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กฎหมายอาญาทั่วไป
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ก าหนดการกระท า (รวมทั้งการไม่

กระท า) ที่เป็นความผิดและก าหนดโทษ
ส าหรับผู้กระท าความผิดนั้น

โทษส าหรับผู้กระท าความผิดกฎหมายอาญา : โทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง “โทษ
ส าหรับลงแก่ผู้กระท าความผิดมีดังน้ี (๑)
ประหารชีวิต (๒) จ าคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพย์สิน”



กฎหมายอาญาทั่วไป
กฎหมายอาญาทั่วไป

- ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาอื่น

- พระราชบัญญัติ ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ (พระราชก าหนด)

- ข้อบัญญัติท้องถ่ิน (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบัญญัติ)

ข้อสังเกต กฎหมายแต่ละฉบับอาจมีบทบัญญัติทั้ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น (เช่น กฎหมายปกครอง)



ประมวลกฎหมายอาญา กับ 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๗  บทบัญญัติในภาค ๑ แห่งประมวล
กฎหมายนี้ ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย 
เว้นแต่กฎหมายนั้น ๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ภาค ๑ บทบัญญัติท่ัวไป เช่น การใช้กฎหมายอาญา 
โทษ ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน ความผิดลหุโทษ เป็นต้น



กฎหมายอาญาทั่วไป
มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญา

ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติ
เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็น

ความผิด (ครบองค์ประกอบความผิด)
- มีการกระท า = คิด + ตกลงใจ + กระท าตามที่ตกลงใจ
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง “บุคคลจะต้องรับผิดในทาง

อาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า...”
(วรรคสี่) การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผล

อันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผล
นั้นด้วย



การไม่รู้ส านึก
- ไม่รู้ส านึก(ในการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว

ร่างกาย)
= ไม่เกิดจากการตกลงใจ 
= ไม่ใช่การกระท าตาม ปอ.มาตรา ๕๙



การกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
- งดเว้น
- ละเว้น



การกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
- งดเว้น = ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งที่มีหน้าที่

เฉพาะ(ตามกม ./การยอมรับ/การกระท าก่อน/
ความสัมพันธ์เฉพาะ)ต้องกระท าเพื่อป้องกันผล

มาตรา ๕๙ (วรรคสี่ )  “การกระท า  ให้
หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย
งดเว้นการที่จักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย”



การกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
- ละเว้น = ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แม้ว่ามีหน้าที่

ทั่วไป(ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะต้องกระท าเพื่อป้องกันผล)
มาตรา ๓๗๔  ผู้ใดเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในภยันตราย

แห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตราย
แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนแต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็น

ความผิด (ครบองค์ประกอบความผิด)
- ครบองค์ประกอบภายนอกความผิด (ผู้กระท า)

ผู้กระท า
- ผู้กระท าความผิดเอง
- ผู้กระท าความผิดโดยทางอ้อม (ผู้กระท า

ความผิดโดยมีบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือ)
- ผู้ร่วมในการกระท าความผิด (ตัวการ ผู้ใช้ 

ผู้สนับสนุน)



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ครบองค์ประกอบภายนอกความผิด = ผู้กระท า + การ

กระท า + ผู้ถูกกระท าหรือสิ่งที่ถูกกระท า



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ครบองค์ประกอบภายนอกความผิด (ผู้ถูกกระท าหรือสิ่ง

ที่ถูกกระท า)



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ครบองค์ประกอบภายในความผิด

ตามมาตรา ๕๙ และ มาตรา ๖๐ มี ๓ ประเภท คือ
๑.เจตนา

๑.๑เจตนามาตรา ๕๙ วรรคสาม และ วรรค
สอง

๑.๒เจตนามาตรา ๖๐ (พลาด) 
๒.ประมาท
๓.ไม่เจตนา (+ไม่ประมาท)



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ครบองค์ประกอบภายในความผิด
มาตรา ๕๙  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดย

เจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด
เมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้
ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา

กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า
ผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าโดยเจตนา (มาตรา ๕๙)

- ผู้กระท าประสงค์ต่อผล 
- ผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าน้ัน

ค าถาม นาย ก. ประสงค์ให้ผู้ขับรถยนต์เสียหลักในการขับ
รถและขับรถยนต์ตกลงข้างทาง จึงใช้ก้อนหินขนาดลูกเทนนิส
กว้างกระจกหน้ารถยนต์ที่นาย ข. ก าลังขับอยู่  ดังนั้น นาย ก. 
เจตนาฆ่านาย ข. หรือไม่

