คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 5 เรื่องกฎหมาย
อาญา ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 จํานวน 1 ชั่วโมง ของกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
เลมนี้ เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นําไปใชใหเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง
2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว
4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ
แบบประเมินตนเองหลังเรียน
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียน
6. ในชั่วโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม
7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ชิ้นงาน กิจกรรม
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน
8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรี ยนรูที่ 2 ปกิณ กะสาระกฎหมาย ชั้น มั ธยมศึก ษาป ที่ 3 หนวยการเรี ยนรู ที่ 2
ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุม ชนเรื่อ ง
กฎหมายอาญา ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 จํานวน 1 ชั่วโมง ของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก เลมนี้เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวย
ตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
2. อานคําแนะนํา คําชี้แจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน
3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให
4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนเรื่องกฎหมายอาญา
ทีละหัวขอใหเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด
5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ
6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย
7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผสู อนแจกให
8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม
9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ
การพัฒนาของผูเรียน
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เลมที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน
กฎหมายอาญา

สาระการเรียนรู
กฎหมายอาญา
ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา
ตอนที่ 2 ลักษณะความผิด
ตอนที่ 3 ความรับผิดในทางอาญา
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่อง กฎหมายอาญาและโทษทางอาญา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขอ 1. การกระทําความผิดทางอาญาขอใด
ที่อาจจะไดรับ การยกเวนโทษ
ก. กระทําโดยเจตนา
ข. กระทําโดยประมาท
ค. กระทําโดยไมเจตนา
ง. กระทําเพื่อปองกันตนเอง

ขอ 3. ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับ
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย
ก. ปลนทรัพย
ข. ลักทรัพย
ค. ชิงทรัพย
ง. เชาทรัพย

ขอ 2 . กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จัดเปนกฎหมายประเภทใด
ก. กฎหมายเอกชน
ข. กฎหมายสารบัญญัติ
ค. กฎหมายแพง
ง. กฎหมายวิธีสบัญญัติ

ขอ 4. การรองทุกขของผูเสียหายใน
คดีอาญาจะตองทําตอบุคคลใด
ก. พนักงานสอบสวน
ข. ทนายความ
ค. อัยการ
ง. ผูพิพากษา
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ขอ 5. ขอใดคือความหมายของความผิดทาง ขอ 8. โทษที่เบาที่สุดทีก่ ําหนดไวใน
อาญา
คดีอาญาคือขอใด
ก. ความผิดที่ตองขึ้นศาล
ก. จําคุก
ข. ความผิดที่มีผลกระทบตอสังคม
ข. กักขัง
ค. ความผิดที่ทําใหผูอื่นถึงแกความตาย
ค. ปรับ
ง. ความผิดที่ทําอันตรายตอคนสวนมาก
ง. ริบทรัพย
ขอ6. นายวิรัตนขับรถชนนายนเรศถึงแก
ขอ 9. ความผิดตอแผนดินมีความหมายตรง
ความตายบนถนนสายพิษณุโลก –
กับขอใด
ก. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
นครสวรรค นายวิรัตนรบั โทษเปนการ
ข. ความผิดตอผูเสียหายของคูกรณี
กระทําผิดทางอาญาฐานใด
ค. ความผิดที่กอใหเกิดการเอาอยาง
ก. ฆาคนตายโดยเจตนา
ง. ความผิดที่มีผลตอสังคมโดยสวนรวม
ข. ฆาคนตายโดยไมเจตนา
ค. ฆาคนตายโดยประมาท
ง. ฆาคนตายโดยไมรูเทาทัน
ขอ7. การกระทําความผิดทางอาญาสําหรับ ขอ 10. บุคคลจะตองไดรับโทษทางอาญา
เด็กและเยาวชนกรณีใดที่ไมตองรับโทษ
เมื่อใด
ก. เด็กอายุต่ํากวา 7 ป
ก. ตํารวจจับ
ข. เด็กอายุไมเกิน 7 ป
ข. ศาลตัดสินวาผิด
ค. เด็กอายุเกินกวา 7 ปแตไมเกิน 14 ป
ค. เจตนาบิดเบือนความผิดที่ได
ง. เด็กอายุเกินกวา 7 ปแตไมเกิน 17 ป
กระทําลงไป
ง. กระทําความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิด
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กฎหมายอาญาและโทษทางอาญา

สาระสําคัญ
กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับความผิดตางๆ และโทษที่จะไดรับ
เมื่อมีการกระทําความผิด ซึ่งจะสงผลดีตอ ความสงบสุข ความเปนระเบียบของสังคม
ดังนั้น บุคคลทุกคนตอ งศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ
ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญา เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดถูกตอง ไมกระทําความผิด
ทางอาญา ซึ่งจะมีผลใหไดรับโทษตามกฎหมาย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญา
และความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน เปรียบเทียบความแตกตางของบทลงโทษเด็กและเยาวชน
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะ ความรับผิดทางอาญา โทษทางอาญาได
2. เปรียบเทียบความแตกตางของบทลงโทษเด็กและเยาวชนได
สาระการเรียนรู
กฎหมายอาญา
ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา
ตอนที่ 2 ลักษณะความผิด
ตอนที่ 3 ความรับผิดในทางอาญา
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ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา หมายถึ ง กฎหมายที่ บั ญ ญัติ ลั ก ษณะความผิ ด ต า งๆ และ
กําหนดบทลงโทษไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย โดยมีจุดประสงคเพื่อความสงบเรียบรอย
ภายในสังคมหลักเกณฑที่จะถือเปนความผิดอาญา มีดังนี้

ลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา
กฏหมายอาญามีลักษณะสําคัญ ดังนี้
(1) เปนกฎหมายมหาชน
(2) เปนบทบัญญัติวาดวยความผิดและกําหนดโทษทางอาญา
(3) เปนบทบัญญัติที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
(4) โดยปกติใชบังคับเฉพาะการกระทําในอาณาเขตของรัฐนั้น
(5) เปนกฏหมายที่ไมมีผลยอนหลังในทางที่เปนโทษแกผูกระทําผิด
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ตอนที่ 2 ลักษณะ ความรับผิดในทางอาญา
1. บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาและไดรับโทษอาญา แบงเปน 3 ประเภท
(1) กระทําโดยเจตนา คือการกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลการกระทํานั้น
(2) กระทําโดยไมเจตนา ตองเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงใหรับ
ผิด แมกระทําโดยไมเจตนา การกระทําความผิดโดยไมเจตนา คือ ผูกระทําไมไดประสงค
ตอผล หรือไมอาจเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นได
(3) กระทําโดยประมาท ตองเปนกรณี ที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อได
กระทําโดยประมาท การกระทําโดยประมาท คือการกระทําความผิดมิใชโดยเจตนาแต
การกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล ในภาวะ เชนนั้น จะตองมีตามวิสัย
และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม
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ตอนที่ 3 ความรับผิดในทางอาญา
โทษอาญามี 5 สถาน คือ
(1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพยสิน
การรับโทษทางอาญา ผูที่จะตองรับโทษทางอาญานั้น จะตองเปนผูกระทําความผิด
หากกระทําใดไมเปนความผิดทางอาญาแลวผูนั้นไมตองรับโทษ ดังนี้
1. การกระทําที่ไมเปนความผิด ผูกระทําไมตองรับโทษ เชนการกระทําที่เปน
การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย
2. การกระทํ า ที่ เ ป น ความผิ ด แต ผู ก ระทํ า ไม ต อ งรั บ โทษ มี บ างกรณี แ ม
ผูกระทําผิดได การกระทําผิดไปแลว แตกฎหมายก็ยกเวนโทษให เชน การกระทําโดย
จําเปนหรือหรือเด็กกระทําความผิดเปนตน
2.1 การกระทําโดยจําเปน
2.2 เด็กกระทําความผิด
3. การกระทําที่เปนการกระทําผิด ผูกระทําผิดไดรับการลดหยอนผอนโทษ
มีบางกรณีแมผูกระทําผิดไดกระทําความผิดไปแลว แตไดรับการลดหยอนผอนโทษ
3.1 การกระทําโดยบันดาลโทสะ
3.2 มีเหตุบรรเทาโทษ
เหตุยกเวนโทษทางอาญา
(1) การกระทําความผิดดวยความจําเปน
(2) การกระทําความผิดเพราะความบกพรองทางจิต
(3) การกระทําความผิดเพราะความมึนเมา
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(4) การกระทําความผิด ตามคําสั่งของเจาพนักงาน
(5) สามี ภริยา การกระทําความผิดตอกันในความผิดเกี่ยวกับทรัพยบางฐาน
(6) เด็กอายุไมเกินสิบสี่ปกระทําความผิด
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน
การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ควรรู
1) ลักทรัพยของผูอื่นไปโดยที่เจาของไมยินยอม แมตอมาเจาของทรัพย
จะสงสารไมติดใจเอาความก็เปนความผิดฐานลักทรัพยเพราะเปนคดีอาญา ไมสามารถ
ยอมความกันได
2) วิ่งราวทรัพย คือการลักทรัพยโดยการฉกฉวยเอาซึ่งหนา เปนการเอาไปตอ
หนาโดยไมมีความเกรงกลัว ไมรอใหเปนเจาของเผลอ ในการวิ่งราวทรัพยนั้นไมจําเปน
วาเมื่อลักทรัพยแลวจะตองวิ่งหนีเสมอไป อาจเปนเดินหนีขึ้นรถไปก็จัดเปนการวิ่งราว
ทรัพยได
3) ชิงทรัพย คือการลักขโมยของผูอื่น โดยการใชกําลังหรืออาวุธทําราย เจาของ
ทรัพยหรืออาจจะใชกําลังหรืออาวุธทํารายเจาของทรัพย เพื่ออยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ คือ
(1) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือพาทรัพยนั้นไป
(2) ใหยื่นทรัพยนั้น
(3) ยึดถือทรัพยนั้นไว
(4) ปกปดการกระทําความผิดนั้น
(5) ใหพนจากการจับกุม
4) ปลนทรัพย คือการที่คนตั้งแตสามคนขึ้นไปรวมมือกันกระทําความผิดดวย
การชิงทรัพยของผูอื่น
เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
กฏหมายไดแบงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนออกเปน 4 ชวงอายุ
ดังนี้
1) เด็กอายุไมเกินเจ็ดปกระทําความผิด เด็กไมตองรับโทษเลย
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2) เด็กอายุเกินเจ็ดปแตไมเกินสิบสี่ปกระทําความผิด เด็กนั้นก็ไมตองรับ
โทษเชนกัน แตกฎหมายใหอํานาจศาล ที่จะดําเนินการสําหรับเด็กดังนี้

