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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

หมวดที ่๓

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๒๘ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย

การจบัและการคุมขงับุคคลจะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีคาํสัง่หรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั

การคน้ตวับุคคลหรือการกระทาํใดอนักระทบกระเทือนต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพในชีวติหรือร่างกายจะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีเหตุตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระทาํการอนั

กฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลานั้นบญัญติัเป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้และ

โทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยู่

ในเวลาท่ีกระทาํความผดิมิได้

ในคดีอาญา ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มี

ความผดิ และก่อนท่ีจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดได้

กระทาํผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได้



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

การควบคุมหรือคุมขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใหก้ระทาํไดเ้พียง

เท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การหลบหนี

ในคดีอาญา จะบังคับให้บคุคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

มิได้



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๓๓ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน

การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู ้

ครอบครอง หรือการคน้เคหสถาน หรือท่ีรโหฐานจะกระทาํมิได ้

เวน้แต่มีคาํสัง่หรือหมายศาล หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายน้ี

(๑) “โดยทุจริต” หมายความวา่ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น

(๓) “สาธารณะสถาน” หมายความวา่ สถานท่ีใด ๆ ซ่ึงประชาชนมี

ความชอบธรรมท่ีจะเขา้ไปได้

(๔) “เคหสถาน” หมายความวา่ ท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั เช่น เรือน 

โรง เรือ หรือแพ ซ่ึงคนอยูอ่าศยั และใหห้มายความรวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึง

เป็นท่ีอยูอ่าศยันั้นดว้ย จะมีร้ัวลอ้มหรือไม่กต็าม



ประมวลกฎหมายอาญา
(๗) “เอกสาร” หมายความวา่ กระดาษหรือวตัถุอ่ืนใดซ่ึงไดท้าํให้

ปรากฏดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข ผงั หรือแผนแบบอยา่งอ่ืน จะเป็นโดยวธีิพิมพ ์
ถ่ายภาพ หรือวธีิอ่ืนอนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมายนั้น

(๘)”เอกสารราชการ” หมายความวา่ เอกสารซ่ึงเจา้พนกังานไดท้าํ
ข้ึนหรือรับรองในหนา้ท่ี และใหห้มายความรวมถึงสาํเนาเอกสารนั้น ๆ ท่ี
เจา้พนกังานไดรั้บรองในหนา้ท่ีดว้ย

(๑๒)” เจ้าพนักงาน” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงกฎหมายบญัญติัวา่
เป็นเจา้พนกังานหรือไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ไม่
วา่เป็นประจาํหรือคร้ังคราว และไม่วา่จะไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ บุคลจกัต้องรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือได้กระทาํการอนั

กฎหมายทีใ่ช้ในขณะกระทาํน้ันบัญญตัเิป็นความผดิและกาํหนดโทษไว้ และ

โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผดินั้นตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกาํหมาย

ถา้ตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้นภายหลงั การกระทาํ

เช่นนั้นไม่เป็นความผดิต่อไป ใหผู้ท่ี้ไดก้ระทาํการนั้นพน้จากการเป็น

ผูก้ระทาํผดิ และถา้ไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษแลว้ กใ็หถื้อวา่ผูน้ั้น

ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาวา่ไดก้ระทาํผดินั้น ถา้รับโทษอยูก่ใ็หก้ารลงโทษนั้น

ส้ินสุดลง



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓ ถา้กฎหมายท่ีใชใ้นขณะกระทาํความผดิแตกต่างกบักฎหมายท่ี

ใชใ้นภายหลงัการกระทาํผดิ ใหใ้ชก้ฎหมายในส่วนท่ีเป็นคุณแก่ผูก้ระทาํผดิ......

