ 990/2550 ขณะเกิดเหตุจาํ เลย อายุ 18 ปี เศษ จึง
ไม่ตอ้ งห้ามมิให้นาํ โทษประหารชีวิตมาบังคับใช้
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- ฎ 5531/2551 , 8286/2551 กฎหมายใหม่

มีแต่โทษปรับ ต้องใช้กฎหมายใหม่ (และมี
ฎ.4514/2560)

ฎ.3795/2562 ความผิดฐานมีพืชกระท่อมไว้ในครอบครองโดยไม่ ได้ รับ
อนุญาต ตามกฎหมายใหม่ มีระวางโทษปรับไม่ เกินสองหมืนบาท เพียงสถาน
เดียว แตกต่ างกับกฎหมายเดิม ทีมีระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึงปี หรือปรั บไม่
เกินสองหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ ดังนันจึงต้ องใช้ กฎหมายทีแก้ ไขใหม่ ซึง
เป็ นคุณมากกว่ าบังคับแก่จําเลย ตาม ป.อ.มาตรา 3
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2) ดูอตั ราโทษในโทษประเภทเดี ยวกัน
เช่ น โ ทษ จํ า คุ ก ก็ ดู ว่ าขั น สู ง ตาม
ก ฎ ห ม า ย เ ก่ า กั บ ใ ห ม่ ตํ า ก ว่ า กั น
- ฎ 5592/2554 ถ้า โทษเท่ า กั น ให้ ใ ช้
ก ฎ ห ม า ย ข ณ ะ ก ร ะ ทํ า ผิ ด ( แ ล ะ
ฎ.833/2561)

ฏ. 1087/2561 กฎหมายใหม่ปรับสู งกว่ากฎหมายใหม่จึง
ไม่เป็ นคุณต้องใช้กฎหมายเดิม(ฏ. 504-506/2561 และฏ.
1661/2561, 3014/2560,3303/2560,3916/2560,4012/2560,
7460/2560, 7590/2560 )
ฏ. 3311/2561 กฎหมายศุลกากรใหม่แตกต่างจากเก่าตรงที
เพิม “ให้ริบของนัน” ด้วย นอกเหนื อจากเดิมทีจําคุกไม่เกิน
10 ปี หรื อปรับเป็ นเงิน 4 เท่าของราคาของซึงได้รวมค่าอากร
ด้วยแล้ว หรื อทังจําทังปรับ ต้องใช้กฎหมายเก่าทีเป็ นคุณกว่า
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- ฎ 609 / 2546 เก่า จํา 6 เดือน ถึง 10 ปี
และปรับ 5,000–100,000 บ. ใหม่ จํา 6
เดือน ถึง 3 ปี หรื อปรับ 10,000 – 60,000
บ หรื อทังจําทังปรับ จําคุกใช้กฎหมายใหม่
ปรับใช้กฎหมายเก่า
- ฎ 3157/2555 ทํานองเดียวกัน

3) มีโทษให้เลือกมากกว่า
เดิ ม จําคุกและปรั บ ใหม่ จําคุ กหรื อปรั บ
หรื อทังจําคุ กและปรั บ ใหม่ เ ป็ นคุ ณกว่ า
(ฎ 134/2500) เดิ ม จํา คุ ก และปรั บ ใหม่
จําคุกหรื อปรับหรื อทังจําทังปรับ แม้โทษ
ป รั บ ม า ก ก ว่ า ใ ห ม่ ก็ เ ป็ น คุ ณ ก ว่ า
(ฎ 3371/2546, 1872/2547)
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