(1) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป
(2) ถาศาลเห็นวาบิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาล
จะมีคําสั่ง มอบตัว เดกนั้น ใหบิดม ารดา หรือ ผูปกครองไปโดยวางขอ กําหนดใหบิดา
มารดา หรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งตองไม
เกิน สมาปและกําหนดจํานวนเงิน ตามที่เ ห็น สมควร ซึ่ง บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง
จะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละ 1,000 บาท เมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น
(3) กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น
(4) มอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคล หรือองคการที่ศาลเห็นสมควร เพื่อดูแล
อบรมและสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด ก็ไดในเมื่อบุคคล หรือองคการนั้นยินยอม
(5) สงตัวเด็กนั้นไปโรงเรียนหรือสถานฝกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งตั้งขึ้น
เพื่อฝกและอบรมเด็กตลอด ระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุ
ครบสิบแปดป
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3) เยาวชนอายุเกิน กวาสิบสี่ป แตยัง ไมเ กิน สิบเจ็ดป กระทําการอัน กฎหมาย
บัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรับผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น
ในอันที่จะควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษา ลงโทษผูนั้น หรือไม ถาศาลเห็นวาไมสมควร
พิพากษาลงโทษ ก็อาจใชวิธีการตามขอ (2) หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษ
ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง
4) เยาวชนอายุเกินกวาสิบเจ็ดป แตยังไมเกินยี่สิบป กระทําการอันกฎหมายเปน
ความผิด ถาศาลเห็นวาสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ลง
หนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได
คดีที่ขึ้ น ศาลเด็ก คือ เด็ กกระทําความผิด อายุไ มเ กิน 18 ป ตํารวจตอ ง
สอบปากคําให เ สร็จ ภายใน 24 ชั่ว โมง นั บแตเ วลาที่เ ด็ กมา ที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนแลวสงเด็กไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็ก เมื่อ ครบ 24 ชั่วโมง และตองสง
สํานวน การสอบสวนไปยังอัยการเพื่อฟองศาลใหทันภายใน 30 วัน นับแตวันถูกจับกุม
หากฟองไมทันภายใน 30 วัน นับแตวันถูกจับกุม อัยการหรือตํารวจ ตองยื่น
คํารองขอผัด ฟองตอศาล ได ไมเกิน 4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน รวมแลว 60 วัน
อนึ่ง ถาคดีนั้นมีอัตราโทษจําคุกตั้งแต 5 ปขึ้นไป ศาลจะอนุญาตใหผัดฟอง
กี่ครั้งก็ได
ศาลรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ
1. การรอลงโทษ หมายความวา ศาลกําหนดโทษจําคุกจําเลยแลว แตยังมา
ลงโทษจําคุกจริง ใหรอการลงโทษจําคุกไวกอน เชน นาย ก ผิดฐานลักทรัพย จําคุก 1 ป
แตใหรอการลงโทษ ไวมีกําหนด 2 ป หมายความวานาย ก ไมไดติดคุกจริง เมื่อครบ 2 ป
ก็พนโทษไปเลย
2. รอการกําหนดโทษ หมายความวา ศาลจะยังไมกําหนดวาจะลงโทษเรากี่ป
เชน นาย ก ผิดฐานลักทรัพย จําคุก 1 ป แตศาลยังไมกําหนดโทษวาจะกําหนด นาย ก ให
รอการลงโทษ ไวมีกําหนด 2 ป หมายความวานาย ก ไมไดติดคุกจริง เมื่อครบ 2 ป ก็พน
โทษไปเลย
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3. กรณีใดบางที่ศาล จะรอการลงโทษ และรอการกําหนดโทษ
คดี นั้ น ศาลจะตอ งลงโทษจํ า คุก ไมเ กิ น 2 ป ถึ ง จะรอการลงโทษ หรื อ
กําหนดโทษได ถาลงโทษ 3 ป 4 ป เกิน 2 ป แลวจะรอลงโทษไมได ถากรณีจําเลยไมเคย
ไดรั บโทษจํา คุกมากอ น แตเ ป น โทษประมาทหรื อ ลหุ โ ทษ เมื่อ ศาลไดคํา นึง ถึ ง อายุ
ประวั ติ พฤติ ก รรม สติป ญ ญา การศึ กษา อบรมสุ ข ภาพภาวะแห ง จิ ต นิ สั ย อาชี พ
สิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิดอื่นอันควรปราณี แลว ศาลจะรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษจําเลยก็ได อันเปนผลดีแกจําเลยจะไดไมตองรับโทษ
4. จําเลยประสงคจะขอใหศาลรออาญาจะตองทําอยางไร
จําเลยที่ตองการใหศาลปราณี รออาญาให ก็จะตองเตรียมหลักฐานตางๆ
เกี่ยวกับอายุประวัติ ความประพฤติ เหตุผลดังกลาวในขอ (3) มาใหพรอม เชนเรื่องอายุ
ตอ งเตรีย มสู ติบั ตรมาการศึ กษาก็ต อ งเตรีย ม ใบประกาศนี ยบั ตรหรื อ ใบรั บรองจาก
ผูบริหารสถานศึกษา ทะเบียนบานขาราชการก็มีใบรับรองจากผูบังคับบัญชา ถาเราชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหายแลว ก็ควรเตรียมนําหลักฐาน และตัวผูเสียหายมาแถลงตอศาล
ดวย ถาสมควร ศาลจะรอ ถาไมสมควรศาลจะไมรอลงโทษจริงๆไปเลย
5. การพิจารณาคดีอาญาในศาลตองทําตอหนาจําเลย
คดีอาญาเปนคดีที่ไมมีโทษกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล การพิจารณา
คดีจึงจะตองกระทําตอหนาจําเลย โดยหลักแลว จะพิจ ารณาลับหลัง จําเลยไมได ทั้ง นี้
เพราะเหตุวา หากมีสิ่งใดที่จําเลยจะคัดคานได ก็จะเปดโอกาสใหจําเลยคัดคานไดเต็มที่
เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลย แตบางกรณี ที่กฎหมายอนุญาตใหพิจารณา ลับหลังจําเลยได
ดังนี้
(1) คดีโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะมาฟงการพิจารณา และ
สืบพยาน เชน คดีทํารายรางกายบาดเจ็บธรรมดา โทษไมถึง 3 ป จําเลยไมประสงค จะนั่ง
ฟงการพิจารณา ขอใหทนายมาแทน ถาศาลไมอนุญาตก็จําเปนตองมานั่งฟงการพิจารณา
ตลอดเวลา
