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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 6)

อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
4 กรกฎาคม 2563

ทวน
- กระทําผิดใน 4 ว. 1
- ให้ถือว่าใน 4 ว.2, 5 และ 6
- กระทําผิดนอก 7, 8, 9 ทีต้องรับโทษใน
- คําพิพากษาศาล ตปท. กระทําผิดนอก 10
- คําพิพากาษาศาล ตปท. กระทําผิดใน 11
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มาตรา 4

ผูใ้ ดกระทําความผิดในราชอาณาจักร
ต้องรับโทษตามกฎหมาย

3

ให้ถือ มี 5 กรณี
1. ในเรื อไทยหรื ออากาศยานไทย
2. บางส่ วนทําในราชอาณาจักร
3. ผลเกิดในราชอาณาจักร
4. ตระเตรี ยมหรื อพยายามกระทําการซึงกฎหมายบัญญัติเป็ น
ความผิด (เตรี ยมหรื อพยายามนอกราชอาณาจักร) แต่ผล
จะเกิดในราชอาณาจักร เช่น เตรี ยมวางเพลิง 217,219
5. การกระทําของตัวการ ผูส้ นับสนุน หรื อของผูใ้ ช้ทีทํา
นอกราชอาณาจักร (แต่ผกู ้ ระทําผิดกระทําผิดตาม ม.4, 5, 6, 7,
8 และ 9)
4

2

.

มาตรา ๔วรรคสอง

การกระทําความผิดในเรื อไทยหรื อ
อากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ทีใด ให้ถือ
ว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักร

5

มาตรา 5
ความผิดใดทีการกระทําแม้แต่ส่วนหนึงส่ วนใดได้กระทําใน
ราชอาณาจักรก็ดีผลแห่งการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูก้ ระทํา
ประสงค์ให้ผลนันเกิดในราชอาณาจักร หรื อโดยลักษณะแห่งการกระทํา ผลที
เกิดขึนนันควรเกิดในราชอาณาจักรหรื อย่อมจะเล็งเห็นได้วา่ ผลนันจะเกิดใน
ราชอาณาจักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนันได้กระทําในราชอาณาจักร
ในกรณี การตระเตรี ยมการ หรื อพยายามกระทําการใดซึ งกฎหมาย
บัญญัติเป็ นความผิด แม้การกระทํานันจะได้กระทํานอกราชอาณาจักร ถ้าหากการ
กระทํานันจะได้กระทําตลอดไปจนถึงขันความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึนใน
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าการตระเตรี ยมการหรื อพยายามกระทําความผิดนัน ได้
กระทําในราชอาณาจักร
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มาตรา ๖
ความผิดใดทีได้ กระทําในราชอาณาจักรหรื อที
ประมวลกฎหมายนี ถือว่าได้กระทําในราชอาณาจักร
แม้การกระทําของผูเ้ ป็ นตัวการด้วยกัน ของ
ผูส้ นับสนุน หรื อของผูใ้ ช้ให้กระทําความผิดนัน
จะได้กระทํานอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ
ผูส้ นับสนุน หรื อผูใ้ ช้ให้กระทําได้กระทําใน
ราชอาณาจักร
7

มาตรา 5 ว.1 ความผิดใดทีการกระทําแม้แต่
ส่ วนหนึงส่ วนใดได้กระทําในราชอาณาจักรก็ดี
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ตัวอย่าง

- ฎ. 5103 / 2528, 2070 / 2542 ท้องทีออกเช็ค

- ฎ. 1586 / 2526 หน่ วงเหนียวกักขังชายแดนไทย
มาเลเซี ย พนักงานสอบสวนท้องทีต่อเนื อง
- ฎ. 1645 / 2531 พรากผูเ้ ยาว์จากกรุ งเทพไป
ข่มขืนทีญีปุ่ น
9

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

5

.

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

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
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ฎ.5445/2552 จําเลยลอยเรื อเพือให้เรื อลําอืนทีชักธงชาติไทยมารับช่วงนํามัน
ไปจําหน่ายแก่เรื อประมงอีกทอดหนึ ง แม้เหตุจะเกิ ดทีนอกราชอาณาจักรแต่เห็ น
ได้ว่าจําเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรื อย่อมจะเล็งเห็ นได้ว่าผลนันจะเกิดขึนใน
ราชอาณาจักร เพราะเรื อที รับ ช่ วงนํามันจะต้องนํานํามันของกลางไปจําหน่า ย
ให้แก่เรื อประมงทีทําการประมงในทะเลอาณาเขตซึ งอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทย
การกระทําของจําเลยจึ งอยู่ในขันพยายาม กรณี ตอ้ งด้วยปอ.ม. 5 วรรคสอง ซึ ง
บัญญัติว่า การพยายามกระทําการใดซึ งกฎหมายบัญญัติ เป็ นความผิด แม้ก าร
กระทํานันจะได้กระทํานอกราชอาณาจักร ถ้า หากการกระทํา นันจะได้กระทํา
ตลอดไปจนถึ งขันความผิด สําเร็ จผลจะเกิ ด ขึ นในราชอาณาจัก ร ให้ถื อว่า การ
พยายามกระทําความผิดของจําเลยดังกล่าวได้กระทําในราชอาณาจักร เมือการ
พยายามกระทําความผิดตามพรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 กฎหมายบัญญัติ
เป็ นความผิดและถือเสมือนกับเป็ นความผิดสําเร็ จโดยมีโทษเช่นเดียวกับความผิด
สําเร็ จ จําเลยจึงมีความผิด
13