- เจตนาฆ่า
ค าถาม เจตนาฆ่า (ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อมเล็งเห็นผล)
- ย่อมเล็งเห็นผล



กฎหมายอาญาทั่วไป
มาตรา ๖๒ (วรรคหนึ่ง) ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่

จริงจะท าให้การกระท าไม่เป็นความผิด หรือท าให้
ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้
ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่า
มีอยู่จริง ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับยกเว้น
โทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี



กฎหมายอาญาทั่วไป
- อ งค์ ป ร ะ กอบภ า ย ใน ที่ เ ป็ น เ จ ตน า อ่ื น 

นอกเหนือจาก เจตนา (ประสงค์ต่อผล หรือ ย่อม
เล็งเห็นผล)

เป็นมูลเหตุจูงใจ : เพื่อ... (โดยทุจริต = เพื่อ...)
- องค์ประกอบภายนอก นอกเหนือจาก ผู้กระท า 

+ การกระท า + ผู้ถูกกระท าหรือสิ่งที่ถูกกระท า
เป็นพฤติการณ์ประกอบการกระท า : โดย

ประการที่...



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ครบองค์ประกอบภายในความผิด

มาตรา ๖๒ วรรคสอง “ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสาม
แห่งมาตรา ๕๙ หรือความส าคัญผิดว่ามีอยู่จริงตามความในวรรคแรก ได้เกิดขึ้น
ด้วยความประมาทของผู้กระท าความผิด ให้ผู้กระท ารับผิดฐานกระท าโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า การกระท านั้นผู้กระท า
จะต้องรับโทษแม้กระท าโดยประมาท”

(วรรคสาม) บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด 
บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าโดยเจตนา(พลาด) (มาตรา ๖๐)

มาตรา ๖๐ ผู้ใดเจตนาที่จะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผล
ของการกระท าเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น แต่
ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น เพราะฐานะของ
บุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท ากับบุคคลที่ได้รับ
ผลร้าย มิให้น ากฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพ่ือลงโทษผู้กระท าให้
หนักข้ึน



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าโดยประมาท (มาตรา ๕๙ วรรคสี่)

มาตรา ๕๙ (วรรคสี่) กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท า
ความผิดมิ ใช่ โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย (สภาพ
ภายในผู้กระท า) และพฤติการณ์ (เหตุภายนอก) และผู้กระท า
อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่



กฎหมายอาญาทั่วไป
- กระท าโดยไม่เจตนา(+ไม่ประมาท) (มาตรา ๕๙ วรรค

หนึ่ง)
มาตรา ๕๙ (วรรคหนึ่ง) บุคคลจะต้องรับผิดในทาง

อาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา ... หรือเว้นแต่ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มี
เจตนา



กฎหมายอาญาทั่วไป
มาตรา ๑๐๔  การกระท าความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ 

แม้กระท าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิด
น้ันจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐๒  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๓๙๐ (ความผิดตามภาค ๓ ลหุโทษ) ผู้ใดกระท าโดย
ประมาท และการกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



กฎหมายอาญาทั่วไป
- ผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท า (พิจารณาเมื่อมี

กระท า+ครบองค์ประกอบภายใน+องค์ประกอบภายนอกแล้ว)
- ผลโดยตรง (ทฤษฎีเงื่อนไข/ไม่มีการกระท า ผลไม่เกิด)
- ผลธรรมดา (ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม/รับโทษหนักขึ้น/

วิญญูชนคาดเห็น)
มาตรา ๖๓ ถ้าผลของการกระท าความผิดใดท าให้

ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท าความผิดนั้นต้อง
เป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้

- ผลจากเหตุแทรกแซง (ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม/มีเหตุ
แทรกแซงที่ไม่มีอยู่แล้วขณะกระท าเกิดขึ้น/วิญญูชนคาดเห็น)



สรุป
- กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้น

บัญญัติเป็นความผิด (ครบองค์ประกอบความผิด)
- มีการกระท า
- ครบองค์ประกอบภายนอกความผิด
- ครบองค์ประกอบภายในความผิด
- ผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท า



ค าถาม
กระท าครบองค์ประกอบความผิด = มีความผิดทุก

กรณี หรือไม่



การกระท าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
- กระท าครบองค์ประกอบความผิด จะมีความผิดต่อเมื่อไม่มี

กฎหมายยกเว้นความผิดด้วย
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘  ผู้ใด(ไม่ใช่ผู้ก่อภัยก่อน/ไม่ใช่ผู้สมัครใจวิวาท)
จ าต้องกระท าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้พ้น
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็น
ภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ การกระท าน้ันเป็น
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้น้ันไม่มีความผิด