มาตรา ๑๘ โทษสาํหรับลงแก่ผูก้ระทาํความผดิมีดงัน้ี

(๑) ประหารชีวติ

(๒) จาํคุก

(๓) กกัขงั

(๔) ปรับ

(๕) ริบทรัพยสิ์น

โทษประหารชีวติและโทษจาํคุกตลอดชีวติมิใหน้าํมาบงัคบัแก่ผูซ่ึ้ง
กระทาํความผดิในขณะท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่สิบแปดปี



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐ ในการกกัขงัแทนค่าปรับ ให้ถืออตัรา ๕๐๐ บาทต่อหน่ึง

วนั และไม่วา่กรณีความผดิกระทงเดียวหรือหลายกระทง หา้มกกัขงัเกิน

กาํหนด ๑ ปี เวน้แต่ในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหป้รับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้ึนไป ศาลจะสัง่ใหก้กัขงัแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกวา่ ๑ ปี แต่ไม่เกนิ 

๒ ปี กไ็ด้

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีศาลจะพิพากษาใหป้รับผูก้ระทาํผดิหลายคน 

ในความผดิอนัเดียวกนั ในกรณีเดียวกนั ให้ศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตวั

บุคคล



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพยสิ์น นอกจากศาลจะมีอาํนาจริบตาม

กฎหมายท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ใหศ้าลมีอาํนาจสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์น

ดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ 

(๑) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พ่ือใชใ้นการกระทาํผดิ หรือ

(๒) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยกระทาํความผดิ

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่าน้ันเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็น

ใจด้วยในการกระทาํความผดิ



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ โทษใหเ้ป็นอนัระงบัไปดว้ยความตายของผูก้ระทาํ

ความผดิ

มาตรา ๕๙ บุคคลจะตอ้งรับผดิในทางอาญากต่็อเม่ือไดก้ระทาํโดย

เจตนา เวน้แต่จะกระทาํโดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งรับ

ผดิเม่ือไดก้ระทาํโดยประมาท หรือเวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดย

แจง้ชดัใหต้อ้งรับผดิแมไ้ดก้ระทาํโดยไม่มีเจตนา(ประมาท, ลหุโทษ)

กระทาํโดยเจตนา ไดแ้ก่กระทาํโดยรู้สาํนึกในการท่ีกระทาํและใน

ขณะเดียวกนัผูก้ระทาํประสงคต่์อผล หรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกระทาํนั้น



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔  บุคคลจะแก้ตวัว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับ

ผดิในทางอาญาไม่ได้ แต่ถา้ศาลเห็นวา่ ตามสภาพและพฤติการณ์ ผูก้ระทาํ

ความผดิอาจจะไม่รู้วา่กฎหมายบญัญติัวา่การกระทาํนั้นเป็นความผดิ ศาล

อาจอนุญาตใหแ้สดงพยานหลกัฐานต่อศาล และถา้ศาลเช่ือวา่ผูก้ระทาํไม่รู้

วา่กฎหมายบญัญติัไวเ้ช่นนั้น ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไว้

สาํหรับความผดินั้นเพียงใดกไ็ด้



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๘ ผูใ้ดจาํตอ้งกระทาํการใดเพ่ือป้องกนัสิทธิของตนหรือ

ของผูอ่ื้นใหพ้น้ภยนัตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย

และเป็นภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึง ถา้ไดก้ระทาํพอสมควรแก่เหตุ การกระทาํนั้น

เป็นการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ผูน้ั้นไม่มีความผดิ

มาตรา ๗๐  ผูใ้ดกระทาํตามคาํสัง่ของเจา้พนกังาน แมค้าํสัง่นั้นจะมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย ถา้ผู้กระทาํมหีน้าทีห่รือเช่ือโดยสุจริตว่ามหีน้าทีต้่อง

ปฏบิัตติาม ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ เวน้แต่จะรู้วา่คาํสัง่นั้นเป็นคาํสัง่ซ่ึงมิชอบ

ดว้ยกฎหมาย



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ เดก็อายุยงัไม่เกนิ ๑๐ ปี กระทาํการอนักฎหมายบัญญตัเิป็นความผดิ

เดก็น้ันไม่ต้องรับโทษ

ใหพ้นกังานสอบสวนส่งตวัเดก็ตามวรรคหน่ึงใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ เพื่อดาํเนินการคุม้ครองสวสัดิภาพตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั้น

มาตรา ๗๔ เดก็อายุกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกนิ ๑๕ ปี กระทาํการอนักฎหมายบญัญติั
เป็นความผดิ เดก็นั้นไม่ตอ้งรับโทษ แต่ใหศ้าลมีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

(๑) วา่กล่าวตกัเตือนเดก็นั้นแลว้ปล่อยตวัไป และถา้ศาลเห็นสวมควรจะเรียก
บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเดก็นั้นอาศยัอยูม่าตกัเตือนดว้ยกไ็ด้

(๒) ส่งตวัเดก็นั้นไปยงัโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อฝึกและอบรมเดก็ ตลอดระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด แต่อยา่ใหเ้กินวา่ท่ีเดก็นั้นจะมีอายุ
ครอบ ๑๘ ปี



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐  เม่ือการกระทาํใดอนัเป็นกรรมเดียวเป็นความผดิต่อ

กฎหมายหลายบท ใหใ้ชก้ฎหมายบทท่ีมีโทษหนกัท่ีสุดลงโทษแก่ผูก้ระทาํ

ผดิ

มาตรา ๙๑  เม่ือปรากฏวา่ผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นความผดิหลาย

กรรมต่างกนั ใหศ้าลลงโทษผูน้ั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผดิไป.....



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาลภายใน

กาํหนดดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนักระทาํผดิ เป็นอนัขาดอายคุวาม

(๑) ๒๐ ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวติ จาํคุกตลอดชีวติ 
หรือจาํคุก ๒๐ ปี

(๒) ๑๕ ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกวา่ ๗ ปี แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี

(๓) ๑๐ ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุก ๑ ถึง ๗ ปี

(๔) ๕ ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกวา่ ๑ เดือนถึง ๑ ปี

(๕) ๑ ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ ๑ เดือน ลงมา หรือ
ตอ้งระวางโทษอยา่งอ่ืน (เช่น โทษปรับสถานเดียว )



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๐๒ ความผดิลหุโทษ คือ ความผดิซ่ึงต้องระวางโทษจาํคุก

ไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๖ ผูใ้ดดูหมิน่เจ้าพนักงานซ่ึงกระทาํตามหนา้ท่ี หรือ

เพราะไดก้ระทาํตามหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่

เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๘ ผูใ้ดต่อสู ้หรือขดัขวางเจ้าพนักงานหรือผูซ่ึ้งตอ้งช่วย

เจา้พนกังานตามกฎหมายในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

ถา้การต่อสูห้รือขดัขวางนั้น ไดก้ระทาํโดยการใชก้าํลงัประทุษร้าย 

หรือขู่เขญ็วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๒ 

ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๑ ผูใ้ดถอน ทาํใหเ้สียหาย ทาํลายหรือทาํใหไ้ร้ประโยชนซ่ึ์ง

ตราหรือเคร่ืองหมายอนัเจา้พนกังานไดป้ระทบัหรือหมายไวท่ี้ส่ิงใดๆ ในการ
ปฏิบติัการตามหนา้ท่ี เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึ อายดัหรือรักษาส่ิงนั้นๆ ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๑๔๒ ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาํให้
สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์น หรือเอกสารใด ๆ อนัเจา้พนกังานไดย้ดึ 
รักษาไว ้หรือสัง่ใหส่้งเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน หรือเพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ไม่วา่เจา้พนกังานจะรักษาทรัพยห์รือเอกสารนั้นไว ้หรือสัง่ใหผู้น้ั้นหรือ
ผูอ่ื้น ส่งหรือรักษาไวก้ต็าม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๕  ผูใ้ดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทาํการเป็นเจา้

พนกังาน โดยตนเองมิไดเ้ป็นเจา้พนกังานท่ีมีอาํนาจกระทาํการนั้น ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ 

มาตรา ๑๕๗  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัติ

หน้าทีโ่ดยมชิอบ เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ ปี หรือ

ปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๕๔ ผูใ้ดทาํปลอมข้ึนซ่ึงแสตมป์รัฐบาล ซ่ึงใชส้าํหรับ

การไปรษณีย ์การภาษีอากรหรือการเกบ็ค่าธรรมเนียม หรือแปลง

แสตมป์รัฐบาลซ่ึงใชใ้นการเช่นวา่นั้นใหผ้ดิไปจากเดิม เพื่อใหผู้อ่ื้นเช่ือ

วา่มีมูลค่าสูงกวา่จริง ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๗ ปี และปรับตั้ง

แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๔๐,๐๐๐ บาท



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๒ ในประมวลกฎหมายน้ี

(๒) “ผู้ต้องหา” หมายความถึงบุคคลผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระทาํ

ความผดิ แต่ยงัมิไดถู้กฟ้องต่อศาล

(๓) “จาํเลย” หมายความถึงบุคคลซ่ึงถูกฟ้องยงัศาลแลว้โดยขอ้หา

วา่ไดก้ระทาํความผดิ

(๔) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก

การกระทาํผดิฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจจดัการแทนได ้



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
(๗) “คาํร้องทุกข์” หมายความถึงการท่ีผูเ้สียหายไดก้ล่าวหาต่อ

เจา้หนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี วา่มีผูก้ระทาํความผดิข้ึน 

จะรู้ตวัผูก้ระทาํผดิหรือไม่กต็าม ซ่ึงกระทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้สียหาย 

และการกล่าวหาเช่นนั้นไดก้ล่าวโดยมีเจตนาจะใหผู้ก้ระทาํความผดิไดรั้บ

โทษ

(๘) “คาํกล่าวโทษ” หมายความถึงการท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูเ้สียหาย

ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีบุคคลรู้ตวัหรือไม่กดี็ ไดก้ระทาํความผดิอยา่ง

หน่ึงข้ึน



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
(๑๐) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและ

หลกัฐานซ่ึงพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจและ

หนา้ท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบ

รายละเอียดแห่งความผดิ

(๑๑) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลกัฐาน

และการดาํเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึง

พนกังานสอบสวนไดท้าํไปเก่ียวกบัความผดิท่ีกล่าวหา เพ่ือท่ีจะทราบ

ขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจนค์วามผดิและเพ่ือจะเอาตวัผูก้ระทาํผดิมาฟ้องลงโทษ



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
(๑๓) “ทีร่โหฐาน” หมายความถึงท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่ท่ีสาธารณะสถาน

ดงับญัญติัไวใ้นกฎหมายลกัษณะอาญา

(๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ” หมายความถึงเจา้

พนกังานซ่ึงกฎหมายใหมี้อาํนาจและหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน ใหร้วมถึงพศัดี เจา้พนกังานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรม

เจา้ท่า พนกังานตรวจคนเขา้เมือง และเจา้พนกังานอ่ืน ๆ ในเม่ือทาํการอนั

เก่ียวกบัการจบักมุปราบปรามผูก้ระทาํผดิกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนา้ท่ีตอ้งจบักมุ

หรือปราบปราม



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
(๑๘) “ ส่ิงของ” หมายความถึงสงัหาริมทรัพยใ์ด ซ่ึงอาจใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในคดีอาญา ใหร้วมทั้งจดหมาย โทรเลขและเอกสารอยา่งอ่ืน ๆ 

(๒๐) “บันทกึ” หมายความถึงหนงัสือใดท่ีพนกังานฝ่ายปกครองหรือ

ตาํรวจจดไวเ้ป็นหลกัฐานในการสอบสวนความผดิอาญา รวมทั้งบนัทึกคาํร้อง

ทุกขแ์ละคาํกล่าวโทษดว้ย

(๒๑) “ควบคุม” หมายถึงการควบคุมหรือกกัขงัผูถู้กจบัโดยพนกังาน

ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในระหวา่งการสืบสวนและสอบสวน



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๙ บนัทึกตอ้งระบุสถานท่ี วนัเดือนปีท่ีทาํ นาม และตาํแหน่ง

เจา้พนกังานผูท้าํ

ใหเ้จา้พนกังานผูท้าํบนัทึกลงลายมือช่ือของตนในบนัทึกนั้น

มาตรา ๑๑  บนัทึกหรือถอ้ยคาํสาํนวนนั้นใหเ้จา้พนกังานหรือศาล

อ่านใหผู้ใ้หถ้อ้ยคาํฟัง ถ้ามข้ีอความแก้ไข หรือเพิม่เตมิ ใหแ้กใ้หถู้กตอ้งหรือ

มิฉะนั้นกใ็หบ้นัทึกไว ้และให้ผู้ให้ถ้อยคาํลงลายมือช่ือรับรองว่าถูกต้องแล้ว

ถ้าบุคคลทีต้่องลงลายมือช่ือในบันทกึหรือถ้อยคาํสํานวนไม่

สามารถหรือไม่ยอมลง ให้บันทกึหรือรายงานเหตุน้ันไว้



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๑๗ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจมีอาํนาจสืบสวนคดีอาญา