ข้อสอบเนฯ สมัย 43
นายสมานเป็ นข้าราชการสถานทูตไทยซึ งตังอยูท่ ีเมืองดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล เขียนจดหมายถึงเพือนประเทศไทยว่านางสมรข้าราชการอีกคนหนึง
ของสถานทูตเป็ นชูก้ บั คนขับรถของสถานทูต ดังนี นายสมานจะต้องถูกลงโทษ
ฐานหมินประมาทในราชอาณาจักรเพียงใดหรื อไม่

ธงคําตอบ การกระทําผิดในสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ มิใช่ การ
กระทํา ผิ ด ในราชอาณาจัก รเพราะสถานทู ต ไทยในต่ า งประเทศมิ ใ ช่
ราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายของ ม.4 แต่โดยผลในการกระทําหรื อใน
ลัก ษณะแห่ งการกระทํา ถื อ ได้ ว่ า นายสมานได้ ก ระทํา ความผิ ด ใน
ราชอาณาจักร ตาม ป.อ. ม.5 จึงลงโทษนายสมาน ฐานหมิ นประมาทใน
ราชอาณาจักรได้
14
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หลักอํานาจลงโทษสากล
มาตรา 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 ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง
(มั่นคงแปลงเพศไปกอการรายและชิงทรัพยในทะเลหลวงและกอการราย)

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

(4) ความผิดตอชีวิต ตาม ม.288 ถึง ม.290
(5) ความผิดตอรางกาย ตาม ม.295 ถึง ม.298
(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามม. 306 ถึงม.308
(7) ความผิดตอเสรีภาพ ตาม ม.309 ม.310 ม.312 ถึงม.315 และม.317 ถึง
ม.320
(8) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพยตาม ม.334 ถึง ม.336
(9)ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพยชิงทรัพยและปลนทรัพยม. 337 ถึงม. 340
(10)ความผิดฐานฉอโกง ม. 341 ถึงม. 344 ม. 346 และม. 347
(11)ความผิดฐานยักยอก ม. 352 ถึงม. 354
(12) ความผิดฐานรับของโจร ม. 357
(13) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพยม. 358 ถึงม. 360
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เจ้าพนักงานไทยกระทําผิดนอกราชอาณาจักร

ม. 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทํา
ความผิดใน ม.147 - 166 และ ม.200 - 205
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักร

19

ถาม คนเวียดนามแอบหยิบกระเป๋ าคนไทยทีตกอยูข่ า้ งตัวขณะหลับ
บนเครื องบินไทยเหนือน่านนําสากลทีกําลังเดินทางไปญีปุ่ นแล้วเอาเงิน
และบัตรเครดิตออกไป แล้วคนร้ายเอาบัตรเครดิตในกระเป๋ าไปใช้รูด
สิ นค้าทีญีปุ่ น ต่อมาเข้ามาทํางานในไทย คนไทยร้องขอให้ลงโทษ
ตอบ
(1) ลักเงินและบัตร เป็ นการกระทําผิดในอากาศยานไทย ซึ ง
มาตรา 4 วรรค 2 ให้ถือว่ากระทําผิดในราชอาณาจักร จึงต้องรับโทษใน
ไทย
(2) เอาบัตรเครดิตไปใช้ทีญีปุ่ นเป็ นความผิดตามมาตรา 269/5
และ 269/7 ทีญีปุ่ นซึ งเป็ นนอกราชอาณาจักร แต่เมือผูเ้ สี ยหายทีเป็ นคน
ไทยร้องขอ ย่อมลงโทษในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 8 (2/1)
20
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ลองแต่งข้อสอบเจ้าพนักงานไทยกระทําผิดนอกราชอาณาจักร

ม. 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดใน ม.147 - 166
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

(อย่าลืม 143 คนกลางเรี ยกเงินไปให้เจ้าพนักงาน
และ 144 ให้เงินหรื อเสนอให้เงินเจ้าพนักงาน ไม่อยู่
ในมาตรา 9 และมาตรา 8)
โจทก์จะถามทังทีเข้ามาตรา 9 และทีไม่เข้า
21