มาตราอ่ืน มาตรา ๓๐๕(แพทย์ท าแท้ง) มาตรา ๓๒๙ (แสดง
ความคิดเห็นฯโดยสุจริต) มาตรา ๓๓๑ (คู่ความฯแสดงความคิดเห็นฯ
ในศาล)



การกระท าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
- รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๔  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่

ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าว
ถ้อยค าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียง
ลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้อง
ว่ากล่าวสมาชิกผู้น้ันในทางใด ๆ มิได้

- กฎหมายลายลักษณอักษรอ่ืน ๆ
- กฎหมายไม่เป็นลายลักษณอักษร

- หลักกฎหมายทั่วไป เช่น แพทย์ผ่าตัดคนไข้ (หลักความ
ยินยอม) เป็นต้น

- จารีตประเพณี เช่น พระลงโทษศิษย์วัด เป็นต้น



ค าถาม
กระท าครบองค์ประกอบความผิด+ไม่มีกฎหมาย

ยกเว้นความผิด = รับโทษทุกกรณี หรือไม่



การกระท าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
- กระท าครบองค์ประกอบความผิด+ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 

จะต้องรับโทษต่อเม่ือไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษด้วย
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๗  ผู้ใด(ไม่ใช่ผู้ก่อภัยก่อน/ไม่ใช่ผู้สมัครใจวิวาท) กระท า
ความผิดด้วยความจ าเป็น

(๑) เพราะอยู่ในท่ีบังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่ งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ

(๒) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย(ท้ังท่ีละเมิด
และไม่ละเมิดต่อกฎหมาย)ท่ีใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดย
วิธีอื่นใดได้ เม่ือภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุ(กระท าต่อบุคคลท่ี๓
ภัยแรกร้ายแรงกว่าภัยจ าเป็น)แล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ



การกระท าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตราอ่ืน มาตรา ๗๓ (เด็กอายุยังไม่เกินสิบปีฯ) มาตรา ๗๔  
(เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี) มาตรา ๖๕ (ขณะไม่สามารถรู้
ผิดชอบฯ เพราะมีจิตบกพร่องฯ) มาตรา ๖๖ (มึนเมาโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่า
สิ่งนั้นจะท าให้มึนเมาฯ) ฯลฯ



การลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วย
เหตุอันไม่เป็นธรรม(ฝ่าฝืนกฎหมาย) จึงกระท าความผิดต่อผู้ข่มเหงใน
ขณะน้ัน(ในขณะที่ยังบันดาลโทสะตามวิญญูชน) ศาลจะลงโทษผู้น้ัน
น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได้



การพยายามกระท าความผิด
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๐  ผู้ใด(มีเจตนากระท าความผิด )ลงมือกระท า
ความผิด(เลยขั้นคิด/ตกลงใจ/ตระเตรียม+ขั้นสุดท้ายใกล้ชิดผล) แต่
กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท าน้ันไม่
บรรลุผล ผู้น้ันพยายามกระท าความผิด

ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้น้ันต้องระวางโทษสองในสาม
ส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน



การพยายามกระท าความผิด
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๑ ผู้ใด (มีเจตนากระท าความผิด) กระท าการโดยมุ่ง
ต่อผลซึ่ งกฎหมายบัญญัติ เป็นความผิด ( เลยขั้นคิด/ตกลงใจ /
ตระเตรียม+ขั้นสุดท้ายใกล้ชิดผล)  แต่การกระท านั้นไม่สามารถจะ
บรรลุผลได้อย่างแน่แท้(ไม่ใช่บังเอิญ) เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการ
กระท าหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท าต่อ ให้ถือว่าผู้น้ันพยายาม
กระท าความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหน่ึงของโทษที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดน้ัน



ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท า(โดยเจตนา)ของ
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันน้ันเป็นตัวการ (ไม่มี
พยายาม) ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘๔ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ 
จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้น้ันเป็นผู้ใช้ (ไม่มีพยายาม) ให้
กระท าความผิด

ถ้าความผิดมิได้กระท าลง(โดยเจตนา)ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอม
กระท า ยังไม่ได้กระท า หรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหน่ึงในสามของโทษ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘๖  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้
ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิด (โดยเจตนา)ก่อนหรือขณะกระท า
ความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็
ตาม ผู้น้ันเป็นผู้สนับสนุน (ไม่มีพยายาม) การกระท าความผิด ต้องระวางโทษสอง
ในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนน้ัน



ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท า(โดยเจตนา+มีเจตนา
ร่วมกัน)ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันน้ัน(ผู้นั้น
ต้องลงมือกระท าความผิดฐานน้ันได้+ร่วมกระท าในขณะน้ัน)เป็นตัวการ(ไม่มี
พยายาม) ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘๔ ผู้ใดก่อ(ใช้ฯลฯหลอกก็ได้)ให้ผู้อื่นกระท าความผิด(โดยเจตนา) 
ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้น้ัน 
(ผู้น้ันต้องลงมือกระท าความผิดฐานน้ันได้) เป็นผู้ใช้ (ไม่มีพยายาม) ให้กระท า
ความผิด

ถ้าความผิดมิได้กระท าลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้
กระท า หรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหน่ึงในสามของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ...



ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
- ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๔ (วรรคสาม) ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดน้ัน ผู้ใช้ต้องรับโทษ
เสมือนเป็นตัวการ และถ้าผู้ถูกใช้(ได้กระท าความผิดน้ันด้วย+น าไปใช้กับมาตรา 
๘๕ด้วย)เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้
บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพ่ึงพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บ
หรือไม่ว่าทางใด ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหน่ึงของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับผู้
น้ัน

มาตรา ๘๕  ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด 
และความผิดน้ันมีก าหนดโทษไม่ต่ ากว่าหกเดือน ผู้น้ันต้องระวางโทษกึ่งหน่ึงของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น



กฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๑๑๕-๑๔๔) 

มาตรา ๑๑๕  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๖ หรือท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึง (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท

มาตรา ๑๑๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา 
๓๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง มาตรา 
๖๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๐  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินแปดปี หรือปรับไม่เกินแปดแสน
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีหน้าที่แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ า
ท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙๕ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๒๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดต่อสู้(ใช้ก าลังขัดขืนเพื่อไม่ให้การกระท าของเจ้าพนักงาน
ส าเร็จผล)หรือขัดขวาง(กระท าการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานหรือท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความยากล าบากเพื่อไม่ให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานส าเร็จ)การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 
๑๐๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๑๒ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี 
หรือวัสดุนิวเคลียร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย อนามัยหรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินย่ีสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ท่ีเป็น
วัสดุนิวเคลียร์ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดกระท าความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดกระท าความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายอาญา โดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายอาญาผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายอาญาผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบสี่ปี และปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึง
สองแสนแปดหมื่นบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๓๔ (ปอ.) ผู้ใดเอา(แย่งการครอบครอง+แย่งกรรมสิทธิ)
ทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

มาตรา ๓๕๒ (ปอ.) ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่ง
ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอา(แย่งเฉพาะกรรมสิทธิ)ทรัพย์
นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑ (ปอ.) ในประมวลกฎหมายนี้
(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๓๙ (ปอ.) ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าใน
ทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย (ขณะลักทรัพย์หรือต่อเนื่องใกล้ชิดไม่ขาดตอน) 
เพื่อ

(๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป

(๒) ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพย์นั้น

(๓) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้

(๔) ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ

(๕) ให้พ้นจากการจับกุม

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑ (ปอ.) ในประมวลกฎหมายนี้
(๖) “ใช้ก าลังประทุษร้าย” หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่

กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืน
ใด และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึน
เมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๔๐ (ปอ.) ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท

มาตรา ๓๔๑ (ปอ.) ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการ
หลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สิน(ต่างจากลักชิงปล้นยักยอก”ทรัพย์”+
การบริการไม่ใช่ทรัพย์สิน)จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ(เอกสารที่
เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ) ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๐๙ (ปอ.) (ความผิดต่อเสรีภาพ) ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น(รู้ถึงการข่มขืนใจ)ให้
กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้
ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้นหรือจ ายอมต่อสิ่งนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคแรกไดก้ระท าโดยมอีาวธุ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่
ห้าคนขึ้นไป หรือได้กระท าเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจท า ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเอกสาร
สิทธิอย่างใด ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าท้ังปรับ

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่
หมื่นบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดขู่เข็ญว่าจะกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๐ เพื่อบังคับผู้อ่ืน
ให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

ในกรณีท่ีการขู่เข็ญตามวรรคหน่ึง เป็นการขู่เข็ญว่าจะกระท าความผิดตามมาตรา 
๑๓๔ เพื่อบังคับผู้อ่ืนให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใด ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการกระท าเพื่อบังคับ
รัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าการใด
หรือไม่กระท าการใด ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามสิบปีถึงสี่
สิบปี