ได้

มาตรา ๕๗ ..... จะจบั ขงั จาํคุก หรือคน้ในท่ีรโหฐานหาตวัคน หรือ
ส่ิงของตอ้งมีคาํสัง่หรือหมายของศาลสาํหรับการนั้น

มาตรา ๕๙ ศาลจะออกคาํสัง่หรือหมายจบั หมายคน้ หรือหมายขงั 
ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผูร้้องขอกไ็ด้

ในกรณีท่ีผูร้้องขอเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ตอ้งเป็น
พนกังานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดบั ๓ หรือตาํรวจมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตาํรวจตรีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๗๘ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจะจบัผูใ้ดโดยไม่มี

หมายจบัหรือคาํสัง่ของศาลนั้นไม่ได ้เวน้แต่

(๑) เม่ือบุคคลน้ันได้กระทาํความผดิซ่ึงหน้าดงัได้บัญญตัิไว้ใน
มาตรา ๘๐

(๔) เป็นการจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหวา่ง
ปล่อยตวัชัว่คราว

มาตรา ๘๐ ท่ีเรียกวา่ความผดิซ่ึงหนา้นั้น ไดแ้ก่ความผดิซ่ึงเห็น
กาํลงักระทาํผดิหรือพบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม่มีความสงสยัเลยวา่ได้
กระทาํผดิมาแลว้สด ๆ



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๗๙  ราษฎรจะจบัผูอ่ื้นไม่ไดเ้วน้แต่จะเขา้อยูใ่นเกณฑแ์ห่ง

มาตรา ๘๒ หรือเม่ือผูน้ั้นกระทาํความผดิซ่ึงหนา้ และความผดินั้นไดร้ะบุไว้

ในบญัชีทา้ยประมวลกฎหมายอาญาน้ีดว้ย

มาตรา ๘๒ เจา้พนกังานผูจ้ดัการตามหมายจบั จะขอความ

ช่วยเหลือจากบุคคลใกลเ้คียงเพ่ือจดัการตามหมายนั้นกไ็ด ้แต่จะบงัคบัผูใ้ด

ช่วยโดยอาจเกิดความอนัตรายแก่เขานั้นไม่ได้



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๘๓ ในการจบัน้ัน เจ้าพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทาํการจบัต้อง

แจ้งแก่ผู้ทีจ่ะต้องถูกจบัน้ันว่าเขาต้องถูกจบั แลว้ส่ังให้ผู้ถูกจบัไปยงัทีท่าํการ

ของพนักงานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีท่ีถูกจบัพร้อมดว้ยผูจ้บั ........................แต่

ถา้จาํเป็นกใ็หจ้บัตวัไป

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานเป็นผูจ้บั ต้องแจ้งข้อกล่าวหาใหผู้ถู้กจบัทราบ 

หากมีหมายจบัใหแ้สดงต่อผูถู้กจบั พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจบัมสิีทธิท่ีจะ

ไม่ใหก้ารหรือใหก้ารกไ็ด ้และถอ้ยคาํของผูถู้กจบันั้น อาจใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได ้และผูถู้กจบั



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความ ถา้ผูถู้ก

จบัประสงคจ์ะแจง้ใหญ้าติหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจทราบถึงการจบักมุท่ี
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวกและไม่เป็นการขดัขวางการจบัหรือการ
ควบคุมผูถู้กจบั หรือทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็
ใหเ้จา้พนกังานอนุญาตใหผู้ถู้กจบัดาํเนินการไดต้ามสมควรแก่กรณี ในการ
น้ีให้เจ้าพนักงานผู้จบัน้ันบันทกึการจบัดงักล่าวไว้ด้วย

ถา้บุคคลซ่ึงจะถูกจบัขดัขวาง หรือจะขดัขวางการจบั หรือหลบหนี
หรือพยายามจะหลบหนี ผูท้าํการจบัมีอาํนาจใชว้ธีิการหรือการป้องกนั
ทั้งหลายเท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเร่ืองการจบันั้น