ขอสอบสมัยเนฯ สมัย 71
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คําถาม คดีแรกนายเตียต้ องคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้ ลงโทษจําคุก 6 เดือนฐานบุกรุก
เคหสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 364 นายเตียไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนศาลจึง
พิพากษาให้รอการลงโทษจําคุกไว้ 2 ปี ตามมาตรา 56 นายเตียกระทําความผิดในคดีดงั กล่าว
ขณะทีมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี และไม่ใช่ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ต่อมาในระหว่างรอการลงโทษ นายเตียมากระทําความผิดในข้อหาบุกรุกเคหสถานซําใน
อนุ มาตราเดียวกัน ศาลในคดีหลังพิพากษาให้ลงโทษจําคุกนายเตีย 3 เดือนแต่ให้เปลียนโทษ
จําคุกเป็ นโทษกักขังมีกาํ หนด 3 เดือน แทนโทษจําคุก
ให้วินิจฉัยว่า

(1) การเปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษกักขังแทนโทษจําคุกชอบหรือไม่
(2) ศาลในคดีหลังจะนําโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดีแรกมาบวกกับโทษ
ในคดีหลังได้หรือไม่ และ
(3) ศาลในคดีหลังจะเพิมโทษนายเตียกึงหนึง ได้หรือไม่

ธงคําตอบ
นายเตียกระทําความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 364 ซึงศาลในคดีแรกพิพากษาให้จาํ คุก 6 เดือน แต่ให้รอการลงโทษจําคุกไว้
2 ปี ถือว่านายเตียไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน ศาลในคดีหลังจึงพิพากษาให้ลงโทษ
กักขังในเตีย 3 เดือน แทนโทษจําคุกได้ การทีศาลในคดีหลังเปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษ
กักขัง 3 เดือนแทนโทษจําคุก จึงชอบด้วย มาตรา 23 แล้ว
นายเตียกระทําความผิดคดีหลังภายในกําหนดเวลาทีศาลในคดีแรกรอการ
ลงโทษจําคุกไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 แต่ศาลในคดีหลังพิพากษาให้
ลงโทษกักขังนายเตีย 3 เดือน แทนโทษจําคุก ย่อมถือไม่ได้ว่า นายเตียถูกลงโทษ
จําคุก จึงนําโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษจากขังในคดีหลัง
ตาม มาตรา 58 ไม่ได้
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การเพิมโทษนายเตียกึงหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 93 นายเตียจะต้องกระทําความผิดซําในอนุมาตราเดียวกัน
อีกในระหว่างทียังต้องรับโทษจําคุกอยูใ่ นคดีแรกหรือภายในเวลา
3 ปี นับแต่วนั พ้นโทษคดีแรกและศาลในคดีหลังจะพิพากษา
ลงโทษนายเตียถึงจําคุก จึงให้เพิมโทษทีจะลงแก่นายเตียกึง
หนึงของโทษทีศาลกําหนดสําหรับความผิดครังหลัง เมือ
ศาลในคดีแรกพิพากษาให้รอการลงโทษจําคุกนายเตียและ
ศาลในคดีหลังมิได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุกนายเตีย ศาลใน
คดีหลังจึงไม่อาจเพิมโทษนายเตียกึงหนึงได้

มาตรา 17 บทบัญญัติในภาค 1 แห่ งประมวล
กฎหมายนี ให้ ใช้ ในกร ณี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมายอืนด้ วย เว้ นแต่ กฎหมายนันๆ จะ
ได้บัญญัติไว้อย่างอืน

26
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โทษตามกฎหมายอาญา
มาตรา 18 ว.1 โทษสํ าหรับลงแก่ ผ้ กู ระทําความผิดมีดังนี
1. ประหารชี วติ
2. จําคุก
3. กักขัง
4. ปรับ
5. ริบทรัพย์ สิน

27

ฎ.3659-3661/2562 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติ
มาตรการทางอาญาฐานฟอกเงิน และมาตรการทางแพงที่ดาํ เนินการกับ
ทรัพยสนิ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยมาตรการสวนหลังเปน
กระบวนการยึดทรัพยสินทางแพง ซึ่งพิจารณาตัวทรัพยสินวามีแหลงที่มา
จากการกระทําผิดอาญาที่เปนความผิดมูลฐานหรือไม โดยไมตองพิจารณา
ความผิดของบุคคลที่เปนเจาของทรัพย ซึ่งจะตองพิสูจนตามหลักการพิสูจน
พยานหลักฐานในคดีอาญา มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินจึงมิใช
โทษทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 18 (5) แมความผิดมูลฐานตามมาตรา 3
(15) จะบัญญัติเพิ่มเติมภายหลังจากทีไ่ ดกระทําความผิด ก็ไมถือวาเปนการ
ใชกฎหมายอาญายอนหลังเปนโทษแกบุคคล และเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มเติม
ความผิดมูลฐานดังกลาวยอมตกอยูภายใตบังคับยอนหลังไปทันที นับแต
วันที่มีการกระทําความผิดมูลฐานนั้น
28
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ศาลจะคิดกําหนดวิธีการลงโทษทีแตกต่ างจากกฎหมายบัญญัติไว้ 5
ประการ โดยไม่ มีกฎหมายให้อาํ นาจไม่ ได้
- ฎ. 3 / 2542 ให้โฆษณาคําขอขมาไม่ ได้

29

คํานวณวัน เดือน หรือปี ทีจําคุก
มาตรา 21 ในการคํานวณระยะเวลา จําคุก ให้ นับวัน
เริมจําคุกรวมคํานวณเข้ าด้วย และให้ นับเป็ นหนึงวันเต็ม
โดยไม่ ต้องคํานึงถึงจํานวนชัวโมง
ถ้ าระยะเวลาทีคํานวณนันกําหนด เป็ นเดือน ให้ นับ
สามสิ บวันเป็ นหนึงเดือน ถ้ ากําหนดเป็ นปี ให้ คาํ นวณตามปี
ปฏิทินในราชการ
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โทษจําคุก 12 เดือน เท่ากับ 360 วัน แต่ โทษจําคุก 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
ฎ.2743/2543ทีศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจําเลยฐานมีอาวุธปื น
จําคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปื น จําคุก 6 เดือน แล้วรวมโทษ 2 กระทงนีเข้าเป็ น
จําคุก 1 ปี เมือรวมโทษฐานทําร้ายร่ างกายเป็ นจําคุก 2 ปี นัน ไม่ถูกต้อง เพราะ
การกําหนดโทษจําคุกเป็ นเดือนให้นบั สามสิ บวันเป็ นหนึงเดือน แต่ถา้ กําหนด
เป็ นปี ให้คาํ นวณตามปี ปฏิทินในราชการ ทังนีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 21 วรรคสอง โทษจําคุก 12 เดือนจึงคํานวณได้ 360 วัน ในขณะทีโทษ
จําคุก 1 ปี ย่อมมีถึง 365 วันหรื อ366 วัน แล้วแต่กรณี การทีศาลอุทธรณ์ภาค 1
นําโทษจําคุกกระทงละ6 เดือน 2 กระทงมารวมกันเป็ นจําคุก 1 ปี จึงไม่ถูกต้อง
เพราะทําให้จาํ เลยต้องรับโทษหนักขึน พิพากษาแก้เป็ นว่า ลงโทษฐานมีอาวุธ
ปื น จําคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปื น จําคุก 6 เดือน ฐานทําร้ายร่ างกายจําคุก 1 ปี
รวมจําคุก 1 ปี 12 เดือน

กรณีจาํ เลยกระทําความผิดหลายกรรมต่ างกัน หากศาล
รวมโทษจําคุกทุกกระทงก่อนแล้วจึงลดโทษให้ ถือเป็ นการไม่
ชอบเพราะทําให้ จาํ เลยได้ รับโทษจริงมากกว่ากรณีทลดโทษให้
ี
จําเลยในทุกกระทงก่ อนแล้วจึงค่อยรวมโทษ
- ฎ. 2144 / 2544
- ฎ. 9174/2551
- ฎ. 5347/2550
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ฎ.5347/2550 มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้ าระยะเวลาทีคํานวณนัน
กํ า หนดเป็ นเดื อ น ให้ นั บ สามสิ บ วั น เป็ นหนึ งเดื อ น ถ้ า กํ า หนดเป็ นปี ให้
คํ า นวณตามปี ปฏิ ทิ น ในราชการ” ดั ง นั น การทีศาลล่ า งทั งสองพิพ ากษา
ลงโทษจําคุกจําเลยกระทงละ 6 เดือน รวม 18 กระทง เป็ นโทษจําคุก 9 ปี นัน
ไม่ ถูกต้ อง เพราะการวางโทษเป็ นปี ทําให้จาํ เลยต้องรับโทษมากกว่าการวาง
โทษจําคุกเป็ นเดือนตามบทบัญญัติดังกล่ าว พิพากษาแก้ เป็ นว่ า เมือรวมโทษ
ทุ ก กระทงแล้ ว จํ า คุ ก จํ า เลยมี กํา หนด 108 เดื อ น ลดโทษให้ กึ งหนึ งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 54 เดือน

การนับโทษและนับโทษต่ อ
มาตรา 22 โทษจําคุกให้ เริมแต่ วนั มีคาํ พิพากษา แต่ ถ้าผู้ต้อง
คําพิพากษาถูกคุมขังก่ อนศาลพิพากษา ให้ หักจํานวนวันที
ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เว้นแต่ คาํ
พิพากษานันจะกล่าวเป็ นอย่ างอืน
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