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดกระท าการต่อวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือน่าจะเกิดการ
แพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ โดยเจตนาท่ีจะท าอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อม ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงย่ีสิบปีและปรับตั้งแต่สาม
แสนบาทถึงย่ีสิบล้านบาท



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา 

๑๓๔ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ใน
ประเทศไทย

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดข้ึนใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่
การกระท าเกิดข้ึนภายในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวในราชอาณาจักรและมิได้มี
การส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๐ (ปอ.) ผู้ใดกระท าการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่าง ๆ 

ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นใน
ราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก ถ้า

(๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ

(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว

ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลใน
ต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได ้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๓๖  ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ หากผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(๑) สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะ
กระท าความผิด

(๒) จัดหาหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท า
การใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูก
ลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท าความผิด



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนข้ึนไปเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 

๑๓๐ ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้อง
ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงข้ันลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้
สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่
บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นัน้หรือลงโทษผูน้ั้นน้อยกว่า
ที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๓๘ (ข้าม) ผู้ใดตระเตรียมการเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๐ 

ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๓๙ (ข้าม) ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ต้องระวาง
โทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ

มาตรา ๑๔๐  ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดย
ค านึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์น้ัน
ด้วย



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้ไม่ว่าในทางใด ๆ ซึ่งวัตถุ

ระเบิดท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงย่ีสิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้าน
บาท

ผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเพื่อให้ เกิดการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต

(๑) ท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือ

(๒) บังคับผู้อ่ืน รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้
กระท าการใดหรือไม่กระท าการใด



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ การเก็บรักษา และการขนส่ง

วัสดุนิวเคลียร์แบบแปลนและแผนผังของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อบุคคล
อ่ืน ซ่ึงมิใช่เป็นการกระท าโดยผู้รับใบอนุญาตหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายสาธารณะ หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา ๑๔๓  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ 
หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ผู้น้ันต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย



กฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๔๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ 
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจเปรียบเทียบได้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้
พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอม
ให้เปรียบเทียบ

ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุกให้ก าหนดค่าปรับ
ซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหายินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรคสามให้
ด าเนินคดีต่อไป

ในระหว่างรอการเปรียบเทียบ หรือรอการช าระเงินค่าปรับ หากผู้ต้องหาได้รับการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะขอให้มีประกันหรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑ (ปอ . ) ในประมวลกฎหมายนี้   (๑๖)  “ เจ้า

พนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้า
พนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน
หรือไม่

ม า ต ร า  ๑ ๑ ๔  ( พ ร บ . )  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ มีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง
พร ะ รา ช บัญญั ติ พลั ง ง า น นิ ว เ คลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ  พ .ศ .  ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  แต่งตั้งให้ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ีในสังกัดส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๒) รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๓) ผู้อ านวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
(๔) ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู
(๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
(๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(๗) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
(๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน

พลังงานปรมาณู
(๙) นักฟิสิกส์รังสี
(๑๐) นักนิวเคลียร์เคมี



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๑) วิศวกรนิวเคลียร์
(๑๒) นักชีววิทยารังสี
(๑๓) นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์
(๑๔) นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
(๑๕) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
(๑๖) นายช่างไฟฟ้า
(๑๗) นายช่างเคร่ืองกล
(๑๘) นิติกร

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อรรชกา  สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๕๗ (ปอ.)(บททั่วไป:ยกเว้นมาตรา๑๔๘) ผู้ใดเป็นเจ้า

พนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔๗ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ

หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น(เอาทรัพย์น้ันไปเลย)เป็นของตน 
หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์น้ันเสีย 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๑ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ
หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการ
เสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์น้ัน ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หน่ึง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔๗ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ

หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดย
ทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๔ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมี
หน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด 
โดยทุจริต(ในขณะน้ัน)เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมหรือเงินน้ัน หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมน้ันมิต้องเสีย หรือเสีย
น้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔๘ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่ง(มีอ านาจ

ในต าแหน่ง(ไม่ใช่เจ้าพนักงานทั่วไป)แต่ใช้ไม่ชอบ)โดยมิชอบ(กว้างกว่าโดย
ทุจริตมาตรา ๑๕๑) ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้
ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (บุคคลนั้นยังไม่มอบฯก็กระท าความผิด
แล้ว) แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

มาตรา ๑๔๙ (ปอ) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ 
สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก (บุคคลนั้นยังไม่มอบฯก็
กระท าความผิดแล้ว) รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด
ในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวิต



ความรับผิดทางอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๕๐ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการ

อย่างใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ 
หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๑ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษา
ทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล 
สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๒ (ปอ.) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการ
ใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท