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๘๔ เจา้พนกังานหรือราษฎรผูท้าํการจบัต้องเอาตวัผู้ถูกจบั

ไปยงัทีท่าํการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทนัที และเม่ือถงึที่

น้ันแล้ว ให้ส่งตวัผู้ถูกจบัแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจของทีท่าํการ

พนักงานสอบสวนดงักล่าวเพ่ือดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

(๑) ในกรณเีจ้าพนักงานเป็นผู้จบัใหเ้จา้พนกังานผูจ้บันั้นแจง้ขอ้

กล่าวหา และรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์แห่งการจบัใหผู้ถู้กจบัทราบ ถา้มี

หมายจบัใหแ้จง้ใหผู้ถู้กจบัทราบและอ่านใหฟั้ง และมอบสาํเนาบนัทึก

การจบัแก่ผูถู้กจบันั้น



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตาํรวจ ซ่ึงมผู้ีนําผู้ถูกจบัมาส่ง แจ้งให้ผู้ถูกจบัทราบถงึสิทธิตามทีก่าํหนดไว้

ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจดัให้ผู้ถูกจบัสามารถตดิต่อกบัญาตหิรือผู้ซ่ึงถูกจบั

ไว้วางใจเพ่ือแจ้งให้ทราบถงึการจบักมุและสถานทีท่ีถู่กควบคุมตวัได้ใน

โอกาสแรกเม่ือผู้ถูกจบัมาถงึทีท่าํการของพนกังานสอบสวนตามวรรคหน่ึง 

หรือถา้กรณีผูถู้กจบัร้องขอใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจเป็นผูแ้จง้ก็

ใหจ้ดัการตามคาํร้องขอนั้นโดยเร็ว และใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ

บนัทึกไว ้ในกรณีน้ีมิใหเ้รียกค่าใชจ่้ายใดๆ จากผูถู้กจบั



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
.............................................................

ถ้อยคาํใดๆ ทีผู้่ถูกจบัให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จบั หรือพนกังานฝ่าย

ปกครองหรือตาํรวจในชั้นจบักมุหรือรับมอบตวัผูถู้กจบั ถ้าถ้อยคาํน้ันเป็น

คาํรับสารภาพของผู้ถูกจบัว่าตนได้กระทาํผดิ ห้ามมใิห้รับฟังเป็น

พยานหลกัฐาน...................................



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๗/๑ ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาซ่ึงถูกควบคุมหรือขงั       มสิีทธิแจ้งหรือขอให้

เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาตหิรือบุคคลซ่ึงผู้ถูกจบัหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถงึการถูกจบักมุ
และสถานทีท่ีถู่กควบคุมในโอกาสแรก และใหผู้ถู้กจบัหรือผูต้อ้งหามีสิทธิดงัต่อไปน้ีดว้ย

(๑) พบและปรึกษาผูซ่ึ้งจะเป็นทนายเป็นการเฉพาะตวั

(๒) ใหท้นายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากคาํตนไดใ้นชั้น
สอบสวน

(๓) ไดรั้บการเยีย่มหรือติดต่อกบัญาติไดต้ามสมควร

(๔) ไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจบ็ป่วย

ใหเ้จา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจซ่ึงรับมอบตวัผูถู้กจบั หรือผูต้อ้งหามี
หนา้ท่ีแจง้ใหผู้ถู้กจบัหรือผูต้อ้งหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหน่ึง



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ เจา้พนกังานผูจ้บัหรือรับตวัผูถู้กจบัไว ้มีอาํนาจคน้ตวั

ผูต้อ้งหา และยดึส่ิงของต่าง ๆ ทีอ่าจใช้เป็นพยานหลกัฐานได้

การคน้นั้น จกัตอ้งทาํโดยสุภาพ ถ้าค้นตวัผู้หญงิต้องให้หญงิอ่ืน

เป็นผู้ค้น

ส่ิงของใดทีย่ดึไว้เจ้าพนักงานมอีาํนาจยดึไว้จนกว่าคดถีงึทีสุ่ด เม่ือ

เสร็จคดีแลว้กใ็หคื้นใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือผูอ่ื้นซ่ึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนส่ิงของ