(2) คดีที่มีจําเลยหลายคน ถาการพิจ ารณาและการสืบพยานโจทกก็ไม
เกี่ยวขอ งกับจําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาลับหลังจําเลยคนนั้น ก็ได ยกตัวอยางเชน คดี
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รวมกัน ปลนทรัพยมี จําเลย 8 คน อัยการโจทกแถลงตอศาลวาการพิจ ารณา ครั้ง ที่ 1 นี้
พยานที่นําสืบมาชี้ตัวจําเลยที่ 1 คนเดียว เทานั้น พยานจําเลยอีก 7 คนไมได การที่พยาน
มาเบิกความครั้งนี้ไมเกี่ยวกับจําเลยอีก 7 คน อยางนี้ถาศาลพอใจคําแถลงของอัยการศาล
ก็ใหพิจารณาคดีลับหลัง จําเลยที่ 2 ถึงจําเลยที่ 8ได
(3) ในกรณีการสงประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น
(ก) สงประเด็นไปสืบพยาน หมายความวา ศาลสงเรื่องไปสืบที่ศาล
อื่น เชนคดีที่ศาลพิษณุโลกแตพยานอยูที่กรุงเทพ ฯ ตองสงประเด็นไปสืบพยาน จําเลยจะ
ไปหรือไมไปก็ได
(ข) เดินเผชิญสืบ คือการที่ศาลออกไปสืบพยานที่อื่นนอกศาลเชน
ไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่ดินที่พิพาท ศาลจะไปดวย ทนายโจทก จําเลย เจาหนาที่ศาลก็จะ
ไปดวยกัน แตจําเลยจะไมไปก็ได
6. คดีอาญาใครสืบพยานกอน
คดีอาญา กฎหมายถือหลักอยูวา ทุกคนบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวาเขา
กระทําผิดจริง เพราะฉะนั้นผูตองหาก็ดี จําเลยก็ดี กฎหมายยังถือวาบริสุทธิ์อยู จนกวาคดี
จะถึงที่สุดวาเขากระทําผิด ดังนั้นหนาที่นําสืบจึงเปนหนาที่ของโจทก จะตองสืบกอ น
คืออัยการเปนโจทกหรือราษฎรฟองกันเองเปนโจทก ทั้งอัยการหรือราษฎร ก็นําพยานมา
สืบกอน
7. คดีอาญาใครสืบพยานทีหลัง เมื่อโจทกสืบพยานหมดแลว จําเลยจึงจะมี
หนาที่นําสืบแกขอกลาวหาของโจทก จําเลยจะนําพยานศาลมาสืบเองเปนพยานคนกลาง
ของศาล ก็ได เมื่อหมดพยานโจทก จําเลยและพยานศาลแลว ศาลก็จะนัดตัดสินตอไป
8. คา ธรรมเนี ย มขึ้ น ศาลอาญา คดี อ าญา การดํ า เนิน คดี ไม ตอ งเสี ย
คาธรรมเนียมตอศาลเลย ยกเวนแตคายานพาหนะและคาปวยการของพยานที่ฝายอาง
พยานมาสืบเทานั้น
9. การอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถาเปนคดีอาญา ที่เรารับสารภาพ โดย
ปกติศาลจะตัดสินใจวันนั้นเลย ไมเลื่อนตอไป ถาจําเลยสูคดีมีการสืบพยานโจทก-จําเลย
ศาลก็มักจะนัดอานคําพิพากษา ในภายหลัง เชน สืบจําเลย เสร็จวันนี้ อีก 10 วัน แตถา
จําเลยมาฟอ งคําตัดสินศาลถือ วาจงใจหลบหนี ศาลจะออกหมายจับจําเลย ถาภายใน 1
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เดือนนับแตวันออกหมายจับ ยังจับจําเลยมาฟงคําพิพากษาไมได ศาลจะอานคําพิพากษา
แลว ถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
10. การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
(1) เมื่อศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษ หรือยกฟองจําเลย แลว
โจทกจําเลยมีสิทธิอุทธรณ คําพิพากษาของศาลชั้นตนไปยังศาลอุทธรณได เวนแตคดี
ตองหามอุทธรณการอุทธรณตองยื่นภายใน 1 เดือนนับแตวันอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(2) จําเลยจะยื่นอุทธรณ หรือ ใหทนายอุทธรณใหก็ได โดยใชแบบ
พิมพตอเราจะเขียนหรือพิมพก็ได แตถาทนายและจําเลย ยื่นทั้งสองฝาย ศาลจะเรียกจําเลย
มาสอบถามแลวใหเลือกเอายื่นอุทธรณเพียงฉบับเดียวเทานั้น
(3) ถาจําเลยถูกจําคุกอยูในเรือนจํา จําเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณตอพัศดีได
พัศดีก็จะจัดสงไปยังศาล
(4 ) กรณีโจทกอุทธรณ ศาลจะสงสําเนาอุทธรณ ใหจําเลย ถาสงสําเนา
ไมได เชนหาตัวจําเลยหลบหนี ศาลชั้นตนก็จะสงสํานวนไปใหศาลอุทธรณพิพากษาคดี
ตอไป
( 5) เมื่อศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลย หากจําเลยถูกขังอยูประสงค
จะขอประกันตัว ระหวางอุทธรณ จําเลยตอ งยื่นคํารองขอประกันตัว พรอ มกั บคําฟอ ง
อุทธรณ โดยยื่นตอศาลชั้น ตน แตถาจําเลยเขียนอุทธรณไมเสร็จ แตจะยื่น ประกันชั้น
อุทธรณไปกอนจําเลยตอ งทําคํารองขอประกันตัวตอศาล โดยอางดวยวาจะอุทธรณคํา
พิพากษาพรอมกับคํารองขอประกันตัวตอศาลชั้นตน ศาลชั้นตนจะสงเรื่องประกันเองก็ได
11. การฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
(1) เมื่อศาลชั้นตน พิพากษาแลว จําเลยไมพอใจคําพิพากษาของศาล
อุทธรณจําเลยก็มีสิทธิยื่นฎีกาได เวนแตบางคดีหามฎีกาตอศาลฎีกา
(2) จะยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแตวนั ที่ศาลอุทธรณ หรือคําสั่ง หรือถือ
วาไดพิพากษาหรือมีคําสั่งแลว โดยยื่นฎีกาตอศาลชั้นตน ศาลชั้นตนจะสงตอไปยังศาล
ฎีกาเอง การยื่นประกันตัวใชหลักเกณฑการอุทธรณดังกลาวในขอ 12
12. คดีถึงที่สุดแลว จําเลยมีสิทธิอะไรอีกหรือไม
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คดีอาญาที่ถึงที่สุดแลว เชนศาลฎีกาตัดสินลงโทษประหารชีวิต เรายังมี
สิทธิทูลเกลา ฯ ถวายเรื่องราวตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอรับพระราชทาน
อภัยโทษ โดยจําเลยเองหรือผูมีประโยชนเกี่ยวขอ ง เชน บิดา มารดา สามี บุตร ธิดา มี
สิทธิยื่นเรื่องราวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาจําเลยถูกขังอยูในเรือนจํา จะยื่นเรื่องตอ
พัศดี หรือ ผูบัญชาการเรือ นจําก็ได รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน ผูถ วาย
ความเห็นตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถาจําเลยตองโทษประหารชีวิต จะทูลเกลา ฯ
เรื่องราวไดครั้งเดียว ภายใน 60 วัน นับแตวันพิพากษา สวนโทษอยางอื่นจะทูลเกลา ฯ
ถวายครั้งหนึ่งแลว จะยื่นใหมอีกไมได จนกวาจะพน 2 ป

13. โทษทางอาญา
1. โทษอาญามี 5 สถาน คือ
(1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพยสิน
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2. จําเลยที่ตองโทษจําคุกจะขังไวในเรือนจํา
การคํานวณระยะเวลา ถาจําคุกเปนเดือนนับ 30 วัน ถาเปนปก็คํานวณ
ตามปปฏิทิน
3. ถากักขังไวที่อื่น มิใชเรือนจํา ปกติจ ะขังที่โ รงพักหรือ สถานที่กักขัง กลาง
จังหวัดปทุมธานี
4. โทษปรับ ถาจําเลยไมชําระคาปรับภายใน 30 วัน นับแตวันพิพากษา จะถูก
ยึดทรัพยสินใชคาปรับหรือกักขังแทนคาปรับ ตอวันละ 70 บาท ก็หามศาลกักขังเกิน 1 ป
เวนแตคาปรับตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป ศาลจะสั่งขังเกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป
5. โทษริบทรัพย
(1) ทรัพยที่ตองริบ กฎหมายถือวาเปนโทษอยางหนึ่ง ทรัพยที่กฎหมายวา
ใหริบซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําผิด เชน ปน เฮโรอีน เปนตน กฎหมายบัญญัติใหริบ
(2) จะขอคืนทรัพยที่ศาลริบไดอยางไร ทรัพยที่ถูกริบไมไดกระทําความผิด
แลว เจาของมีสิทธิขอคืน ได แตตองยื่นคํารองตอศาลวาเราไมได รูเห็นเปน ใจในการ
กระทําความผิดดวย ขอคืนไดภายใน 1 ป ถาศาลเชื่อวาเรารูเห็นเปนใจ ศาลจะไมสงคืน
ใหเรา
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ความรูเสริม
การประกันตัวจําเลย คือการรับรองโดยการวางเงินหรือทรัพยสินตามจํานวนที่ถูก
กําหนดไวเปนหลักประกัน นายประกันจะรับผิดชอบ ถาจําเลยหลบหนี ศาลจะสั่งปรับ
เงินเต็มจํานวนที่ไดทําสัญญาประกันไวกับศาล การประกันตัว มีหลักเกณฑตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