นั้น เวน้แต่ศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๘๖ หา้มมิใหใ้ชว้ธีิการควบคุมตวัผูถู้กจบัเกินกวา่ท่ีจาํเป็นเพือ่

ป้องกนัมิใหเ้ขาหนีเท่านั้น

มาตรา ๘๗ หา้มมิใหค้วบคุมตวัผูถู้กจบัไวเ้กินกวา่ความจาํเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดี

ในกรณคีวามผดิลหุโทษ จะควบคุมตวัผู้ถูกจบัไว้เท่าเวลาทีจ่ะถาม
คาํให้การ และทีจ่ะรู้ตวัว่าเป็นใคร และทีอ่ยู่ของเขาอยู่ทีไ่หนเท่าน้ัน

ในกรณีผูถู้กจบัไม่ไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว และมีเหตุจาํเป็นเพือ่ทาํ
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นําตวัผู้ถูกจบัไปศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
นับแต่เวลาทีผู้่ถูกจบัถูกนําตวัไปทีท่าํการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา ๘๔/๑  พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ซ่ึงมีผูน้าํผูถู้กจบั

มาส่งนั้น จะปล่อยผูถู้กจบัชัว่คราว หรือควบคุมตวัผูถู้กจบัไวก้ไ็ด ้

มาตรา ๓๗ คดอีาญาเลกิกนัไดด้งัต่อไปน้ี

(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูก้ระทาํผดิยนิยอมเสียค่าปรับ

ในอตัราสูงสาํหรับความผดินั้นแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนศาลพิจารณา

(๔) ในคดซ่ึีงเปรียบเทยีบปรับได้ตามกฎหมายอ่ืน เม่ือผู้ต้องหาได้

ชําระค่าปรับตามคาํเปรียบเทยีบของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ล้ว



หน้าทีผู้่จบักมุตาม ป.วอิาญา ม.๘๓ และ ม.๘๔

 แจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้จ้กัทราบ

 แจง้สิทธิของผูถู้กจบัทราบ และดาํเนินการตามคาํร้องขอ

 คน้ตวัผูต้อ้งหา และยดึส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได้

 สัง่ใหผู้ถู้กจบัไปยงัท่ีทาํการพนกังานสอบสวนพร้อมผูจ้บักมุ

 ส่งตวัผูต้อ้งหาใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจเพ่ือพิจารณา  

คดีตามกฎหมาย

 มอบสาํเนาบนัทึกการจบัใหผู้ถู้กจบั



หน้าทีข่องพนักงานผู้รับตวัผู้ต้องหามาพจิารณา

คดตีาม ป.วอิาญา ม.๘๔ ม.๘๕ และม.๘๗

 แจง้สิทธิใหผู้ถู้กจบัทราบตาม ม.๗/๑

 จดัใหผู้ถู้กจบัไดติ้ดต่อกบัญาติหรือผูซ่ึ้งผูถู้กจงัไวว้างใจเพ่ือ
แจง้

ทราบถึงการจบักมุและสถานท่ีควบคุมตวั

 ยดึส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได้

 ปล่อยตวัชัว่คราวตามคาํร้องขอ

 เปรียบเทียบคดี หรือส่งฟ้องศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมง



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
มาตรา ๙ เม่ือมีกิจการอนัใดซ่ึงกฎหมายบงัคบัใหท้าํเป็นหนงัสือ บุคคล

ผูจ้ะตอ้งทาํหนงัสือไม่จาํเป็นต้องเขยีนเอง แต่หนังสือน้ันต้องลงลายมือช่ือของ
บุคคลน้ัน

ลายพิมพน้ิ์วมือ แกงได ตราประทบั หรือเคร่ืองหมายอ่ืนทาํนองเช่นวา่
นั้นท่ีทาํลงในเอกสารแทนการลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงรายมือช่ือรับรองไว้
ดว้ยสองคนแลว้ใหถื้อเสมอกบัลงลายมือช่ือ

ความในวรรคสองไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่การลงลายพิมพน้ิ์วมือ แกงใด ตรา
ประทบั หรือเคร่ืองหมายอ่ืนทาํนองเช่นวา่นั้น ซ่ึงทาํลงในเอกสารท่ีทาํต่อหนา้
พนกังานเจา้หนา้ท่ี

แกงได คือ "รอยขีดเขียนซ่ึงบุคคลทาํไวเ้ป็นสาํคญัแทนการลงลายมือช่ือ ในทางกฎหมายถา้จะใหมี้
ผลเสมอกบัลงลายมือช่ือตอ้งมีพยานลงลายมือช่ือรับรอง ๒ คน หรือไดท้าํต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี"



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั ใหตี้ความไปในทางท่ีเป็นคุณแก่

คู่กรณีฝ่ายซ่ึงจะเป็นผูต้อ้งเสียในมูลหน้ีนั้น

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีจาํนวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไวท้ั้ง
ตวัอกัษรและตวัเลข ถา้ตวัอกัษรกบัตวัเลขไม่ตรงกนั และมิอาจหยัง่ทราบ
เจตนาอนัแทจ้ริงได ้ใหถื้อเอาจาํนวนเงิน หรือปริมาณท่ีเป็นอกัษรเป็น
ประมาณ

มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความวา่ การใด ๆ อนัทาํลงโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย และดว้ยความสมคัรใจ มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธ์ข้ึน
ระหวา่งบุคคล เพ่ือจะก่อ เปล่ียนแปล โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิ



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
มาตรา ๑๕๐ การใดมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัเจนโดย

กฎหมาย เป็นการพน้วสิยั หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา ๑๕๔ การแสดงเจตนาใดแมใ้นใจจริงผูแ้สดงจะมิไดเ้จตนา

ใหต้นตอ้งผกูพนัตามท่ีไดแ้สดงออกมากต็าม หาเป็นมูลเหตุใหก้ารแสดง

เจตนานั้นเป็นโมฆะไม่ เวน้แต่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะไดรู้้ถึงเจตนาอนัซ่อนอยู่

ในใจของผูแ้สดงนั้น



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
มาตรา ๔๕๓ อนัวา่ซ้ือขายนั้น คือสญัญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึง เรียกวา่

ผูข้าย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกวา่ผูซ้ื้อ 
และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย

มาตรา ๔๕๕ เม่ือกล่าวต่อไปเบ้ืองหนา้ถึงเวลาซ้ือขาย ท่าน
หมายความวา่เวลาซ่ึงทาํสญัญาซ้ือขายสาํเร็จบริบูรณ์

มาตรา ๔๘๖ ถา้ในสญัญาไม่มีกาํหนดเวลาเง่ือนเวลาใหใ้ชร้าคาไซร์
ผูข้ายชอบท่ีจะยดึหน่วงทรัพยไ์วไ้ดจ้นกวา่จะใชร้าคา

มาตรา ๔๘๖ ผูซ้ื้อจาํตอ้งรับมอบทรัพยสิ์นท่ีตนไดรั้บซ้ือและใช้
ราคาตามขอ้สญัญาซ้ือขาย



พระราชบัญญตัเิคร่ืองหมายการค้า
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี

“เคร่ืองหมาย” หมายความวา่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา
ช่ือ คาํ ขอ้ความ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลายมือช่ือ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรง
ของวตัถุ เสียง หรือส่ิงเหล่าน้ี อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั

มาตรา ๑๐๘ บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 
เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอ่ืนท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้
ในราชอาณาจกัรตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



พระราชบัญญตัเิคร่ืองหมายการค้า
มาตรา ๑๑๐ บุคคลใด จาํหน่าย หรือมีไวเ้พ่ือจาํหน่ายซ่ึงสินคา้ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้ปลอมตามมาตรา ๑๐๘   ตอ้งโทษจาํคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือ

ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ
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หมวด ๖

วนัิยและการรักษาวนัิย

ม.๘๕(๑) การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ 

เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติั หรือละเวน้การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริต เป็นความผดิวนิยัร้ายแรง
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ม.๘๒(๒) ขา้ราชการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามกฎหมาย 

กฎระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 

และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ม.๘๕(๗) การไม่ปฏิบติัตาม ม.๘๒(๒) เป็นเหตุให้เสียหาย

แก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง
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