มาตรา 106 คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาลยอมยื่นได
โดยผูตองหาจําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของดังนี้
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(1) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยู และยังมิไดถูกฟองศาลใหยื่นตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
(2) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาล และยังมิไดถูกฟองตอศาลใหยื่นตอศาลนั้น
(3) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
(4) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลว ยังไมมีการยื่น
อุทธรณหรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาล
อุทธรณหรือ ศาลฎีกา ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
ในกรณีที่ศาลชั้น ตน เห็นสมควรใหปลอ ยชั่วคราว ใหศาลชั้น ตน สั่ง อนุญาต
มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
(5) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตน
ที่ชําระคดีนั้นหรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณีก็ได
ในกรณีที่ยื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาเพื่อสงแลวแตกรณี
มาตรา 108 ในการวิ นิจฉัย คํารองขอให ปลอยชั่ วคราว ตอ งพิจารณาขอ เหลา นี้
ประกอบ
(1) ความหนักเบาแหงขอหา
(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
(3) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร
(4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงไร
(5) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม
(7) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของ
พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณีศาลพึงประกอบ
การวินิจฉัยได…
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มาตรา 108/1 การสั่งไมใหปลอยชั่วคราวจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
เหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
(2) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงกับพยานหลักฐาน
(3) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
(4) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
(5) การปลอยชั่วคราวเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวน
ของเจา พนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล
และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลยและผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบ
เปนหนังสือโดยเร็ว ดิฉันแนะนําวา ถาจะไปประกันเพื่อนตองมีเงินสดหรือหลักทรัพยที่
ประเมินราคาแลว หรือสมุดเงินฝากประจํา พรอมใบรับรองของธนาคาร วานําไปประกัน
ตัวจําเลยไปยื่นและทําสัญญาที่ศาล ภารกิจของนายประกัน คือ ตองนําตัวจําเลยไปสงศาล
ตามหมายหรือตามนัดถาจําเลยหลบหนีนายประกันตองรับผิดชอบเพราะผิดสัญญา
ประกัน ศาลสั่งปรับเงินจํานวนวงเงินประกันตัว
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บทสรุปเรื่อง กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่วาดวยความผิดและโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดอยางชัดเจนในขณะกระทําผิดโดยไมมีผลยอนหลัง
1. ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคมหรือ
คนสวนใหญของประเทศ
2. ลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา จะกําหนดลักษณะความผิดไวชัดเจน
และเปนกฎหมายที่ไมมีผลยอนหลังไปลงโทษใหสูงขึ้น
3. ลักษณะ ความรับผิดในทางอาญา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะเปน
ผูบริสุทธิ์อยูจนกวาศาลจะพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิดตามคํากลาวหาหรือคําฟอง
4. ความรับผิดในทางอาญา มีโทษอาญา 5 สถาน คือ (1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพยสิน
5. การกระทําความผิด ผูกระทําจะตองมีเจตนากระทําความผิดเวนแตบางกรณี
ที่กฏหมายบัญญัติไวแมวาการ กระทําโดยไมเจตนา ก็เปนความผิดได เชน กระทําโดย
ประมาท และการกระทําความผิดลหุโทษ
การกระทําความผิดทางอาญาแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ความผิดตอ
แผนดิน และความผิดอันยอมความกันไดโดยผูกระทําผิดจะรับผิดทางอาญา
5.1. กระทําโดยเจตนา คือ การกระทําโดยรูสํานึกในการกระทําและใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
5.2. กระทําโดยไมเจตนาคือ ผูกระทําไมไดประสงคตอผล หรือไมอาจ
เล็งเห็นผลของการกระทํานั้นได
5.3. การกระทําโดยประมาท คือ การกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แต
กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจะตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวัง เชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม
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6. เด็กและเยาวชนกระทําความผิด อาจไดรับโทษตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุ
ของเด็กและเยาวชนนั้นๆ ชวงอายุไมเกิน 7 ปไมเกิน 14 ป ไมเกิน 17 ปและไมเกิน 20 ป
กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1
เรื่อง กฎหมายอาญา
ชื่อ..........................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.........
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

ใหนักเรียนเพิ่มเติมขอมูลในผังมโนทัศนและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
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4. การกระทําผิดโดยมี
เจตนารายแตไมได
ประสงคตอผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลใน
การกระทํานั้น
เรียกวา
.................................
............
5. การกระทําผิดที่
ผูกระทําผิดไดกระทํา
โดยรูตัวและประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็น
ผลใน การกระทํานั้น
เรียกวา
......................................
......................................

1. กฏหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการกระทําผิด
และมีบทลงโทษไว คือ
...................................

2. กฏหมายอาญาระบุ
โทษไว 5 สถาน คือ
(1) .......................
(2) จําคุก
(3) ....................
(4) ปรับ
(5) ........................

กฎหมายอาญา

6. กระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน
..............................................
..............................................

3. การกระทําความผิด
อาญาแบงเปน 3
ประเภท คือ
(1) ............................
(2) กระทําโดยไมเจตนา
(3) ……………….

กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 เรื่อง กฎหมายอาญา
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.........
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายลงหนาขอที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย 
ลงหนาขอที่ผิด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง อธิบายลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา ความรับผิดทาง
อาญา โทษทางอาญาได
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( .............)
( .............)
( .............)
( .............)
( .............)

1. บุคคลที่จะตองรับโทษทางอาญาจะตองกระทําผิดทางอาญา
2. การกระทําผิดทางอาญา กฎหมายยกเวนโทษใหเด็กที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ป
3. การที่ศาลลดโทษใหดวยเหตุการปราณีแกผูกระทําผิดเรียกวา เหตุบรรเทาโทษ
4. บุคคลที่จะตองรับโทษทางอาญาจะตองกระทําผิดทางอาญา
5. นายวินัยใชไมตีหัวแตนายวิรัตนถึงแกกรรม นายวินัยมีความผิดฐาน
ฆาคนตาย โดยไมเจตนา
( .............) 6. การกระทําผิดที่กระทําโดยไมเจตนา แตไดกระทําโดยปราศจากความระมัด
ระวังเรียกวา กระทําผิดโดยประมาท
( .............) 7. การกระทําที่ไมเปนความผิด ผูกระทําไมตองรับโทษ เชนการกระทําที่เปน
การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย
( .............) 8. การกระทําที่เปนความผิด ตองรับโทษทางอาญาที่รายแรงคือริบทรัพยสิน
( .............) 9. ศาลตัดสินคดีขับรถทําอันผูอื่นถึงแกชีวิต จะตองลงโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป
แตจําเลยไมเคยกระทําความผิดมากอนจึงใหรอลงอาญาเพราะเปนโทษ
ประมาทหรือลหุโทษ
( .............) 10. โทษทางอาญาสามารถชดใชเปนคาสินไหมใหแกคูกรณีได

แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่อง กฎหมายอาญา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
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ขอ 1. ขอใดคือความหมายของความผิดทาง ขอ 3. โทษที่เบาที่สุดที่กําหนดไวใน
อาญา
คดีอาญาคือขอใด
ก. ความผิดที่ตองขึ้นศาล
ก. จําคุก
ข. ความผิดที่มีผลกระทบตอสังคม
ข. กักขัง
ค. ความผิดที่ทําใหผูอื่นถึงแกความตาย
ค. ปรับ
ง. ความผิดที่ทําอันตรายตอคนสวนมาก
ง. ริบทรัพย
ขอ 2. นายวิรัตนขับรถชนนายนเรศถึงแก
ขอ 4. ความผิดตอแผนดินมีความหมายตรง
ความตายบนเถนนสายพิษณุโลก –
กับขอใด
ก. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
นครสวรรค นายวิรัตนรับโทษเปนการ
ข. ความผิดตอผูเสียหายของคูกรณี
กระทําผิดทางอาญาฐานใด
ค. ความผิดที่กอใหเกิดการเอาอยาง
ก. ฆาคนตายโดยเจตนา
ง. ความผิดที่มีผลตอสังคมโดยสวนรวม
ข. ฆาคนตายโดยไมเจตนา
ค. ฆาคนตายโดยประมาท
ง. ฆาคนตายโดยไมรูเทาทัน

ขอ 5. การกระทําความผิดทางอาญาขอใด
ที่อาจจะไดรับ การยกเวนโทษ
ก. กระทําโดยเจตนา
ข. กระทําโดยประมาท
ค. กระทําโดยไมเจตนา

ขอ 8. ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับ
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย
ก. ปลนทรัพย
ข. ลักทรัพย
ค. ชิงทรัพย
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ง. กระทําเพื่อปองกันตนเอง

ง. เชาทรัพย

ขอ 6 . กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จัดเปนกฎหมายประเภทใด
ก. กฎหมายเอกชน
ข. กฎหมายสารบัญญัติ
ค. กฎหมายแพง
ง. กฎหมายวิธีสบัญญัติ

ขอ 9. การรองทุกขของผูเสียหายใน
คดีอาญาจะตองทําตอบุคคลใด
ก. พนักงานสอบสวน
ข. ทนายความ
ค. อัยการ
ง. ผูพิพากษา

ขอ 7. การกระทําความผิดทางอาญาสําหรับ ขอ 10. บุคคลจะตองไดรับโทษทางอาญา
เด็กและเยาวชนกรณีใดที่ไมตองรับโทษ
เมื่อใด
ก. เด็กอายุต่ํากวา 7 ป
ก. ตํารวจจับ
ข. เด็กอายุไมเกิน 7 ป
ข. ศาลตัดสินวาผิด
ค. เด็กอายุเกินกวา 7 ปแตไมเกิน14 ป
ค. เจตนาบิดเบือนความผิดที่ได
ง. เด็กอายุเกินกวา 7 ปแตไมเกิน17 ป
กระทําลงไป
ง. กระทําความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิด

บรรณานุกรม
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27

สุคนธ สินธพานนท (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3. ( พิมพครั้งที่ 4) กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน.
สุพจน นาถะพินธุ (2540) ประมวลกฎหมายอาญา.กรุงเทพ ฯ : รุงเรืองธรรม.
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน(สคช)สํานักงาน
อัยการสูงสุด. (2548) . รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู กรุงเทพ ฯ : ชวนพิมพ.
หยุด แสงอุทัย (2545) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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ภาคผนวก

เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติท1ี่
เรื่อง กฎหมายอาญา
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

ใหนักเรียนเพิ่มเติมขอมูลในผังมโนทัศนและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
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4. การกระทําผิดโดยมี
เจตนารายแตไมได
ประสงคตอผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลใน
การกระทํานั้น
เรียกวา กระทําผิด
โดยไมเจตนา

2. กฏหมายอาญาระบุ
โทษไว 5 สถาน คือ
(1) ประหารชีวิต
(2) จําคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพยสิน

1. กฏหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการกระทําผิด
และมีบทลงโทษไว คือ
กฏหมายอาญา

กฎหมายอาญา
5. การกระทําผิดที่
ผูกระทําผิดไดกระทํา
โดยรูตัวและประสงคตอ
ผลหรือยอมเล็งเห็นผล
ใน การกระทํานั้น
เรียกวา กระทําผิดโดย
เจตนา

6. กระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน
เด็กอายุไมเกินเจ็ดปกระทํา
ความผิด เด็กไมตองรับโทษ
เลย

3. การกระทําความผิด
อาญาแบงเปน 3
ประเภท คือ
(1) กระทําโดยเจตนา
(2) กระทําโดยไมเจตนา
(3) กระทําโดยประมาท

เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2
เรื่อง กฎหมายอาญา
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายลงหนาขอที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย 
ลงหนาขอที่ผิด
(  ) 1. บุคคลที่จะตองรับโทษทางอาญาจะตองกระทําผิดทางอาญา
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()
( )
()
( )

2. การกระทําผิดทางอาญา กฎหมายยกเวนโทษใหเด็กที่มีอายุไมต่ํากวา 14 ป
3. การที่ศาลลดโทษใหดวยเหตุการปราณีแกผูกระทําผิดเรียกวา เหตุบรรเทาโทษ
4. บุคคลที่จะตองรับโทษทางอาญาจะตองกระทําผิดทางอาญา
5. นายวินัยใชไมตีหัวแตนายวิรัตนถึงแกกรรม นายวินัยมีความผิดฐาน
ฆาคนตายโดยไมเจตนา
(  ) 6. การกระทําผิดที่กระทําโดยไมเจตนา แตไดกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังเรียกวา กระทําผิดโดยประมาท
(  ) 7. การกระทําที่ไมเปนความผิด ผูกระทําไมตองรับโทษ เชนการกระทําที่เปน
การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย
(  ) 8. การกระทําที่เปนความผิด ตองรับโทษทางอาญาที่รายแรงคือริบทรัพยสิน
(  ) 9. ศาลตัดสินคดีขับรถทําอันผูอื่นถึงแกชีวิต จะตองลงโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป แต
จําเลยไมเคยกระทําความผิดมากอนจึงใหรอลงอาญาเพราะเปนโทษประมาท
หรือลหุโทษ
(  ) 10. โทษทางอาญาสามารถชดใชเปนคาสินไหมใหแกคูกรณีได

เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่องกฎหมายอาญา
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ขอ1. ค

ขอ2. ง ขอ3. ง ขอ4. ก ขอ 5. ข

ขอ6. ค

ขอ7. ค ขอ8. ค ขอ9.ง ขอ10. ง

เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่องกฎหมายอาญา
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ขอ1. ง

ขอ2. ค ขอ3. ง ขอ4. ง ขอ 5. ง

ขอ6. ง

ขอ7. ค ขอ8. ง ขอ9. ก ขอ10. ง

กระดาษคําตอบ
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย
ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
----------------------------------------------------------------------------ขอ ก ข ค
1 ทดสอบหลังเรียน

ง
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2
3
4
5
ลําดับ
ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 6 รวม กอน หลัง การพัฒนา
7
ที่
เรียน เรียน
ทดสอบกอนเรียน
8
ขอ ก ข ค ง
9
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
ประเมิ
กิจกรรม
รวม
กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา
10 นผล กิจกรรม
ที่ 1
ที่ 2
เต็ม
10
10
20
10
10
ได
สรุปผลการเรียน

เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

34
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25…..

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3...............ปการศึกษา...........................
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมที.่ ..........เรื่อง.........................................
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101

รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ------------------------------------------------------ผูสอน

